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TANULMÁNYOK 

Tóth Endre 

ISTVÁN ÉS GIZELLA MISERUHÁJA 

Szent István és Gizella által készíttetett liturgikus ruhák közül csak az ma-
radt meg, amit koronázási palásttá alakítottak át. Egy másik, általuk ajándékozott 
miseruha Metzben, a francia forradalom alatt pusztult el. Leírásból és rajzból 
ismert: keleti selyemből készült, harang alakü kazula volt1. A szövött mintázata 
fákat és szimmetrikus madárpárokat ábrázolt. A hát tengelyén és a vállon kör-
befutó, vékony, kereszt alakü sáv volt csak hímzett. A függőleges sávokat a trónoló 
Krisztus, Péter és Pál, valamint a 10 apostol díszítette. Felirata: 4- S(tephanus) 
Vngarorum r(ex) et Gisla dilecta sibi coniux mittunt haec munera domino apos-
tolim Johanni. XIX. János pápa számára (1024-1032) készült2. A hagyomány 
szerint a XI. század közepén, XI. Leó pápa ajándékaként került Metzbe3 (1049-
1054). A szokásos 11. századi típust követi formájában és anyagában egyaránt. 
Hímzett díszítése a kereszt alakü sávokra szorítkozott. 

Az egyetlen megmaradt egyházi paramentum — amelyet később koronázási 
palásttá alakítottak — szintén keleti selyemből készült: a korabeli miseruhák 
között egyedülállóan az egész felületét hímzés borítja (1. kép). Fennmaradását 
nyilvánvalóan a dedikációs feliratnak, valamint annak köszönhette, hogy a koro-
názási ornátus részévé vált. Kiemelték a székesfehérvári bazilika kincstárából, elkü-
lönítve őrizték, és a későbbi századokban is különös gonddal óvták és javították. 

A miseruha I. István és Gizella személyes rendelkezésére készült. Az arany-
fonállal gazdagon hímzett miseruha ajándék volt a királyi kápolna, a székesfehér-
vári Szűz Mária templom számára. Összetett, de világos tagolású, festészettel 
rokon kompozíciója szabad felületet alig hagyó sűrű díszítésével és magas tudású 
technikai kivitelezésével kimagaslik azok közül az emlékek közül, amelyeket az 
idők viharai ebből a könnyen pusztuló tárgycsoportból megkíméltek4. I. István 
érmei mellett a legkorábbi magyarföldi írott emlék: dedikáció és leoninus hexa-
meterben írt képértelmező szövegek olvashatók rajta. Székesfehérvár, a királyi 
főtemplom és titulusa legkorábbi említése, István, Gizella és Imre egyetlen kora-
beli ábrázolása ezen a textilen maradt fenn. Szépsége, ünnepélyes ragyogása és 
az országalapítót megnevező dedikáció tette alkalmassá arra, hogy feltehetőleg a 
12. században koronázási palásttá alakítsák át. Ezért válhatott a koronázási or-
nátus állandó részévé, a királykoronázások elmaradhatatlan tartozékává annak 
ellenére, hogy egy és ugyanazon palást nem volt a koronázási viselet elengedhe-
tetlen része, a királyi hatalmat szimbolizáló jelvények köré sem tartozott. A gó-
tikáig formai megoldásban és tartalmában hasonlóan gazdag miseruha nem ma-
radt fenn. A metzi kazulát régi metszetből és leírásból ismerjük: aligha kétséges, 
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hogy a rajz nem adja vissza eredeti szépségét. Mégis, ez, a pápának ajándékozott 
miseruha egyszerűbb díszítése miatt a koronázási palástot, a románkori iparmű-
vészetnek ezt, a vitathatatlanul egyik legpompásabb, a maga nemében egyedülálló 
alkotását meg sem közelíti. 

A koronázási palástról a 18. század közepén rajzos ismertetés jelent meg5. 
Sem szakszerű leírására, sem művészettörténeti vizsgálatára sokáig nem került 
sor, legfeljebb rövid véleményt mondtak róla6. Ennek oka az lehetett, hogy a ko-
ronával szemben kevéssé volt problematikus. A korona összetettsége és a kiala-
kulásának a története jelent megoldandó feladatot; ezzel szemben a palást egysé-
ges tárgy. A dedikáció miatt készítési idejének meghatározása nem volt kétséges. 
Ez pedig azzal a következménnyel járt, hogy a miseruha tervezőjének eredetét 
(műveltségét), képeinek stíluskapcsolatait alig vizsgálták, azaz a miseruha művé-
szettörténeti feldolgozása, helyének megállapítása a 11. századi művészetben hi-
ányzik. Készítési ideje —az 1031. év —, mivel közel állt a magyar-német hábo-
rúhoz (1030) és Imre herceg halálához (1031), keletkezését ehhez a két esemény-
hez vonta anélkül, hogy a keltezést és a történeti események időrendjét pontosan 
összevetették volna. Az érdeklődés az ikonográfiái program, az ábrázolások értel-
mezése körül bontakozott ki. Méltán, hiszen a palást nagyszabású képegyüttesé-
hez fogható, összetett ábrázolás (61 alak, 52 kis mellkép, továbbá 24 nagyobb és 
több kisebb madár és négylábű állatot hímeztek rá) nem maradt fenn a magyar 
román korból. A monumentális síkművészetek produkáltak hasonló emlékeket, 
ám a templomok belső terét követően tagolt és nem egyetlen, összefüggő síkban. 
A képegyüttes értelmezése csupán néhány mondatos megállapításokra szorítko-
zott: a csoportok a mennyei Jeruzsálemet ábrázolják. Az ikonográfiái programot 
elsőként az autopszia hiányának korlátai közé szorítva Kovács Éva vizsgálta7: a 
Szent Ambrusnak tulajdonított himnusz, a Te Deum laudamus ábrázolására gon-
dolt. Horváth János a leoninusban írt értelmező feliratokból kiindulva egy Pseu-
do-Augustinus-i beszéd alapján pedig Credo-ábrázolást vélt felfedezni a képek-
ben8. 1973-ben a palást ikonográfiájával, 1988-ban a keletkezésének körülménye-
ivel foglalkoztam: sem Kovács Éva, sem Horváth János következtetéseit nem tud-
tam elfogadni, lényegében a saját maguk által kifejtett cáfolatok miatt9. A soka-
lakos, a mennyei hierarchiát, a szentek közösségét megjelenítő képegyüttes szer-
kezetének eredetét a Mindenszentek litániájában találtam meg. Noha a litániát 
nem a kompozíció témájaként, hanem a szerkesztést meghatározó szövegként 
interpretáltam, véleményemet a palást programjaként idézték10. A Te Deum áb-
rázolást cáfoló érveim viszont válasz nélkül maradtak. 1988-ban a miseruha ké-
szítését és adományozását I. István harmincadik uralkodói jubileumának ünnep-
lésében kerestem11. Ugyenebben az évben megjelent tanulmányában Kovács Éva 
fenntartva a Te Deum ábrázolást, a casula készítését Krisztus nyilvános működése 
kezdetének a jubileumával indokolta. Később, a krisztusi évforduló szerepét, az 
István koronázási évfordulóját, mint lehetséges okot említette12. 

„A palást soha nem volt miseruha és soha nem volt felhasítva, sem körül-
vágva": ezzel a gondolattal lépett elő Bakay Kornél 1988-ban13. Meglepő vélemé-
nye azonban gyökeresen téves utat jelölne ki e paramentum kutatásában. Bakay 
K. szerint a dedikációs felirat másodlagos és később illesztették rá a ruhadarabra, 
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amely eredetileg Imre koronázására készült volna. Egy ilyen elképzelést azonban 
semmivel sem lehet igazolni14. 

Tanulmányomban összefoglalom a palást ikonográfiái programjával, a feli-
rataival, keletkezésével és a tervező származásával (egyházi és művészeti művelt-
ségével) kapcsolatos véleményemet. A feliratok paleográfiailag helyes, betű- és 
formahű olvasatát eddig nem vizsgálták. A betűket Nagy Katalin és Sipos Enikő 
1:1 méretben készített, pontos rajza alapján az eredetin ellenőriztem. A feliratok 
néhány esetben eltérnek a korábban közöltektől: a próféta- és a vértanúsorban 
lényegesen. Végül létrejöttének körülményeit vizsgálom. A technika (hímzéstech-
nika, alaptextil eredete, szövetvizsgálat, hímzőf mái) és a szerkesztés kérdéseivel, 
amit E. Nagy Katalin15 és Sipos Enikő16 elvégzett, valamint az átalakítással és 
későbbi történetével nem foglalkozom. 

A ruhadarab a felirata szerint casulának készült. Szabása megfelel a 9-11. 
századi miseruháknak17: zárt, kúppalást alakú volt, harang alakban fedte a miséző 
papot. Vállkiképzése nem volt. Hazakerülése után nyílt mód a szövetfajta, az a-
laptextil, a hímzéstechnika, a hímző fonalak meghatározására, majd a szabásmin-
ta és a szerkesztés megállapítása18. A miseruha szabásánál és a hímzések szer-
kezetének meghatározásánál a Magyarországon is használt 10 lábból álló karo-
ling-bajor ölön (310 cm) alapuló modulrendszert vettek alapul, és négyzetes, va-
lamint köríves idomokból szerkesztették19. A palást átmérője 310 cm, sugara 155 
cm20. Eredeti, kúppalást alakú miseruha-állapotában tehát 155 cm hosszú volt és 
a levágott szegély együttesen jelentették a hosszát. A palást alapszövete két színű, 
rozettás, végtelen mustrás keleti selyem, mint a korabeli miseruhák nagy része. 
Mindössze ennyi, ami a bizánci kultúrához kapcsolja a miseruhát, mert sem a 
kompozíció egészében, sem részleteiben közvetett vagy közvetlen bizánci hatás 
nem mutatható ki21. A szegély — amit később levágtak22 — egyszínű vörös le-
hetett. A hímzés a korban szokásos Anlegetechnik egyik változatával készült. Az 
azonos alaptextil, az egységes hímzéstechnika, az azonos színű hímző- és leöltő-
fonalak és az egységes technikával készített aranyfonál, valamint az összeállítás 
és a minta szerkesztése kizár minden olyan spekulációt, amelyekből a dedikációs 
felirat másodlagosságára vagy a ruhadarab a fentebb vázolt történetétől eltérő 
alakulására23 következtetni lehetne. 

A miseruhát feltehetőleg a 12. században alakították át koronázási palásttá. 
Olyan módon, hogy a mellrészen kivágtak belőle egy keskeny szeletet, és nyitottan 
hagyták. Egyszerű felvágással nem alakíthatták át, mert a mellrészt díszítő ke-
resztet félbevágták volna. Ez időben vagy később a miseruha legalsó sorát alkotó 
kis medaillonarckép sort tartalmazó sávot is eltávolították. Nem lehetetlen, hogy 
ennek a sávnak egy darabja megmaradt a palást mellrészének kapcsoló szalagja-
ként. Ezt a sávot medaillonokban mellképek (szentek képei) díszítik. 

A miseruha gallérját is minden bizonnyal egyházi paramentumból alakítot-
ták ki, feltehetőleg akkor, amikor a casulából palástot készítettek24. A ruhadarab 
sorsa tehát fordítva alakult, mint általában az uralkodói ruhákkal történni szo-
kott. Szokásosan a királyi ruhadarabokat ajándékozták vagy alakították át mise-
ruhává. Az 1708-as pannonhalmi leltár szerint két fehérszínű casulát őriztek, 
amelyeket hagyomány szerint Szent István palástjából alakítottak át. A bencés 
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rend feloszlatása után, 1804-ben felvett leltár szerint Pannonhalmán Szent Imre 
köpenyéből készült miseruhát is őriztek25. 

Az ábrázolások és a feliratok 

Az ábrázolások szerkesztése és hímzései a kiterített, félkörös, sík felületen 
készültek, és a kész ruhadarabot varrták össze kúppalást alakúvá26. A képcso-
portok egymás alatt, négy sávban különülnek el (A-B, C-D, E-E G-H, 1. kép); a 
csoportokat figurális, ornamentális és feliratos csíkok választják el. A síkban ki-
terített félkör alakú felület középtengelyét jelző ornamentális sáv a középmagas-
ságban villáskereszt alakban ágazik ketté. A villáskereszt felső vége a 3. mandorla 
felett díszítetlen; az alsó felét indák díszítik; a V alakú szárain angyalmellképes 
medaillonok vannak. 

A legfelső képmező a függőleges tengely által kettéosztott két, egyenlőszárú 
háromszögből áll (1. kép A-B). A második sáv (C-D) felül egyenes vonallal, alul 
ívesen határolt. A két alsó, a harmadik (E-F) és negyedik képsáv (G-H) körgyűrű 
alakú. A mellrészen (5, 6.) és a hát tengelyén az ábrázolások (3,4); a sávoktól 
elváló mandorlák és az álló téglalap alakú keretezett mező hangsúlyosak. A kép-
értelmező feliratok, a titulusok a kereteken olvashatók. A szövegek a szokásos 
módon, jobbról balra haladva, az óramutató járásával egyezően olvashatók; ugyan-
úgy, mint például a pénzek túlnyomó többségénél. 

A villáskereszt függőleges szára a palást hátoldali ábrázolásainak a tengelye. 
Felül, a függőleges tengelytől jobbra és balra, a két egyenlőoldalú, azonos méretű 
háromszög-felület (1. kép A-B) adottságaihoz illeszkedve azonos szerkesztésű 
képek helyezkednek el. Tengelyükben a mandorlát egy-egy álló angyal tartja, alul 
a szögletekben is angyalok térdelnek. A mandorla csúcsainál, a két oldalon egy-egy 
medaillonban evangélista jelképek vannak: felül angyal és sas, alul hátratekintő 
oroszlán és bika. Az angyal mellkép, az állatok egész alakosak. Mindkét mandorla 
felett, annak tengelyében, kereszt előtt egy-egy áldó, Isten-keze27. A jobb oldali 
mandorla (1), Krisztus felett, a latin áldással áldó jobb kezet és keresztet, mintegy 
dicsfényként kör keretezi; Mária mandorlája felett (2) a keresztes, bal kéz négy-
zettel határolt. (2. kép, a-b.). 

A manus Dei-128 a későókortól gyakran ábrázolták, legtöbbször az Újszövet-
ségi eseményeknél Krisztus megkeresztelése, a transfiguratio és az ascensio-jele-
netnél. A karoling- és Ottó-korban önállóan, patenákon. Ha egymás mellett két-
szer ábrázolták az Atyaisten kezét, akkor az egyik a jobb kézfej, a másik a jobb 
tenyér felől történt, mint az osnabrücki hordozható oltár faragványán29. 

A 10-11. században a dextera Domini különösen gyakori olyan bibliai jele-
neten és reprezentatív képeken, ahol az Atyaisten jelenléte és kegyelmének kife-
jezése, az isteni manifesztáció vagy közreműködés miatt szükséges volt. Akár bib-
liai jelenetről van szó: Krisztus megkeresztelése, és Mária mennybemenetele, akár 
az uralkodók reprezentatív ábrázolásáról30. A számos ábrázolás közül csak azokat 
idézem, ahol a kéz kereszttel együtt jelenik meg. Ezek a képtípusok két nagy 
csoportra oszthatók aszerint, hogy a kereszt és a kéz méretei különbözőek-e vagy 
azonosak. A miseruha képe a második csoportba tartozik. 
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1. Kereszten a szárak metszéspontjában manus Dei: itáliai emlékek, bene-
ventumi ezüst kereszt sírból, capuai, torcelloi, forli-i kora középkori kőfaragvá-
nyok31. 

2. Azonos méretű kereszt és manus Dei32. 
Az ábrázolás önállóan, kis teijedelme miatt a patenák díszítésére volt legal-

kalmasabb: Osdag hildesheimi püspök sírpatenájával kezdődik a sor, és a dics-
fény-kereszt-Isten keze együttes éppen a 10. vége -12. közepe időszakon belül a 
leggyakoribb33. A 11-12. században a dextera Domini egy sor német pénzverde 
hátlaptípusai közé tartozott (Deventer, Eichstätt, Esslingen, Flandern, Lüneburg, 
Metz, Quedlinburg, Trier, Stade stb.): a tenyér felől ábrázolják a kezet34. 

Az Isten keze kereszt nélkül a kora középkortól fogva az ábrázolásokon jelen 
van. Kereszttel együtt a 10. század végére válik gyakorivá német területen, míg 
Itáliában a kőfaragásban a nagyméretű keresztek metszésén elhelyezett kéz terjed 
el. A keresztes manus Dei különösen gyakori az ezredfordulón, elsősorban a Rei-
chenauhoz köthető készítésű miniatűrákon, azaz délnémet területen. 

Krisztus és Mária képein az azonos környezet ellenére olyan ikonográfiái 
jellegzetességek figyelhetők meg, amelyek mégis jelzik a kompozíció rendszerében 
azonos helyet elfoglaló személyek közti különbséget: Krisztus isteni személy, 
Mária azonban ember, ha első is az asszonyok között. Ezért került Mária a mi-
seruha bal oldalára, és ezért különböznek a mandorlák feletti manus Dei. Krisztus 
mandorlája felett (1.) a kör alakú dicsfényben keresztes dextera Domini-t helyezett 
a miseruha tervezője, Mária fölött (2.) azonban négyszögletes keretben keresztes 
bal kéz van. Nemcsak a különféle alakú dicsfények és a jobb és bal kezek jelzik 
Krisztus és Mária közti különbséget35, hanem a mandorlákon belül sugárzó dics-
fények száma és elhelyezése is (Krisztusnál 4 pár sugárszerűen, Máriánál 3 pár 
felfelé irányul). Amíg a isteni jobb kéz a divinitas, vita aeterna, és az ezekből 
következő rokon fogalmak kifejezője a középkorban, a bal humanitas, vita presens, 
gratia et auxilium, misericordia fogalmakat jelzi36: az utóbbiak Máriához jól ille-
nek. Mária mandorlája fölé a manus Dei-t négyzetes dicsfénykeretbe hímezték: 
minden bizonnyal ez a képileg érzékelhető jele annak, hogy Krisztus és Mária 
mennyei helye különböző37. A négyzetes nimbusz „alacsonyabb" rangú: élő sze-
mélyeket jelölik vele, szemben a szentek kör alakú glóriájával38. 

1. mandorla (l. kép 1.): 

Glóriával, latin módon áldó kéztartással fejét kissé a háttengely felé fordító 
férfi áll; jobbjában könyvet tart (2. kép. d.). DAT SVMMO REGI FAMVLATVM 
CONCIO CELI: a legfőbb királynak ad szolgálatot a mennyei gyülekezet szól a 
felirat39. Régebben az alakot Krisztussal azonosították. Kovács Éva Szent János 
evangélista mellett döntött40. Véleményéhez először csatlakoztam41, később Ke-
resztelő Szent Jánost tartottam valószínűbbnek42. A rossz azonosításoknak a pa-
lást restaurálása vetett véget. Bebizonyosodott, hogy a nimbuszban kereszt van: 
ez csak Krisztust illeti meg. Az alak mögött 4-4 csóvában dicsfény sugárzik. Kettő 
felfelé, kettő lefelé irányul. Krisztus lába alá, a mandorla alsó sarkába kicsiny 
kelyhet hímeztek. Krisztus, a kehely és a felirat szövege összhangban áll egymás-
sal és a miseruha egészének programjával. A többrétegű jelentésről Kovács Éva 



8 TÓTH ENDRE 

szólt43; szerinte Krisztus kissé jobbra tekintő arca és a lépő lábtartása az ascensio 
„halvány lenyomata". Bár abban, hogy ennek a mandorlának a jelentésrétegéhez 
is hozzátartozik a rex gloriae jelentés, nem tudom követni. Krisztus, mint legfőbb 
király (a titulusban summus rex) természetes: a triumfáló rex gloriae-t azonban 
nem az 1., hanem a 3. mandorla Krisztus képe mutatja, ezért szükségtelen Krisz-
tusnak ezt az aspektusát ebben a képben keresni. A mandorla alján a kehely 
utalás Krisztus áldozatára44. A kehely a Karoling és Ottó-kori keresztre feszítési 
jelenetek gyakori kelléke; Krisztus vérét fogják fel benne. A miseruhán Krisztust, 
mint az áldozati Bárányt jelzi a kehely: az Agnus Dei képeken ezért nemegyszer 
látható. Hasonlóan kicsiny kelyhet festettek II. Henrik sacramentáriumának mi-
niatúrájára (1002-1014): a kép közepén, a négyzet alakú mező alsó sarkában, a 
dextera Domini alatt, utalva a miseliturgiura45. A Nepi melletti Sant Elia apszis-
festményén pedig a főapostolok között álló Krisztus lába alatt kerek mezőben áll 
a kehely és a bárány46. 

2. mandorla (1. kép 2, 2. kép, c.): 

Mária kezét, szélesen széttárva, orans gesztusban tartja; mögötte két oldalt 
3-3 csóvában dicsfény sugárzik, Krisztustól eltérően, mindhárom felfelé irányul 
(3. kép). A hosszú stóla felett paenulához hasonló köpenyt visel; — feje szokatlan 
megoldás — fedetlen. Kovács Éva arról ír, hogy „fején és vállán az antik pallával" 
ábrázolták47:a fejfedő azonban nem figyelhető meg. Ez alighanem véletlen tévedés 
lehet, mert a középkorban Máriát — és a nőket — fedetlen fővel nem ábrázolták. 
A felirat: EMICAT IN CELO SANCTAE GENITRICIS IMAEO (imago helyett): 
ragyog a menyben a szent szülő képe. 

Az imago szó használata értelmezésre szorul. A szövegből (és az ábrázolás 
egészéből) kétségtelen, hogy Mária a mennyben van. Márpedig ott nem a képmása 
fénylik, mivel a katolikus tanítás szerint, halálakor testestül-lelkestül égbe emel-
ték. Az imago szó jelentése kép, képmás, amiről a források tömege tanúskodik48. 
Következetesen használja a szót Hrabanus Maurus a képverseiben: az emberi 
alakokat kizárólag ezzel a szóval jelöli; más ábrázolásokat — keresztet, állatokat 
— viszont egyaránt jelöli az imago és a figura szavakkal49. Kérdés, hogy az imago 
értelmezhető-e testként, olyanformán: Mária teste is az égben ragyog, lelke ugyanis 
természetesen ott van. A megoldás a következő lehet. Az eikon - imago a teológiai 
szóhasználatban az embert, mint Isten képmását jelöli (1 Cor. 11,7: Vir... imago 
et gloria Dei est) . Ebben az értelemben lehet Máriáról, mint emberről általános-
ságban szólni, aki halála után testestől-lelkestől a mennybe felvitetett. Az imago 
szó használatának oka a leoninusi hexameterből is következik: a metszet- és a 
sorvégnek rímelni kell (celo - imago). 

Kovács Éva az ábrázolást eleinte az incarnatio és az egyház jelképes ábrá-
zolásának tartotta50. A. Grabar Mária mandorlás ábrázolásában az Isten anyjára 
lát utalást51: ezek a képek azonban a trónoló Máriát a gyermek Jézussal ábrá-
zolják. Kovács É., mivel a Te Deum Máriát nem említi, feltételezte, hogy Mária 
egyben az egyházat is jelképezi, ami a Te Deum gondolatkörébe már jobban be-
illeszthető (Te per orbem terrarum sanda confitetur Ecclesia). A miseruha Mária-
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képén azonban nincs utalás a megtestesülésre, az álló orans alak nem felel meg 
ennek a képtípusnak52. Ugyanakkor a Te Deum szövegében semmi sem mutat 
olyasmire, amiből a Mária-Ecclesia megfelelésre kellene gondolni. Bárhogyan is 
értelmezzük a mandorlafeliratot, Mária „képe" az égben ragyog: ez világos kife-
jezése, hogy a kép Máriának milyen aspektusát, és ebből következően milyen 
ábrázolási módját jelzi: ez a testestől-lelkestől történt égbeemelést, az Assumptio 
Beatae Mariae Virginist, ami egyúttal a megajándékozott, székesfehérvári temp-
lom címe is. 

1974-ben a képet és a feliratot Mária mennybemenetelével hoztam kapcso-
latba53, amit Kovács E.54 is elfogadott és emlékeztetett a 900 körüli Toutilo-könyv-
táblára, amelynek csont domborművén orans Mária áll az angyalok között, de 
nem mandorlában - szemben a másik lap mandorlában álló Krisztusával55. A 
Tuotilo (St. galleni szerzetes, adatolva 895-912 között56) diptichon felfogásában 
valóban összevethető a koronázási palást Mária-képével: Mária orans kéztartással 
áll az angyalok között. A megfogalmazás nem Mária halálát, nem is az égbe e-
melést ábrázolja: Mária már az égben van. A cselekményre az ascensio szó utal, 
ami ugyan Krisztus mennybemenetelének a terminusa, de a 9-10. században a 
teológiailag pontos, elkülönítő szóhasználat még nem következett be. A teológiai 
szóhasználat bizonytalanságát jelzi az ascensio felirat. Ennek ellenére, Toutilo St. 
galleni szerzetestársa, Notker Balbulus Mária mennybeviteléről írt sequenciájá-
ban a teológiailag pontos, assumptio szót használja57: a szekvencia és az elefánt-
csont faragvány St. galleni keletkezése sem véletlen: a kolostort Mária mennybe-
menetelére szentelték58. A fleury-i kolostorban Gauzlin apát (+1030) által készít-
tetett elefántcsont tábla viszont ascensionem Dei genitricis Mariae ábrázolta59. 
Ugyanakkor a 10. századi pápai oklevelek szóhasználata következetes és nincs kivétel: 
Mária mennybemenetelének napját az oklevelek assumptioval jelzik60. 

A Mária halálát ábrázoló képtípus csak az ezredfordulón, részben bizánci 
hatásra keletkezett. Ez sem magát az assumptiót, hanem Mária lelkének angyalok 
általi égbeemelését ábrázolta61. A reichenaui kódexfestészetben kialakuló megfo-
galmazás viszont a miseruha képén nyomon követhető62. A reichenaui tropari-
um® Mária halálát ábrázoló képének alsó részén Mária ágyát körülveszik az a-
postolok, felette pedig két angyal tartja Mária mellképét clipeusban; felül keresztes 
manus Dei64. II. Henrik perikópáskönyvében65 a halottaságy felett két angyal 
emeli Mária clipeus-mellképét a mandorlánban trónoló Krisztus lába előtt. Az 
ugyancsak reichenaui lectionare Mária mennybemenetele képén66 a keresztet 
tartó Isten keze alatt két angyal emeli a clipeusban Mária orans mellképét, alatta 
pedig az angyalsereg, mintegy szétválva, utat nyitva nézi az eseményt. Az sem 
jelentőség nélküli, hogy ez, a miseruha képéhez legközelebb álló kétoldalas kom-
pozíciót (Mária halála: 76v és az assumptio: 77r) a lectionare Mindenszentek nap-
jához mellékelték, mintegy kifejezve a „Mária a mennyek királynője" felfogást. 
Ezek a képek azonban nem Mária testi égbeemelését ábrázolják: az apostolok 
között, a halottas ágyán fekvő Mária fölött, az angyalok által emelt mandorla a 
bizánci előképek eidolon-jának változata67; mégis, a már emberi alak ábrázolása 
megnyitotta az utat a testi égbeemelés ábrázolásához: az eidolonból igazi ember-
alak lett. Hogy a reichenaui kódexfestészet Mária halála témái hathattak a mi-
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seruha Mária-képére, azt az mutatja, hogy a 11. századi idézett és további (nem 
angyalok által tartott clipeusos) megfogalmazások között csak II. Henrik perikó-
páskönyve és a hildesheimi collectarium ábrázolja Máriát orans kéztartással, u-
gyanúgy, mint a miseruha képe68. A miseruha tervezője műveltségéhez nem kö-
zömbös, hogy a délnémet területekre kisugárzó St. Gallen és Reichenau apátsá-
gaiban jelenik meg ez az assumptiós képtípus. 

A székesfehérvári bazilika titulusát akarták ábrázolni a paláston, noha akkor 
— annak ellenére, hogy Mária menybemenetele már évszázadok óta ünnep volt69 

— képtípussal nem rendelkezett. Megteremteni az ascensio alapján nem okozott 
nehézséget. A 10-11. századra tehát létrejött a képtípus, kifejezve azokat az el-
várásokat, amelyek a Mária testi mennybevitele iránt megnyilvánultak70. 

Az A-B sávban Jézust és Máriát azonos módon ábrázolták: mindketten an-
gyalok által tartott mandorlában állnak, alul és felül két-két kör alakú mezőben 
az apokaliptikus lényekkel, a négy evangélistaszimbólummal. A jelképek mindkét 
mandorlánál azonosan, a szokásos módon helyezkednek el: felül az angyal és a 
sas, alul az oroszlán és a bika71. Az alakok ugyan az ascensio ábrázolásoknál és 
más Krisztus-típusoknál gyakoriak, Mária körül azonban igen ritkák72. Mária és 
a négy alak együttes ábrázolását tárgyaló tanulmány is csak olyan példákat tudott 
idézni a középkori művészetből, ahol a gyermek Jézus anyja ölében ül73. Tekin-
tettel a miseruha szimmetrikus felépítésére, nem lényegtelen annak eldöntése, 
hogy a különlegességek mögött tartalmi vagy formai okokat keressünk: azaz a 
szimmetria miatt szükségből alkalmaztak ritka — de az ikonográfiái szabályok 
által még lehetséges — megoldást, vagy ennek tartalmi vetülete is van-e? Az ál-
talam ismert egyetlen emlék, ahol Mária körül a négy jelképes élőlény látható, 
két évszázaddal korábbi, karoling elefántcsont faragvány74. A fekvő téglalap alak-
ra szerkesztett dombormű tengelyében Mária orans tartásban áll, két oldalán 
medaillonban a két-két élőlény, majd hat-hat apostol: a jelenet Mária mennybe-
menetelét ábrázolja75. Mivel a miseruhán Mária orans-típusa76 és a mandorlafel-
irat szerint az égbe felemelt Szüzet ábrázolja, témája azonos a müncheni ládiká-
éval. Amíg azonban ez a földi esemény kezdetét, a palást a végeredményt jeleníti 
meg: Mária mennyei fenségében mutatkozik. A négy apokaliptikus lény nemcsak 
a mennyei helyszínt jelzi, hanem egyúttal eszkatológikus jelzés — hasonlóan 
Krisztushoz —: nemcsak Mária lelke győzte le a földi halandók elkerülhetetlen 
sorsát, hanem teste is. 

A miseruha legfelső szelvényét villáskereszt két szára választja el az alatta 
lévőtől: a széles sávban indás hímzés között, kerek medaillonokban angyalmell-
képek láthatók: a jobb oldalon 10, a balon tizedik már csonkult. 

A - B felület: az angyalok nagyobb méretben a legelső mezőben, Krisztus 
és Mária mandorláját tartva és mellette térdelve jelennek meg. A sávokat elvá-
lasztó szalagon ábrázolásuk kevéssé hangsúlyos, de a mennyei hierarchia ábrázo-
lásához hozzátartoztak. Corvey-i kolostor felirat: a kolostort, mint várost értelmezik., 
„civitatem istam tu circumda, Domine, et angeli tui custodiant muros eius77. 

A hátoldal függőleges tengelye az ikonográfiái programnak is a gerincét je-
lenti, hiszen a mennyei hierarchia csúcsa, az Atyaisten keze, és a Krisztus képek 
ott helyezkednek el. 
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3. mandorla (1. kép 3, 5. kép, a.) 

A hátoldal tengelyén a felső mandorlában Krisztus áll. Jobbjában hosszabb 
szárú keresztet tart. Magasra emelt bal kezében kis négyszögletes lap tetején 
keresztes kerek tárgyat Kovács Éva könyvként és glóbuszként értelmezte78. Krisz-
tus lábai sárkány és oroszlán fejére taposnak; az állatok teste a mandorla két 
szélén felhúzódik Krisztus teste mellé. A keret felirata HOSTIBVS EN CHRISTVS 
PROSTRATIS EMICAT ALT(us) + : Miután az ellenséget legyőzte, a fenséges Krisz-
tus tündököl. A sor végét Kovács Éva 1957-ben alto-ra egészítette ki79, majd ké-
sőbb helyesen módosította80. A leoninusi hexameter szabályai szerint a metszet 
végei rímelnek, a paláston is minden esetben. A szó Krisztus jelzője: fenséges. 
Talán nem jelentőségnélküli, hogy a ritkán használt en éppen II. Henrik két öt-
vöstárgyfeliratán is szerepel: perikopás könyvének borítótáblafeliratán81 és a 
Szent Kereszt hordozható oltáron82. 

A győzelmes Krisztus az oroszlánon és a sárkányon diadalmaskodik. A kép 
és a szöveg a 90. zsoltárt illusztráló, hagyományos ikonográfiái megoldás: „orosz-
lánok és kígyók között lépdelsz, oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz le:" concul-
cabis leonem et dragonem. Az ellenségein diadalmaskodó ember témája az ókortól 
ismert, kidolgozott és gyakori képtípus83. A római császár, amint lovon vagy gyalog 
legyőzi a birodalom ellenségeit, maga alá tiporja a barbárokat. A 4. századi ke-
resztény uralkodók esetében: a pogányokon, barbárokon, az eretnekeken (hol az 
arianusokon, hol az orthodoxokon) diadalmas császár a gonoszt megszemélyesítő 
kígyóba döfi a lándzsáját. Interferálnak ezzel a 4. századra a pogány eszmevilágból 
a császárszimbolikába került Bellerophon - Chimera ábrázolások84. A képtípus a 
keresztény művészet sajátjává vált az ellenségen diadalmaskodó Krisztus-képe-
ken85: a ravennai érseki palota későantik mozaikja a típus egyik legkorábbi meg-
jelenése86. A korábbi, későantik-kora középkori típus a vállra vetett kereszt, a 
későbbiekben Krisztus merőlegesen tartja a keresztet87. 

Györffy György az oroszlánon és a sárkányon taposó Krisztus alakjában 
utalást látott az 1030-as német hadjáratra és a II. Konrád feletti győzelemre88. 
Az ellenségein: a halálon, a sátánon, a pogányokon diadalmaskodó Krisztus kép-
típusát aktualizálni lehet ugyan, de nem hozható kapcsolatba a pápa által felkent 
uralkodón (az uralkodón, nyugati értelemben) István által szerzett győzelemmel. 
Krisztus lábbal taposhat az eretnekeken, a mohamedánokon, de a keresztény 
császáron soha. Ha a képnek aktuális értelmet akarunk keresni, akkor az, az 
eredeti jelentéséből kiindulva leginkább Zsoldos Attila véleményéhez áll közel, aki 
az ábrázolásban utalást látott a hazai térítésre89, a pogányság elleni harcra. 

C-D sáv (1. kép): 

A keresztszárak alatti sávban, a képmező magasságától függően változó 
nagyságban, álló próféták sorakoznak. A miseruha háttengelytől jobbra és balra, 
mindkét oldalon Krisztust egy-egy nagypróféta és három-három kispróféta kibon-
tott irattekerccsel (a Messiásra vonatkozó jövendölésekkel) fogja közre. Mindnyá-
jan hosszú ujjú tunikát és köpenyt viselnek. A próféták — a háttengelytől balra 
következő Malakiás és Zakariás kivételével, akik a jobb kézzel fogják — bal ke-
zükben tartják a kibontott tekercset. Nevüket aranyfonállal függőlegesen melléjük 
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hímezték; ezek a feliratok a leginkább rongált állapotúak. A prófétaneveket Ba-
lassa munkája (1754) után idézik és egészítik ki. Balassa azonban munkájának met-
szetétől kissé eltérően közli a feliratokat könyve szövegében. A szövegben a bal 
szélén a Izaiás, Ozeás, Joel, Amosz sorrendet közöl, a metszeten viszont Izajás, Joel, 
Amosz prófétákat jelöli névvel. A metszetkép a téves: az Izajás melletti kisprófé-
tánál hiányzik a felirat; a használatos prófétasorral egyező szöveges felsorolás a 
helyes. 

A harmadik helyen álló próféta kétségtelenül Nahum. Az 1., 4., és a 16. 
próféta neve szinte teljesen kikopott és olvashatatlan. Azonosításuk csak úgy le-
hetséges, ha a próféták sorrendjét meghatározzuk. 

A tudatos, felépített tervezés, a szöveg szerinti képszerkesztés a prófétasor-
ban is tetten érhető. Ha ugyanis a próféták névfeliratait az elhelyezkedésük sor-
rendjében jobbról vagy balról olvassuk, akkor e névsor kanonikus felsorolásukkal 
nem egyezik. A „hivatalos" sor élén a négy nagypróféta áll: Izajás, Jeremiás, 
Ezekiel, Dániel, majd a kispróféták következnek: Ozeás, Joel, Amosz, Abdiás, 
Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Szofoniás, Aggeus, Zakariás és Malakiás. A 
casula próféta-sávjában a háttengellyel kettéosztott, mindkét mező közepén Krisz-
tus áll, akit két-két nagypróféta fog közre. Ha a Krisztus oldalán álló nagyprófé-
tákat a kanonikus felsorolásban olvassuk le, majd ugyanebben a rendben vesszük 
sorra a Krisztus két oldalán álló kisprófétákat is, Krisztustól egyre távolodva, 
akkor megkapjuk az egyházi szövegekben meghatározott próféta sorrendet. A 
szerkesztés tehát tengelyszimmetrikus. 

A körgyűrűcikk mindkét felén (C - D) középen Krisztus áll: a próféták jö-
vendölései őrá vonatkoznak. А С felületen Krisztus az alfa és omega betűk (14), 
a D felületen mellette PRIN[C]IfP]IUM / ET F[I]N[IS] felirat között áll. A pró-
fétanevek után a zárójelben lévő szám azt mutatja, hogy az alak balról jobbra a 
palást sorrendjébe a hányadik helyen áll. Egy betűtévesztés fordul el, Danihel 
nevében az H-t is N-nel hímezték. (A feliratok rajzát lásd az 5. képen). 

A nagypróféták: 
1. EfSAIAS P] (15) Izajás 
2. HIEREMIAS P(ro) (13) Jeremiás 
3[ ] (4) Ezekiel 
4. DANINEL P(ro) (6) Dániel 

A kispróféták: 
5[ ] (16) Ozeás 
6. I[0]HEL P (17) Joel 
7. AMOS P (18) Amosz 

8. ABDIAS P(ro) (12) Abdiás 
9. IONAS P(ro) (11) Jónás 
10. MICHEAS P(ro) (10) Mikeás 
11. NA P (3) Nahum 
12. H(?)OS-—P (2) Habakuk 
13. -—(O)N— (1) Szofoniás 
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14. A[GG]E[V]S P (7) Aggeus 
15. ZACHARIAS P(ro) (8) Zakariás 
16. MALACHIAS P (9) Malakiás 

A nagypróféták közül a 4. helyen álló alak felirata teljesen eltűnt, de Eze-
kiellel biztonsággal azonosítható. A (13.) helyen álló próféta nevéből megmaradt 
— ON — betűk minden bizonnyal Szofoniás nevére egészíthetők ki: 
[S0F10N[IASP]. Nem így a kazula 2. és 16. helyén, a kanonikus sorrendben az 
5. és a 12. helyre sorolt kispróféták. A 16. helyen Ozeás névnek kellene állnia. 
Mivel semmi sem maradt meg a feliratból, a név besorolható lenne. A miseruha 
2. helyén azonban Habakuk feliratnak kellene lenni, ott azonban a jól olvasható 
betűk: [H?10S P Megjegyzendő, hogy a korábbi névközlésekben több-kevesebb 
hiba és pontatlanság lelhető fel. Czobor a 2. helyen álló prófétáról azt írja90, hogy 
Habakuk, „nevéből csak a H kopott le, a többi elég jól olvasható ABACUC P". 
Czobor kétségtelenül tévedett. Ismerve a prófétanévsort, feltehetőleg azt nevezte 
meg, akinek a sorban következnie kellett. Az HOS[ betűket csak HOSEAS próféta 
nevére lehet kiegészíteni. Úgy látszik, hogy a két prófétát felcserélték. Hogy ennek 
a tévedésen tűi bármiféle, a sorrendiségből következő oka lenne, kevéssé hihető: 
lévén a próféta sorrend csak egyféle. 

A próféták nevét ugyanúgy rövidítették, ahogyan a folyóírásban a pro- szó-
tagot: a P betű balravezető nyű lványa több helyen ma már nem figyelhető meg. 
A próféták nevét a p-től asterix választja el, amelyekből csak néhány maradt meg. 

A próféták alatt keskeny szalagon olvasható a dedikáció: ANNO INCARNA-
CIONIS XPI:M:XXXI: INDICCIONE XIIII. A STEPHANO REGE ET GISLA R 
- EGINA CASVLA H(A)EC OPERATA (est) ET DATA ECCLESIAE SANCTAE 
MARIAE SITAE IN CIVITATE ALBA (három pont): Krisztus megtestesülésének 
1031. évében, a 14. indictioban István király és Gizella királyné készíttette és ado-
mányozta ezt a casulát az Alba városban fekvő Szűz Mária egyháznak. A szöveg 
a hátoldal középtengely jobb oldalától kezdődően fut körbe. A viszonylag azonos 
betűtávolság a felirat elején az évszámig kissé lazább; a sor végén, a civitate szó 
felétől pedig kimondottan szellős. Mintha a rendelkezésre álló hely vége felé el-
fogyott volna szöveg: ha a szöveget nem lazítják fel, négy-öt betűhely maradt 
volna. A feliratot a miseruha mellső s hátsó oldalán mandorlák szakítják meg. A 
nomen sanctum (XPI) és az évszám után kettőspont, az operata után vízszintes 
hullámvonallal elválasztott kettőspont alakü sigla jelöli az esí-et91. 

Feltűnő a szövegben a casula haec szórend, azonban az instrumentális szö-
vegekben nem unikális. Bernward hildesheimi püspök bronz kandelláberének fel-
iratán a mutató névmás ugyanígy a főnév után következik92. 

4. mandorla (1. kép 4, 3. kép, b.) 

A szalag alatti sávból kissé kiemelkedő mandorlában támla nélküli, lábtá-
maszos trónuson Krisztus ül. Nimbusza keresztes. Jobbjával zárt kartartásban 
latin módon áldást oszt; bal kezét a térdén, könyvön tartja. Mögötte két-két nya-
lábban dicsfény sugárzik felfelé. A felirat: SESSIO REGNANTEM NOTAS (notât 
helyett) ET XRM DOMINANTEM: Trón illeti meg a kormányzó és uralkodó 
Krisztust. 
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E-F körgyűrű: 

A középtengelyen mandorlában (4) Krisztus két oldalán a 12 apostol oszlo-
pos, városfalas keretelésben, mintegy fülkékben ül (1. kép, E-F). Az építészeti 
elemek gazdagon és változatosan díszítettek, csipkés falszélek, indás oszlopok ta-
golják a falat. Az oszlopok a mell- és a hátoldal tengelyében a mandorlák miatt 
hiányoznak. A falat tornyocskák tagolják, a falakon kívül tevékenykedő, az ábrá-
zolásban a falak felett felvonuló harcoló alakokkal. Egy kivételével férfiak: az F 
mező háttengelyhez közel eső végén egy álló, jobbjában gömbszerü tárgyat tartó 
és három ágú koronát viselő nőalak látható. 

Az apostolok háromnegyed profilban ülnek. A miseruha háttengelyén 
három-három apostol Krisztus felé fordul és lábaikat is ennek a testtartásnak 
megfelelően helyezik oldalra. A három-három másik apostol a mell tengelye felé 
fordul. Az alakok mellett függőlegesen hímezték fel a névfeliratokat; balról jobbra: 
(l)PETRVS APLS, (2)PAVLVS APLS, (3)IOHANNES (A)P[L]S, (4)THO/MAS AR 
(5)IACOBVS, (6)PHILI/PVS APLS, // (7)BARTHOLOMEVS / APLS, (8)MAT-
HEVS APLS, (9)IUDAS APLS, (ÍO)SIMON APLS, (ll)TADEVS APLS (12)AND-
REAS (12. kép). A sanctus-1 nem írták ki. Mindegyik apostol könyvet tart a bal 
kezében. Négyet: Pált, Jánost, Jakabot, Mátét és Júdást írópult mellett, írás köz-
ben ábrázoltak. Ok azok, akiknek írásait az Újszövetség tartalmazza. Péter is írt, 
de a miseruha csonkulása miatt az apostol jobb keze és az írópult nem maradt 
meg. A Jacobus feliratú alak testhelyzete és ábrázolása megegyezik azokkal az 
apostolokkal, akik nem írnak. Jakab azonban jobb kezében jól láthatóan hosszú 
íróvesszőt tart. 

Az apostolsorban két hibát találunk. Judas Taddeus kétszer: egyszer ludas, 
egyszer Taddeus néven jelenik meg. A két Jakab közül pedig az egyik hiányzik. 
Mivel az apostollistákban a nagyobbik Jakabot mindig Tamás előtt, a kisebbik 
Jakabot mindig Tamás után sorolják fel, ezért a palást 5. helyén a kisebbik Ja-
kabnak kell lennie. Erre utal az írószerszáma. Hol lehetett az idősebb Jakab? A 
helye sejthető: András az utolsó helyre került, ami lehetetlen, mert mindegyik 
apostollistában az első négy apostol (Pált nem számítva) között foglal helyet. And-
rás utolsó helye azonban csak viszonylagos. Ha a palástot eredeti formában, mint 
kúppalást alakú miseruhát tekintjük, akkor András a mell felüli oldalon, a transz-
figurációs (6.) mandorla mellett, jobbra az első helyen áll. Úgy tűnik tehát, hogy 
az apostolsorrend kezdete nem folyamatos, hanem a mell felüli oldal tengelyére 
szimmetrikus. Mivel a bal oldalon Péter és Pál szomszédok, a szimmetria kette-
sével lenne várható: azaz a túlsó oldalon Andrásnak és a nagyobbik Jakab apos-
tolnak kellene következnie. Jakab helyére azonban Tádé került. Az ábrázolás a 
nagyobbik Jakabra is érvényes lehetne, mert az apostolt nem jellemezték az írás-
sal. Jakabot pedig kifelejtették. Ma már megállapíthatatlan, hogy mi történt a 
tervezésnél vagy a kivitelezésnél. Hat apostol írt Újszövetségi könyvet. A mise-
ruhán csak öt (Péterrel együtt) apostol ír. A tévedést úgy javították, hogy az ifjabb 
Jakab áldó kezébe hosszú írószerszámot hímeztek. 

Az apostolfelsorolás e hibától eltekintve egyezik a misekánon communican-
fes-szakaszának névsorával (III. tábla). A román korra általában ez a felsorolás 
gyökeresedett meg az ábrázolásokon a korábbi, a kora középkorban még változó 
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névsorokkal93 szemben, és az apostolokat név szerint felsoroló Mindenszentek 
litániáiban is. A miseruha apostol sorrendje tehát a szokásosnak megfelel. 

Szándékos tervezés vagy a véletlen tévedés okozta-e, hogy a mellrészén csak 
három és nem négy apostolt: Péter-Pált és András-Jakabot emelték ki? Szándé-
kosságra is gyanakodhatunk: van ugyanis olyan liturgikus szöveg, amelyik éppen 
a miseruhán kiemelt három apostolt, Pétert, Pált és Andrást említi név szerint. 
Ez a szöveg nem jelentőségnélküli a miseruha képeinek értelmezéséhez. A Min-
denszentek litániájával rokon szerkezetű uralkodó-üdvözlések, a Laudes regiae 
szövegváza kötött és állandó. A „Christus vincit, Christus régnât, Christus impe-
rat" kezdetű és többször ismételt szövegekben könyörögnek a pápáért, az ural-
kodóért, feleségéért, gyermekeiért, a hadseregért; e csoportok után név szerint 
fohászkodnak néhány szenthez. A szentek kiválasztása kötött, de némi változa-
tosság is előfordul. A szöveg elején, a pápáért való könyörgés után kérik Péter, 
Pál és András apostolok segítségét. A német területre jellemző Laudes-ben mindig 
csak ez a három apostol van név szerint említve (I-II. táblázat). A B. Opfermann 
által összegyűjtött 30 szöveg közül csupán egyben, a 9. századi orléans-i eredetű 
Laudesben sorolják fel Jánost és Jakabot is94. Mivel a Laudes hatása a miseruha 
más képein is kimutatható, alighanem jó úton járunk, ha a három apostol kie-
melését a Laudes hatásának tulajdonítjuk. Lehetségesen ez, a nem páros kiemelés 
zavarta meg az apostolsor tervezését. Következménye lehetett, hogy Jakab apos-
tolt kifejtették. 

A felmerült véleményekkel ellentétben kétségtelenül megállapítható, hogy 
Bertalan semmiféle koronát nem hord a fején: a magas hajkoronájának a meg-
formálása egyezik a többi apostoléval. 

Az apostolokat aprólékosan részletezett és díszített, a számuknak megfele-
lően 12 szakaszra (kapura vagy fülkére) felosztott városfal-keret hangsúlyozva fog 
össze95. A perspektivikus, tornyos városfal, mintegy fülkeszerűen veszi körbe szé-
ken ülő tanítványokat. A hátoldal tengelyében Krisztus kissé megemelt mandor-
lában trónol. 

Az apostolok felül vízszintes gerendával lezárt vagy ívelt, árkádsoros kere-
tezésü ábrázolása a későókori művészetből, a szarkofágdomborművekből szárma-
zik. Formailag az ún. oszlopos szarkofágokból eredt ez, a hol keretező, hol hát-
térarchitektúra, amely a 4. században a Krisztust körülvevő apostolábrázolások-
nak is egyre hangsúlyosabb kelléke: a milánói Városkapu-szarkofág az egyik leg-
jellemzőbb és legkorábbi példa96. Ez a megjelenítés, amely a bizánci művészetben 
és hatásterületén nem honosodott meg (így az italobizánci festészetben sem: lásd 
például a torcelloi dóm apszismozaikjait), nyugaton, főként német és délnémet 
területen97 az apszisok, fülkék és oszlopok szimbolikus jelentésének hatására98 

az evangélista képeken (miniatúrákon) együttesen vagy külön-külön ábrázolt apos-
tolok és szentek gyakori megjelenési formájává vált. Ami a miseruhán meglepő, 
az az ábrázolás koraisága. Mert ugyan a karoling- és Ottó-kori könyvfestészet és 
más iparművészeti emlékek az egyes apostolokat — gyakorlatilag az evangélistá-
kat — oszlopok között, íves árkádban gyakran, de nem kizárólagosan jelenítik 
meg, az árkádos apostolgalériának a falfestészetben a 12. század elejéig alig ma-
radt falfestészeti emléke: egyetlen 11. századi példáján, Chalières-ben, az aposto-
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lok párosával dialógust folytatva állnak", éppúgy, mint a baseli Münster árkád-
keretezésű apostol dombormúvén. A Reichenau-Niederzell-i St. Peter-Paul temp-
lom apszis hengerfalán két, egymás alatti árkádsorban felül az apostolok ülnek, 
alul a próféták állnak mondatszalagokkal. A reichenaui falfestmény 12. század 
eleji keltezését100 az 1970-es évek ásatásai és dendrokronológiai vizsgálatai időben 
egy kissé még feljebb tolták101, megerősítve Otto Demus 1120-1130-as keltezé-
sét102. A miseruhán a Maiestas Dominit körülvevő árkádsoros, ülő apostolgaléria 
a téma legkorábbi fennmaradt ábrázolása. Miként keletkezett? 

Az apostolok vagy szentek melletti árkádos keretezés és kulissza feltűnését 
kutatva közelebb jutunk ahhoz a művészeti körhöz is, amely a miseruha kompo-
zícióján és részletein nyomot hagyott: az eredet annál súlyosabban esik a latba, 
mert az aprólékosan részletezett árkádsor a miseruha kompozíciójának hangsú-
lyos összetevője. A miseruha apostolsorának eredete két irányból közelíthető meg. 
Egyrészt a könyvfestészetből, másrészt a mennyei Jeruzsálem ábrázolásokból (a 
falfestményekből és a kör alakú bronz lámpákból). 

A karoling és Ottó-kori csont domborműveken103 és miniatúrákon104 az áb-
rázoltak szentségét gyakran íves árkádos oszlopokkal emelik ki. Ez egyrészt a 
római császárkori és későantik kortól főképpen a császárkultuszt kiszolgáló ha-
talmi művészet két építészeti jellegzetességének, az apszisoknak (fülkéknek) és a 
háromtagú íves árkádoknak105 a leszármazottja, és esetenként leegyszerűsített 
megjelenési formája. Ahogy a császárkorban a ház alakú sírépítmények homlok-
zati síkja lett a sírsztélék egyik típusa, éppúgy az oszlopokkal határolt apszisnyí-
lások síkja vált a perspektívát nélkülöző reprezentatív ábrázolásokon a szentek 
és uralkodók kiemelését biztosító keretévé, noha az apszis érzékeltetésének az 
igénye is megmaradt. Az árkádsor legkorábbi emlékei quedlinburgi106 és bamber-
gi107, azonos témájú, de más megformálású ládikákon, elefántcsont vödrökön 
(szenteltvíztartó szitulákon) a 10. században tűnik fel: a trieri vödör két sávra 
rendezett dombormúvein felül gerendázattal lezárt, hangsúlyos, oszlopokkal ke-
retezett felületen jelenítették meg Szent Pétert, II. Henriket (legalább is valószí-
nűbben, mint III. Ottót108), a pápát és az egyházi hierarchia képviselőit109. A 
milánói szitulán, Godfredus milánói érsek ajándékán (Milánó 979) árkádsorban 
a trónoló Máriát és a négy ülő evangélistát ábrázolták110. Arkádsoros keretezés 
sík felületen a miseruhával egyidős II. Henrik és felesége baseli oltárelőlapján 
tűnik fel álló alakokkal (Krisztus, Szent Benedek és angyalok), viszont egyszerű 
építészeti részletekkel, ugyanűgy mint II. Henriket és két püspököt ábrázoló pon-
tifikálé miniatúráján, amely hármas árkádsor előtt jelenítette meg a személye-
ket111. Az ezredfordulóra az építészeti keret (két oszlop egyenes vagy íves, tim-
panonos lezárással, vagy iker-árkád) már nemcsak a reprezentatív ábrázolásokon 
figyelhető meg, hanem a narratív (bibliai) képek és a miniatúrák háttérábrázolá-
sain is112. Ez az architektonikus bővítmény jelentette azt a hátteret és alapot, 
amely a l l . század elejére formailag lehetővé tette az apostolok árkádsoros ábrá-
zolását. Ugyanekkorra létrejöttek azok, az alapjában narratív biblia jelenetek is, 
amelyen az apostolok a korábbi kialakult képtípust követve113, a cselekménynek 
megfelelően, teljes létszámban ülve jelennek meg, és az árkádok jelentik a hátteret 
vagy a keretet: ezek a Pünkösdöt, a Szentlélek eljöttét ábrázoló miniatúrákon: 
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Krisztus mennybemenetelét, és alatta a Szentlélek eljövetelét ábrázoló echterna-
chi evangeliariumban114 és az Egbert-evangelistariumban115. 

Az apostolsor tartalmilag a Máté-evangéliumot illusztrálja (19, 28). Krisztus 
mondja Péternek: „Ti, akik követtek engem, a világ megújulásakor, amikor az 
Emberfia dicsőséges trónján ül, együtt ültök vele tizenkét trónon és ítélkezni 
fogtok Izrael tizenkét törzse fölött." Krisztus — az apostolok fölé magasodva — 
trónol (3. mandorla. 1. kép). Ugyanakkor a képsáv az elválasztó oszlopok erőteljes 
hangsúlyozásával kifejezi azt, az Újszövetség óta ismert és a 11. században is 
gyakran említett allegóriát, miszerint az apostolok az egyház oszlopai116. János-
jelenések nyomán a mennyei Jeruzsálemet jelképezi a 12 kapus várfal. Ha arra 
gondolunk, hogy az képsáv eredetileg kör alakú felületet zárt be, akkor a város-
falas, tornyos, fülkés megoldás megfelelt a nagy kerek templomi világítócsillárok-
nak: mint a hildesheimi117 „corona" (Sz. Mária dóm), amelyet 12 alacsonyabb és 
12 magasabb kaputorony díszít, és a nagyobbakra egy-egy apostolnevet írtak fel 
(Hezilo püspök készíttette, 1055-1065): a csillái- a Mennyei Jeruzsálemet jelké-
pezi118. Meinwerk paderborni püspök (1009-1036) korából származó összeírás az 
általa alapított bencés kolostor leltáránál a hasonlatot szó szerint is elmondja119: 
Coronam argenteam ante principale altare continens in festis precipuis XII can-
delas in honorem omnium apostolorum. A miseruha képei így jól illeszkednek a 
Krisztus és az apostolok nyugati típusú ábrázoláshoz, amelyen a „teofánikus-a-
pokaliptikus komponens kapott nagyobb hangsúlyt, s ahol ennek következtében 
az apostolokat, mint Krisztus eljövendő birodalmának lakóit értelmezték120" 
(Tóth Melinda). 

Az árkádsor azonban eltér korabeli domborművek, a fal- és könyvfestészet 
többségének egyszerű, csak az építészeti formát követő architektúrájától. Minden-
esetre a reichenaui könyvfestészet egyes emlékein szintén gazdag és változatosan 
tagolt építészeti architektúra jelenik meg121. 

Vékony sáv választja le a legalsó sort, amelyre indáikat, pávákat és oroszlá-
nokat hímeztek. 

G-H körgyűrű (1. kép): 

A legalsó sávban, szabályosan elosztott 12 kerek medaillonban háromne-
gyed-alakok — egy kivételével férfiak — sorakoznak. A medaillonok száma és 
elhelyezése az apostolok tizenkettes számához igazodik. A hátoldal középtenge-
lyétől kezdődő kerek képek függőleges feliratai: S(T)EPHA NVS / REX, STEP-
HANVS, CLEMENS, SYXTVS, CORNELIVS, LAVRENCIVS, majd a mellrész 
tengelyétől folytatólag: olvashatatlan betűtöredékek, COSMAS, DAMIA[NVS1, 
GEORGIVS, VINCENCIVS, GISLA / REGINA (7. kép, a.). A sanctus-1 egyetlen 
vértanúnál sem írták ki és az alakok nimbus nélküliek. Gizella királyné kivételével 
a viselet egységes: tunika, palást és korona, egyik kezükben lándzsa, a másikban 
keresztes glóbusz. István király (3. kép,c.) és Szent István protomártír (3. kép, 
d.) jól láthatóan szárnyaslándzsát tart. A többi, jobb oldali vértanúnál a lándzsa 
alig látható; a bal oldalon a lándzsáknak nincs szárnya. Az összes alak koronája 
egyforma, a homlokközépnél szögben törő abroncskorona. Párosával szimmetrikus 
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test-, kéz- és tárgytartásúak. István király a szokásnak megfelelően jobb kezében 
a lándzsát, baljában a keresztes glóbust tartja; István protomártírnak vele szim-
metrikusan, és a gyakorlattól eltérően bal kezében van a lándzsa és jobbjában a 
glóbusz. Ugyanígy párosával tengelyszimmetrikus a többi vértanú is. Csak Vin-
cenciusnál törik meg a sor, mert Gizella nem tart királyi jelvényeket (4. kép). 
Megfigyelhető, hogy István királlyal ellentétben, aki a glóbust derékmagasságban 
tartja, a többi vértanú — Vince kivételével — magasra emeli a tárgyat. Lőrinc 
vértanú képének a mellrészét javították: jelenleg a palást kapcsolószalagjával e-
gyező anyagból, amelyen glóriás mellképek vannak, egy medaillont rávarrtak. Gi-
zella jobbjában a tornyos épületet minden bizonnyal a veszprémi székesegyház. 
A királyi pár között, a tengelyen kisebb körkeretben férfimellképnek nincs felirata. 
1031-ben más, mint Imre herceg nem lehet. Alatta, a szegélynél mintha egy másik 
csonkult médaillon felső íve látszana: Kovács Éva szerint ez egy másik mellkép-
medaillon fejtöredéke. Ez azonban a fennmaradt kis részletből valószínűtlen. Ha 
fejtöredék lenne, az 1031-ben, a családi viszonyok ismeretében megoldhatatlan 
problémát jelentene. Az íves maradvány inkább a növényi ornamentika részének 
tartható. 

Balassa munkája óta nem merült fel kétség az iránt, hogy a bal széléről 
harmadik helyen álló medaillonban Pantaleon vértanú képe és felirata van. Leg-
feljebb abban volt nézetkülönbség, hogy Pamtaliorc, vagy Pantaliom volt-e a feli-
rat.122 A megmaradt betűk kétségtelenné teszik, hogy Balassa félreolvasta a nevet. 
A szókezdő D betű kissé torzult, és csak négy további betű vehető ki (7. kép, a.). 
A téves olvasat további változatai és Javításai" jól nyomon követhetők. 

Balassa Bock Czobor Eredeti 

Balassa a szókezdő, torzult D-t P-nek olvasta. A negyedik, az I betűnek csak 
a felső vízszintes része maradt meg, talpa nem: alakja ezért T-re emlékeztet. Azaz 
Balassa „Pamta" kezdetet látott, amit másként, mint Pantaleon, nem tudott ki-
egészíteni. A szövegben Pamtalion-t írt, a metszeten viszont Pamtaliom olvasható. 
Ha az első n-t m-mel írták, ebből arra következtettek, hogy a második n-t is m-mel 
hímezték ki. Annál is inkább gondoltak erre, mert az 5. betű után a szöveg már 
nem olvasható: szabad lehetőség nyílt a kiegészítésre. Bock értelemszerűen javí-
totta az első m-t n-re, míg az utolsó m betűt, „magyaros hangzása" miatt meg-
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hagyta. Végül Czobor „megtisztította" a nevet a rontásoktól, és a pontos latin 
névalakot adta meg. Az eljárások érthetők: a palástot egy kutató sem vizsgálhatta 
tüzetesen. 

Pantaleon nem kis gondot okozott volna a képek értelmezőinek. Az orvosszen-
tet elsősorban keleten tisztelték - legalábbis nálunk így tartják számon, kevés 
figyelmet fordítva a 9-10. századi birodalmi, elsősorban kölni kultuszára. Közre-
játszott ebben a dunapentelei görög rítusú kolostor Pantaleon patrociniuma123. 
Magyarországon azonban e kolostoron kívül tisztelete nem mutatható ki124, sze-
mélynévi előfordulása jelentéktelen125; szereplését a miseruhán leginkább a ter-
vező műveltségével, esetleges Rajna vidéki, kölni kapcsolataival lehetett volna 
csak magyarázni. Ez pedig az ábrázolások művészettörténeti elemzése miatt sem 
lett volna közömbös, különösen azért, mert a szentet a palást tervezéséhez fel-
használt Laudes Regiae-ben is nemegyszer említik. Mivel azonban Pantaleon ki-
esett a vértanúk sorából, minden ilyesféle kombinációt mellőzni lehet. 

A kör alakú képmező az ókori imago clipeata motívum továbbélése. A ka-
roling művészetben ismét jelentkezik, majd a későkaroling Ottó-kori művészet 
egyes témáinál gyakori. Ilyenek a kör alakba foglalt evangélista-jelképek, ame-
lyekből az 5. századtól a középkoron keresztül az emlékek tömege ismert. A mi-
seruha medaillonjainak formai megoldása esztétikai, és az Ottó-kori múvészet 
hatására a tervező ötlete lehet. A 10. század végén feltűnő, és a 11. században 
elterjedő, kör alakú felületre helyezett arcképekkel díszített kódexfestészet köz-
vetlenül is hatott. A tours-i iskola pénzeket utánzó arcképekkel díszített minia-
túrái, amelyek Vivian apát működése alatt (844-851) festettek, német területen, 
különösen a 11. századi közepei echternachi kódexfestésben találtak követésre; 
az ezredforduló kölni könyvfestészetben is jelentős munkákkal vannak képvisel-
ve126. Ezek a medaillonképek, amelyek négy, kereszt alakban alul, felül, és két 
oldalon helyezkedik el a kódexlapok peremén, esetenként megszaporodik127. Nem-
csak perszonifikációkat (erények, égtájak, szelek), hanem élő személyeket, ural-
kodókat is (Nagy Konstantin, lehetségesen Theophanu és III. Ottó, III. Henrik, 
pápák, főpapok) ábrázoltak. Az 11. század második negyedének echternachi 
könyvfestészetében az apostolok, evangelista-jelképek mellett próféták és vérta-
núk is megjelennek128. Ezeknek az imago clipeataknak nemcsak formai hatásuk 
lehetett a miseruha médaillon képeinek szerkesztésére, hanem a tartalom indí-
tékául is szolgálhattak — más, később részletezett okok mellett — a földi szemé-
lyek (István és Gizella) és a szentek egy sorba kerüléséhez is: a kölni Máté evan-
gélium iniciálélapjának129 keretén négy medaillonban felül Agnus Dei, oldalt The-
ophanuval és III. Ottóval, alul az özvegy császárnéval, Adelheiddel azonosítható 
mellképek vannak. A medaillon-mellképek jellegzetesen jelennek meg a II. Henrik 
korabeli szakrális tárgyakon is130: mindezek hatása tükröződik a miseruha vér-
tanúsorának formai megoldásán. 

A H-G sávban, a felette lévő apostolsornak megfelelően 12 médaillon fér el. 
Kettőt a királyi házaspár foglalt le; 10 helyre lehetett vértanúkat helyezni. Az 
ábrázoltak az egyház ismert, univerzálisan tisztelt szentjei közé tartoznak; tisz-
teletük intenzitása azonban eltérő volt. Kelemen, Szixtusz és Kornél római pápák 
nevét a misekánon tartalmazza131 (I. tábla), de Rómán kívül tiszteletük szórvá-
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nyosan érvényesült a templomok névadásában. Lőrinc diakónus kultusza Itálián 
kívül különösen a német területeken terjedt el, köszönhetően a magyarok felett 
aratott 955. augusztus 10-i augsburgi győzelemnek132. Tiszteletére hazánkban is 
számos templomot emeltek, a középkor kedvelt szentjei közé tartozott. Az orvosszentek, 
Kozma és Dámján hazánkban szintén kedvelt templompatrocinium133. Nemkü-
lönben György is. Vince viszont elszigetelten áll a középkori magyar szentkul-
tuszban. Györffy Gy. a szentek kiválasztást a székesfehérvári bazilika ereklyéivel 
magyarázza134. Elgondolása azért nem igazolható, mert e vértanúk a gyakran 
használt és közismert, liturgikus szövegek felsorolásával egyeznek vagy állnak 
szoros kapcsolatban. E két szöveg a Mindenszentek litániája (és a rokon Laudes 
Regiae135) és a misekánon kötött, állandó szövegű communicantes szakasza (I. 
tábla). A litániák és a misekánon vértanúsora Lőrincig, illetve Kozma-Damjánig 
nemcsak a kiválasztásban, hanem a sorrendben is lényegileg azonos. 

A litánia esetenként több száz vértanút sorol fel, ezért szükségképpen vá-
lasztani kellett. Oka a miseruhán a kötött számú hely volt. Mi volt a válogatás 
alapja? Az István király felüli (G) jobb oldalon a kiválasztott vértanúk részben, a 
sorrendjük pedig megegyezik136 a misekánon communicantes szakaszának a 
szentjeivel137 (Communicantes et memóriám venerantes martyrum tuorum... 
Lini, Cleti, Clementis, Xysti, Cornelii, Cypriarii, Laurentii, Chrysogoni, Ioan-
nis et Pauli, Cosmae et Damiani et omnium sanctorum tuorum). Ezért nem 
szükséges más okot keresni: a mártírokat e szöveg alapján válogatták ki. A mi-
sekánon communicantes-szentjeinek a felhasználása a liturgikus ruhán érthető: 
miseruháról van szó. Továbbá Magyarországon I. István uralkodása alatt még 
nem volt a patrociniumválasztásnak széleskörű hagyománya. Mivel a miseruhán 
csak 10 hely állt rendelkezésre, a communicantes 12 vértanúja közül választani 
kellett. István protomártírt a „communicantes" nem említi; a litániák vértanű-
sorának azonban az élén áll. Mint a király védőszentje is a mártírok élére került; 
Linus és Cletus pápák hiányát az okozhatta, hogy, noha a litániákban gyakran 
(IV tábla), a Laudesekben sohasem szerepelnek138 (II. táblázat). Cyprianus kart-
hagoi püspököt azért hagyhatták el, mert ünnepe Corneliusszal egy napra esik 
(szeptember 14), de tiszteletük nem volt párban kötött, mint Cosma-Damjáné. 
Azaz a legbővebb szent-listából, a Mindenszentek litániájából a misekánon és a 
Laudes figyelembevételével válogatták ki a vértanúkat. A felsorolás Kozma és 
Dámján elhelyezkedése szerint körben folytatódik tovább139 az ismeretlennel, 
majd Kozma, Dámján, György, Vince és Gizella királyné zárja a sort (H). 

Azt a vértanút, aki olvashatatlan névvel, kiegészíthetetlen betűtöredékekkel 
áll a palást bal szélén, nem lehet azonosítani. Olyan szentről lehet szó, aki a 
Mindenszentek litániáiban (IV tábla) és a communicantes-ben Lőrinc és Kozma-
Damján között áll. A misekánonban Lőrinc után Chrysogonus, majd János és Pál 
következik, végül Kozma és Damjánnal fejeződik be a felsorolás. Mivel Jánost és 
Pált mindig párban említik, őket nem választhatjuk ki az egyetlen helyre. Ezért 
Chrysogonusra kellene gondolni. Nem tudjuk azonban, hogy a miseruha vértanúi 
meddig követik szorosan a communicantes sorrendjét. A litániákban pedig Lőrinc 
és Kozma-Damján között több, gyakran sok szent áll. Ezért tág a lehetőség a 
kiegészítésre, nincs azonban indíték, ami alapján a hiányzó névre következtetni 
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tudnánk. Ha szorosan a communicantes-t követték, akkor a sor a Kozma-Dam-
jánnal fejeződik be: György és Vince azok, akikkel a sort bővítették. György és 
Vince, a saragossai mártír-diaconus azok, akiknek a kiválasztása nem magától 
értetődő. A communicantes őket nem említi. A litániákban mindketten hátrább, 
illetve különböző helyen találhatók (IV tábla). Kiválasztásukban fedezhető fel a 
liturgikus szövegen túlmutató szubjektív szándékosság. Ennek értelmezéséhez 
szükséges áttekinteni a miseruha vértanúinak magyarországi tiszteletét az Árpád-
kor elején. Ezáltal választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy a vértanúsor első 
felének kiválasztása, Cosma-Damjánig valóban csak a liturgikus szövegek alapján 
történt-e, és egyezett-e hazai tiszteletük terjedésével, illetve György és Vince ese-
tében szükséges és célszerű-e felvételüket különleges, a liturgikus szövegektől 
független indokkal magyarázni140. 

Szent István protomártír (3. kép, d.) Gézának és a fiának névadó szentje 
egyúttal a legkorábbi Esztergom-vári templom patrociniuma141. Vajk névadása 
apjáét és anyai nagyapjáét követte142. Az esztergomi templom patrociniumával 
kapcsolatban Tóth Melinda joggal hívta fel a figyelmet arra, hogy az 1397-es ca-
nonica visitatio által hagyományozott Géza-kori alapítású templom védőszentjét 
nem szükségszerű passaui térítéssel összekapcsolni143. A protomártír nyugati 
frank1 4 4 és német területen, köztük egy sereg püspöki székesegyház védőszent-
jeként közkedvelt volt145. A győri plébánia templom a protomártír címét viseli, 
és Györffy György korai alapításra gondolt146. István veszprémi alapítólevele a 
Veszprém megyei Sólyban, apud capellam Beati Stephani prothomartiris kelt147. 
Rómában pedig a protomártír tiszteletére templomot alapított148. Az első vértanú 
11. századi tiszteletének meghonosodását Gézának és Istvánnak a keresztségben 
felvett neve kellőképpen indokolja. 

Péter apostol harmadik utódának, Szent Kelemen pápának a tisztelete meg-
lepően korán adatolt Magyarországon. Ez annál különösebb, mert később nem 
teijedt el a tisztelete149. Korai, 11. századi patrociniuma Balatonlelléről ismert150: 
1055: altera magna (sc. via) que simul ad Sanctum dementem terminatur (DHA 
43Д, Tihanyi alapítólevél). 1414: ecclesia Sancti Clementis de Lelye (DHA I. p. 
280). Továbbá Kálmán királynak a zoborhegyi szent Hippolit apátság részére adott 
oklevelének interpolált szakaszában (11ЩХШ. sz. ]) két szent Kelemennek szen-
telt kápolnát említ: capella in Mussenik Sancti Clementis,... in Ker capellam Sanc-
ti Clementis (DHA 138/11). Mocsonok (Sládeckovce) és Nagykér (Velky Kyr) Nyitra 
megyei helységekről van szó. Kérdéses azonban, hogy e két kápolna a 11. század-
ban már létezett-e. 

Szixtus pápa és vértanú tiszteletét — a személynévi előfordulások151 mellett 
— egy helynév tanúsítja Magyarországon152. Kultuszának nincs nyoma, a névadás 
késői (legalább is nem 11. századi) településre utal. Cornélius pápának sem a 11., 
sem a későbbi századokban semmiféle kultusza nem mutatható ki. Lőrinc viszont 
a népszerű középkori szentek közé tartozott153 tiszteletére sok templomot szen-
teltek: ismert, hogy a Lőrinc napi augsburgi győzelem után különösen elterjedt 
német területen. I. Ottó Merseburgban monostort alapított a tiszteletére, amit 
később püspökséggé tettek154. Magyarországon a l l . században lehetséges a tisz-
telete. A zalavári alapítólevél a rokolyáni (Zala m.) szent Lőrinc templomának155 
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szent István kori létezése azonban bizonyíthatatlan. Az Esztergom királyi város-
ban álló Szent Lőrinc templomot, a királyi udvarnokok templomát csak 1202-ben 
említik először156, de lehetséges korábbi épület157. 

Kozma-Damján tiszteletére szentelt általam ismert legkorábbi templom a 
verestói (Veszprém m., az almádi monostor alapítóleveléből, 1121-ben (DHA I 
151). Az esztergom-külvárosi templomát 1270-ben említik, de építését szent István 
korára teszik158. 

György a legjobban adatolt 11. századi, magyarországi tiszteletű szentek 
közé tartozik. Nemcsak az István-kori Magyarországról ismert, hanem a katona-
szent kultusza a királyi családdal is közeli kapcsolatba került. Zászlókon vitték a 
képét a Koppány elleni harcba159. 1018-ban, a bolgár hadjáratban ereklyéit meg-
szerezték160. Veszprémben legkésőbb a l l . század elején kerek kápolnát emeltek 
tiszteletére161. Csanád vezér Szent Györgyhöz könyörgött az Ajtony elleni csata 
előtt és monostort építtetett tiszteletére162 és a csanádi egyházmegye temploma 
az ő tiszteletére épült163. Talán további templomokat szenteltek már a 11. szá-
zadban, vagy éppen a század első felében a tiszteletére, de ezeket nem hiteles 
oklevelekből ismerjük. 1019-től említik Pacsa szent György kápolnáját164. 1061-
ben a Duna-szigeti Szent György egyházat említi a zselizszentjakabi alapítólevél 
(DHA 50/ II). I. István Szent György tisztelete a külföldi tervező szándékával is 
találkozhatott: Bajorországban kiemelkedően magas a György tiszteletére emelt 
templomok száma (egy gyűjtés szerint 109). Aligha kétséges tehát, hogy Szent 
György — az általános tiszteleten túl — István király által különösen is tisztelt, 
hozzá közelálló katonaszentként került fel a miseruhára. Megjegyzendő, hogy az 
1092 előtti zágrábi sacramentarium nagyszombati Mindenszentek litániájában 
csak három vértanút sorolnak fel: Istvánt, Lőrincet és Györgyöt, mutatva e szen-
tek kiemelt hazai tiszteletét165. 

A vértanúsor utolsó helyén Vince áll. A Martyrologium Romanum több vér-
tanút tart számon e néven. Közülük a hispaniai, caesaraugustai (Saragossa) dia-
kónus kultusza terjedt el már a kora középkorra166, olyannyira, hogy a milanói 
misekánonba is felkerült.167 Ennek a lokális gyakorlatnak azonban aligha lehetett 
hatása hazánkban. Nem kétséges, hogy az egyházban általánosan ismert saragos-
sai diaconust ábrázolja a miseruha képe is168. Magyarországon azonban nem mu-
tatható ki kultusza a középkorban. Templomot sem szenteltek a tiszteletére. Fel-
sorolják viszont a litániákban és néhány Laudes-ben is169. Vincentius a mainzi 
eredetű litániákban és laudes-ben viszonylag elöl áll a felsorolásban170, ami nyu-
gati frank hatásnak tulajdonítható, mert ott a meroving kortól kezdve jelentős 
tiszteletben részesült171. Mivel azonban a miseruhán semmi, Mainzhoz köthető 
kapcsolat nem fedezhető fel, ábrázolását és kiemelt helyét Gizella királyné szom-
szédságában, ilyesmivel nem indokolhatjuk. Noha a vértanú kultusza bajor terü-
letre sem jellemző, tudjuk, hogy 880-ban Theotmar érsek és királyi főkáplán Ró-
mából Salzburgba vitte ereklyéjét172; ez sem járt együtt azonban kultuszterjedés-
sel. Ezért arra kell gondolni, hogy, amint István király mellé a patrónusa került, 
hasonló ok váltotta ki Vince kiválasztását is; azaz Gizella királynét valamilyen 
családi vagy személyes kapcsolat fúzte a vértanúhoz. A hercegi család is részesült 
a salzburgi ereklyéből? A saragossai diakónus tisztelete Gizella anyai, burgundiai 
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öröksége lenne? a burgundiai eredetű szentek között (Zsigmond, Móric, Sándor 
stb.) nyomát nem találni173. Az egyetlen családi kapcsolat a délitáliai Volturno 
Vincentius tiszteletére szentelt monostora, amelynek birtokait 1014-ben Gizella 
testvére, II. Henrik megerősítette és 1023-ban abbacia imperialis-пак nevezik174. 
Ez azonban elődei, I. és II. Ottó gyakorlatának a folytatása, akik a volturnoi 
kolostort birtokaiban sokszorosan megerősítették175. Mivel István mellé védő-
szentjét állították, elvileg ez várható lenne Gizella mellett is. Csakhogy a vérta-
núsorban női szentet nem ábrázoltak, és Gizella nevű szent nem volt. A szüle-
tésnapi szent tiszteletéről azonban szó lehet; a nem szent nevét viselő uralkodók 
a középkor első felében születésnapi szentjüket, mint a védő patrónust ünnepel-
ték: tudjuk ezt III. Henrik császárról, aki október 28-án, Szent Simon és Júdás 
apostolok ünnepén született176. Mivel Vincentius a communicantes -ben nem sze-
repel, semmiféle tisztelete nem volt Magyarországon, kiválasztását mással, mint 
a születésnapi szent szerepével nem lehet indokolni; ez esetben Gizella január 
22-én született. 

Összefoglalva: a miseruhán a Mindenszentek litániája és a kánon sorrend-
jében állították sorba a mártírokat. Noha a misekánon communicentes-szakasza 
éppen 12 szentet nevez meg átgondolt rend szerint177, ezek a miseruha szentjeivel 
szám szerint csak részben voltak egyeztethetők, mivel a király pár miatt csak 10 
szabad hely volt. A vértanúk élén István protomártír áll. Ebben közrejátszott, 
hogy István védőszentjeként korai, hazai kultusza volt, valamint a litániákban ő 
vezeti a vértanúsort. Szixtusznak, Kornélnak és Vincének nem mutatható ki hazai 
kultusza. Vince kiemelt helyét legkézenfekvőbben úgy magyarázhatjuk, hogy Gi-
zella védőszentje volt. György pedig a király és az ország kiemelten tisztelt szentjei 
közé tartozott. Mindebből egy lényeges következtetés vonható le: noha a 12 nevet 
felsoroló communicantes-szakasz önmagában elegendő lett volna a miseruha leg-
alsó sávjának betöltésére, mégis módosították, hogy egyrészt a királyi párt, más-
részt védőszentjeiket és az országban leginkább tisztelt vértanút ábrázolni tudják. 
Ez, mint más esetben megfigyelhető a miseruhán, átgondolt, tudatos szerkesztést 
bizonyít. 

A miseruhát a magyar egyházszervezés korai szakaszában szerkesztették. 
Ekkor a patrociniumválasztásnak hazai hagyománya nem létezett. A korai alapí-
tások patrociniumainak a feldolgozása nélkül határozott következtetéseket nem 
lehet megfogalmazni, és ez nem ennek a tanulmánynak a feladata. Az I. Istvánhoz 
kapcsolódó legkorábbi alapításokból világosan kirajzolódik, hogy a katolikus egy-
ház korban univerzálisan tisztelt szentjei mellett nemcsak általában a délnémet 
terület közvetlen hatása feltűnő, hanem esetenként István rokoni kapcsolata II. 
Henrik császárral is befolyásolta. Az első bencés szerzetesközösség patrociniumát 
a szent általános tisztelete mellett178 Márton pannóniai, savariai születése befo-
lyásolta, aminek hagyományát a bencések megkíséreltek Szombathelyről az apát-
ság környékére átvinni179. A nyitrai szent Emmerán (Regensburg), a zoborhegyi 
szent Ipoly (Passau, St. Pölten) patrociniumok mellett nem a mindennapi gya-
korlattal egyezik, két püspöki székesegyháznál a ritka, szent Mihály patrocini-
um180 (veszprémi és erdélyi püspökség). Kérdéses, hogy a Mihály arkangyal tisz-
telete — éppen II. Henrik testvére, Gizella székesegyháza esetében — mennyiben 
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tulajdonítható a rokonság hatásának: noha kronológiailag a magyar alapítások 
korábbiak, mint II. Henrik ismert eseményekben megnyilvánuló Mihály tisztelete, 
de kérdés, hogy ennek gyökerei mikortól erednek. II. Henriknek és Kunigundának 
Bambergben három alapítása volt: a Dóm Szűz Mária, Péter-Pál, szent Kilián és 
György tiszteletére181 (II. Henrik 1007. május 6-én, születésnapján alapította; 
felszentelése 1012. május 6-án, szintén születésnapján volt), a szent István temp-
lom182 (Kanonikerstiftung: 1009. október 29-én alapították és 1020. április 24-én 
szentelték fel). Végül szent Mihály tiszteletére I. Eberhard püspök, bizonnyal a 
császár kezdeményezésére, 1015-ben alapított bencés monostor183, és 1021. no-
vember 2-án szentelte fel a mainzi és a kölni érsek184. A középkor egyik legna-
gyobb Szent Mihály kegyhelyének, az apuliai Monte Garganonak, legendával a-
datolt185 szent Mihály jelenése pedig éppen II. Henrik császárhoz fűződik. Hogy 
a bakonybéli szent Móric patrocinium186 választása Szent Günter indíttatására 
történt-e, vagy István király egyébként is létező kapcsolatával a niederaltaichi 
apátsággal magyarázható, és mennyiben játszott ebben szerepet Szent Móric, a 
birodalmi lándzsán keresztül, nem tudjuk. A zalavári Szent Adorján apátság 1017-
es alapítása (illetve a kultuszhely felújítása: a 9. századi templomban feküdt a 
vértanú teste: In qua ecclesia Adrianus martyr humatus pausat187) a szentet 
tisztelő II. Henrik hatása lehetett. A szentről szóló feldolgozások és ikonográfiái 
munkák erről alig szólnak, holott a király az 1004. évi szláv hadjárata a győzelmét 
Szent Hadrianusnak is tulajdonította188. Az uralkodó a katonaszent, Hadrianus 
kardjával vonult a sereggel.189 Hadrianus tiszteletének fontos helye Németország-
ban Lamspringeben volt190. A 12. századi észak-franciaországi, majd portugáliai 
tisztelete mellett a bambergi 11. századi Ellenhard-sacramentariumban örökítet-
ték meg a képét191. Amellett, hogy a zalavári Hadrianus patrociniumválasztás 
Szent István vagy környezete személyes elhatározásából történt, az szól, hogy a 
szent kultusza elszigetelt maradt192 (csak néhány, a tiszteletére szentelt templom 
ismert, az apátság birtokán, a Tiszán túli Mártélyon a Bihar megyei Szentador-
jánban, és a zala megyei Lispeszentadorján). Hasonlóképpen: a Somogyvár mel-
letti Apollinárisz templom193 — éppen a patrocinium elterjedésének hiánya miatt 
— lehetségesen szent istváni alapítású és a király ravennai kapcsolataival jól ma-
gyarázható194. Somlóvásárhely Szent Lambert-apácamonostora szintén legkésőb-
ben szentistváni alapítású195. 

Az István kori, legkorábbi szent-tiszteletről megállapítható: amennyiben 
akár az egyházban, vagy speciálisan német területen általánosan elterjedt patro-
ciniumokról volt szó, Magyarországon is népszerűvé váltak (Szűz Mária, István 
protomártír, Lőrinc, György). Ezzel szemben, ha patrociniumot István (és környe-
zete) személyes kapcsolatai miatt választotta, és a tiszteletük lokális volt, azok 
kultusza Magyarországon nem, vagy alig terjedt el (Adóiján, Lambert196, Apolli-
naris). 

A függőleges tengely két oldalán jobbra István (3. kép, c.), balra Gizella (4. 
kép) foglal helyet. A királyt uralkodói jelvényekkel, fején koronával, szárnyas lánd-
zsával ábrázolták. Baljában országalmát tart. Koronája természetesen nem az ál-
tala ténylegesen viselt korona hű mása: az összes vértanú ugyanilyen koronát 
hord. Gizella az egyházalapító-építő donátor ábrázolásának megfelelően, jobbjában 
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templomot tart197 . A királyné temploma az általa pártfogolt198 veszprémi székes-
egyház. 

A mártírok megjelenése egységes, és azonos István királyéval. A vértanúk 
három jellemzője: nincs dicsfényük, a sanctus-1 nem írták ki, és királyi jelvényeket: 
koronát, glóbust viselnek, és ami felettébb különös: kezükben lándzsát tartanak. 
Ez ugyan attributum a katonaszentek esetében, de a római pápák kezében lega-
lábbis szokatlan. A szenteket ritkán ábrázolják nimbusz nélkül, különösen ikon-
szerű, reprezentatív megjelenítésben. Ritkán kapnak viszont glóriát az apostolok 
narratív, bibliai jelenetben, Krisztus környezetében. A Mária halála képeknél szin-
te soha sincsen az apostoloknak glóriája, és az isteni személy, a mennyből alászálló 
Krisztus vagy jelképe jelenlétében sem. Néha a reprezentatív képeken sem, Krisz-
tus mellett. Ez azonban csak tendenciaszerűen érvényesül. A vértanúk attribú-
tumaiban éppen a miseruha készítésével egy időben, az ezredfordulón következett 
be változás199. A későókortól a vértanúkat kezükben koronával ábrázolták. így 
vonulnak a ravennai San Apollinare Nuovo mozaikjain. A 9. században a mártírok 
jellemzésére a pálmaág alakult ki. A mainzi sacramentariumban200 öt sávban, 
egymás alatt ábrázolják a szentek hierarchiáját, felül az angyalokat, azt követően 
az apostolokat Péter vezetésével, glóriával, könyvvel, irattekerccsel, a vértanúkat 
pálmaággal, a szerzetes hitvallókat, végül a szűzeket kezükben koronával: mind-
nyájuknak glóriája van. A kétoldalas ábrázolás másik lapján az angyalokkal kö-
rülvett Maiestas Domini látható. Az udinei karoling sacramentarium azonos té-
májú képen201 és a 975 körüli, fuldai készítésű sacramentáriumban202 négy sáv-
ban sorakoznak a glóriás angyalok Mária vezetésével, az ugyancsak nimbuszos 
próféták és apostolok, majd nimbus nélkül, viszont koronával a fejükön a vérta-
núk, akiknek a jobb oldali csoportja keresztes glóbuszt tart a kezében. Legalul 
balra a nimbuszos hitvallók és jobbra csuklyás, nimbusz nélküli szerzetesek. Az 
1000 körüli fuldai sacramentarium a Báránynak hódoló Mindenszentek képén 
felül az angyalok, a második sávban balra két sorban glóriás apostolok, jobbra 
glória nélküli vének, balra, koronával a hitvallók, jobbra a szerzetesek glória nél-
kül203. 

Nem feladatunk e helyütt az attributum alakulás, változás okaival behatób-
ban foglalkozni. Elég a változás regisztrálása. Annak megállapítása, hogy a mise-
ruha vértanűi koronával a fejükön, keresztes glóbusszal a kezükben nem váratlan 
és unikális ikonográfiái megoldás, hanem megfelel az ezredforduló körül bekövet-
kező változásnak, ami a délnémet könyvfestészetben fogható meg. Mindenestre 
a glóbus ilyen használatát elősegíthette, hogy, mint reális uralkodói jelvény, ekkor 
még nem létezett: az első glóbuszt II. Henrik kapta a pápától római császárrá 
koronázásakor, amit tovább is adott a cluny kolostornak204. 

A vértanúképek unikális újdonsága a lándzsa-attributum. A katonaszenteket 
természetesen lándzsával ábrázolták, ez azonban a foglalkozásuk attributuma és 
nem a mártíriumból következett. A miseruha vértanúsora az első római pápákkal 
kezdődik, és a katonaszenteket egyedül György képviseli. Az attributum szokatlan 
e közösség egységes jellemzésére, noha mindjárt megjegyzendő: a vértanúk cso-
portját a későókortól fogva egységesen ábrázolják. Az alsó sáv szentjeit elsősorban 
az jellemzi, hogy az egyház vértanúi, és másodsorban a földi foglalkozásuk. Leg-
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tömörebben a 4. századi Te Deumban jellemzik őket: „Te martyrum candidatus, 
laudat exercitus": Jeles mártír seregek, szüntelenül magasztalnak (a magyar for-
dításból a candidatus, a későrómai testőrök fehér köpenyét jelző szó hiányzik). A 
fehér ruha a Jelenések könyvéből is következik: az ötödik pecsét feltörésekor, a 
vértanúk: „Mindannyian fehér ruhát kaptak" (Jel. 6,9). A mártírok Krisztus ka-
tonái, akik vérükkel és életükkel áldozva tettek tanúságot és ezzel elnyerték a 
mennyei boldogságot, ami a militia Christi gondolatkörének205 visszhangja. Hogy 
ez élő volt még a középkorban is, arról Honorius Augustodunensis tanúskodik206. 
Ezért kaphattak a kezükbe lándzsát. 

Problémát jelent a király kezében tartott lándzsa is. Valódi, szárnyas lánd-
zsát az apostolsávban a falakon vonuló harcosok mellett csak István király és a 
védőszentje kezében látunk (3. kép, a-d.). A királyé szokásos szárnyas lándzsa, 
nincs azonban zászlója. Zászlós lándzsát Magyarországon is használtak: mutatja 
ezt István denára207 és — legalább is német szempontból — a Liuthar evangeli-
arium208 (Aachen) III. Ottót ábrázoló képe lehetségesen Boleszláv lengyel és Ist-
ván magyar királyok alakjával209. Nem foglalkozva a magyar lándzsa-felségjelvény 
tárgyával, eredetével és eszmetörténeti vonatkozásaival, csupán a miseruha vér-
tanúsorát vizsgálom. A király kivételével a többi mártír lándzsáját elnagyoltan, 
„szárny" nélkül ábrázolták, Clemensnél lemaradt a lándzsapenge, Szixtusnál a 
nyél, Kornélnál pedig csak a kéztartás mutatja, hogy a bal kezébe lándzsát ter-
veztek: mindez kopás is lehet. A protomártír lándzsájának van szárnya, de felette 
nodus van, ami a fegyvernél nem fordulhat elő. Hogy ez a vértanúk kezében 
tartott tárgy nem felségjelvény, azt kifejezik a képek azzal, hogy hol a jobb, hol a 
bal kézben van a fegyver, a jobb kézben tartott uralkodói lándzsajelvénnyel ellen-
tétben. A kérdés az, hogy a vértanúk lándzsás ábrázolását az váltotta-e ki, hogy 
a király lándzsát tart a kezében, vagy éppen fordítva: a király kezébe is csak azért 
helyeztek lándzsát, mert a vértanúk „seregét" a tervező így jellemezte: a koro-
nához és a glóbuszhoz a l l . század első felében már/még a lándzsát is hozzátar-
tozónak érezték. A király ábrázolását pedig a vértanúkhoz közelítették. Úgy gon-
dolom, az első lehetőség áll közelebb a valósághoz. Több ok miatt. István a kezében 
hűen ábrázolt szárnyas lándzsát tart. A fegyvert a szokásnak megfelelően a jobb 
kezében tartja. Ezzel szemben a vértanúk a lándzsákat a párban szimmetrikus 
elrendezésnek megfelelően hol a bal, hol a jobb kézben hordják, és a fegyver 
ábrázolása sem valósághű. Amíg a király fején a korona, baljában a glóbusz, jobb-
jában a lándzsa királyi felségjelvény, ugyanezek a tárgyak a mártírok kezében 
csupán attribútumok: státuszuk ismertetőjegye. 

Miért nincs azonban zászlós lándzsa 1031-ben a király kezében? I. István 
Lancea regis feliratú érmeit az 1001-es koronázását követően verték210. A Liut-
har-evangeliarium is azidőben készült. A miseruha viszont 30 évvel későbbi. Nem-
csak II. Henrik halála, hanem a békés magyar-német kapcsolatok megtörése a 
német betörés után. Ha a zászlós lándzsa a birodalomból származott, nem lehe-
tetlen, hogy István (és a miseruha tervezője) tudatosan mellőzte a felségjelvények 
közül. Mindenestre feltűnő, és ebben az összefüggésben értékelhető az a körül-
mény, hogy I. István későbben vert obulusa (H2) is mellőzi ennek a felségjelvény-
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nek a képét. A lándzsajelvény, amint ismert, a 11. sz. közepén nem tűnt el még 
magyar felségjelvények közül211. 

5. téglalap alakú képmező (1. kép): 

A miseruhán egyetlen szögletes képmező van, a mellső tengely felső képe. 
Az álló téglalap alakú mezőnek csak a keretezése maradt meg, a felirat javaré-
szével. A kép a kevés maradványból is meghatározhatóan keresztet212 ábrázolt: 
egyik vízszintes szárának és az ujjaknak vége megfigyelhető. A képmező formája 
az ábrázolás témájából következik, és nem hozhatjuk összefüggésbe a főpapi vi-
selet rationaléjával213. 

A felirat:[—]E / SIGNUM CRUCIS / [—-]0 / SPES CERTA SALU/T[is]:... . 
a kereszt jele... az üdvösség biztos reménye. Az első megmaradt betűnek csak a 
vízszintes felső és alsó hastájának a vége látszik214. A keresztre vonatkozó verssor 
második felének szövegtörténetét és előfordulásait B. Bischoff vizsgálta215. A met-
szet utáni rész az antik reminiszcenciájú (Vergilius) szókapcsolatát216 az 5. századi 
Calbulus grammaticus használta fel a versében217: Crux Domini mecum, crux est 
quam semper adoro, / crux mihi refugium, crux mihi certa salus; majd Venantius 
Fortunatus 6. században a keresztről írt carmen figuratum-ban218, amely Venan-
tius többi Szent Kereszt himnuszával a karoling korra széltében-hosszában elter-
jedt és népszerű, sokszor parafrazált szöveg volt219. A spes certa salutis-szókap-
csolat eredetéhez nem lényegtelen, hogy már a római SS. Cosma e Damiano 6. 
századi apszisfeliratán olvasható, ami azt mutatja, hogy a kereszttől függetlenül 
is, már korán használatban volt220. Rátold apát húsvéti miséjében olvassuk a 
püspök válaszában, éppen a casula felöltésekor221 :Spes Aeterno Deus cunctorum 
certa salusque". 

A hiányzó sorkezdetet Horváth János ecce-vel egészítette ki. Mivel a leoni-
nus-ok első fele hat szótagú a paláston, a két szótagú ecce kiegészítés megfelelőnek 
látszik. A nagypénteki liturgiában az adoratio Crucis alkalmával háromszor is-
mételten énekelték: Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit: a szöveg a 
Pray kódex nagypénteki szertartásában is olvasható222. Van azonban egy másik 
lehetőség is, ha a Szent Kereszttel kapcsolatos liturgikus szövegeket és a him-
nuszköltészetet figyelembe vesszük. A lignum, sigum crucis szavak gyakori jelzője, 
értelmezője a dulce. Venantius Pange, lingua kezdetű himnuszban223:Crax fidelis, 
inter omnes arbor una nobilis / nulla talem silva profért flore fronde germine, / 
dulce lignum, dulce clavo dulce pondus sustinens! Parafráziása a Breviáriumban: 
Dulce ferrum, dulce lignum, / Dulce pondus sustinet". A Szent Kereszt feltalálá-
sának ünnepén (május 3.) énekelt antiphona, az aznapi misében, valamint a Szent 
Kereszt felmagasztalásának miséjében (szeptember 14), a lecke utáni graduálé-
ban: „dulce lignum, dulces clavos, dulcia ferens pondéra". Ezeket a sorait a nagy-
pénteki Adoratio crucis alkalmával a himnusz éneklésekor antiphonaként hasz-
nálták. Venantius „carmen de signaculo sanctae crucis" című carmen figuratu-
mának oldalán224 \Dulce decus signi, via caeli, vita redempti, és egy másik versé-
ben225\Dulce mihi lignum, pie, maius odoré rosetis. Ezért sorkezdet [Dulcje Sig-
num crucis is lehet. 
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A vers közepén az о betűt nem értelmezték, illetőleg magában állva a metszet 
utáni részhez kapcsolták: о spes certa salutis, felkiáltó szóként226. Az О betű az 
álló téglalap alakú képmező alsó oldalának végén van; az О betű előtti keretrészt 
a miseruha felvágásakor kivágott résszel eltávolították. Valószínűtlen, hogy az 
alsó oldalon csak egyetlen betű lett volna, ezért a szöveg kiegészítésre szorul. Az 
О az előtte áll szó utolsó betűje. A téglalap felső oldalán 6 betű fér el: - IS ECCE 
vagy - IS DVLCE. Ezért alul is 5-6 betűhellyel lehet számolni. A végződés alapján 
a szó elvileg vagy 3. deklinációs főnév nominativusa vagy második deklinációs 
főnév ablativus-dativusa lehet. Mivel a mondatnak van állítmánya, a szó csakis 
ragozott főnév lehet. Kiegészítési javaslatom a liturgikus szövegek alapján: in caelo 
vagy in mundo (Breviárium: május 3-án, Inventio Sanctae Crucis: Hoc signum 
Crucis erit in caelo, alleluja). Az -O végződés populo-ra is kiegészíthető. A verssor 
tehát: Ecce (dulce) signum crucis / populo (in caelo, in mundo) spes certa salutis 
lehetett, ami ritmikailag egyezik a miseruha többi feliratával. 

A kazula melloldalának tengelyén két kép az átalakítás, a felvágása után 
elpusztult, nagyobbik részüket levágták. 

6. mandorla (1. kép): 

Az apostolok és a próféták sávjába eső mandorla kétharmadát a mellrész 
felvágásakor eltávolították. A mandorla bal harmada maradt meg. Felül férfi áll 
háromnegyed frontális testhelyzetben, bal karja orans tartású. Alatta másik férfi 
látszik a melltől lefelé, jobbra boruló tartásban. A felirattöredék: IRRET O-
BUMBRA[T1: megretten, beárnyékol. Az obumbrare ige az evangéliumokban és a 
liturgikus szövegekben az Angyali üdvözlet (Lukács 1,24: „angelus dixit ei: Spi-
ritus Sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi") és Krisztus 
színeváltozásának elbeszélésénél fordul elő (Máté 17,5: „ecce nubes lucida obumb-
ravit eos", Márk 9fi:„erant enim timore exterriti. Et facta est nubes obumbrans 
eos"; Lukács 9, 34: „facta est nubes, et obumbravit eos"). 

Balassa F és Bock F az angyali üdvözletet, Czobor Béla Krisztus színevál-
tozását sejtették a jelenetben227:a felső, nagyobbik alak Mózes, lent pedig egy 
apostol alszik228. Kovács Éva eleinte arra gondolt, hogy felül állt Mária és Krisz-
tus, alul földre borulva, proskynesisben, István és Gizella229. 1973-an úgy véltem, 
hogy a mandorla felső részén Mária és az angyal, lent proskynesisben a donátorok. 
Ma, látva az ábrázolást és a mandorla méretét, Kovács Évával együtt230 a trans-
figuratiót tartom a valószínűnek. A mandorla nagyságához képest a felső álló alak 
túl kis helyet foglal el, és a képmező szélére szorult, ami kétalakos jelenetnél nem 
indokolt. Az alak csak angyal lehetne, mert az áll e jelenetek bal oldalán, de a 
szárnynak sincs nyoma, és a profilban álló angyallal szemben a mandorlában álló 
alak frontális, és kéztartása sem egyezik az angyaléval. Az alak Krisztus sem 
lehet, mert nimbusa nem keresztes. Ha a kép Krisztus színeváltozását ábrázolja, 
a látható álló alak, Éliás vagy Mózes próféta, alul az egyik apostol borul a földre. 
Hiányzik Krisztus, a másik próféta, és két apostol. Ez a meghatározás sem prob-
lémamentes. Ugyanis a Krisztus jobb oldalán - a képek bal szélén álló prófétát 
(általában Mózes) háromnegyed profilban ábrázolták, és főképpen jobb kezét nem 
orans tartásban, hanem beszélő, kérő, prezentáló mozdulattal tartja Krisztus felé. 



ISTVÁN ÉS GIZELLA MISERUHÁJA , 29 

A transfiguratio-képeken a szentírási szöveghez ragaszkodva a prófétákat beszélő 
gesztusokkal ábrázolták. Testük, különösen a Krisztus jobbján álló próféta fordul 
oldalra, és karját is Krisztus felé irányítja231 Ennek ellenére és a titulussal össz-
hangban a kép Krisztus színeváltozásának határozható meg232. 

A -rret végződés három igéhez (és igekötős változataihoz) tartozhat: terrere, 
horrere, torrere233. Jelentése miatt a torrere kiesik. Ha a horrere: elborzad, meg-
ijed igét használták volna, ahhoz egyes számú élő alany tartozik. Márpedig Krisz-
tus színeváltozásánál három apostol, Péter, Jakab és János voltak jelen. Ezért a 
kiegészítésénél csak a terrere (és változatai) jöhetnek szóba. Bonyolultabb az o-
bumbraf értelmezése. Ezt igeként, obumbrat alakra szokták kiegészíteni, noha ez 
esetben különös lenne, hogy a rövid mondatban két állítmány áll egymás mellett. 
A lehetőségek elvileg a következők : -rret obumbraft; -rret obumbrafns ; -rret ob 
umbrafm vagy -s]; a sorvég kiegészítése a versforma miatt nem lehet más. A 
bibliai esemény leírásában a nubes lucida árnyékolta be az apostolokat (ecce nubes 
lucida obumravit eos, Mt 16,5), illetőleg ettől a felhőtől és a mennyei szózattól 
ijedtek meg (ecce vox de nube, Mt 16,5). Mindegyik egyesszámú, és megfelel a 
terret állítmánynak. Ezért a mondatban szereplő szavak a következők lehetnek. 
Az alany: a nubes, lucida jelzővel; és/vagy vox Dei; az állítmány: terret; a mondat 
tárgya: apostolos, discipulos, eos. Az újszövetségi esemény központi mondanivalója 
az Isten szava: a titulus értelme sem lehet más. Tekintettel a leoninus szabályaira, 
a metszet előtti szóvégnek rímelnie kell a sor végével. A titulus kiegészítésének 
a következő lehet: Eos nubes lucida, / et vox dei terret, obumbrat vagy Vox de nube 
lucida / eos terret, ob umbram. A mandorla keret hossza alapján a második változat 
a valószínűbb. 

A feliratok és betűformák: 

A mandorlák és a téglalap alakú mező keretére leoninus hexameterben írt 
képmagyarázó szövegeket, titulusokat hímeztek. A második és a harmadik kör-
gyűrű közti keskeny sávon van a dedikáció. A feliratok négyféle méretűek (leg-
nagyobbak a dedikációs sor betűi: 14-19 mm; valamivel kisebb a téglalap alakú 
kép feliratának betűi: 14 mm; a titulusfeliratok betűi 7-11 mm. A névfeliratok 
7-12 cm között váltakoznak. Kétféle stílusúak: egyformák a dedikációban és a 
titulusokban (7. kép, d.), és másfélék a nevekben (5., 6., 7a képek). A dedikációt 
és a titulusokat egységesen, arany háttéren kékeslila selyemmel, a névfeliratokat 
viszont aranyfonállal hímezték. 

A betűk stílusa a dedikációnál és mandorlafeliratoknál vizsgálható; a név-
feliratok betűi kicsinységük, az aranyszál viszonylagos merevsége és a textil tor-
zulása miatt csak korlátozottan értékelhetők. 

A dedikáció és a titulusok felirata túlnyomórészt kvadrát kapitális antiquák 
(10. kép). A betűszárak vége általában talpas kiképzésű; az A esetében a csúcson 
a vízszintes vonal esetenként balra nyúlik. Két unciális fordul elő, az m és az e. 
Az m-et a titulusokban és a dedikációban minden esetben unciálissal írták. A 
dedikációs szalagon az m középső szára mindkét előfordulásnál kissé felmagasodik 
és az unciális e csak itt fordul elő, azonban a hec és az operata valamint ecclesiae 
második E-je ott is majuszkula. A titulusokban az összes E majuszkula. 
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A dedikáció mondatkezdő és az 5. mandorla notas A-ja kivételével a vízszin-
tes hastát jelölték. А С minden esetben nyitott. Szokatlan a G alakja: alsó íve 
merőlegesen emelkedik felfelé a középmagasságig, és a vízszintes cauda is merő-
legesen kapcsolódik; azaz a betű alsó szára nem ívesen folytatódik. Változatosak 
az R betűk: zárt és nyitott R egyaránt előfordul. Az N betűk ferde hastája mindig 
a szárak végéig fut. Betűkötés csak a dedikációban (operata, data, sanctae Mariae) 
fordul elő. A sitae-t és az ecclesiae-t különálló betűkkel írták. Szóelválasztó jel: 
két pont háromszor fordul elő, a keltezésénél XPI:M:XXI: formában. Csak Krisz-
tus nevét rövidítették: a donációban és a 2. mandorlában: XPI, a 3. mandorlában 
azonban a nevet kiírták. Az apostolus-t (APLS, kontrakciós vonallal együtt) és a 
próféta szót a kézírásban használt pro-val azonosan rövidítették (11. kép). Egy 
esetben — az instrumentális feliratoknál szokatlanul — a dedikációban az est-et 
siglával jelölték. 

Betűtévesztések: az 5. mandorlában a notât helyett notas-1, az 1. mandor-
lában imago helyett imaeo-1 (itt egyedül hímeztek unciális e-t) a donációs sorban 
az ecclesiae második C-jét szögletesre hímeztek. Bár a miseruhán nincs több szög-
letes betű. A prófétasorban Daninel-t hímeztek. Stephanus rex nevéből pedig ki-
felejtették a T betűt. A betűtévesztések arra mutatnak, hogy a hímzők nem tudták 
olvasni a szöveget, csak másolták: a két betűt ezért olvashatták félre. 

A Tl-t minden előforduló esetben, még a nevekben is (incarnacionis, indic-
cione, Laurencius, Vincencius), fonetikusan, Cl-vei írták. A -ci használata -ti he-
lyett nem számít különlegességnek. Mégis, az indictio szóban — oklevelekben — 
csak elvétve használják ilyenformán. 

A betűk kapitális majuszkulák és megfelelnek a l l . századi betűtípusoknak. 
A minuszkulák visszafogott használata szintén a 11. századi gyakorlatot tükrözi. 

A mandorlák és a dedikáció feliratai között különbség — az eltérő tartalmú 
szövegekből következő eltérésen túl — nincsen. A donáció tartalmából adódó rö-
vidítések, betűkötések, az unciálisok kissé gyakoribb alkalmazása, a próféták pro 
- rövidítése és a sigla miatt közelebb áll az oklevél- és kéziratszövegekhez. A 
titulusok egyöntetűbbek (11. kép): nincs rövidítés, a kapitális betűformák betű-
kötés nélküliek. 

Jellegzetes a propheta rövidítése: az első szótagot, a pro-t a kézírásban szo-
kásos tachigrafikus eredetű jellel rövidítették234:pro(p/ietoj (11. kép). Éppen ezért 
a vizsgált korszakon belül (a román korban) nem keltező jellegzetesség. Két fontos 
előfordulását ismerem: az egyik a német-római korona zománclemezeinek felira-
tain (8. kép), a másik az esztergomi Porta Speciosa: mindkettőn a próféta első 
szótagát a miseruhával azonosan rövidítették, de a szó többi részét is kiírták. A 
császári koronán Izajás próféta feliratán alkalmazták: Izaias p(ro)pheta235. A 
Porta Speciosán pedig a nagy próféták nevében236jól jelzi a rövidítésforma hosz-
szabb életét, hiszen a III. Béla kori díszkapu feliratainak betűi a forma s az un-
ciálisok használata miatt teljesen más, mint a palást felirata. Nem így a palásttal 
lényegében egyidős német korona: betűformái — a G kivételével — közel állnak 
a miseruháéhoz. A korona kétféle felirata másféle betűket tartalmaz, mint a mi-
seruhájé a hímzéstechnika következtében237, de a betűtípusok, az unciálisok hasz-
nálata hasonló. Salamonnál a rex E betűje kapitális, Dávid nevében viszont un-
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ciális, stb. A miseruha felirataihoz hasonlóan rendszertelenül vegyes a kapitális 
és az unciás E használata. Jellegzetes az unciális M, amely bal felének teljesen 
zárt ívét a Salamon-lemezen mind a címfeliraton, mind a mondatszalagon hasz-
nálják. Ugyan ilyen unciális M egy esetben a paláston is (amely ugyan fordítva, 
a jobb oldalon zár) előfordul: betűtípus legkorábbi epigráfiai előfordulásai lehet-
nek238 a császári koronán és a miseruhán. Az unciális M feltűnése egybevág M. 
Schulze-Dörrlamm új keltezésével a német koronáról, már hogy II. Konrád ural-
kodása alatt készült239. 

Néhány olyan jellegzetesség található a feliratokon, amelyek figyelmet igé-
nyelnek. A G betű ilyen formában nem fordul elő a l l . századi kőfeliratokon240. 
Kétségtelenül ritka a l l . században a vízszintes, egyenes caudás G. Megtalálható 
azonban II. Henrik császár evangéliáriumának borítótábláján, a stemma átalakí-
tására vonatkozó feliratban241. Figyelmet érdemel a siglával jelölt est, amelyre az 
instrumentális anyagban példát nem találtam. 

A névfeliratok stílusa némileg eltérő. A betűformák kapitális kvadráták, be-
leértve az E betűt is, jól megfigyelhető talpkiképzéssel. Minuszkula csak az m a 
Matheus, Micheas és az Arnos nevekben, valamint a princípium szóban, egyébként 
majuszkula. 

Tartalmilag a legtöbb megfigyelésre - a bőbeszédű tartalma és összefüggő, 
hosszabb szövege miatt a donatiós sor nyújt. 

Az ajándékozott paramentumot casula szóval jelölték a dedikációban. A szó-
használat megfelel a 11. századi (és az általános) gyakorlatnak242. Semmi jelen-
tősége nincs annak, hogy a metzi casulán a munera szó szerepel a casula helyett, 
amelynek Bakay K. olyan jelentőséget tulajdonít, ami indokolhatná a koronázási 
palást feliratának másodlagosságát243. 

A dedikációs sor anno incarnacionis Christi szavakkal kezdődik. A legko-
rábbi magyarországi oklevelek keltezésében a következő formulákat használják: 

1 anno dominice incarnationis. 1001 DHA 5AI 
1037 DHA 26, hamis 
1086 DHA 84Д 
1108 DHA 130, Trogir 
1109 DHA 136/1 
1118 DHA 148, Arbe 
1124 DHA 152 

2 anno ab incarnatione Domini 1009 DHA 8 
1015 DHA 12 
1019 DHA 14 
1121 DHA 151 
1124 DHA 153 

3 anno incarnationis Domini 1009 DHA 9/1 
1057 DHA 46 

4 anno incarnationis... Christi 1082 DHA 81, hamis 
1091 DHA 92, Zara 
1105 DHA 125, Zara 
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5 anno Domini 1024 
1075 
1111 
1113 

DHA 17 
DHA 73/11 
DHA 138Д 
DHA 142Д 

6 anno 

Az anno incarnacionis xpi formula II. Géza (1158, Reg. 86) és III. István 
(1163, Reg. 92) hiteles, másolatban fennmaradt és a spalatoi érsekségnek adott 
okleveleiben jelenik meg a hazai okleveles gyakorlatban (a DHA 92 és 125 okle-
velek zárai kiadványok). A bővebb változat sem gyakori: anno ab incarnationis 
Domini nostri Jesu Christi több hamis oklevél (I. László 1082, DHA I 81; II. Géza 
1145, Reg. I. 71: II. András 1218, Reg. I. 351.) mellett II. Géza 1143-as, ugyancsak 
a spalatoi egyháznak adott oklevelében (Reg. 70), 1157-ben az esztergomi székes-
egyháznak (Reg. 86) adott okleveleiben, valamint az 1233-as beregi eskü keltezé-
sében lelhető fel, az utóbbit viszont a pápai legátus jegyzője fogalmazta (Reg. 500). 
A formula előfordul II. András oklevelében is (Reg. 219), amelyben II. Géza ok-
levelét írta át. Mivel a formula II. Géza oklevelében tűnik fel, nem lehetetlen, 
hogy az átírás II. Géza keltezési formuláját másolta. Úgy látszik tehát, hogy a 
magyar okleveles gyakorlattól idegen formulát dalmát hatásra csak a 12. század 
közepén, elszigetelten, II. Géza uralkodásának idején használták. 

Az első és második formula a német császári kancellária gyakorlatával egye-
zik. Német területről nem rendelkezem a miseruhával egyidős korból a keltező 
formula értékelésével . Mindenesetre a német császári kancellária az anno incar-
nationis Christi formulát III. Ottó és II. Henrik okleveleiben nem használja. Csak 
a későbbi, 13. századi, német nyelvű oklevelek keltező formuláit vizsgálták e te-
kintetben. Ezekből az oklevelekből (4000 felett) az tűnik ki, hogy a bajor-osztrák 
terület lényegesen különbözik Németország többi részétől. Ott ugyanis a nach 
Christes geburt formula tömeges előfordulásával szemben a nach gotes geburt 
száma csekély244. Ha ez a megállapítás a korábbi, nem császári kiadású latin 
nyelvű oklevelekre és szóhasználatra is érvényes, akkor a miseruha feliratának 
szövegezése délnémet területre mutat. 

A személynévalakok: a St. Maurice dAgaune-i apátság Necrologiumában 
Stephanus rex Ungariorum, Kisila regina olvasható245. A necrologiumokban a 
Kisela, Kisila, Gisela névalakok mellett a Gisla is előfordul246:a' névalakot tehát 
nem lehet magyar jellegű helyesírásúnak mondani. A névalak mindkét, a királyi 
pár által adományozott miseruhán megegyezik, és autentikusnak tartható. A Gi-
zella királyné által az anyja sírjára készíttetett sírkereszten Gisila a névalak247. 
II. Henrik anyját, burgundi Gizellát 1002-ben Gisila-nak nevezik248. II. Konrád 
feleségének halotti koronáján: Gisle, a sírba helyezett ólomtáblán Gisila áll249. 
István király nevéből kifelejtették a T betűt: SEPHA NVS a szöveg. 

A megadományozott ecclesia Sanctae Mariae sita in civitate Alba figyelmet 
érdemel. Ez a helymegjelölés sino participiumával a középkori magyarországi ok-
leveles gyakorlatban ritka250. Feltűnő viszont a pannonhalmi apátságot emiítő 
korai oklevelekben251: 

1001. monasterium sancti Martini in monte supra Pannoniam situm (Ala-
pítólevél, PRT I 589 1. sz. =DHA 5/II). 
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1093-95. monasterium sancti MARTINI supra montem pannonié situm, 
(Szent László összeírása, PRT I 590, 2. sz. = DHA 100.). 

1102. monasterium sancti Martini in monte supra Pannoniam situm, és mo-
nasterium Sancti Martini situm in monte supra Pannoniam (II. Paschalis pápa 
megerősítése PRT I 592, 3. sz. és a későbbi pápai átiratok 1175 (PRT I 18. sz. 
1181 (elmarad azonban az in monte, és a későbbiekben is: PRT I 21. sz.), 1187 
(monasterium Sancti Martini super Pannoniam situm PRT I 24. sz.), 1216 PRT 
I 53. sz., VÁCZY 1974, 13.). 

A helymegjelölés a sino igével csak az alapítólevélben, szent László összeí-
rásában és a II. Paszkál és ennek későbbi pápai megerősítéseiben található, sehol 
máshol. Színes asszony adománylevelében is csak 1146: ecclesia Sancti Martini 
supra montem Pannonié olvasható (PRT I 597, 9. sz. 9.). A szóhasználat tehát az 
bencés apátság korai okleveleire, a 11. századra jellemző. A szakrális létesítmé-
nyek megnevezése a sino igével mind a pápai, mind a császári oklevelekben fel-
lelhető. Némi különbségek azonban mutatkoznak, mint ahogy szórendileg nem 
pontosan azonos a miseruha és a főapátság megnevezése sem. A pápai oklevelek-
ben a sorrend: az egyházi létesítmény, a patrocinium, a sino participiuma, amit 
hosszabb-rövidebb lokalizálás követ: 989: abbas monasterii beati Benedicti confes-
sons Christi siti in Monte Casino252. A fehérvári Szűz Mária templom megneve-
zéseiben253 a sino igét nem használják. Ezért a miseruha kifejezése figyelmet 
érdemel. Természetesen nem bizonyítható a szóhasználat kizárólagossága a szent-
mártoni apátság okleveleire a l l . századi oklevelek elenyésző száma miatt. Mivel 
azonban a sino használata más helyneveknél később is ritka — 1131-ig nem is 
fordul elő a szentmártoni apátságon kivül — a miseruha és a bencés főapátság 
névjelölésének egybeesése alapján gondolni lehet arra, hogy a dedikáció megfo-
galmazója jól ismerte a kifejezést. Ezért lehetségesen a monostor közösségének 
tagja volt. Ez egyébként is várható és valószínű, lévén 1031-ben a pannonhalmi 
apátságon kívül alig néhány monostor volt az országban; Bakonybél, Pécsvárad, 
amelyek megfelelő számú szerzetessel rendelkeztek. A királyi család szoros kap-
csolta a pannonhalmi apátsággal egyébként is ismert. 

A miseruha kompozíciója 

A kazula képeinek mondanivalója többrétegű: ez egyrészt az együttes prog-
ramjának, ezen belül pedig a csoportok elhelyezkedésének, sorrendjének, másrészt 
az egyes csoportok belső rendjének és személyi jellemzésüknek a következménye. 
A kompozíció vizsgálatához néhány alapelvet kell figyelembe venni. A képegyüt-
test félköríves textilen szerkesztették254; másként nem lett volna megvalósítható. 
A kompozíció azonban kúp alakú felületen érvényesült, és ennek megfelelően kell 
megállapítani az egyes, díszítési csoportok alá és mellérendelési viszonyát. A kúp-
palást horizontális sávokban azonos súlyú felületekből, körgyűrűkből áll, amelyek 
vertikálisan, felülről lefelé alárendeltek. Felöltés után azonban a ruhadarab két-
síkúvá válik: a test elülső és hátsó oldalára tagozódik. Ezáltal a mell és hátrész 
kiemelt, kitüntetett felület: ezen a két „oldalon" az ábrázolások hangsúlyosabbak. 
Ez az elv a kazulák díszítési rendszerében megvalósult. Ezért kerültek ezekre a 
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felületekre a szakrális hierarchián belüli fontosabb képek. A szerkezeti tagoltság 
azzal járt, hogy a tervezéshez lehetőség volt többféle szöveg felhasználására. A 
kúp alakú kazula kitüntetett helyeinek az alá- és mellérendeltségi viszonya meg-
felel a miseruha alá- és mellérendelt, hierarchikus ábrázolásainak. 

A mell és háttengely mellett egy további minősítés is érvényesül a kazulán: 
a jobb és a bal oldalra tagolódás (1. kép). A mell- és a hát tengelye a kúppalástot 
két félre osztják. Az ábrázolások ezekre a tengelyekre szimmetrikusak. Eltérés 
csupán a legfelső sávban (A-B) mutatkozik, mert az egyikben Krisztus, a másikban 
Mária áll a dicsfénykeretben. A jobb és a bal oldal minősége a tengelyszimmetri-
kus, reprezentatív ábrázolásoknál nem azonos. Ha a téma megkívánta, a szakrális 
hierarchián belül sorrend állapítható meg: az előkelőbb, legalábbis teológiai-mo-
rális értelemben a jobb oldal255. Ennek felelnek meg viseleti helyzetben a mise-
ruha képei. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a miseruha jobb fele áll az élen, mert Krisz-
tust ott ábrázolták, és a mandorla felett van a dextera Dei, Mária felett pedig a 
bal kéz van. Ez a megkülönböztetés a palást alsó sávjainál is érvényesül. A pró-
féta-sávjában a jobb (C) oldalon kezdődik a prófétasor, és a legalsó sorban is István 
áll a jobb oldalon (G) és követik a vértanúk. Gizella Mária oldalára, a bal oldalra 
kerält (H). Az E-F sávban, az apostolok elrendezésében azonban ez a rend nem 
éi-vényesül: helyfoglalásuk a mellső tengelyre szimmetrikusan, de a bal oldalon 
Péterrel és Pállal kezdődik, majd a jobb oldalon Andrással folytatódik; végül ismét 
a balon folytatódik tovább, körben, Jánossal. A szokatlan az apostolok elhelyezé-
sében, hogy a háttengely 4. mandorlájában trónoló Maiestas Domini mellé nem 
a főapostolok kerültek. Nemcsak arról lehet szó, hogy a feliratokat más rendszer 
szerint hímezték ki, mint ahogy megtervezték és az ábrázolások vannak: a hát-
tengely két oldalán az apostolokat nem írás közben ábrázolták, ezért oda Pétert 
és Pált nem is tervezhették. A megoldás úgy képzelhető el, hogy az apostolokat 
a mellrész 6. mandorlához, a Transfíguratióhoz igazították256. 

Mivel tehát a képek egyrészt hierarchikus csoportosításban egymás alá van-
nak rendelve, másrészt a csúcson, a mell és a hát tengelyében helyezkednek el 
az önálló, a csoportoktól független Krisztus és Mária ábrázolások, a képek jelen-
tése többrétegű. Lehetőség volt a horizontális csoportoknak és az egyes önálló 
képeknek a hierarchikus alárendeltségen belül, bizonyosfokú önálló jellemzésére, 
amit a mandorla-képeknél a titulusokkal is hangsúlyoztak. 

E rendezési elv értelmében az ábrázolások sorrendje és minősége: 
1. felület, kúppalást csúcsa a mennyei hierarchia csúcspontjának felel meg: 

hátoldal függőleges tengelye által felosztott, két, egyenlőszárú háromszög 
felület kompozíciója tengelyszimmetrikus: mindkettőben legfelül az A-
tyaistent a manus Dei jelképezi: alatta az angyalok által tartott mandor-
lában azonos súllyal és azonos elrendezésben, egymás mellett Krisztus 
és Mária. A szimmetrikus elrendezés miatt mindkettőt azonos környe-
zettel ábrázolták; ezért szokatlan ikonográfiái megoldást alkalmaztak (a 
négy élőlény Mária körül). Jobb oldalon Krisztus, a balon Mária, közé-
pen, a tengelyben elöl és hátul Krisztus (1. kép, A-B, 1-2 mandorla). 

2. felület: keskeny szalag, az angyalok mellképeivel. 
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3. felület: a prófétasor; közrefogják a kezdettel és a véggel, az alfa-omegával 
jellemzett Krisztust; a rá vonatkozó jövendöléseiket irattekercsen tartva 
kezükben. A próféták jobb oldalon középről, majd bal oldalról középről 
indulnak (1. kép, C-D). 

4. felület: a 12 apostol trónon ül. Ékes bizonyítéka a két nézőpontra tervezett 
felületnek, hogy a hátoldali tengelytől jobbra és balra három-három a-
postol a mandorlában ülő Krisztus felé fordul, míg a mellső oldal három-
három apostola a transzfigurációs mandorla felé tekint. Az apostolok 
sorrendje a mellső tengelytől, balról indul; a Péter-Pál, András tengely-
szimmetrikusán helyezkednek el, majd a sorrend körben folyamatos (1. 
kép, E-F). 

5. felület, a jelenlegi alsó körgyűrű hat-hat medaillonba helyezett háromnegyed 
mellképpel. A hátoldali tengelytől jobbra indul a mellrész tengelyéig, 
majd ismét a hátoldali tengelytől indul balra (1. kép, G-H). 

6. felület: a miseruha legalsó keskeny, kisméretű medaillonmellképes sávját, 
amelyen feliratozás nélkül, szenteket ábrázoltak, a casula felvágásakor 
és vagy javításakor levágták. 

A mellrész tengelyén téglalap alakű mezőre (1. kép 5.) helyezték a keresztre 
feszített Krisztus képét. A tervező Krisztus földi életének csúcspontját emelte ki: 
a kereszthalála által az emberiség megváltóját, Krisztust. A felirat is nagyobb 
betűkből áll össze, mint a többi mandorláé, jelezve a kép fontosságát. Alatta he-
lyezkednek el a mandorlában Krisztus földi életéből a transzfiguratio, amit a ka-
roling kor óta nyugaton is egyre gyakrabban ábrázoltak (noha az egész egyházra 
általános ünnepnek csak III. Calixtus rendelte a nándorfehérvári győzelem után): 
theophania Krisztus életében. 

Hátoldali tengely felső mandorlája (1. kép 3.): legfelső regióban az Isten fia 
kapta a fő helyet (az Atyaistenen kívül). Az ellenségein a kereszthalála által dia-
dalmaskodó Krisztust ábrázolták a legnagyobb mandorlában. Alatta, kissé az a-
postolok fölé emelt mandorlában az égi trónján dicsfényben ülő Krisztus : a Ma-
iestas Domini, a fenséges, dicsőséges Úr képtípusában. 

Az előlap és hátlap azonos horizontális mezőben elhelyezkedő képeinek 
témái mintegy tükörképei egymásnak. Krisztus a keresztre feszítése által győzte 
le a halált (5. mandorla) és az ellenségein diadalmaskodik (3. mandorla); a trans-
figuratio theophania: Krisztus istenségének kinyilvánítása (6. mandorla), aminek 
a megfelel a hátlap Maiestas Domini típusú ábrázolása (4. mandorla). 

A tartalmilag különleges, hogy a szent személyeknél nem jelölték a sanctus-1. 
Sem a prófétáknál, ahol ez kevésbé várható, de az apostoloknál és a vértanúknál 
sem. Mindenesetre ez olyan sajátosság a miseruhán, amire választ kell találni. 

A prófétáknál sem a sanctus-t, sem a próféta szót gyakran nem írják ki az 
emlékeken. Az evangélista- és az apostolképeken gyakori a 10-12. században a 
sanctus és a nimbus hiánya. Az evangélistajelképek névfeliratai mellett kifejezet-
ten ritka a sanctus. A hiány azonban csak tendencia és mögötte határozott rend-
szer nem fedezhető fel. Gondolni lehet arra, hogy a prófétaneveknél a hivatás, az 
apostoloknál a sanctus magától értetődő volt, és ezért esetenként nem jelölték. A 
szenteknél azonban ilyesminek nem találtam párját. Ha a tervező következetes 
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volt, akkor a sanctus elhagyását az indokolhatta, hogy az ábrázolás egésze a Meny-
nyei Jeruzsálem lakóit, a Szentek közösségét jelenítette meg. A szent jelző ezért 
magától értetődő, feltüntetni nem volt szükség. Hogyan értelmezzük azonban 
akkor István és Gizella helyét? Ok nem tartoztak a mennyei közösséghez: alakjuk, 
tartásuk pedig a legkevésbé sem felel meg a korabeli donátor ábrázolásoknak. 

Ez az ábrázolások sémája, amelyek követik azt, a keresendő liturgikus szö-
veget, ami alapján megtervezték. A sokalakos kompozíció összeállításánál szabály-
zó elvnek kellett érvényesülnie, mert különben a kép szentek és vallásos képek 
kusza halmaza lenne. Ez teszi lehetővé, hogy megkeressük azt a liturgikus szö-
veget, ami alapján a képegyüttest megszerkesztették. Mivel egyházi rendeltetésű 
és vallásos témájú képegyüttesről van szó, a rendezésre alkalmas szöveget az egy-
házi forrásokban: szövegekben és képekben kell keresni. Továbbá nem szükség-
szerű, hogy az ábrázolás egészének témája is fellelhető legyen az alapul vett képi 
vagy irodalmi szövegben. Meg kell különböztetni a szerkesztéshez alapul vett 
liturgikus szöveget a palást képegyüttesének témájától: a kettő nem szükségsze-
rűen azonos. 

A képcsoportok alá- és mellérendelési viszonyban vannak egymással, és 
amint láttuk, a sorrendjük meghatározható: Atyaisten, Krisztus, Mária, az an-
gyalok, a próféták, az apostolok és a vértanúk következnek. Legalul a levágott 
sávban sorakoztak a hitvallók. Ez a szentek közössége, a mennyei hierarchia, 
amelynek kétféle felsorolása, csoportosítása létezik már a patrisztika irodalmától 
kezdve a későbbi, kora középkori és középkori liturgikus szövegekig. Az egyik 
megegyezik a casula csoportjainak a sorrendjével: azok az üdvtörténet időrendjé-
ben követik egymást. A másik abban tér el, hogy az apostolok megelőzik a pró-
fétákat: ez a sorrend a tipológikus ábrázolások sajátja. A liturgikus szövegekben 
és himnuszokban mindkét sorrend a 3-4. századtól nyomon követhető. E két 
sorrendnek legjellegzetesebb képviselői a szent Ambrusnak tulajdonított Te Deum 
(angyalok, apostolok, próféták és vértanúk) és a Mindenszentek litániája (angya-
lok, próféták, apostolok és vértanúk), valamint az ezek sorrendjét követő további 
szövegek. E két példa azért tekinthető jellemzőnek, mivel ez az a két alapszöveg, 
ahol a felsorolások megtalálhatók, és az egyházi életben mindkettő használata 
szinte mindennapos és jól ismert. 

Régen a palást egészének a programjával keveset foglalkoztak. Megelégedtek 
azzal, hogy a Mennyei Jeruzsálemet ábrázolja257. Horváth János a liturgikus szö-
veget az apostoli hitvallásban,258 Kovács Éva pedig a szent Ambrusnak tulajdo-
nított szerzőségű himnuszban, a Te Deumban vélte megtalálni259. Gyakorlatilag 
egyidőben megjelent cikkeikben egymás végkövetkeztetéseit megcáfolták, Kovács 
Éva azonban tartotta magát a Te Deum ábrázoláshoz260. 

Horváth J. a feliratokból indul ki, amelyeket egy Szent Ágostonnak tulajdo-
nított prédikációval hozott kapcsolatba. Ennek, és az Eilbertus hordozható 
oltár261 feliratai alapján a képegyüttest a Credo ábrázolásának tartotta. A mise-
ruha ikonográfiái programja lényegesen többet és mást tartalmaz annál, hogy a 
Credo „ábrázolásokkal" (amelyeken gyakorlatilag csak az apostolok, esetleg a pró-
féták jelennek meg), hogy össze lehetne hasonlítani a miseruháéval: az apostoli 
hitvallással kapcsolatos ábrázolások nem magát a Credo tartalmát, hanem legen-
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dás születését ábrázolják. Az Apostolok a mondatszalagos feliratokkal az egyes 
szövegrészeket idézik. A Credo jelképes keletkezésénél Pál apostol még Saulus 
volt. Ez már lehetetlenné teszi Horváth János következtetését. Továbbá az apos-
tolokat a Credo mondásánál állva ábrázolják, mondatszalagokkal. Horváth J. azt 
kifogásolta, hogy Te Deum ábrázolás nincsen, az Istent az apostolok ülve nem 
dicsőíthetik, és a Te Deum szövegében és a paláston az apostolok és a próféták 
sorrendje nem egyezik. 

Kovács Éva, bírálva Horváth Jánost, a casula programját és kompozíció e-
redetét a Szent Ambrusnak tulajdonított himnuszban, a Te Deumban (Téged 
Isten, dicsérünk,) vélte megtalálni. 

1973-as tanulmányomban hangsúlyoztam: a Te Deumban Istent először az 
angyalok: a kerubok és szeráfok, azután az apostolok, majd a próféták, végül a 
mártírok magasztalják. Ezzel a sorrenddel ellentétben, a miseruhán a Krisztus-
Mária csoport után az angyalok, a próféták, és ezután az apostolok, végül a vér-
tanúk következnek. Ez ugyan csekélységnek tűnhet, következménye azonban a 
Te Deum szövegén alapuló szerkesztés lehetetlensége. A miseruhán a szentek 
csoportjai nem a himnuszban megjelenő hierarchia-sorrendben követik egymást. 
A Te Deum szövege alapján készített ábrázoláson az apostol- és a prófétasort nem 
lehet felcserélni, mert éppen ez az a jellegzetesség, ami a Te Deum (és az azt követő 
szövegek) hierarchikus rendjét megkülönbözteti a más sorrendű liturgikus szöveg-
től. A Te Deum szövegéből a mennyei karoknak éppen az az összeállítása nem 
olvasható ki, ami a miseruhán látható, valamint a donátorok elhelyezése sem 
következik262. A miseruha és a Te Deum (a Credo) szövege között mégis fennálló 
összefüggés felettébb látszólagos: a mindkettőben jelenlévő krisztológiai temati-
kából szükségszerűen következik. 

Amikor 1957-ben Kovács Éva a Te Deum ábrázolásra következtetett, akkor 
még az angyali üdvözlettel azonosította a mellrész traszfigurációs mandorláját, 
amit a Te Deum szövegével (non horruisti Virginis uterum) kapcsolt össze. Mára 
ez az érv is kiesett, noha eleve nem volt bizonyító ereje, mert krisztológiai azo-
nosságok a liturgikus szövegek között kézenfekvőek. A Te Deum szövege egyéb-
ként is felettébb szűkös a miseruha képeinek elrendezéséhez. A himnusz egyetlen 
vértanút és prófétát sem sorol fel név szerint. Máriáról sem szól. Ezért a Te 
Deumból csak a szentek osztályait és sorrendjüket lehet felhasználni. Viszont 
éppen ez az, ami nem azonos a miseruha sorrendjével. 

Te Deum ábrázolás nincs. A prüfeningi Szent György templom freskóin, 
amelynek középpontjában Mária/Ecclaesia áll263, hiába tartják az apostolok a 
mondatszalagot a kezükben a Te Deum laudamus felirattal, az együttes a Min-
denszenteket ábrázolja: a mennyei seregek és karok — adott esetben az összes 
szentek — Istent dicsőítik. A magasztalásra pedig a legismertebb liturgikus szö-
veget használták fel. Ugyanúgy, ahogy a 10. századi moissac-i Mindenszentek him-
nuszban264, amelynek az első szakasza végén a szentek a Te Deum két első sorát, 
az angyalok pedig a Laudate dominum de caelis-t (148. zsoltár.) mondják. Ettől 
azonban a himnusz még Mindenszentek himnusz marad. 

A feltehetőleg afrikai eredetú (hatású) praefatio-szövegből alakultak ki Te 
Deum sorai265: ,,Te gloriosus Apostolorum chorus, Te Prophaterum laudabilis 
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numerus, Te Martyrum candidatus laudat exercitus" sorrend a 3. század elején 
Cyprianus karthagoi püspök (+258) De moralitate c. traktatusában jelenik meg: 
illic apostolorum gloriosus chorus, illic prophetarum exultatium numerus, illic 
martyrum innumerabilis populus2ee. A Te Deumban a vértanúk katonai jellem-
zése jól egyezik a 4. század elejétől, az egyházi nyelvbe, szóhasználatba tudatosan 
átvett katonai terminusokkal267. 

A mennyei hierarchia sorrendje meghatározott és kötött. Nemcsak arról van 
szó, hogy a Te Deum az egyikféle, a Mindenszentek litániája másféle sorrendet 
használ. A Mindenszentek litániáinak a sorrendje kronológiai sorrend, amelyben 
előbb a prófétákat említik, azután az apostolokat. Ez a sorrend is korai, az óke-
resztény kortól ismert volt. Remesianai Nicetas (+ 414 után) hitvallásmagyará-
zatában268 írja: Ecclesia quid aliud, quam sanctorum omnium congregation Ab 
exordio enim saeculi sive patriarchae, Abracham et Isaac et Iacob, sine prophetae, 
sive apostoli, sive martyres, sive ceteri iusti, qui fuerunt, qui sunt, qui erunt, una 
ecclesia sunt. Hilarius, Jeruzsálemi Cyril is használja269. A Litánia és a Te Deum 
gyakori felhasználásuk miatt a legismertebbek voltak, és számos liturgikus szö-
vegre270 (áldások, könyörgések, istenítéletek, ördögűzések, utolsó kenet stb.) és 
himnuszra hatottak, amelyekben éppen a mennyei karok sorrendisége alapján 
lehet eldönteni, hogy a Te Deum vagy a Mindenszentek litániájának271 a sorrend-
jét használták-e fel. 

A Mindenszentek litániájának a sorrendjét számtalan liturgikus szöveg272 

és képzőművészeti alkotás követi. Az egyháziaknál a középkorban a sorrend hasz-
nálata szinte automatikusan működött. Jellemző a zwiefalteni bencés apátság 
ereklyeösszeírása (1138 előtt), ahol a felsorolások követik ezt a rendet273. A Te 
Deummal egyező sorrend ritka a liturgikus szövegekben274. A képzőművészetben 
főként a tipológikus ábrázolásokra jellemző275. Ismert példája ennek a sorrendnek 
a Reichenau-Niederzell-i Szent Péter és Pál templom apszisfreskói a 12. század 
2-3. évtizedéből276. 

A litánia a legteljesebb liturgikus szöveg, amely név szerint számos szentet 
sorol fel, országonként, vidékenként változó számban és jellemzően. A litánia szer-
kezete, a szentek csoportjainak sorrendje azonban mindenhol és minden időben 
egységes. A könyörgések után (Kyrie eleison) az Atyaisten, a Fiú, a Szentlélek, 
és Szűz Mária következik. A sor angyalokkal, majd Keresztelő szent Jánossal 
folytatódik. Őket követik a pátriárkák és a próféták, majd az apostolok, vértanú 
férfiak, hitvallók és a (vértanú) szüzek. A szentek csoportjain belül ritkán sorolják 
fel név szerint a prófétákat, majd mindig teljes viszont az apostolnévsor. A már-
tírok élén a római pápák és papok állnak, a misekánon sorrendjével megegyező 
vagy hasonló rendben, esetleg már válogatva közülük. A többi vértanút pedig 
általában a helyi szokásoknak megfelelően választották ki (IV tábla). A hitvallók 
hiánya a levágott alsó szegéllyel magyarázható. A levágott szalag egy része, mint 
a palást mellrészének kapcsolópántja megmaradt. Ezen a medaillonarcképek el-
helyezéséből kétségtelen, hogy azok horizontális elrendezésűek, és nem vertiká-
lisak. Ezért stólatöredékről nem lehet szó. 

Hogy a miseruha kompozíciójának szerkesztéséhez liturgikus szöveget hasz-
náltak, nem azt jelenti, hogy a miseruha azt is ábrázolja. A program készült a 
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litánia segítségével. A képegyüttes a mennyei hierarchia megjelenítése. Minden-
szentek litániája ábrázolás sem létezik! Van azonban Mindenszentek ábrázolás, 
amely a későkaroling Ottó-kori művészetben miniatúrákon, később pedig falfest-
ményeken fellelhető. Következtetéseimet félreértették, amikor a Mindenszentek 
litániájának az ábrázolásáról beszéltek. Györffy György ekként írt: „van egy olyan 
vitatható elgondolás is, amely szerint a Mindenszentek litániáját tükrözi úgy, 
amint egy 10. századi freisingi kódex fenntartotta"277. A szenteket területenként 
is változóan felsoroló litániák ismeretében nem lehet szó arról, hogy a casula 
éppen és pontosan az analógiaként említett litániát tükrözze. A freisingi litánia 
egy volt a litániaszerkezet ismertetésére a sok közül; mint a palást képeihez leg-
közelebb állót választottam ki. Természetesen nem lehet elvárni, hogy a litánia 
összes szentjét ábrázolják, mert nem férnének el a miseruhán. Éppen a Minden-
szentek litániája ad azonban lehetőséget arra, hogy országonként, templomon-
ként, kolostoronként, szerzetesrendekként vagy a liturgikus felhasználástól füg-
gően szűkítsék vagy bővítsék a kötött szerkezeten belül a szentek névsorát. Egyes 
litániákban a vértanúk száma akár százra is bővülhet278, máskor viszont csak 
néhányat említenek, ám mindig azonos a hierarchikus rend! A Pray-kódex litá-
niája csak a szentek osztályait sorolja fel, anélkül, hogy Márián kívül egyetlen 
szentet is név szerint megnevezne279. Bakay Kornél sem tett különbséget a Min-
denszentek litánia alapján készült tervezés és litánia ábrázolása között: az esz-
tergomi rituálé Mindenszentek litániáját (mint a litánia eredeti szövegét, kiemelés 
TE) idézve, annak sajátosságait nem találta meg a koronázási paláston280. 

A „Bárány imádását" (liturgia caelestis) a kódexfestészet és a későbbi mű-
vészet nemcsak az apocalypsis 24 aggastyánja végzi, amint az például a regens-
burgi St. Emmeran Codex Aureusának miniatúráján (870 körül) látható281, 
hanem a mennyei karok teljessége282 (angyalok, próféták, apostolok, vértanúk, 
hitvallók): ez a Mindenszentek leggyakoribb ábrázolási típusa. Krisztust vagy saját 
képében dicsőítik a mennyei karok, vagy, mint az Áldozati Báránynak hódolnak283. 
Ez az a két téma, amelyen a mennyei hierarchia leginkább megjelenik. Az 1. 
mandorla felirata világos: a concio celi nem más, mint, a Mennyei Jeruzsálem égi 
gyülekezete, azaz a Szentek közössége, a Mindenszentek, akik a miseruhán ka-
ronként, az ábrázolásokon szokásos módon foglalnak helyt. Ok azok, aki öt rendbe 
osztva dicsőítik az Urat a Kopasz Károly udvari műhelyében készült sacramen-
tárium két oldalas miniatúráján284 jelezve égi besorolásukat, ami a Mennyei Li-
turgia végzésénél megilleti őket Isten színről színre való látásában. A képegyüttes 
középpontjában nem a jelkép, a Bárány, hanem Krisztus van mandorlában, an-
gyalokkal körülvéve. Tartalmi előképe (a hasonló ábrázolásokkal együtt) a mise-
ruha kompozíciójának, azonban a későkaroling Ottó-kori kompozíciós szokásnak 
megfelelőn két oldalas ábrázolásban. A miseruhán is Krisztus áll, nem a Bárány: 
a mandorla alján a kehely jelzi a tárgy miseruha rendeltetését. Tehát a legfelső 
sávban lévő 1. mandorla Krisztus képe és felirata megadja a miseruha ábrázolá-
sainak a témáját, a mennyei királynak szóló szolgálatot, ami a szentek egyezsége, 
az összes szentek által valósul meg; a legfelső sávban, a bal, alacsonyabb rangú 
helyen álló 2. mandorla Mária képe, pedig az assumptio érzékeltetésével közvet-
lenül is utal a paramentum rendeltetési helyének, a székesfehérvári templomnak 
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a Szűz Mária címére. Ezért nem tudok egyetérteni azzal az elgondolással, misze-
rint „Az egész programot Krisztus és követői, Jeruzsálem uralják. Mária istenanya 
kultusza a háttérbe szorult, ami annál inkább meglepőbb, mert neki szentelték 
a bazilikát. Ez alátámasztja azt a felfogást, hogy Szűz Mária kiemelkedő tisztelete 
csak utóbb kapcsolódott a szent királyhoz"285. A tervező nem Máriát, az Isten 
anyját vagy életének valamelyik eseményét állította a képegyüttes középpontjába 
(amint azokon a mozaikokon, freskókon és domborműveken, ahol a sok alakos 
kompozíció középpontjában Mária saját személyében, vagy mint az egyház meg-
személyesítője jelenik meg). A miseruhán a mennyei hierarchiában Mária ott áll 
a kiemelt helyen, éppen az assumptio — tehát aktualizált — képtípusban, ami őt 
Krisztus jobbján megilleti. Ha arra gondolunk, hogy a 10-11. századi mennyei 
hierarchiát ábrázoló kódexfestészetben Mária alakja belesimul a csoportos ala-
kokba - angyalok vagy apostolok közé, akkor érthetjük meg, hogy a miseruhán 
az Isten anyja valóban kiemelt helyre került, megelőlegezve a Regina Coeli tema-
tikájű képeket286. Hogy a 11. század közepére az egyetemes egyházban kibonta-
kozó Mennyek Királynője287 megfogalmazás éreztette-e hatását, vagy sajátos helyi 
alakulás eredménye volt, nem tudom. Nemcsak Hartvik püspök adja István király 
szájába a Világnak Úrnője, Ég királynője szavakat288, hanem a Nagy legenda (c. 
10) is elárulja, hogy az augusztus 15-i festivitas assumptionis eiusdem virginis 
sine additamento proprii nominis ipsorum lingua regine dies vocitetur289. A szerző 
a szent achscin Maria (Halotti beszéd), azaz a Boldogasszony ünnepét fordította 
latinra, az asszony szó régi jelentésének megfelelően290. Ez pedig nem a szerző 
ötlete, hanem a korabeli magyarországi gyakorlat, szóhasználat lejegyzése291. 
Hogy ez az elnevezés milyen régi volt, és milyen konkrét esemény váltotta ki, 
vizsgálható. Másból, mint István felajánlásából, aligha keletkezhetett: ha egy or-
szágot felajánlottak Szűz Máriának, az mintegy az ország királynője lett292. E 
tekintetben különösen fontos az 1015-ös hildesheimei Bernward - evangeliarium 
„Maiestas Mariae" képe, amelyen egy hármas árkád előtt két angyal koronázza 
meg Máriát293:az Ég királynője elképzelés I. István korában korszerű és a kultu-
rális kapcsolatok miatt a király számára megismerhető volt noha Mária megko-
ronázása és a mennyek királynője megfogalmazás mind az irodalomban, mind a 
képzőművészetben éppen csak kialakulóban volt; a témának a 10-11. századból 
alig néhány képi megfogalmazása ismert294. 

A mennyei hierarchia megjelenítését a mennyei város segítségével elősegí-
tette az apostolok árkádsoros ábrázolása a Szent János jelenések alapján: a város 
a 12 kapuval. 

Nem tudok állást foglalni a tekintetben, hogy a várfalakon mozgó kis alakok 
a jeruzsálemi templom 1009-ben történt lerombolására és 1027-es felépítésére 
vonatkoznak-e295: az értelmezést kétli Kovács Éva is296. 

Györffy Gy. szerint a félig elkészült paláston német háborű után, Imre halála 
miatt változtattak. Két mártír helyére a fiukat vesztett mártír szülők, István és 
Gizella kerültek. Ez az elképzelés azonban idegen a középkori vallásos meggyő-
ződéstől, miszerint a keresztény halál a siralom völgyéből szabadít meg, és elvezet 
Isten boldogító látásához297. A miseruha keltezése eleve kizárja, hogy a tervezé-
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sekor Imre halálát figyelembe vegyék. A liturgikus öltözetet akkor már minden 
bizonnyal átadták rendeltetésének. 

Az ikonográfiái program vizsgálatánál a legnagyobb problémát a vértanúkkal 
azonos minőségben (azonos körgyűrűben), azonos keretezésben és formában meg-
jelenő királyi pár jelenti. István és Gizella legkevésbé sem a szokásos, megaláz-
kodó, donátori testtartásban és a szenteknél nem kisebb méretben jelenik meg a 
vértanúk élén. A szokatlan donátor-ábrázolásnak egyrészt formai, másrészt tar-
talmi oka lehet. A formai oka a miseruha ábrázolásainak szerkezetéből következik. 
A legalsó sor kör alakú mezősorát másféle megoldás megtörte volna. Igaz ugyan, 
hogy a királyi pár a vértanúkkal azonos méretben látható, de centrális helyük 
mégiscsak a függőleges tengely aljára esik, ami egyben a miseruhának is a legalja. 
Ez a hely, ahol a későbbi miseruhákon meg szokták örökíteni az ajándékozót, 
például a címerével. A példa ugyan késői, ugyanazon a tárgytípuson belül azonban 
a donátorok számára lehetséges helyet elárulja. A tartalmi ok általánosan a mi-
seruha keletkezési körülményeivel és programjával, speciálisan pedig a hátoldal 
függőleges tengelye ábrázolásainak jelentésével is összefügg. A királyi pár és gyer-
mekük képe — még életükben — olyan típusban, ami nem egyezik a korban 
szokásos megalázkodó donátor ábrázolásokkal, arra mutat, hogy a palást kelet-
kezésének oka nem egyszerű adományozás volt. 

A Mindenszentek litániáinak a végén, valamint a Mindenszentek himnu-
szokban298 nemegyszer az uralkodót és családját is megnevezik, érte könyörögnek. 
Hasonlóan a frank területen kialakult, és az uralkodókultusz fényét emelő, a 
Mindenszentek litániájával rokon a Laudes regiae-ben299. Ezeket, az ókori szer-
tartásrendből eredő uralkodó-üdvözléseket a Karoling kortól300 a világi uralkodó, 
a pápák, püspökök megjelenésekor énekelték az egyházi szertartásokon és ünne-
peken301. E szövegek kötött szerkezetét követik a casula képei. Christus vincit, 
Christus régnât, Christus imperat-tal kezdődő szövegben302 a szentekhez könyö-
rögnek az uralkodóért, a pápáért, püspökökért a következő csoportosításban: 
Mária, az angyalok, Keresztelő Szent János, majd néhány apostol, vértanű és 
szent következik (I. tábla): litániaszerűen könyörögnek az uralkodóért és család-
jáért. A miseruha hátoldalán a főtengely képei követik ezt a szöveget. Krisztus, 
Mária, az angyalok állnak a szöveg élén, s ugyanígy a miseruha legfelső regiójában. 
A felső (3. sz.) mandorla a Christus vincit szavakat parafrazálja szövegben és 
ábrázolásban hűen. Az alsó Krisztus-mandorla (4. sz. maiestas Domini) felirata 
összevonja az akklamáció Christus régnât, Christus imperat szavait: Christus reg-
nans et domináns. A megfelelés tökéletes. Ezután kérik a szenteket az uralkodó 
érdekében, aki a miseruhán feleségével és gyermekével a legalsó helyre került. A 
mennyei régiók, a győzelmes és világkormányzó Krisztus alatt István, mint ke-
resztény uralkodó: rex et sacerdos a késő-karoling, Ottó-kori császári ideológia 
értelmében irányítja a reábízott ország sorsát, mint Krisztus földi képviselője. 
Istvánt, Gizellát és Imrét olyan a szellemi háttérrel ábrázolták a miseruha hát-
tengelyének a legalján, amint az Ottó-kori és szász császárokat a liturgikus kó-
dexek (evangeliariumok, sacramentariumok, perikópás könyvek) reprezentatív 
képein. Ez a típus a 11. század végéig - az invesztitúra harcig jelen van303 és 
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éppen István kortársainál, III. Ottó és II. Henrik uralkodása alatt nyilvánult meg 
a legjellegzetesebben. 

Nemcsak III. Ottó császár emelkedik christomimites-ként a mennyei regió-
ba, mintegy uralkodói transfiguratioként304 a reichenaui készítésű Liuthar-sac-
ramentarium 1000 körüli miniatúráján305:alul a hódoló hercegek és egyháziak 
feletti regióben, két oldalán Lengyel- és Magyarország perszonifikációjával306, 
mandorlában; fejére dicsfényben, keresztes dextera Domini helyezi a koronát. A 
négy evangélista-jelkép éppúgy tartozhat az Isten kezéhez, mint az uralkodó man-
dorlájához. II. Henrik reichenaui perikópás könyvében307 a Krisztus által koro-
názott uralkodópár alakja ugyan kisebb Krisztusnál és az apostolfejedelmeknél; 
sacramentáriuma308 miniatúrájának a középpontban álló II. Henrik a legnagyobb 
méretű alak: nemcsak az őt közrefogó szenteknél, Ulriknál és Emmeránnál ma-
gasabb, hanem még a feje felett mandorlában trónoló Krisztusnál is nagyobb. Még 
inkább feltűnő a földi uralkodó (II. Henrik, még királyként) és a mennyei személy 
(Isten anyja) egyenrangú megjelenése a seeoni készítésű, bambergi evangelistari-
um kettős lapján: bal oldalon Henrik, a jobbon Mária egyforma íves árkádban, 
azonos méretben309. Az e korban élő István sem volt más, mint Krisztus földi 
képviselője: a szent vértanúkkal egy sorba helyezése tehát nem meglepő. „Per me 
Stephanus regnat" mondható a császári korona Maiestas-lemeze feliratának310 

változataként. A tervező leleménye, hogy ezt az hasonlóságot elősegítette azzal, 
hogy a vértanúkat — a korabeli és a délnémet műhelyek miniatúráival egyezően 
— koronával és glóbusszal ábrázolta. Ez a miseruha értelmezésénél a legkevésbé 
sem közömbös. A liturgikus tárgyakon a donátorok földre borulva, kicsiny alakban 
alázkodnak meg: nem kivétel II. Henrik sem, aki a baseli oltárantependiumon 
feleségestül Krisztus lábaihoz borulva alig észrevehetőek311, vagy III. Henrik csá-
szár a borghorsti kereszten Krisztus lábai alatt312 vagy a donátorok a Mathild 
kereszteken, vagy Gizella és anyja a Gizella kereszten, stb. A miseruhán István 
és Gizella nem a donátorok szokásos módján jelenik meg: szorosan összefügg ezzel 
a donációs felirat, amelynek dátuma a rokon emlékekkel ellentétben szokatlanul 
pontos és beszédes: nemcsak a Krisztus születése szerinti évkeltezést adja meg, 
hanem az indictiót is: mindkettő unikális a korabeli donációs feliratokon, amint 
arra Kovács Éva felhívta a figyelmet313, és amiből én is a miseruha keletkezésének 
okára következtettem314. 

Tehát a miseruha képegyüttesét a Mindenszentek litániája alapján állította 
össze a tervező: egy sok alakos kompozíció számára, amely a mennyei hierarchia 
tagjait ábrázolja, ez a legteljesebb, használható szöveg. Az apostolok sorrendisé-
gében és a vértanúk kiválasztásában a misekánon érvényesül. A függőleges tengely 
Krisztus képei és a földi uralkodó ábrázolása a Laudes regiae eszmeiségében fo-
gantak. 

Vegyük szemügyre mármost azokat az egyházi ünnepeket és uralkodói szer-
tartásokat, amelyekben a litániának és a laudeseknek szerepük van. A litániát a 
tavaszi és nagyböjti könyörgő napokon kívül a lehető legünnepélyesebb alkalmak-
kor énekelték: templomszenteléskor, nagyszombaton keresztvíz szenteléskor, a 
Commendatio animae-nél, a haldoklók mellett. Továbbá püspök- és papszentelés-
kor, királykoronázáskor. Az utóbbinál akkor, amikor a felkenendő letéve palástját, 
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megalázkodik: a szentelendő pappal vagy püspökkel azonosam, kezét keresztalak-
ban széttárva fekszik a templom padlóján. A laudeseket a királykoronázások al-
kalmával és különösen az uralkodó személyes jellegű évfordulóin: koronázási és 
születésnapi jubileumain énekelték315. Ezeket a szertartásokat egyaránt jellemzi 
a hálaadás és a könyörgés. Hálaadás Isten kegyelméért, könyörgés a szentek köz-
benjárásáért és segítségükért. A miseruha egészének jelentése sem lehet más. 

Azok a liturgiák, amelyekhez a Mindenszentek litániája és a Laudes hozzá-
tartoznak, István életének jelentős, maradandó eseményeivel állnak kapcsolatban: 
királlyá kenéséhez a litánia, születésnapi és koronázási évfordulóinak ünneplésé-
hez a laudes kapcsolódik. Mindezek jelentőségét fokozza, hogy az első magyar 
király koronázásáról van szó, egy űjonnan kereszténnyé lett uralkodó és népe 
esetében. Mária assumptiós típusa a fehérvári bazilika titulusából következik. A 
kazula tervezője tudva mindezek teológiai jelentését, állította össze a képeket. 
Elgondolása tökéletes rendben valósult meg. A mai embernek bonyolultnak vagy 
idegennek tűnő tartalom a Karoling korra, illetve az Ottók idejére kialakult szer-
tartások és uralkodókultusz eszmeiségének egységbe hozott képi megjelenítése. 
A felhasznált szövegek tudása pedig egy valamennyire is képzett egyházi embernek, 
papnak, sőt a liturgiát és a szövegeket kicsit is ismerő hívőnek a vérében volt. 

A miseruha ábrázolásainak megtervezője a műfajon belül monumentális al-
kotást hozott létre. A mennyei hierarchia csoportjainak ritmikusan ismétlődő sá-
vokba rendezése a könyvfestészet 10-11. századi, sávokba rendezett Mindenszen-
tek ábrázolásainak megoldásának figyelembevételével készült, de a miniatúrák 
kis felületeinél gazdagabb, tartalmasabb, részletezőbb bemutatására nyílt lehető-
sége. A formai megoldások között számos olyan figyelhető meg, amelyek segítenek 
meghatározni azt a művészeti kört, amiből a tervező forrásként kiindulhatott. 

Az egymás alatti sávos tagolás a Mindenszentek ábrázolások, valamint az 
Utolsó ítélet-tematikájú képek sajátja volt: ez a kompozíciós megoldás azonban 
elterjedtebb volt annál, mintsem a tervező(k) műveltségére következtetni lehetne 
belőle. Egyes részletmegoldások azonban sok minden elárulnak. Ezek közé tar-
tozik a keresztes manus Dei, amely a késő-Ottó-kori (III. Ottó és II. Henrik u-
ralkodása alatt készült) miniatűrák egy csoportjára jellemző, amelyeket a reiche-
naui scriptorium működésével kapcsolnak össze és korban kissé megelőzik a mi-
seruha készítését. Művészeti hatásuk lehet a 2. mandorla orans Mária ábrázolása: 
következménye a Reichenauban kialakult Mária halála képek, különösen az imago 
clipeatában ábrázolt orans Mária mintájára. 

A királyi pár ábrázolási módja: a vértanúkkal (a szentekkel) azonos sorban 
és azonos módon a Ottó és II. Henrik-kori liturgikus könyvek uralkodóképeinek 
szemléletét követi. A titulusok közvetlenebb forrásai általános tartalmuk miatt 
nem használhatók fel valamiféle területi elhatárolásra, bár lehetséges, hogy to-
vábbi vizsgálatuk eredményt hozhat. A dedikációs sorban az anno incarnationis 
Christi formula délnémet-bajor területre mutat. A miseruha stílusának elemzé-
sénél Kovács Éva is a délnémet és reichenaui hatás jelenlétére következtetett316. 
A délnémet-reichenaui hatás jelentkezése a miseruhán nem jelent különlegessé-
get. Aligha kétséges, hogy a magyar egyházszervezés e legkorábbi szakaszában a 
papság és a szerzetesek jelentős része délnémet területről érkezett Magyarország-
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ra. Mivel pedig Magyarországon az újonnan felállított keresztény egyházszerve-
zetnek és templomainak megfelelő liturgikus felszerelésekre és szerkönyvekre volt 
szüksége, olyan klerikusok és kézművesek is érkeztek, akik ezek létrehozásában 
tevékenyen részt vehettek. A korábban egyoldalúan hangsúlyozott francia (észak-
francia, lotharingiai, vagy nyugati frank) befolyás a liturgikus könyvekre sok e-
setben délnémet közvetítésre vagy közvetlen kapcsolatra vezethető vissza317. 

A miseruha tervezőjének ismernie kellett ezeket a délnémet - reichenaui és 
udvari művészet produktumait, hogy azok egyes sajátosságait átvehesse. Magához 
a kompozíció elkészítéséhez magasabb műveltségre nem volt szükség: lévén jól 
ismert egyházi szövegekről szó. Ha egyáltalán szükséges volt a tervezés alkalmával 
idegenből, megfelelő képességekkel rendelkező szerzetest hozatni, az sem ütközött 
nehézségbe: a királyi pár — a családi kapcsolatok következtében — délnémet 
területről hozzájuthatott hozzáértő szerzeteshez. Ismert az uralkodó levelezése a 
cluny apáttal, a külföldi egyháziak kapcsolata a magyarokkal. Ismertek olyan szer-
zetesek és utazások, amelyek nem egyházszervezési vagy politikai céllal vagy je-
ruzsálemi zarándoklás miatt, hanem csakis kulturális indíttatásból jöttek létre. 
Ilyen volt Arnoldus regensburgi szerzetes 1020 körüli esztergomi útja, amelynek 
fő célját nem ismerjük (quaedam necessitas), csak a mellékkörülményeket, tar-
tózkodását Anastasius esztergomi érseknél318. A miseruha keletkezéséhez nem 
közömbös, hogy I. Istvánról Berno reichenaui apát is megemlékezett, a zarándo-
kokat pártfogoló magatartása, és különösen két reichenaui szerzetes iránt tanú-
sított bánásmódja miatt319. 

Ha feltételezzük, hogy a tervező és a szövegíró szerzetes a helynévmegjelö-
lésből következően (smo) a bencés főapátsághoz kapcsolható, abban sincs semmi 
meglepő: a bencés apátság Géza és István alapítása, a család kapcsolata a monos-
torral jól adatolt. Az 1030-as években szerzetesi közösség csak néhány létezett 
még az országban (a szentmártoni apátság, Pécsvárad, Bakonybél stb.), a legje-
lentősebb Pannonhalma volt: ha a miseruha elkészítéséhez egyháziak segítségét 
akarták igénybe venni, akkor elsősorban erre, a legnagyobb a szerzetesi közös-
ségre gondolhattak. 

A miseruha tervezése és megvalósítása több személy munkája volt. A kom-
pozíció tervezését, a titulusok megírását más-más, minden bizonnyal szerzetes 
vagy egyházi ember végezte. Más személy kellett az ábrázolások előrajzolásához, 
megint más a kivitelezéshez: a professzionális hímzéshez megfelelően képzett és 
gyakorlattal rendelkező mesterekre volt szükség. Ezért hímezgető apácákról 
Veszprémvölgyben vagy máshol, szó sem lehet. 

A paramentum létrejöttének okát kutatva felmerül: szükséges-e egyáltalá-
ban meghatározott eseményt keresni az ajándékozás háttereként? Uralkodói a-
jándék a templomoknak, legyen az egyházi felszerelés vagy földbirtok, ezidőben 
megszokott. Különösen István és Gizella esetében, hiszen nem egy általuk aján-
dékozott tárgyról tudunk. Amikor István elöljárt a jó példával, azt saját törvényé-
nek szellemében tette: a templomok felszereléséről, különösen a sajátjáról, bőke-
zűen gondoskodott (II. törvénykönyv, 1.). A kazula esetében mégsem hihető az 
egyszerű ajándékozás. A fennmaradt korabeli miseruhákkal, liturgikus ruhada-
rabokkal vagy a német-római császárok díszes köpenyeivel összehasonlítva Szent 
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István kazulája messze kiemelkedik nagyformátumú képegyüttese miatt, amely-
nek részleteit és egészét a legalaposabban megtervezték. Kiemelkedik kitűnő mes-
terségbeli tudással készült, nagy munkaigényű kivitelezésével. Végül a miseruhát 
az uralkodópár 1031-ben a még fel sem szentelt templomuknak adta. Joggal ke-
reshetjük az adományozás különleges okát s a keresztény hitből fakadó indítékait. 

A miseruhával foglalkozók szinte egyöntetűen az 1030-as német háborúval 
indokolták a keletkezését. Érthető, hiszen a dátum közeli, a palást keltezése a 
német háború évét követi. Hálaadás a győzelemért valóban olyan esemény, amely-
lyel a program — különösen előzetes fogadalom esetében — összeegyeztethető. 
Györffy György a fehérvári egyház részleges felszentelésével kapcsolatos ünnep-
ségre is gondolt320. 1974-es tanulmányomban magam is elfogadtam a német há-
borúval való indoklást, de ezt ma már nem tartom kielégítőnek. Első királyunk 
súlyosabb külső és belső harcokat vívott, mint a gyors lefolyású 1030-as, sikertelen 
német támadás. A szó szoros értelmében ragyogó — a korban szokatlan és egye-
dülálló — egyházi ruha létrejöttét jelentősebb és általánosabb eseménnyel össze-
kapcsolhatóan kell megoldanunk. 

II. Konrád hadjáratának idejét ismerjük321. 1030. jűnius 21-én, szent Albán 
napján II. Konrád Niederaltaichban éjszakázott322. A nehéz, vízzel elárasztott 
terepen Győrig nyomult. Ott visszafordulva menekült üldözői elől, és sine militia 
érkezett vissza a birodalomba323. Nagy Károly 791-es hadjárata, amely Lorchból 
indulva ugyanezen az úton haladt, de kerülővel, Sabaria-Szombathelyen keresztül 
tért vissza a birodalomba, 52 napig tartott. Konrád hadjárata sem tarthatott ennél 
tovább. 1030 szeptember elejére legkésőbben ellenségtől mentes volt az ország. A 
kazula keltezése ennél az időpontnál későbbi. Készítése időtartamát nem ismer-
jük, de tekintettel arra, hogy professzionális munkáról van szó, nem elképzelhe-
tetlen, hogy a háború befejezését követő időben még elkészülhetett. Viszont István 
és III. Konrád fia, Henrik király a békét csak a tavasz végén vagy a nyáron kötötte 
meg324. 

A miseruhát az Ur 1031-ik évében, a 14. indiktióban ajándékozták. A dátum 
meghatározása fontos, mert csak annak ismeretében lehet pontosan megállapíta-
ni: a készítési szándékot és a tervezést a német háború és Imre herceg halála 
befolyásolta-e. A kétszeres keltezés az időhatárt leszűkíti. A korabeli évkezdeteket 
figyelembe véve az 103l-es év 1030. december 25-től 1031. december 24-ig tartott. 
Az okleveles gyakorlattal egyezően az indictio-t is kitették, ami a dátum jelentő-
ségét hangsúlyozza. Az indikciós periódus kezdete szeptember 1. vagy 24. A kel-
tezés tehát 1030. december 25 és 1031. szeptember 1/24 között érvényes. 

A dátum kizár minden olyan kombinációt, amely a miseruha tervezését vagy 
változtatását Imre halálához akaija kötni325. Elkészülésének végső határa 1031 
szeptember 1-24. Imre pedig szeptember 2-án halt meg. A tervezés és a készítés 
minimálisan is több hónapot vett igénybe. A munkát Imre halála már nem befo-
lyásolhatta. 

Kovács Éva 1993-ban a készítést Krisztus életének ezredik jubileumával in-
dokolta, ami a hívő István életében is meghatározó esemény volt326:103 l-ben volt 
Krisztus nyilvános működése kezdetének ezer éves évfordulója. Elgondolása a-
zonban nem egy nehézségbe ütközik, amelyek az újszövetségi könyvekből, a kor 
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felfogásából, mind a miseruha ábrázolásaiból következnek, és amelyek ezt a le-
hetőséget megkérdőjelezik. 

Krisztus életének a 30. évében kezdett el tanítani, és 3 évi tanítás után 
ítélték el és halt meg. Ezek a számok részben a későbbi exegesis eredményei. 
Ugyanis az Újszövetségből nem derül ki egyértelműen, hogy Krisztus a 30. vagy 
a 31. életévében kezdte nyilvános működését. Egyetlen dátum az, ami kétségtelen: 
33 éves korában halt meg, a középkori időszámításnak megfelelően327 1033-ban 
volt ezer éve. Erről a dátumról ismert egyedül, hogy a l l . század szellemi vilá-
gábanjubileumként is ünnepelték; következménye volt a nagyszámú jeruzsálemi 
zarándoklat, amiről Rudolfus Glabrus részletesen megemlékezett328. Éppen, mert 
a miseruha keltezése hangsúlyos az 1031. évre, zár ki mindenféle más időpont 
figyelembevételét vagy az időpont kiterjesztését: akár Krisztus nyilvános fellépé-
sének, akár a halálának ezer éves évfordulóját. Nincs olyan adat, amiből Krisztus 
nyilvános működése megkezdésének ünnepélyes évfordulójára, megünneplésére 
kellene következtetni. Mivel tehát Krisztus millenáris jubileuma, szenvedésének 
és halálának évfordulója 1033-ban volt, és ekkor emlékeztek és ünnepelték, az 
103l-re keltezett miseruha készítését krisztusi évfordulókkal nem lehet indokolni. 
Es főleg: ha bármelyik krisztusi jubileummal indokolnánk a miseruha készítését, 
akkor értelmezhetetlen marad a királyi pár hangsúlyos jelenléte. Krisztus életko-
rának, illetve 30 éves korának azonban valóban jelentősége van a miseruha ké-
szíttetésénél: ez azonban közvetve érvényesült, magának a 30 éves számnak az 
allegorikus jelentése okozta az Ószövetségi prefigurációkkal együtt329. Nem a 
krisztusi életkor, hanem a harmincas szám okozta a miseruha készítését. Mi vál-
totta ki tehát a díszes miseruha készítését? Olyan esemény, ami kellőképpen ért-
hetővé teszi a készítését és a program szempontjából jelentős alkalom volt. Az 
1031-es év nem sikeres vagy sikertelen hadjáratok miatt volt fontos első királyunk 
életében. Jelentősebb volt a háborús győzelmeknél, hogy István 1031-ben ünne-
pelte koronázásának, a keresztény magyar királyság alapításának harmincadik 
évfordulóját. Györffy György szerint 1001-re tehető a független magyar egyház-
szervezet kiépítésének megkezdése is az esztergomi érsekség alapításával. Ebben 
az évben ünnepelte Gizellával kötött házasságának 35. évfordulóját. Az sem lehetet-
len, hogy személyében is kerek évfordulót tartott, hiszen a 975-977-es évek valame-
lyikében, talán éppen 976-ban született: ez esetben a készítésekor 55 éves volt. 

Lehet, hogy számunkra a harmincadik vagy más kerek évfordulók ünneplése 
modernnek tűnik. Nem így volt, noha keveset tudunk az ilyesfajta eseményekről. 
Megjegyzendő, hogy Gregorius szerint a 30-as és a hatvanas szám éppen a földi 
életre vonatkozik330. A római császárkorban, különösen a későantik időben a 5, 
10, 20 vagy több éves uralkodási évfordulót törvényszerűen, ünnepélyes külsősé-
gek között ülték meg331. Nagy Konstantin 325-ben 20 éves uralkodási jubileumára 
rendeztetett ünnepségeket332. Nem szűnt meg ez a szokás a Karoling korban sem, 
noha az adatok szórványosak. III. Együgyű Károly frank király 918-ban Attigny-
ban 12 tagból álló kanonoki testületet alapított a felkenése és családi ünnepek 
évfordulóinak megemlékezésére. A szokás utódainál is követésre talált333. Ezek-
nek az ünnepségeknek a velejárója volt az egyházi szertartás (mise) keretében 
elhangzó Laudes regiae is. A Laudes és a Mindenszentek litániája visszautal István 
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koronázására, hiszen mindkettő a szertartás része. A középkori számmisztika a 
hármas számnak különleges jelentőséget tulajdonított. A teljességet, a befejezett-
séget jelentette, amit a 10-es szorzószám tovább növelt. A 30-as szám misztikus 
értelmezése István sógoránál jelent meg jellemzően, aki a bambergi püspökséget 
lehetségesen334 30. születésnapján alapította, és a 35-ben szenteltette fel335. A 
számmisztika és a számokkal kapcsolatos szakrális allegóriák II. Henrik életében 
és környezetében nagy szerepet játszottak. Hiszen a bambergi szent István temp-
lomot 1020. április 24., vasárnap - szent György ünnepén szentelte fel VIII. Be-
nedek pápa, 72 püspök jelenlétében: a szám Krisztus újszövetségi 72 tanítványából 
ered. Hasonlóképpen római koronázásán 12 szenátor kísérte, az apostolokat jel-
képezve 336. Az apostolokra emlékeztető 12-es szám I. István életében is feltűnik, 
amikor a római szent István protomártir temploma mellé 12 kanonokból álló 
testületet alapított. 3 3 7 Ha pedig nem akarunk a számmisztikába bonyolódni, 
akkor a 15 éves indikciós periódusra kell utalni, mint a korabeli időszámítás egyik 
alapjára: a 30 év két teljes periódus letöltését jelentette. 

Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a középkorban István uralkodási ideje 
- már a 30 is szokatlanul hosszúnak számított. Kortársai közül alig néhánynak 
az uralkodása ideje érte el ezt évszámot (I. Baszileiosz, másodszor is 976-1025, 
II. Robert francia király 996-1031);. I. István ezeket időben túlélte. Eletében 
három nyugati, három keleti császár és hét pápa uralkodását élte meg. 

A miseruha készítésével az uralkodópár a 30 éves országalapítást és házas-
ságuk 35. évfordulóját ünnepelték. Fényes ajándékkal mondtak köszönetet Isten-
nek. Ebbe a németeken aratott 1030-as győzelem éppúgy beletartozott, mint a 
korábbiak, és István ország- és egyházszervező tevékenysége. István, uralkodása 
folyamán éppen nem a konszolidációnak, hanem a dinasztiaváltásoknak, országok 
széthullásának volt a tanúja33®. Magyarországon ezzel szemben uralkodása alatt 
ellentétes folyamatok történtek. Mindezt megköszönni és a mennyei pártfogásért 
hálát adni keresztény uralkodóhoz illő cselekedet volt. A hálaadás és a köszönet 
mellett egyben a további segítség — azaz a könyörgés — jele a miseruha, amelyet 
a király saját főtemplomának ajándékozott. A miseruha ábrázolásainak a prog-
ramja a hálaadás és a dicsőítés gondolatkörében született, de ebbe a keresztény 
ima másik fajtája, a könyörgés, éppen a Mindenszentek litániájának a felhaszná-
lásával is beletartozik. E tekintetben a kazula, amelynek a mennyei Jeruzsálemet 
benépesítő szentek közösségét, a Mindenszenteket megjelenítő képeit a legismer-
tebb, és az uralkodói szertartásokhoz is kapcsolódó liturgikus szövegek (Minden-
szentek litániája, Laudes, misekánon-communicantes) alapján szerkesztettek, a 
Te Deumnak nem szöveg szerinti ábrázolása, de tartalmának kifejezője. A tervező 
nagyszerűen oldotta meg a feladatot: a program a hálaadásnak, a kérésnek és a 
liturgikus felhasználásnak egyaránt megfelelt. A mennyei sokaság élére, Krisztust 
és Máriát helyezte egymás mellé, egyidőben e téma németországi feltűnésével. A 
miseruha képeinek központi alakja természetszerűleg Krisztus, akinek áldozatát 
újítják fel a misében, amikor a pap a casulát viseli. A 10-11. századi mennyei 
hierarchiát ábrázoló, több sávban komponált képeken azonban Mária ugyan 
Krisztus közelében, de nem ennyire kiemelt helyen áll, mint a miseruhán. Nem 
tudjuk pontosan meghatározni a tervező indítékait. Nem tudjuk, hogy István 
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Mária iránt megnyilvánuló különleges tisztelete okozta ezt a kiemelést, vagy a 
székesfehérvári bazilika titulusa. Akár így, akár úgy történt, mindkettő hátterében 
ott állt az uralkodó és hite. 

Ebben az összefüggésben érthető a királyi pár hangsúlyos ábrázolása a 
miseruhán. Nem szokásosan, megalázkodó donátorként jelennek meg, hanem u-
ralkodói méltósággal, ahogyan az 11. század eleji németországi liturgikus könyv 
festményén látható: kifejezve, hogy nem egyszerú adományról van szó. István és 
Gizella nem csupán hálát ad és kér, hanem egyúttal őket is ünneplik: reprezentatív 
megjelenítésük ezért szükségszerű. 

Feltehetőleg augusztus 15-én — abban az évben vasárnapra esett — adta 
át István és Gizella a miseruhát a névünnepen a Mária mennybemenetele királyi 
főtemplom papjainak. Az évforduló napja ugyan korábban volt, de a koronázást 
nem a fehérvári Szűz Mária templomban végezték, mivel az akkor még nem lé-
tezett. Az átadásra legmegfelelőbb időpont a templom búcsúnapja volt. Alig három 
hét múlva pedig meghalt I. István fia, akit az apa különösen is felkészített az 
ország kormányzására. Imre halála a trónöröklés szűkebb, családi megoldásának 
a kilátástalanságát és ezzel az új rend megszilárdításának a kudarcát jelentette 
az öregedő uralkodónak. A halál 1031-ben, éppen uralkodási jubileumán, feltehe-
tően a székesfehérvári kazula átadási ünnepséget követően sűlyos hitbeli próba-
tételként nehezedett Istvánra. Ilyen lelkiállapotból érthető meg István országfel-
ajánlása Máriának339. 
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lítenek. Egyes, Kölnt ábrázoló érmeken is olvasható: Anno érsek kölni érme, rev. + IMAGO S CO-
LONIE, 1056-75, (Kluge: i. m. Nr. 367, 34. j.) Hildolf érsek érme: azonos felirattal (Kluge i. m. Nr 
368); II. Adolf von Berg gróf érme, + 1093, (Kluge: i. m. Nr. 294) 

49 Bruno Reudenbach: Imago - figura, FMSt 20, 1986, 31. 
50 Kovács: Casula, 193: „La figure de la Vierge qui symbolise l'Incarnation, est en même temps 

le symbole de l'Église". 
51 André Grabar: The Virgin in Mandorla of light, in: Late classical and mediaeval Studies in 

honor of Albert Mathias Friend Jr. Princeton 1955, 305. 
52 Az orans Mária mandorlában, mint a mennybevitel kifejezője: J. Croquison: L'iconographie 

chrétienne à Rome, Byz. 34, 1964, 585. A Mária-ecclesia ábrázolásokhoz összefoglalóan: Marie-Louise 
Thérel: Le triomphe de la Vierge-Église, Paris 1984, 73. 

53 Tóth: Iconographie 219. 
54 Kovács: Iconismus, 137. 
55 St. Gallen, Stiftsbibliothek Evangelium longum, Ms. 53., felirata: Ascensio see Marie, Mar-

guerite Meinz-Vonder Mühll: Die St. Galler Elfenbeine um 900. FMSt 15, 1981. 
56 Meinz-Vonder Mühll: 387. 
57 Peter Ochsenbein: Des Notkers Balbulus Maria Himmelfahrt - Sequenz „Congaudent an-

gelorum" als musikalisch-sprachliches Kunstwerk, Philologia Sacra. Biblische und patristische Stu-
dien fur H. J. Frede und W Thiele zu ihrem siebzigsten Geburtstag, II. Freiburg 1993, 639. 

58 Ochsenbein: i. m. 641. 
59 Andreas Floriacensis: vita Gauzilini abbatis, Schlosser, Quellenbuch,183. 
60 Papsturkunden 896-1046, I. Bd. 896-996, (Harald Zimmermann), Denkschriften 174, Wien: 

a pallium-adományozó oklevelekben a viselés napjainak meghatározásában: in assumptione beatae 
Dei genetricis semperque virginis Marie, vagy hasonló szövegezés: 957 (nr. 145, 263), 960 (nr. 149, 
273); 969 (Nr. 192, 389); 971 (Nr. 27, 405). 

61 A kialakuláshoz: Donat de Chapeaurouge: Die Rettung der Seele, Wallraf-Richartz Jb. 35, 
1973, 10. 

62 A kialakulás összefoglalása: Kahsnitz: Koimesis (32. jegyzet), 
6 3 1001, Bamberg, Staatsbibliothek, Msc. lit. 5., fol. 121v. 
64 Kahsnitz: Koimesis, 92,1. kép. 
65 Reichenau 1007-1012, Bayerische Staatsbibliothek clm. 4452, fol. 161v, Kahsnitz: Koimesis 

93, 2. kép. 
66 10 10-30 körül, Hildesheim, Dombibliothek, Hs 688. 77r; Kahsnitz: Koimesis, 95,6. kép; 

Bernward von Hildesheim Kat. 1993, Bd. II. VII-23,480-2. 
67 Chapeaurouge: i. m. Die Rettung 9-. 
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68 Kahsnitz: Koimesis, 106, 111 az orans Mária kép alig maradt fenn a későkaroling művészet-
ben, lásd még Meinz - Yonder Mühll: 404-405. 

69 Mária mennybevitele a 7. század óta bizonyíthatóan ünnep: megnevezi a Sacramentarium 
Gelasianum és Gregorianum (H. A. Wilson: The Gelasian Sacramentary. Oxford 1894; 1894, 193-4; 
H. Lietzmann: Das Sacramentarium Gregorianum nach dem Aachener Urexemplar, Liturgiege-
schichtlichen Quellen Heft 3, Münster i. W 1921, H. Lietzmann - L. G. Mohlberg: Die älteste 
erreichbare Gestalt des Liber Sacramentorum anni circuli der römischen Kirche, Liturgiegeschicht-
liche Quellen, Heft 10-11, Münster i. W 1927. 

70 A Kovács Éva által idézett „traktátus", amit II. Henrik császár megrendelésére írtak volna 
(Ps. - Hyeronymus, De Assumptione Beatae Mariae, Percy Edmund Schramm-Florentine Miitherich: 
Denkmale der deutschen Könige und Kaiser, München 1962, 162, Nr. 127.), nem István király sógora 
számára készült: az uralkodó nevét kivakarták és javították; Henriket felül írták, azaz a kézirat 
korábban keletkezett. Az assuptio? Mariae irodalmi és képzőművészeti megfogalmazásaihoz lásd: 
Thérel i. m. 16. 

71 Számos példát lásd Franz Rademacher: Der thronende Christus der Chorschranken aus 
Gustorf, Köln-Graz 1964; a kölni és lüttichi elefántcsonttáblákon azonban az oroszlánt és a bikát 
felcserélték; Rhein und Maas 1972, 288. 

72 Ursula Nilgen: Evangelistensymbole, Reallexikon der dt. Kunstgeschichte 539: Ottó-kori 
elefántcsontszitula, Milano, Godfredus érsek ajándéka 974/75 - 980; Sant'Ambrogio, árkádsorban a 
négy evangélista és Mária ül; Berthold Missale borítója, New York. Morgan Libr. Ms 710, RDK II, 
Nr. 1 a-e, 38, Abb. 158.; Könyvtábla, Aachener Domschatz, 11. sz. első negyede, Mária a gyermekkel, 
bizánci elefántcsont, mellette az evangelista jelképek, és 4 jelenet Krisztus életéből: Adolf Goldschmidt-
Weitzmann: Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen des X-XIII. Jh., Berlin 1934, 129.; Das erste 
Jahrtausend. Tafelband 319; Reallexikon der deutschen Kunstgeschichte VI 540, Abb. 13. Az aqui-
leiai dóm 11. századi apszisfreskóján Mária a gyermekkel mandorlában ül, körülötte az evangélista 
jelképekkel: Percy Ernst Schramm: Die deutschen Kaiser und Könige in Bildern ihrer Zeit 751-1190, 
Neuauflage, Hrsg. Florentine Mütherich, München 1983. Nr. 4. 142. Máriát azonban mindegyiken 
a (gyermek) Jézussal együtt ábrázolták. 

73 Charles Grosset: La vierge et la tétramorphe. Étude d'iconographie médiévale. Mélanges R. 
Crozet, Poitiers 1966, I. 549-555; német területről: aacheni és paderborni könyvtáblák, siegburgi 
eredetű szobortöredék a Schnütgen műzeumban (Köln), stb. 

74 München, Bayerisches Nationalmuseum, 800 körül. Adolf Goldschmidt-. Die Elfenbeinskulp-
turen aus der Zeit der karolingischen und sachsischen Zeit, Berlin 1914, I. Taf. LXXXIII fig. 180. 

75 Marie-Louise Thérel: Le triomphe de la Vierge-Église, Paris 1984, 50. 
76 Thérel i. m. 49. 
77 Kunst und Kultur im Weserraum, 800-1600, Austeilung des Landes Nordrhein-Westfalen, 

Corvey 1966= W. Rave: Corvey, Münster 1958, 44.; Bandmann 1972, 80. 
78 Kovács: Művesség és tudomány 136; A megoldás szokatlan és nem ismerek hasonló ábrázo-

lást. Egyrészt a könyv leginkább notesz méretű, szélessége keskenyebb, mint Krisztus tenyere. Ilyen 
méretű könyv nincsen, és a könyveket egyébként sem ilyen formán szokták ábrázolni. Az persze 
kétségtelen, hogy a sárkányon és oroszlánon taposó Krisztus-képeken a bal kézben általában nyitott 
könyv van. 

79 Kovács: Casula 189. 
80 Kovács: Iconismus 136. 
81 Grammata qui sophiae quaerit cognoscere verae hoc mathesis plenae quadratum plaudet 

habere en qui veraces sophiae fulsere sequaces ornat perfectam rex Heinrih stemmate sectam, Mün-
chen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4452: Peter Lasko: Ars sacra, 283, 70. jegyzet 

82 En césar sophiae renitens Heinricus honore Christe stb. Schramm-Miitherich 1962, 110, 134: 
Lasko, Ars Sacra 284, 88. jegyzet 

83 A kezdetekhez: Antonio Quacquarelli: Il leone e il drago nella simbolica dell'eta patristica, 
Bari 1975; К. M. Openshaw: The Battle between Christ and Satan in the Tiberius Psalter, Journal 
of the Warburg and Courtauld Instituts 52, 1989, 14-33.: a miseruhával egyidős ábrázolásokat 
tárgyalja a baseli antependium-Krisztus képével kapcsolatban: Tilmann Buddensieg: Die Basler 
Altertafel Heinrichs II., Wallraf-Richartz-Jahrbuch, 19, 1957, 135. 

84 A jó és rossz megjelenítéséről általában, az ókeresztény és kora középkori művészetben: Beat 
Brenk:, Tradition und Neuerung in der christlichen Kunst des ersten Jahrtausends, Wiener Byzan-
tinische Studien Bd. III. Wien 1966, 186-217. 
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85 „Aspidem dixit mortem basiliscum peccatum leonem Antichristum, draconem diabolum": 
Sevillai Izidor, Questiones in Genesis 5, 8., PL 83, col. 221. 

86 419-519 között, II. Péter érseksége alatt készült. Giuseppe Bovini: Ravenna. Firenze 1957, 
66-68, 

87 A képtípushoz a hasonló megoldásokat lásd: Buddensieg: Die Basler Altartafel 135-145. 
88 Györffy: István király 353-354 
89 Zsoldos Attila: Aetas 1993, 5. 
90 Czobor 1900, 108. 
91 Bernhard Bischoff: Paläographie des römischen Altertums und abenländischen Mittelalters, 

Berlin 1979, 212. 
92 Bernivardus presul candelabrum hoc puerum suum primo huius artis flore non auro non 

argento et tarnen ut cernis conflare iubebat, Peter Lasko: Ars sacra 800-1200, 280, 3. jegyzet, 108. 
kép. 

93 A későantik és a koraközépkori apostolfelsorolások és felhasználásuk az ábrázolásoknál: 
Renate Pillinger: Der Apostel Andreas. Ein Heiliger von Ost und West im Bild der frühen Kirche, 
SB 612. Bd. Wien, 1994. 

94 Cod. Orleans, Bibl. Monac. Ms. 196 (173), fol. 68-70; Berhard Opfermann: Die liturgische 
Herrscherakklamationen des Mittelalters 1953, 108. 

95 A mennyei várost jellemzik a tornyok, amelyekben a szentek laknak, vö. Günther Band-
mann: Die vorgotische Kirche als Himmelstadt, FMSt 6, 1972, 89. 

96 H. U. von Schönebeck: Der Mailänder Sarkophag und seine Nachfolge, Römische Mitteilun-
gen 1936. 

97 Tóth Melinda: Árpád-kori falfestészet, Budapest, 1974, 69. 
98 Andreas Alföldi: Die monarchische Representation im römischen Kaiserreiche, Darmstadt 

1970, 252. Bruno Reudenbach: Säule und Apostel, FMSt 14, 1980, 310. 
99 Chalierès (Svájc, Berni Jura), templom apszisfreskói (Par Hans Reinhardt: Des peintures 

murales de l'école de Reichenau à Chalières dans le Jura bernois, Zt. für schweizerische Archaeologie 
und Kunstgeschichte 1, 1939, 204-210) a 11. század közepe elé keltezhetők (Julius Baum: Frühmit-
telalterliche Denkmäler der Schweiz und ihrer Nachbarländer, Bern 1943, 41, 53): az apostolok a 
jelzésszerű árkádsorban párosával, beszélgetés közben, állva jelennek meg (12. sz.: Xavier Barrai i 
Altét - Francois Avril - Danielle Gaborit-Chopin: Romanische Kunst, Bd. I. München 1983, 36. 

100 J. Hecht: Der romanische Kirchenbau des Bodenseegebietes, I. Basel 1928, 161.; Baum i. 
m. 54. 

101 Wolfgang Erdmann: Die ehemalige Stiftskirche St. Peter und Paul in Reichenau-Nieder-
zell. Zum Stand der Untersuchung Ende 1973,535-537, in: Die Abtei Reichenau. Neue Beiträge 
zur Geschichte und Kultur des Inselkloster (Hrsg. Helmut Maurer, Sigmaringen 1974). 

102 Otto Demus: Romanische Wandmalerei München 1968, 179. 
103 Például a lorschi evangeliarium hármas tagolású könyvtáblái, az aacheni palotaműhely 

készítményei a 9. századból, London, Victoria and Albert Museum, John Beckwith: Die Kunst des 
frühen Mittelalters, Berlin 1967. = Wolfgang Braunfels: Die Welt der Karolinger und ihre Kunst, 
München 1968, 289; Pál apostolt ábrázoló íves záródású oszlopok között, 10. század végi elefánt-
csont faragvány (Cluny Múzeum,): Berward von Hildesheim II. 194, nr. IV 37. 

104 Szent Márk miniaturája, 9. századi aacheni evangeliarium miniatúráján, London, British 
Museum, Beckwith: i. m. 32. 

105 Legjellegzetesebb példái a madridi Theodosius-missorium a három császár ábrázolással a 
4. század végéről (Age of Spirituality, (ed. Kurt Weitzmann: New York 1979, 75) és a ravennai San 
Apollinare in Nuovo (eredetileg és a mozaik készítésének idején még San Martino) Palatium feli-
ratú mozaikja, amelyből a bizánci korban a létesítő Nagy Theoderiknek és kíséretének a képét 
„kirestaurálták". 

106 Peter Lasko: Ars sacra 71. kép, 930 körül, Stiftskirche: Krisztus az apostolokkal, négyes 
árkádban. 

107 Peter Lasko:, Ars sacra 72. kép: 930 körül. 
108 Schramm: Die deutschen Kaiser Nr. 113., 366. kép; Victor H. Elbern, Zum Verständnis 

und zur Datierung der Aachener Elfenbeinsitula, in: Das erste Jahrtausend, II. Düsseldorf 1964, 
1068-1079.; Peter K. Klein: Aachener Kunstbl. 56-57, 1988-1989, 48, 133. jegyzet. 

109 Schramm - Mütherich 1962, Kat. nr. 105; Bernward von Hildesheim und das Zeitalter der 
Ottonen, Hildesheim, 1993, Bd. II., 77, nr. II 31. 
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110 Milánó, katedrális: Lasko: Ars sacra, 83. kép; Berward von Hildesheim, II. 74, Nr. II. 29. 
111 Seeoni pontifikále, 1012-1014, Bamberg, Staatsbibliothek, Msc. lit. 53, fol. 2v. Schramm: 

Die deutschen Kaiser Nr. 215.; (Peter K. Klein: Die Apocalypse Ottos III. und das Perikopenbuch 
Heinrichs II., Aachener Kunstbl 56-57, 1988-1989,31.); továbbá: Bernward evangeliarium (Hildes-
heim Domschatz, Cod. 18. fol. 17r. 1015-ból): Mária megkoronázása, Klein i. m. 36. 

112 III. Ottó evangeliariuma (München, Staatsbibliothek 4453 Cim. 58: fakszimile kiadás: F. 
Dressler, F. Mütherich, H. Beumann, Frankfurt/Main 1978): Lábmosás, Sigmaringen 1974, 15, kép; 
fol. 97v: Megtisztulás a papok előtt: Weiss: i. m. 36. kép.; fol. 29r: a Háromkirályok imádása (Klein, 
i. m. 1988-1989, 16.). II. Henrik perikópáskönyve, München, Staatsbibliothek cim 4453 (Cim. 57) 
fol. 18r: Háromkirályok imádása (Klein i. m. 18.; fol. 116v: Asszonyok a sírnál; fol. 117r: Az angyal 
a sírnál (Klein i. m. 15., és 15. 

113 San Paolo fuori le mura, Bibliotheca f. 292v, 870 körül, Adolf Weiss: Die spätantiken 
Lektionar-Illustration im Skriptorium der Reichenau, in: Die Abtei Reichenau, Sigmaringen 1974, 
Abb. 30. 

114 Codex Aureus Epternacensis, Nürnberg, Germ. Nationalmuseum, Hs 156 142. f. 112.; A. 
Weiss, i. m. 31. kép.; Schramm: Die deutschen Kaiser nr. 104.; P Metz: Das goldene Evangelienbuch 
von Echternach im Germanischen National-Museum zu Nürnberg, München 1956.; Rainer Kash-
nitz: Das golden Evangelienbuch von Echternach, Faksimile-Ausgabe, Frankfurt 1982 

115 Codex Egberti, Egbert trieri püspök (977-993) evangelistariuma, Reichenau (?) 983: Trier, 
Stadtbibliothek, Cod. 24, f. 21 v.: A. Weiss i. m. 32. kép.: fakszimile: Basel 1960, H. Schiel - Gunter 
Franz - Franz J. Ronig: Codex Egberti, Wiesbaden 1983. 

116 Reudenbach i. m., 310. 
117 W. Arenhövel: Der Hezilo-Radleuchter im Dom zu Hildesheim, 1975; Das Reich der Salier 

1992, 459. 
118 A Radleucheterek további fennaradt példányai: aacheni dóm. Komburg, apátsági templom, 

12. sz. (Fr. Valentinien: Untersuchungen zur Kunst des 12. Jhs. in Kloster Komburg, Diss. Frei-
burg, 1963.), Rheims. Vö. még; Aurenhammer: I. 176-207; Lexikon. II, 394.: Gross-Komburg, Stifts-
kirche: 1120-1130: Lasko: Ars sacra 186. kép. 

119 Mittelalterliche Schatzverzeichnisse (Hrsg. Berhard Bischoff) München I. 1967, 62b, 17; 
Nem jelentőségnélküli a másik csillár sem: continentem LXXII candelas in memóriám LXXII Chris-
ti discipulorum. 

120 Tóth M: i. m. 69. 
121 Purchard, Carmen de Gestis Witigowonis Abbatis, Reichenau 10. sz. vége, Karlsruhe, 

Badische Landesbibliothek Aug. CCV, Ornamenta ecclesiae I. 247-248, В 46-47.; III. Ottó evange-
liáriumának diszitett oszlopfelületei. 

122 Czobor 1900, 112.; Horváth: Legrégibb magyarországi, 1956,13, a Pantaliom névalakot 
magyarosnak tartotta, és ezt bizonyítékként értékelte a miseruha magyarországi készítéséhez. 

123 Érszegi Géza: Dunapentele a középkorban, Fejér megyei történeti Evk. 9, 1975, 7. 
124 A pannonhalmi apátságban 1518-ban két kézalakú ereklyetartót inventáltak. Az egyikben 

szent Pantaleon ereklye volt; Gyulai Rudolf, PRT I. 517.: a kettő közül az egyiket Tolnay Máté 
apát tette zálogba (Uo. 516.) 

125 Wenzel, Árpádkori Új Ot.-ban a Kovács Nándor Indexe szerint mindössze egy, 1163, XI 41, 
Fejér CD-ben a Czinár - index alapján egy sem fordul elő. Helynévi előfordulása Fejér megyében 
Sárpentele. 

126 Minderről részletesen Rainer Kahsnitz: Ein Bildnis der Theophanu? Zur Tradition der 
Münz- und Medaillon-Bildnisse in der karolingischen und ottonischen Buchmalerei, Kaiserin The-
ophanu, Gedenkschrift des Kölner Schnütgen-Museums zum 1000 Todesjahr der Kaiserin (Anton 
von Euw - Peter Schreiner) Köln, 1991, 101-134, 1991. 

127 Cod. Votr. 17, Kahsnitz: 1991, 113,116. 
128 Speyeri codex aureus, Madrid, Escorial Cod. Vitr. 17, fol. 62v-63r: Stephanus, Blasius, 

Pankratius, Georgius, Laurentius, Sebastianus, Cornelius, Pantaleon stb. egyes felirat nélküli arc-
képekről a pálmaág árulja el, hogy vértanúk: lásd Kashnitz: 1991, 111. 

129 Historisches Archiv: Cod. w 312, fol 22r, eredetileg a St. Gereonból, 990-1000, Kahsnitz: 
1991, 101- és Abb. 1. Bambergi biblia Staatsibliothek Msc. bibl. 1. sok medaillonképpel: szentek 
evangélisták, perszonifikációk. A biblia a tours-i műhely egyik korai készítménye, Kahsnitz: 1991. 
118. 
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130 Szent Kereszt hordozható oltár (München, Schatzkammer der Residenz) hátlapján: Schramm 
- Mütherich: 1962, nr. 134.; Lasko: Ars Sacra 129. kép. 

131 V L. Kennedy CSB: The Saints of the Canon of Mass., Città del Vaticano 1974, Studi di 
Antichità Cristiana; J. Andreas Jungmann: Missarum sollemnia Wien 1947, ? 

132 Helmuth Beumann: Laurentius und Mauritius. Zu den missionspolitischen Folgen des 
Ungarnsieges Ottos des Grossen, Fs. für Walter Schlesiger (hrsg. H. Beumann) Bd. II. 238-, 

133 Vida Mária: Szent Kozma és Dámján magyarországi tisztelete, Száz. 115, 1981. 341-367. 
134 Györffy: István király 353. 
135 A laudes hatásáról a paláston: Kovács: Iconismus 138.; Tóth:, Életünk 1988, 746. 
136 A misekánon communicantes szakaszának felhasználását 1988-as tanulmányomban vetet-

tem fel, Tóth: Életünk 1988, 744. 
137 Baumstark: Das Communicantes und seine Heiligenliste, Jb. der Liturgiewissenschaft 1, 

1921, 5-33.; 1921,5; J. Hennig: Die Chor der Heiligen, AfLiturg. 82, 1964. 436-456.; Kennedy: The 
Saints of the Canon 97.; vö. még: P E. Hosp: Die Heiligen im Canon Missae, Graz 1926. 

138 Bernhard Opfermann: Die liturgischen Herrscherrakklamationen des Mittelalters, Weimar 
1953, 99. skk. 

139 Korábban úgy gondoltam, hogy nem körben folytatódik a vértanúsor, hanem Gizellával 
tengelyszimmetrikusan újra kezdődik, mert a felirat nélküli szentet Damjánnal azonosították, és 
a Cosma-Damján sorrend csak Gizellától kiindulva érvényes. 

140 A történeti források mellett a DHA, Czinár Mór (CD) és a Kovács Nándor (Árpádkori új 
okm.) indexei alapján. 

141 Horváth István: Templomok, kolostorok a középkori Esztergomban, in: Egyház a változó 
világban, Esztergom 1991, 131-140 

142 Györffy: István király 1977, 112. 
143 Tóth Melinda: A művészet Szent István korában, in: Szent István és kora, Budapest 1988 

124,13. jegyzet. 
144 Bourges-i székesegyház (Greg. Tour. Hist. Franc. I 31: Eismarie Knögel; Schriftquellen zur 

Kunstgeshichte der Merowingerzeit, Bonner Jahrbücher 140-141. 1936, 63. nr. 1.), Metzi katedrális 
(Greg. Tour. Hist. Franc. II 6, Knögel 1936 63, Nr. 3.; 75, Nr. 93.); Marseille-i bazilika (Greg. Tour. 
Hist. Franc. VI 11, Knögel, 69, Nr. 48.), Le Mans (monasteriolum sancti Vincenti et sancti Laurentii 
559-581 között épült, Knögel 1936, 81, Nr. 121), Auxerre, basilica s. Stephani, (Knögel 1936, 85. 
Nr. 149); St. - Amand-les-Eaux, basilica (Knögel 1936, 129, Nr. 473.): Paris (Knögel 1936, 182. Nr. 
848.; Clermont, Knögel 1936, 201, Nr. 929.) 

145 Romuald Bauerreiss: Stefanskult und frühe Bischofstadt, München 1963, Friedrich Hiller: 
Die Kirchenpatrozinien des Erzbistum Bamberg 1931. 

146 Györffy: István király 1977, 74. 
147 DHA 8; Györffy Koppány legyőzésésének helyén emelt templomra gondol (Györffy György: 

Koppány lázadása Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv 1, 1970, 30, 114. jegyzet.) 
148 Legenda minor 4, SRH II 396, 21-22.; Leg. maior 11, S RH II 386, 22.; 
149 Izsap (Komárom megye) Szent Kelemen templomát ismerem a Koppány nemzetség birto-

kában: 1297: Hazai ot. VI 316, p. 424., Györffy III 424. 
150 Vö. még Csánki II 625.; lehetséges azonban, hogy a templom védőszentjének kiválasztása 

a területileg illetékes veszprémi püspök azonos nevével függ össze. A tihanyi alapítólevél tanúalá-
írásai között Benedek érsek mellett három püspöknév olvasható. Miklós az általános vélemény 
szerint győri püspök (vö. Érszegi Géza: Miklós, Korai magyar történeti lexikon, Bp. 1994, 456), 
Maurus pécsi püspök volt. Clemens püspök marad még, aki mással, mint a joghatóságilag illetékes 
veszprémi püspökkel nem lehet azonosítani: így az összes dunántúli egyházfő képviselve van. Ter-
mészetesen Kelemen püspöknek és a leilei templom patrociumának összekapcsolása feltételezés; a 
védőszent kijelölésének ilyen módjával azonban számolnunk lehet és a templomok kisebb száma 
miatt éppen a 11. században lehet kapcsolatot keresni a megyéspüspök és a nevével megegyező 
templompatrocinium között. Kelemen (tehát 1055 körül) éppúgy nincs számontartva a veszprémi 
püspökök között, mint az az Andreas episcopus, akinek a faluja a Veszprém megyei Magyarpolány 
mellett feküdt. A bakonybéli apátság birtokösszeírásában 1086: a birtokfelsorolásban sexta villa, 
quae dicitur Andree episcopi, továbbá az egyik praedium határa tenditur ad fornacem calcis Andree 
presulis, végül a duodecimum predium, quod dedit Andreas episcopus in Felduuar (DHA 84/1., 
251,30, 252,10,35., és Csánki III. 229,). Az oklevél szövegezése alapján András a veszprémi egyház-
megye jelentős püspökei közé tartozott I. István uralkodásának második felében. Ritka eset, amikor 
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a püspöki település neve nem a birtokost általában jelölő Püspöki (Püski, Piski), hanem a püspök 
személynevét őrizte meg (1230: capella B. Marci evangeliste in Endréd, Csánki III 229). A mészé-
gető sem szokványos egyházi birtok, és ismételten a püspök személynevével együtt említik! Nem 
tartom lehetetlennek - a Veszprémtől nyugatra fekvő Németi környéki mészégető alapján, hogy 
András püspök a veszprémi egyházmegye jelentős templomépítője. András püspökre később még 
visszatérek. 

151 Pais Dezső: A Sixtus keresztnév magyarosításai, Magyar Nyelv 12, 1916, 365-370. 
152 Wenzel I 279; 1230 
153 E. Ewig: Die Kathedralpatrozinien im römischen und fränkischen Gallien, Hist. Jb. 79, 

1960, 1-61,Hans Fink: Die Kirchenpatrozinien Tirols, Passau 1928, 14-27.; Heinrich Hiller: Die 
Kirchenpatrozinien des Erzbistum Bamberg, 1931, 93.; L. Weinrich: Laurentius - Verehrung in 
ottonischer Zeit, Jb. f. d. Geschichte Mittel- und Ostdeutschland 21, 1972.; G. Diepolder: Altbaye-
rische Laurentiuspatrozinien, Aus Bayerns Frühzeit, 1962, 371-396: a Lőrinc patrociniumok ese-
tében a bajor területen keresett római kontinuitásnak a Dunántúlon semmi nyoma). 

154 Beumann: 1974, 238. 
155 DHA I 14. és 17 
156 Monumenta Eccl. Strig. I. 163. 
157 Horváth I.: (143. j.) 133. 
158 Györffy: István királyl977, 328. 
159 Legenda maior 6. SRH II 381; Györffy: István király 172. 
160 Fundatio ecclesiae Namucensis, MGH SS XV:2, 466: Dedit de corpore Georgii martiris, 

similiter de corpore proprio Nicholai confessori, Smyrneorum episcopi et aliorum. 
161 Legenda S. Emerici, BHL 2528, SRH II 454; Gyürky Katalin: Die St. Georg-Kapelle in der 

Burg von Veszprém, Acta Arch 15, 1963, 341-408; Gervers-Molnár Vera: A középkori Magyarország 
rotundái, Budapest 1972, 28; Györffy: István király 102: Sarolt építkezésének tartja. Ebben az 
összefüggésben különösen figyelemreméltó, noha késői adatolású (1455), hogy Somogyvár plébáni-
atemplomának patrociniuma is szent György: Csánki II. 568 (Fejér CD I 468). A templomhoz lásd: 
Magyar Kálmán: Adatok a középkori Szentgyörgy névadás somogyi forrásaihoz, Levéltári Evk. 
Kaposvár, 2, 1971, 7, 21. 

162 Leg. Ger. с. 8, SRH II 491,7, 492,26; Györffy: István király 172, 175. 
163 Passió Ger. 3,13, SRH II 473. = BHL 3426; Leg. S. Gerh. 8, SRH 491-2 = Bibliotheca 

Hagiographica Latina, Bruxelles 1898-1899, (a továbbiakban BHL) I. 3424. 
164 Páka, Zala m. DHA 14, 17; a rokolyáni szent Lőrinc kápolnával együtt: Györffy: István 

király 1977, 325: királyi kápolnának tartja, és a zalavári oklevél 11. századra visszavezethető 
részének gondolja. 

165 Kniewald Károly: A zágrábi érseki könyvtár MR 126 (XI. szd.) jelzésű Sacramentáriumá-
nak magyar rétege a MR 67. sz. zágrábi Breviárium (XIII. szd.) megvilágításában, Pannonhalmi 
Szemle, 13, 1938, 39. 

166 Hyppolite Delehaye: Les origines du culte des martyrs, Bruxelles 1933,190, 326, 367. 
167 Kennedy: The Saints of the Canon (131. j.), 70., 201. 
168 A középkori kalendáriumok a január 22-én ünnepelt Vincentiust jegyzik: ő a saragossai 

diaconus volt. 
169 Német területen a 968-972-es keltezésű mainzi (Opfermann: Herrscherlaudes 126, Nr. 

111:2, British Mus. Ms, Add. 19 768, fol 58.), az 1020 körüli Seeon, Opfermann: i. m. 136, 111:9, 
Kassel, Landesbibl. Ms. Theol. Quart. 15, fol. 162-163.) 

170 983-991 között készült, mainzi eredetű, Gebetbuch für einen König, Pommersfelden, Gräf-
lich Schönbornsche Schloßbibliothek, Cod. 347, Vor dem Jahre 1000 92, Nr. 21.; Wolfgang Irtenkauf: 
Die Litanei des Pommersfelder Königsgebetbuches für Otto III., in: Festschrift für K. H. Usener, 
Marburg 1967, 129. és későbbi liturgikus könyvekben Vince a 9. helyen áll, Uo.). A 13-15. századi 
elzászi, azonos típusú litániák rövid vértanúsorban (15-20 szent) Vincentius mindig szerepel (Step-
hanus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Laurentius, Vincentius, Georgius vagy hasonló 
sorrendben) Medard Barth: Mittelalterliche Kaiendare und Litanien des Elßass, Freiburger Diöze-
san-Archiv, 86, 1966, 438-, Ez nyugati frank, illetve franciaországi hatás lehetett, galliai tiszteleté-
hez: Leonard Korth: Die Patrozinien der Kirche und Kapellen im Erzbistum Köln,1904, 213-217; 
a miseruhán Vincentiust nem magyarázhatjuk nyugati frank vagy mainzi befolyással, hatással. 
Ugyanis ezekben a litániákban Linus és Cletus pápákat mindig felsorolják Cosma és Dámján vi-
szont hiányzik. 
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171 I. Childebert királyt 558-ban ad basilicam beati Vincenti, quam ipse construxerat, est 
sepultus (m a: Saint-Germain-des Près, 558., Greg. Tour. Hist. Franc. IV 20, Knögel 1936, (146. j.) 
67, Nr. 28, 399, 401-403, 834, 842, 848). Toulouse, bazilika, Greg. Tour. Gloria mart. c. 88, Knögel 
1936 99, Nr. 245.) Viviers, dép. Ardèche, székesegyház (Knögel 1936, Nr. 756); Varnantes, dép. 
Maine-et-Loire, Venantius, carm. I 9 (Knögel 1936, Nr. 885); Grenoble, ecclesia s. Mariae et Vin-
centii, MGH DD regum Burg. 1977 ; Maçon, szent Vince templom; Uo. Vienne, St. Vince templom. 
Uo. 

172 Dietmarus archiepiscopus Salzburgensis Romám venit et sanctum Vincentium adduxit in 
pátriám, Auctuarium Garstense, MG SS IX 564, Ann. s. Rudberti, MGH SS IX 770; Translatio Sti. 
Hermetis a. 851: habet magna de corpore Vincentii diaconi et martiris... (12. század), BHL 3857, 
vö. Ernst Dümmler: Beiträge zum Geschichte des Erzbistum Salzburgs von IX bis XII Jahrhundert, 
Archiv für Kunde 22, 1860) 297=MG SS XV 410. 

173 R. Folz: Zur Frage der heiligen Könige: Heiligkeit und Nachleben in der Geschichte des 
burgundischen Königtums, Deutsches Archiv 14, 1958, 317-344. Vö. még Veszprémy László: Szent-
kultusz korai liturgikus kódexeinkben, Ars Hungarica 1989, 18. 

174 MGH DD regum et imp. Germ. 111:2, 1014: Nr. 286, 1023: Nr. 483. 
175 MGH DD I 245, 359, 398, 402; II. 251, 255, 261, 262, 266, 288, 316. A két Ottónak e 

kapcsolatáról vers is megemlékezik: Auxilio succurre pio, dignissime martyr / Vincenti, danti ma-
xima namque tibi... MGH Poetae Latini Medii Aevi V3, 633, nr. 3. 

176 Hans-Walter Klewitz: Die Festkrönungen der deutschen Könige, Zt. Savigny Stiftung 
Rechtsgeschichte, Kan. Abt. 28, 1939, 54; Carlrichard Brühl'. Kronen- und Krönungsbrauch im 
frühen und hohen Mittelalter, Hist. Zt. 234, 1982,7. 

177 Jungmann: Missarum Solemnia II 210. 
178 Vö: H. Weigel: Das Patrozinium des hl. Martins, Studium generale 3, 1960, 145-155; H. 

Weigel: Das Patrozinium des hl. Martin. Versuch einer Grundlegung von Ostfranken, Blätter f. 
deutsche Landesgeschichte 100, 1064, 82-106.; E. Ewig: Der Martinskult im Frühmittelalter, Ar-
chiv f. mittelrheinische Kirchengeschichte 14, 1962, 11-30.; 

179 yg. Tóth Endre: Szent Márton pannonhalmi születéshely-legendájának kialakulása, Vigilia 
39, 1974, 306-312; Kiss Gábor-Tóth Endre: A szombathelyi Szent Márton templom régészeti kuta-
tása 1984-1992, Communicationes ArchHung 1993,191. 

180 -jjgy látszik, mintha a Dunántúlon Szt. Mihálynak a határvédelemben jutott volna patró-
nusi szerep. Két határon fekvő ispánsági központ, Sopron és Vasvár plébániáinak a patrociniuma 
volt. Mihály arkangyal tiszteletére szentelték a babóti templomot: a Kapuvártól keletre fekvő Babót 
a Csorna - Kapuvár - Sopron út és a kapuvári sánc kereszteződésének fontos, váras, védelmi pontja 
volt (az 1044-es harcokkal kapcsolatban: Kézai Simon, c. 50, SRH I 176; Chron. saec. XIV SRH I 
331, továbbá SRH I 394 és H. Mügeln, SRH II. 158; Kiss Gábor: Adatok a Nyugat-Dunántuli korai 
várépítészetéhez, Altum Castrum 4, 1995, 160. és Kiss Gábor. - Tóth Endre: A vasvári „Római 
sánc" és a „Katonák útja" időrendje és értelmezése [Adatok a korai magyar gyepűrendszer topo-
gráfiájához] Communicationes ArchHung 1987, 129); Vas megyében 20 templom patrociniuma Szent 
Mihály. A délnyugatra mélyen lenyúló veszprémi egyházmegye védőszentje is a főangyal. A témára 
visszatérek. 

181 Erich von Guttenberg: Das Bistum Bamberg I. Germania Sacra II. Berlin 1937, Nr 21, 22.; 
Renate Klauser: Der Heinrichs- und Kunigundenkult im mittelalterlichen Bistum Bamberg, Bam-
berg 1957, 23.; 1007-ben nov. 1. szombaton tartott frankfurti birodalmi zsinaton, Mindenszentek 
ünnepén megerősítették. Első püspökét, Eberhardot, a király kancellárját Willigis mainzi érsek 
aznap felszentelte. A dómot 1012. május 6-án szentelték fel. A hétköznapra eső felszentelést az 
uralkodó születésnapja okozta. Jól mutatva, hogy az uralkodó mennyire személyes jellegűnek tar-
totta az alapítást. (Guttenberg: Das Bistum Bamberg 1937, 95-96, Nr. 103.; Klauser i. m. 1957, 24. 

182 A Szent István templomot október 29-én, szombaton alapították, a hagyomány szerint a 
feleségével együtt. (Guttenberg: Das Bistum Bamberg 1937, Nr. 91.; Klauser i. m. 1957,25-26. Szent 
György ünnepén a már egy hete, Húsvét óta Bambergben tartózkodó VIII. Benedek pápa szentelte 
fel 72 püspök (vö. Krisztus 72 tanítványával) segédletével (Acta S. Henrici с. 32., PL CXL, 125.). 
Abban az évben ez a nap vasárnapra esett. A hagyomány az alapítást Kunigunda nevéhez kapcsol-
ta. 

183 Heinrich Hiller: Die Kirchenpatrozinien des Erzbistum Bamberg. 1931, 86-87; Guttenberg: 
Das Bistum Bamberg I. 95-96, Nr. 21-22.; H. Günter: Kaiser Heinrich II. und Bamberg, HJb 39, 
1939, 274; Romuald. Bauerreiss: Kirchengeschichte Bayerns II. 1950 129-; Klauser 1957, 23-27. 
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184 Guttenberg: Das Bistum Bamberg 1937, Nr. 23. A nap csütörtökre esett, Halottak napjára. 
Kérdés azonban, hogy a Clunyből Odilo apát kezdeményezésére elterjedő ünnep a Gorze-Trier-Re-
gensburg reformkörhöz tartozó bajor területen ennyire a kezdeti szakaszában hathatott-e. A kérdés 
szinte fel sem volna vethető, ha nem éppen szent Mihály templom felszenteléséről volna szó. 

185 BHL 5950: Miraculum in Monte Gargano - Visio Henrici II imp. 
186 Mauricius tiszteletéhez: J. A. Herzberg: Der heilige Mauritius. Ein Beitrag zur Geschichte 

der deutschen Mauritiusverehrung, Forschungen zur Volkskunde 25-26, Düsseldorf 1936. 
187 Conversio Bagoariorum et Carantanorum 11. ed. H. Wolfram, 54. 
188 Idézi Szent István felövezésével kapcsolatban: Györffy: Koppány lázadása Levéltári Év-

könyv 1, 1970, 19.; Veszprémy László: Szent István felövezéséről., Hadtört. Közi. 102, 1989, 9. 
189 Congregato itaque exercitu contra predictos nationes aciem direxit. Et faciens transitum per 

locum, qui Walbech dicitur, gladium sancti Adriani martiris, qui pro reliquiis multo tempore ibi 
servabatur, accepit.... Haec dices, aperti sunt oculi eius, et vidit gloriosus martyres, Georgium vide-
licet Laurentium, Adrianum, cum angelo percutiente, exercitum suum praecedentes, et hostium 
cuneos ad fugám propellentes, MGH SS TV 793: vita Heinrici c. 4. SS IV p. 793, vő: Klauser 1957, 
73. Megjegyzendő, hogy Hadrianus passióját a St. Emmeram kolostorból származó 12. századi 
kézirat is tartalmazza (München, Staatsbibliothek Cim 14 419, fol. 87b-97), amelyben Szent Henrik 
császár élete is olvasható (fol. 55-64.), idézi: Klauser 1957, 205.; Ugyenezt az eseményt Bonfini is 
említi: A. de Bonfinius: Rerum Ungaricarum decades (Fogel I. - Iványi Béla - Juhász László.):... 
úgy gondolta, hogy csapatai előtt az isteni Lőrinc, György és Adorján jár egy fegyveres angyallal 
Bonfini, Decades 11,1, 155-160. (A. Bonfini: A magyar történelem tizedei, Ford. Kulcsár P, Bonfini 
magyar történetének forrásai és keletkezése, Budapest 1973). 

190 Mittelalterliche Schatzverzeichnisse I. München 1967, Hrsg. Berhard Bischoff 41. 
191 Hans Aurenhammer: Lexikon der christlichen Ikonographie, Wien, 55-56. 
192 A hamis, 870-re keltezett Arnulf - privilégiumban említett mosaburgi abbatia nem 9. 

századi létesítmény, hanem I. István alapításának a visszhangja: az oklevelet 11. sz. közepén (He-
inrich Koller: Arnolfs grosses Privileg für Salzburg, Mitt. d. Gesellschaft Salzburger Landeskunde, 
109, 1969, 65-), éppen a salzburgi érsekség magyarországi befolyásának megerősítésére és felújítá-
sára hamisították (hasonlóan Györffy is, de a 10. századi hamisítást alapján). Vö. még: Tóth Endre: 
A Quinque Basilicae - Quinque ecclesiae helynevek lokalizálásához és értelmezéséhez, Janus Pan-
nonius Múzeum Évk. 36, 1991, 101. A zalavári alapításra visszatérek. 

193 1224: iuxta monasterium Simigiense in villa magna, Wenzel I. 202. 
194 Györffy: István király 162. 
195 1075/1124/1217: abbatisse de Tornowa (Mon. Eccl Strig I 55) 1212/1412: monasterium beati 

Lamperti de Thorna (Hazai okmt. VIII, 156.) Az apátságot először az 1075-ös garamszentbenedeki 
alapítólevél említi (DHA 73/11), amire Györffy György figyelt fel ( G y ö r f f y 1952, 328, 15. jegyzet). 
Koraiságához: Györffy: István király 1977, 327. A karoling-kori eredete azonban biztonsággal ki-
zárható (egyelőre: Tóth Endre: Adatok Savaria-Szombathely és környéke történeti földrajzához, 
Vasi Szemle 26, 1972, 248). 

196 Annak ellenére, hogy személynévként éppen az Árpád-házban és előkelők névadásában 
fordul elő (Hunt-Pázmán? nemzetség). 

197 Lovag Zsuzsa lanterna típusú ereklyetartó lehetőségére gondol: Kovács: Iconismus 138. 
Amennyiben Gizella templomot tart — véleményem szerint ez a valószínűbb —, az ábrázolás a 
legkorábbiak közé tartozik a nyugati művészetben. A témával foglalkozó munka, E. Lipsmeyer: 
The donor and his church model in Medieval art from Early Christian times to the late Romanes-
que period, phil. Diss., Detroit 1981, számomra elérhetetlen volt. A székesegyház alapítója a ha-
gyomány szerint Gizella volt (1232:... quandam terram Ecclesie sue nomine Wezmech, a prima 
fundatrice Ecclesie sue Regina Gysla donatam,... Wenzel XI, 174.), amit az a tény, hogy koronáját 
a veszprémi szent Mihály székesegyház őrizte, megerősíti. Vö. még: Alán Kralovánszky: The sett-
lement history of Veszprém and Székesfehérvár in the Middle Ages, in: Towns in medival Hungary 
(ed. László Gerevich) Bp. 1990,58-59 

198 Legenda maior 9, SRH II 385.; Wenzel XI 173, p. 250. 
199 д vértanú attribútumok alakulásához: Matthias Exner: Die Fresken der Krypta von St. 

Maximin in Trier und ihre Stellung in der spätkarolingischen Wandmalerei, Trierer Zt. Beih. 10, 
1989, 270. 
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200 8 69 körül, Paris, Bibliothèque National, Ms. lat. 1141, fol. 5v: Exner: Die Fresken 276, 
Abb. 64.; Anton von Euw: Die ottonische Kölner Malerschule. Synthese der künstlerischen Strö-
mungen aus West und Ost, Kaiserin Theophanu I. 1991, 262-263. 

201 Udine, Bibl. capitol. 76 V 8. Lexikon. I. 1968, 102. 
202 Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibl. Cod. Ms. theol. 231. Cim. l l l r , 

Vor dem Jahr 1000, Nr. 18.; képe; RDK I 365. 
203 Bamberg, Staatsbibliothek Lit. 1., fol. 165v: Vor dem Jahre 1000, Nr. 20, 71. kép. 
204 Vö. Schramm 1958, 68-. 
205 A bőséges irodalomból: Adolf Harnack: Militia Christi. Die christliche Religion und der 

Soldatenstand in den ersten drei Jahrhundert, Tübingen 1905.; Gáspár Dorottya: Eskü a rómaiak-
nál és a sacramentum militiae, Bp. 1982. 

206 A civitas Ecclesiae leírásában: Milites autem huius civitatis martyres sunt qui pro legibus 
sui imperatoris usque ad mortem certaverunt, PL 172, 1096. 

207 Lajos Huszár. Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute, Budapest 1979, 2. sz. = Hermann 
Dannenberg: Die deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit, 1706a; A lánd-
zsajelvényes éremre vonatkozó bőséges irodalomból: Gedai István: István király denára, NK 70-71, 
1971-1972, 23-32.; Ua. XI. századi kincslelet Nagyharsányból, JPM 17-18, 1972-1973, 85-90; Ua. 
A magyar pénzverés kezdetei, Bp. 1986; Kovács László: Adatok a LANCEA REGIS köríratü pénz 
értékeléséhez, Alba Regia, 14, 1975, 257. - és Acta ArchHung 28, 1976, 123.; Über den Schatz von 
Nagyharsány und den Lanzen-Denar Stephans I., Acta ArchHung 46, 1994, 363.; Oeries József. -
Ladányi Erzsébet: A Szent István lándzsájára és koronájára vonatkozó források értelmezése, LSz 
40, 1990, 3. 

208 Vor dem Jahr 1000, 1991, nr. 36. a reichenaui készítésű kézirat leírásával és bibliográfiájával. 
209 A kép értelmezéséhez: Johannes Fried: Otto III. Boleslaw Chrobry. Das Widmungsbild des 

Aachener Evangeliars, der „Akt von Gnesen" und das frühe polnische und ungarische Königtum, 
Frankfurter Historischer Abh. Bd. 30., Stuttgart 1989. 

210 Legutóbb I. István éremveréséről kialakult vélemények összefoglalása: Kovács László: Újra 
a nagyharsányi kincsről és a lancea regis köriratú dénárról. Sz. 129, 1995, 1075-1104. 

211 Noha a lándzsajelvény értelmezését a miseruhán I. István és a vértanúk attribútumaként 
nem tekintem megoldottnak, a vizsgálatot nem folytatom. Ez csak aztán válik lehetségessé, ha a 
magyar királyok lándzsajelvénye és a zászlós lándzsa értelmezése feldolgozással megnyugtatóan 
megoldódik. 

212 A keresztszár végződése alapján 10-11. századi típus, Kovács: Iconismus, 135. 
213 Marosi E. felvetését idézi Kovács; Iconismus 1988, 141, 13. jegyzet). Krisztus halála miatt 
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der Zeit der Salier, Ostbairische Grenzmarken, 28, 1986, 178-194. 

325 Györffy Gy. szerint Imre herceg temetésekor„adományozta az egyháznak István és Gizella 
az utóbb koronázáskor használt palástot", Györffy. István király 1977, 376. 

326 Kovács: Művesség és tudomány 29. 
327 Az időpont középkori számításairól az ezredfordulóval kapcsolatban valamint a Krisztus 

halálával kapcsolatos zarándoklatokról: Johannes Fried, L'attesa délia fine dei tempi alla svolta 
del millennio, in: L'attesa délia fine dei tempi nel Medioevo (Ovidio Capitani-Jörgen Miethke), 
Bologna 1988. 

328 Rodolfus Glabrus, Cronache dell'anno mille Щ 9-14, ed. G. Cavallo-G. Orlandi, 1991. 
329 A 30-as szám jelentéséről lásd: Heinz Meyer: Die Zahlenallegorese im Mittelalter. Methode 

und Gebrauch, Münstersche Mittelalter-Schriften Bd. 25. München 1975, 155. 
330 Meyer: i. m. 1975, 156. 
331 Alföldi András: Die monarchische Representation im römischen Kaiserreiche, Darmstadt, 

1970, 98. 
332 Eusebius, hist. eccl. III 15. 
333 Kantorowitz: Laudes Regiae 67. és 68, 12. jegyzet: Kopasz Károly oklevele Saint-Denis 

részére:... ob refectiones annuales fratribus praeparandas... videlicet ut... . octavo idus Junius, qu-
ando Sanctus Sanctorum nos ungi in regem sua dignitate disposuit ipsae refctiones fratribus 
in nostram memóriám... praeparantur. 

334 II. Henrik születésnapja vitatott: vagy 973. május 6-án, vagy 978. május 6-án született. 
Eszerint az alapításkor 30 vagy 35 éves volt. A 973-as születés mellett foglalt állást F. Geldner: 
Geburtsort, Geburtsjahr und Jugendzeit Kaiser Heinrichs II., DA 34, 1978, 520-538), míg a Lex-
Mitt. a születési évként mindkét évet említi: A. Wendehorst: Heinrich II., LexMitt 2037. 

335 Klauser: i. m. 1957, 23-24. 
336 Thietmar, Chron. VIII c. 1., ed. Kurze 193. 
337 Leg. maior 11., SRH 11386:22. 
338 Székely György: A kortárs királyok és Szent István a változó világhatalmi elképzelések 

ütközésében, in: Szent István és kora, Budapest 1988, 23. 
339 Az országfelajánláshoz lásd: Dümmert Dezső: A Mária országa-eszme és Szent István, 

Doctor et apostol (sic!), Szent István Tanulmányok, Studia Theologica Budapestinensia, 10, Buda-
pest 1994, 171.; Érszegi Géza: Ég és föld királynője, Mária, Scripta manent. Ünnepi tanulmányok 
a 60. életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére, Budapest 1994, 35-45. Gerics József-
Ladányi Erzsébet. Az államférfi Szent István öröksége, in: Möns Sacer 996-1996, I. 110. 
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l A koronázási palást ábrázolásainak vázlata 

A ^ j ! 
w II 

JL Э 

2 Manus Dei: a. Mária felett, b. Krisztus felett; 
с Mária képe (2. sz. mandorla) d. Krisztus kep 
a palást jobb felsd csúcsán (1. mandorla); 
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3. a. Christus victor (3. sz. mandorla); b. Maiestas Domini (4. sz. mandorla); 
с. I. István király medaillonja; d. Szt. István protomártír medaillonja 
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6. Az apostolok névfeliratai 
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7. а. Л vértanúsáv feliratai; 
Ъ. A dedikáció és a titulusok betűtípusai 
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8. A német császári korona feliratai 

F Ü G G E L É K 

I. tábla: A Mindenszentek litániája, a communicantes, a laudes 
és a miseruha vértanúsorai (a zárójelben álló számok 

a sorrendben elfoglalt helyet mutatja). 

Lit.Fleury 1. frank-római 
misekánon 2. 

milánói 
misekánon 3. 

Laudes, 
Freising 4. casula 

1. Stephanus + + (1) 
2. Linus + (1) 
3. Cietus + (2) 
4. Clemens + (3) + (7) + + (2) 
5. Syxtus + (4) + (1) + + (3) 
6. Cornelius + (5) + (5) + + (4) 
7. Cyprianus + (6) +(6) + 
8. Dionisos + 
9. Laurentius + (7) + (2) + + (5) 

10. Mauricius (3 Hyppolit.) 
11. Marcellus 
12. Fabianus-Seb. 
13. Vincentius + (4) + (10) 
14. Valentinus 
15. Tyburtius 
16. Ignatius 
17. Valerianus 
18. Maximus 
19. Georgius + + (9) 
20. Vitalis 
21. Gordianus 
22. Epimachus 
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Lit.Fleury 1. frank-római 
misekánon 2. 

milánói 
misekánon 3. 

Laudes, 
Freising 4. casula 

1. Stephanus + + (1) 
23. Pancratius 
24. Urbanus + 
28. Vitus + 
31. Johannes + (9) + (9) 
32. Paulus + (10) + (10) 
33. Cosmas + (11) + (11) + (7) 
34. Damian + (12) + (12) + (8) 
46. Crisogonus + (8) + (8) 
69. Candidus + 
75. Gereon + 
77. Hemmeramus + 
83. Cassianus + 
88. Innocentius + 

Castulus 
Felicianus 
Alexander 
Tertulinus 

1.Bajor eredetű litánia, 9.század, Maurice Coens, Les litanies bavarois du "libellus precum" dit de 
Fleury, Analecta Bollandiana 77, 1959,378.; 2. a communicantes vértanúsora a sacramentarium 
Gregorianumban, Kennedy, The Saints of the Mass 1963, 69-70.; 3. A milanói Liturgia Ambrosiana 
vértanúsora a misekánonban, Uo. 70.; 4. München, Staatsbibliothek, Ms.Lat. 27 305, fol. 121-123, 
Opfermann 124, 111:1. 

II. 11. századi német Laudes regiae vértanúi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Petrus + + + + + + + + 
Paulus + + + + + + 
Andreas + + + + + + + + 
Maria + + + + + + + + 
angeli + + + + + + + + 
Johannes + + + + + + + 
Stephanus + + + + + + + + 
Clemens + + + + + + + + 
Xystus + + + + + 
Emmeranus + + + + 
Laurentius + + + + + + 
Georgius + 
Vitus + + 
Mauricius + + + + + + 
Gereon + + + 
Dionisius + + + + + 
Cornelius 
Cyprianus + 
Vincentius + 
Pancratius + + + 
Florianus + 
Fabianus + 
Sebastianus + + + 
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1. 2. 3. 4. 5. G. 7. 8. 
Cyriacus + + 
Linus + 
Apollinaris + 
Nazar ius + 
Pan ta leon + + + 
Gorgonius + + 
Eleu the r ius + + 
Kilianus + + 
U r b a n u s + 
Sig ismundus + 
Oswaldus + 
Policarpus + 
Alexander + 

X. Bamberg, Staatsbibliothek, Ms.Lit.6.fol.92, Regensburg, 1000 körül: Opfermann, Die Liturgis-
chen Herrscherakklamationen Lit.ö.fol 46-47., 2. Bamberg, Saatsbibliothek, Ms.Lat.5. fol. 46-47., 
Reichenau 1001, Ua, 130, III. 6.; 3. Wien, Nationalbibliothek, Ms. Theol.1817, fol. 183-184, Passau, 
102-103. Ua., 132, 111:7; 4. Bamberg, Staatsbiliothek, Ms. Lit.7., fol. 76-78. Seeon, 1010, Ua. 
1953,13, III: 8.; 5. Kassel, Landesbibliothek,Ms. Theol.Quart. 15, fol.162-163, Seeon 1020 körül; 
t/a.136,111:9.; 6. Berlin, Öffentliche Wissenschaftl.Bibliothek, Ms.Theol. Lat.Quart. 11., fol. 111-
114., Minden, 1024-27. [7a.l38, 111:10.; 7. Wolfenbüttel, Landesbibliothek, Cod. Heimst. 1008, fol. 
257-259: Minden, 1024-27. Ua. 1953, 140, 111:11.; 8. München, Staatsbibliothek, Ms. Lat. 14 322, 
fol. 1-4.; Regensburg, 1024-28.; Ua. 1953, 144, III: 13. 

III. táblázat: Apostolsor rendek az Újszövetségben, 
a misekánonban és a kazulán. 

Mt 10,25 Mc 3,13 L 6,14 Act.1,13 Canon Casula 
1. Petrus Petrus Petrus Petrus Petrus Petrus 
2. Paulus Paulus 
3. Andreas Iacobus maior Andreas Johannes Andreas Andreas 
4. Iacobus maior Johannes Iacobus maior Iacobus maior Iacobus maior 
5. Johannes Andreas Iohannes Andreas Iohannes Johannes 
6. Philippus Philippus Philippus Philippus Thomas Thomas 
7. Bartholom. Bartholom. Bartholom. Thomas Iacobus minor Jacobus 
8. Thomas Matthaeus Matthaeus Batholom. Philippus Philippus 
9. Matthaeus Thomas Thomas Matthaeus Bartholom. Bartholom. 

10. Iacobus minor Iacobus minor Iacobus minor Iacobus minor Matthaeus Matthaeus 
11. Thaddeus Thaddeus Simon Simon Simon ludas 
12. Simon Simon Judas ludas Thaddeus Simon 
13. Thaddeus 

IV A litániák vértanúi 

1. Bergues-
Saint-Winoc 2. Lit.Bav. 3. Német 

Lajos 4. Freising 5. Köln 6.Tegernsee 

1. Stephanus Stephanus Stephanus Stephanus Stephanus Stephanus 
2. Oswaldus Linus Linus Linus Linus Linus 
3. Linus Cletus Cletus Cletus Cletus Cletus 
4. Cletus Clemens Clemens Anacletus Clemens Clemens 
5. Clemens Syxtus Syxtus Clemens Urbanus Xyxtus 
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1. Bergues-
Saint-Winoc 2. Lit.Bav. 3. Német 

Lajos 4. Freising 5. Köln fi.Tegernsee 

6. Syxtus Cornelius Cornelius Dionisius Sixtus Cornelius 
7. Cornelius Cyprianus Cyprianus Xystus Laurentius Cyprianus 
8. Cyprianus Dionisius Laurentius Cornelius Yppolitus Dionisius 
9. Laurentius Laurentius Chrysogonus Cyprianus Cornelius Rusticus 

10. Vincentius Mauricius Johannes Alexander Cyprianus Eleutherius 
11. Ypolitus Marcellus Paulus Castulus Crisogonus Laurentius 
12. Dionysius Fabianus Cosmas Felicissimus Ioannes Sebastianus 
13. Mauricius Sebastianus Damianus Agapitus Paulus Tyburtius 
14. Gereon Vincentius Ignatius Seb.-Fáb. Cosmas Calistus 
15. Nicasius Valentinus Alexander Stephanus Damianus Mauricius 
16. Sabestianus Tyburtius Marcellinus Calistus Dionisius Exuperus 
17. Christoforus Ignatius Petrus Marcellus Rusticus Candidus 
18. Quintinus Valerianus Apollinaris Marcus Eleutherius Victor 
19. Georgius Maximus Mauricius Marcellianus Mauricius Gereon 
20. Cosmas Georgius Dionisius Ignatius Exuperius Quintinus 
21. Damianus Vitalis Rusticus Vincentius Candidius Crispinus 
22. Gorgonius Gordianus Eleutherius Anastasius Innocens Crispianus 
23. Hermes Epimachus Exuperus Valentinus Vitalis Marcellinus 
24. Lambertus Pancratius Victor Crispinus Gereon Cosmas 
25. Leodegarius Urbanus Fabian.-Seb. Crispinianus Victor Damianus 
26. Forminus Nicomedus Gerv.-Prot. Hyreneus Cassius Innocnes 
27. Adrianus Marcellinus Abdon Tiburtius Florentius Vitalis 
28. Antoninus Petrus Sennes Valerianus Cristophorus Alexander 
30. Alexander Nereus Albanus Vitalis Quintinus Theodolus 
31. OOSSMM Achilleus Vincentius Georgius Pancratius Hermes 
32. Johannis Valerianus Iuvenalis Tyburcius Georgius 
33. Paulus Marcellus Eventius Valerianus Adon 
34. Cosmas Christoph. Theodolus Marcellinus Sennes 
35. Damianus Georgius Eusebius Fabian.-Seb. Marcellinus 
36. Felix Saturninus Cyriacus Gerv.-Prot. Petrus 
37. Simplicius Cesarius Nabor Georgius Protus 
49. Cesarius Cyriacus Donatus Symphorian. Vincentius 
50. Claudius Tiburtius Laurentius Saturninus Valentinus 
55. Theodoras Crispinianus Cosmas Quirinus Marcellus 
56. Mennas Quirinus Damianus Mennas Felix 

1. 1300 körüli flandriai litánia (Maurice Coens, Litanies de Bergues-Saint-Winoc dans un psautier 
originaire de la Flandre Maritime, Analecta Bollandiana 83, 1965, 291.-); 2. Bajor eredetű litánia 
a 9. század elsd harmadából, (Ua., Les litanies bavaroises du "libellis precum" dit de Fleury, Ana-
lecta Bollandiana 77, 1959, 373.); 3. Német Lajos litániája, G.Swarzenski, Die Litanei Ludwigs des 
Deutschen in der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. Studien aus Kunst und Geschichte Fr.Schneider 
zum 70. Geburtstage gewidmet, Freiburg i. Br. 1906., 171-177. 4. Freisingi litánia, lO.sz. második 
fele, Maurice Coens, Analecta Bollandiana 54, 1936, 24.; 5. 1000 körüli kölni litánia,Ua. Coloniensia, 
Analecta Bollandiana 80, 1962, 142. 
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Endre Tóth 

LA CHAPE D'ETIENNE ET DE GISÈLE 

(Résumé) 

La chape maintenue avec les insignes de couronnement jusqu'à nos jours fut revêtue lors de 
la cérémonie de la couronnement de la fin de l'ère des Arpads. Elle fut originairement une casula 
en forme de cloche remaniée en chape de couronnement probablement à la fin du XIIe siècle. Son 
textile fut une soie d'origine orientale brodé du fil d'or. La surface de la chape fut ornée en quatre 
bande des représentations figuratives. L'étude présente envisage de rechercher et d'examiner le 
programme de la composition bien chargée ainsi que les textes d'après lesquelles elle fut inventée. 
Dernièrement elle s'intéresse aux raisons de la donation de ce vêtement liturgique richement orné. 

La chasuble fut brodée en quatre bande de 61 figures majeures, de 52 petits médaillons, des 
oiseaux et des quadrupèdes. A l'axe de devant au-dessus le Christ crucifié fut représenté en champ 
carré (la partie antérieur fut découpée lors du remaniement, il n'y eu que des fragments). Au-dessous 
la Transfiguration, au dos le Christ Triomphant (Christ Victor), au-dessous le Pantocrator trônant 
furent représentés. Dans le champ suprême, sur les épaules, Marie fut représentée à gauche, le 
Christ à la tête de l'assemblée céleste à droite. Les Médaillons furent encadrés par des inscriptions 
d'explication en vers (leonianus). Au milieu des deux bandes inférieures se trouva l'inscription de 
donation suivante: Anno incarnacionis XPI MXXXI indiccione XIII a Stephano rege et Gisla regina 
casula hec operata et data (est) ecclesia sanctae Mariae sitae in civitate Alba. L'inscription, sans 
aucune doute contemporaine de la chasuble, découvre aussi bien la fonction primaire de ce vêtement, 
ainsi que ce furent le premier roi de Hongrie et la reine Gisèle qui firent le faire et offrirent à l'église 
principale des rois de la dynastie des Arpads, lieu de coronation de tous les rois jusqu'en 1527, et 
lieu de repos d'une grande partie d'eux. 

Dans la deuxième bande au-dessus de la chasuble, aux deux côtés de Christ se rangent les 
prophètes majeurs et mineurs, au-dessous dans la bande suivante se trouve une enceinte avec des 
portes; les douze Apôtres dans les portes ou des niches. Dans la bande inférieure, dans les médaillons 
se suivent les martyrs aux trois quarts (Saint-Etienne Protomartyr, Saint-Clément, Sixte, Cornelius, 
Laurent, un inconnu: son nom fut gâté, Cosmas et Damian, George et Vincent). Dans cette bande 
aux deux côtés de l'axe de dos de la chasuble se trouvent à droite Etienne 1er et à gauche la reine 
Gisèle. La médaillon d'entre eux ne possède aucune inscription: la figure peut être identifiable au 
prince héritier, Emeric. 

La composition multifigurale de la chasuble fut proposée d'après des textes liturgiques. Elle 
représente le Jérusalem céleste et l'assemblée des saints. La succession des groupes (Christ, Marie, 
prophètes, Apôtres et martyrs) dénonce que la composition fut élaborée d'après la litanie de Tous-
saint. L'ordre intérieur des groupes et leurs implantations est conforme d'ailleurs à la tradition du 
Nouveau Testament et de l'Eglise. Les martyrs furent choisis parmi les saints du passage commu-
nicantes du canon de messe. Le roi Etienne fut placé à côté de son patron, Etienne protomartyr. Par 
conséquent il est fort possible que Vincent, représenté à côté de la reine Gisèle, et de qui le culte 
n'est pas prouvable dans la Hongrie médiévale fut le patron de la reine. Dans ce cas il est possible 
que Gisèle naquit à la fête du martyr, au 22 janvier. 

Les représentations de l'axe principale de la chasuble furent inspirées par les Laudes Regiae. 
Les inscriptions des mandorles (Hostibus en Christus prostratis emicat altus, et Sessio regnantem 
notât et Christum dominante) sont les paraphrases du début des acclamations royales (Christus 
vincit, Christus régnât, Christus imperat). La paire royale fut représentée dans la même ligne que 
les martyrs. Cette manière inhabuelle de représentation peut trouver son interprétation dans le fait 
que la paire royale fut représentée au plus bas de l'axe dorsale, c'est-à-dire à la dernière place de la 
céleste. La manière de représentation est conforme aux réminiscences artistiques contemporaines de 
l'Empire germanique, aux enluminures des manuscrits liturgiques qui représentèrent les empereurs 
élevés presque dans la hiérarchie céleste (Otton III, Henrie II). La paire royale ne se trouve pas dans 
une position humiliée, agenouillée sur la chasuble. Cette conception s'accorde au fait que les Laudes 
regiae furent utilisés lors du remaniement de la chasuble. Par conséquent on peut supçonner que 
la chasuble ne fut pas simplement une offrande royale, la donation nous renvoit à des raisons 
particulières. Cela peut être soutenu par la datation particulière des textiles et des orfèvries. 1031 
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est la trentième commémoration du couronnement du roi Etienne 1er. C'est fut la raison possible 
de l'offrande de ce souvenir de l'art romain. 

D'après les inscriptions et les particularités iconographiques l'auteur de la conception aura 
été un moine bénédictin, peut-être de la première abbaye de Hongrie, Pannonhalma. Les particula-
rités iconographiques et d'autres reflètent fortement l'influence du territoire de l'Allemagne du Sud 
et et de la Bavière. 

THE CORONATION COPE OF ST STEPHEN AND GISELA 

by Endre Tóth 
(Summary) 

Along with the insignia of the kings of Hungary the cope worn by them at their coronation 
from the later years of the age of the Árpáds has also been preserved for posterity. It was originally 
a bell-shaped chasuble (casula or Glockenkasel) that was probably transformed into a coronation 
cope in the late 12th century. It is made of eastern silk embroidered with gold. The cope is divided 
into four fields decorated with figures. The article deals with the pattern of the composition and the 
texts on the basis of which it had been prepared. Finally it also analyses the reasons of the donation 
of this richly decorated liturgical robe. 

The four horizontal fields contain 61 major figures, 52 smaller half-length portraits, birds, 
and four-legged animals. The rectangular image at the top of the front axis portraits Christ on the 
Cross. When the chasuble was reshaped into a coronation cope, its front was cut and only fragments 
of the front images remained intact. Below this one follows the image of the Transfiguration. On 
the back the victorious Jesus Christ (Christus Victor) is on top, followed by the Lord on the Throne. 
On the shoulders one can find Virgin Maty and Jesus Christ in Heaven. The medallions are surro-
unded by inscriptions (leonianus) explaining them. The inscription commemorating the donation of 
the robe can be found between the two lower fields and reads as follows: Anno incarnacionis XPI 
MXXXI indiccione ХШ a Stephana rege et Gisla regina casula hec operata et data (est) ecclesia 
sanctae Mariae sitae in civitate Alba. This inscription was undoubtedly made simultaneously with 
the chasuble itself and indicates the original purpose of the robe testifying that it was the first king 
of Hungary and his wife Gisela who had it prepared and donated it to the main church of the kings 
of the House of Árpád where all Hungarian kings were to be coronated until 1527 and most of them 
were also buried. 

In the second field from above Jesus Christ and the prophets are depicted. Below them follows 
a townwall with twelve gates and an apostle in each of them. The fourth field contains medallions 
of St Stephan the martyr, St Clement, Sixtus, Cornelius, Laurence, an unknown figure (the subsc-
ription did not survive), Cosma, Damian, George, and Vincent. This field also contains the images 
of King Stephen I to the right and Queen to the left. The small medallion between them has no 
explanatory inscription. It presumably portraits Prince Imre, their son and heir. 

The pattern of images on the chasuble had been planned on the basis of liturgical texts. It 
depicts Jerusalem in Heaven and the community of the saints. The sequence of the various groups 
(Jesus Christ, Mary, prophets, apostles, and martyrs) indicates that the prototype must have been 
the litany on All Saints' Day. The sequence of the figures within the individual groups also follow 
the New Testament and other ecclesiastical traditions. The martyrs had been chosen from among 
the saints in the communicantes section of the canon of the mass. King Stephen is guarded by his 
patron, protomartyr Stephen. So it is also probable that Vincent depicted next to the queen must 
have been her parton saint, since St Vincent had not been worshipped in Hungary before. It may 
also indicate that Gisela must have been born on January 22, on the day when her patron saint was 
celebrated. 

The images on the main axis of the chasuble show the influence of Laudes regiae. The 
inscriptions of the vesicles portraying Jesus Christ (Hostibus en Christus prostratis emicat altus; 
Sessio regnantem notât et Christum dominantem) are paraphrases of acclamations to the ruler 
(Christus vincit, Christus régnât, Christus imperat). The king and the queen are depicted together 
with martyrs, which indicated that they took place at the bottom of the heavenly hierarchy, in the 
last field of the chasuble. This type of representation corresponds to contemporary German pieces 
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of art and miniatures in liturgical texts in which monarchs (Otto III and Henry II) are depicted as 
parts of the heavenly hierarchy. The ruling couple does not kneel in a humiliating position, which 
also shows the influence of Laudes regiae in the design of the chasuble. One must conclude, there-
fore, that the chasuble was not just a customary present from the ruler but the donation must have 
had a special reason. This is confirmed also by the date unique among liturgical textiles and golds-
miths' objects. The date embroidered on the cope is 1031, the thirtieth anniversary of the coronation 
of King Stephen I, so this must have been the reason for the donation. 

The texts and the iconographie characteristics of the cope indicate that the designer must 
have been a Benedictine monk, probably from Pannonhalma (St. Martinsberg), the first abbey in 
Hungary, who made use of Bavarian (Southern German) influences in iconography. 



Kovács László 

12. SZÁZADI ANONIM DÉNÁROK 

1. A hazai pénztörténet művelői körében jól ismert, hogy a magyar királyok 
feltételezetten Kálmán korától, azaz a 11. sz. vége/12, sz. elejétől kezdődően ve-
rettek körirat nélküli (anonim) dénárokat. E veretek besorolása még manapság 
sem megoldott, jóllehet többen megpróbálkoztak e feladattal. Az első magyar ér-
metani szakírók Schoenvisner István, Weszerle József és Rupp Jakab az anonim 
típusok érmeképeit hasonlították össze a köriratos pénzekével, de az így kialakí-
tott közös időrendi osztályozás nem bizonyult megfelelőnek: „egyes uralkodók 
neve alá túl sok, másoké alá alig egy-két fajt soroltak." 1 Ezt a helyzetet ismerte 
fel Réthy László, aki szintén nem talált, mert nem is találhatott más módszert e 
veretek csoportosítására, de tudatosan kerülte el elődei hibáját: a királyonkénti 
felosztás buktatóját. О sem tehetett mást: összehasonlította a különféle ismerte-
tőjegyeket, s ezek segítségével két csoportra osztotta az anonim vereteket, az elsőt 
a Kálmán és II. Géza uralkodási ideje (1095-1162) között kibocsátott királyneves 
kis méretű dénárokkal rokonította, s valamennyit az ő pénzverő műhelyük ter-
mékének tekintette,2 a másodikat pedig III. Béla (1173-1196), Imre (1196-1204) 
és II. András (1205-1235) jól meghatározott érméivel vetette össze, s velük azonos 
pénzverőműhelyekből származtatta.3 Eközben máig érvényesen határozta meg II. 
László (1162-1163) csak részben királyneves vereteit,4 valamint mai ismereteink 
szerint tévesen IV István (1163-1164), és helyesen III. Béla (1173-1196) verete-
ihez kapcsolt további királynév nélküli dénárokat.5 Arra viszont nem tért ld, mert 
talán a véletlen játékának tekintette, hogy a mindmáig helyesen meghatározott 
királyneves érmék, s az általa besorolt királynév nélküliek II. Andrásig összeállí-
tott sorozata nem lett teljes, hiszen III. István (1162-1172) és III. László (1204-
1205) egyetlen veretét sem sikerült felismernie. 

Réthy László rendszerének helyességét Hóman Bálint vonta kétségbe, rá-
mutatván: „az egyes éremfajok sorrendjét illetőleg szem előtt kell tartanunk, hogy 
az éremrajzok hasonlóságából levont következtetések mindig tévesek,"6 továbbá, 
hogy a megállapított típusok ellenőrzésre szorulnak, mert Réthy László munká-
jában „sok éremnek a változata külön éremfajként van feltüntetve", ezek valójá-
ban csak verőtői bélyegváltozatok, de lappanghatnak közöttük korabeli hamisít-
ványok is.7 Az elkészített tipológiai rendszert8 azonban csak kiindulásnak tekin-
tette, utalván arra, hogy a „köriratnélküli érmek chronologiai osztályozásánál — 
a typologiai sajátságok figyelembevételével — csakis a leletek összetételéből és a 
fennmaradt példányok metrologiai vizsgálatából együttesen levont következteté-
sek vezethetnek kielégítő eredményre". 9 Munkájához felhasználta Nuber Károly 
Ferenc érmekereskedő, -gyűjtő és szakíró, részint a verőtői bélyegváltozatok és a 
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hibrid veretek10 elhagyására, részint a kincsek összetételéből levonható tanulsá-
gokra támaszkodó kronológiáját,11 amelyet olyan meggyőzőnek talált, hogy a ren-
delkezésére álló metrológiai és finomsági adatokkal, valamint a közölt leletleírá-
sokkal összevetve sem érezte lényeges változtatásának szükségességét. Helyesbí-
tései részint az érmék súlyára és finomságára alapozott hipotézisek voltak, részint 
pedig a kincsleletek összetételére épültek.12 A javított Nuber-Hóman féle krono-
lógia azonban nem nyert végleges elismerést. Jeszenszky Géza már 1929-ben ké-
telkedni kezdett a kincsek uralkodónként legnagyobb számban előforduló érméire 
alapított kormeghatározás helyességében,13 s a későbbi katalógusok szerzői pedig 
a szóban forgó kronológiát csak annak bizonytalanságait jelezve alkalmazták,14 

vagy egyáltalán nem vették figyelembe.15 Mivel a kincsleletek egyelőre legfeljebb 
spekulációkra ösztönöznek,16 előrelépésre talán az eddig mostohán kezelt régé-
szeti adatok bevonását követően számíthatunk. Ilyen kísérletnek tekintem az 
alább kifejtetteket. 

2. Tudott dolog, hogy a Kárpát-medence érmeleleteinek egy része köznépi 
vagy templomkörüli temetőben, ill. ezek kisebb-nagyobb feltárt részlete sírjaiban 
látott napvilágot. Az előbbiek a magyar királyság lakóinak falusi nyughelyei (hely-
telen, de hagyományos elnevezéssel Bijelo brdoi típusú temetők), amelyeket vagy 
a 10. vagy a 11. században nyitottak, s használatukkal még a 11. században, de 
legkésőbb a 12. század első felében fel is hagytak, s temetkezéseiket kizárólagosan 
a templomok kerítéssel határolt udvarában17 létesített, egyébként helyenként u-
gyancsak már a 11. század elejétől használatba vett templomkörüli temetőkben 
folytatták. A még a pogánykorban létesített köznépi temetők elhagyására törvé-
nyes úton szorították rá alattvalóikat a magyar királyok,18 s e folyamat tempóját 
a nagy köznépi temetők legfiatalabb temetkezései egybehangzóan jelzik, mivel az 
általam összegyűjtött kárpát-medencei érmeanyagukban I. (Szent) László (1077-
1095) veretei még rendszeresen, Kálmán (1095-1116), II. István (1116-1131) és 
II. (Vak) Béla (1131-1141) királyneves denárai viszont már egyre csökkenő típus-
és darabszámban bukkannak fel. Csökkenésük mértéke azonban nem folyamatos, 
ugyanis a fent említett négy király veretei a következő mennyiségben jelentkeznek 
zárópénz szerepben19: a köznépi temetőkben 260:27:1:15 db, a templomkörüli teme-
tőkben viszont 71:94:28:34 db (1. ábra). E két számsorból kiolvasható, hogy a pénz-
mellékletadás gyakorlata I. (Szent) László és Kálmán uralkodása alatt a fent em-
lített intézkedések következtében a köznépi temetőkből a templomkörüliekre te-
vődött át, majd II. István korában az előbbiekben gyorsabban, az utóbbiakban 
lassúbb tempóban csökkent, viszont II. Béla uralkodása alatt általános érvénnyel, 
de egyelőre megmagyarázatlan okból megemelkedett. Szembetűnő sajátosságnak 
bizonyult viszont az a jelenség, hogy a 11. századtól akár a 18. századig használt 
templomkörüli temetők természetszerűleg jóval több érmetípust felmutató és e-
gyebek között 12. századi anonim dénárokat is tartalmazó érmeanyagától külön-
bözően, a köznépi temetőkből vagy részletükből a nevezett anonim dénárok csak-
nem kivétel nélkül20 hiányoztak. Jelentheti-e az utóbbi megfigyelés azt, hogy a 
szóban forgó királynév nélküli veretek vagy valamekkora hányaduk, csak II. Béla 
uralkodási idejét követően került forgalomba? Részletes elemzés nélkül ilyen meg-
állapítást éppen a bemutatott típusarányok miatt nem tehetünk, mivel a Kárpát-
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medence köznépi temetőinek sírmellékletei egyáltalán nem tartalmazták az I. 
(Szent) László - II. Béla uralkodása időszakánali (1077-1141) összes királyneves 
érmetípusát. Amint az gyűjtésemből kiderül, hiányoznak belőlük az alábbi vere-
tek: 

I. (Szent) László ИЗО*,2* 
Kálmán H32, H34, H36*, H39, H41, H42+,22 H42a+, H43* + , 
II. István H44, H44a* + , H45, H45a* + , H46*, H47, H47a, H48*= 2 3 

II. Béla H50a*+, H51*, H52*=, H53, H54 típusú denára. 
Ez a hiány még akkor is figyelemre méltó, ha mennyisége csökkenthető is 

a pénzverő munka félkész, összemásolt vagy hamisított, s elsősorban csak érme-
tanilag érdekes, nem pedig a kibocsátás önálló lépéseire utaló termékeivel: a H42, 
H42a, H43, H44a, H45a, H48, H50, H52 számú változatokkal, hibridveretekkel, 
csegelyekkel, ill. ha e hiányt szerencsésebb esetben valamiképpen mérsékelhették 
volna a fenti uralkodók meghatározhatatlan típusúnak bizonyult, rossz állapotú 
pénzei: az említett királyok szerinti sorban 19, 6,1 és 3 db (1. ábra). A királynéwel 
jelzett néhány típus sírmellékletekben való hiánya azonban megengedi azt a feltevést 
is, hogy Kálmánnal kezdve a nevezett uralkodók anonim dénárokat is kibocsáthat-
tak, de ezekre mindeddig nem bukkantak a köznépi temetők sírjaiban. 

A templomkörüli temetőkben más a helyzet. A hosszú használat eredmé-
nyeképpen kialakult többrétegűségük következtében a köznépieknél bevált hori-
zontálstratigráfiai módszerrel24 általában nem elemezhetők. Mivel pedig temet-
kezéseikben a pénzmellékletadás amúgy is megritkul, csak elvétve fordul elő ben-
nük keltező értékű többérmés sír, azaz olyan, amelyben több uralkodó érméi, vagy 
ugyanazon uralkodó eltérő érmetípusai kerülnének elő, beleértve a királyneves, 
a királyneves és anonim, sőt a különféle anonim veretek együtteseit is. Jóllehet 
ezekre az alábbiakban még visszatérek, a továbbiakban két székelyföldi temető 
érméinek tanulságait mutatom be! 

2.1. Petőfalva (Peteni, jud. Covasna, Románia) - Alsóhatár lelőhelyen (2. 
ábra) 1960-ben bukkantak temetőre, amelynek ekkor Székely Zoltán 8 sírját men-
tette meg. Az ő vezetésével került sor 1978-80-ban a temető teljes feltárására is, 
további 229 temetkezés megkutatásával. A 237 sírban 296 egyén csontmaradvá-
nyaira lelt,25 közülük 15 pénzes sírban 15 érmére és 8 temetkezésben megsem-
misült érmét is jelezhető patinafoltra (részletes leírás helyett, vö. 3—4. ábra). A 
meghatározható érmék: III. Béla-H66a(3) denára, H127Q), H140(l), H149(2), 
H150a(l) jelzetű 12. századi anonim dénárok, H191(l) típusú brakteáta (5. ábra), 
valamint meghatározhatatlan töredék H?(6).26 

A zabola (Zábala, jud. Covasna, Románia) - tatárdombi 192 sírós temetőt 
(2. ábra)27 ugyancsak Székely Zoltán tárta fel, s 21 sírban 21 érmére, egy továb-
biban érmére és esetleg megsemmisült pénzdarabra utaló patinafoltra,28 végezetül 
ötben pedig l - l hasonló patinafoltra lelt (részletes leírás helyett, vö. 6-7. ábra). 
A pénzek: III. Béla H66a(2) denára, 12. századi anonim dénárok H112(l), 
H117a(l), H127(4), H140(3), H149(4), H164(3), H171(4) (5. ábra).29 

E két temetőnek, amely viszonylagos késői volta ellenére is inkább közné-
pinek, mint templomkörülinek tűnik,30 van egy alapvető, s a Kárpát-medence 
összes többi köznépi temetőjétől elkülönítő sajátossága: a vitathatatlanul későbbi, 
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azaz csupán a 12. sz. közepére tehető használatba vétel. Ezt mindeddig a temetők 
érméi alapján állapították meg, hiszen a hagyományos felfogást követve II. Géza 
(1141-1162), III. István és III. Béla, sőt még IV Béla (1235-1270) kibocsátásainak 
tekintették őket.31 Ez a Nuber-Hóman féle elméletre visszamenő hagyományos 
felfogás azonban nem tartható,32 ezért a szerencsés történelmi körülményeket 
kihasználva éppen fordítva járhatunk el: azaz a temető telepítésével kísérelhetjük 
meg keltezni, természetesen csupán durva időhatárok között a sírok körirat nél-
küli denárait! 

A szóban forgó két sírmezőt feltáró Székely Zoltán kezdettől fogva úgy vélte, 
hogy magyar falvak köznépi temetőire bukkant, ugyanis valószínűnek tartotta, 
hogy már a 11. században magyarok látták el Erdély keleti-délkeleti határának 
őrzését, s e feladat ellátásában csak a 12-13. sz. fordulóján váltották fel őket a 
háromszéki medencében megjelent székelyek. E lakosságváltás eredményezhette 
mindkét temetőnek a 12. sz. végére keltezett felhagyását.33 Abban Székely Zol-
tánnak feltétlenül igaza volt, hogy e sírmezők leletanyaga csakis a magyar köznépi 
temetőkéhez hasonlítható, ill. szinte semmiben sem tér el azoktól,34 de a sajátos 
érmeanyag jelezte koruk szembetűnően fiatalabb, hiszen a Kárpát-medencében 
köznépi temetőt a 12. század közepe táján már legalább egy évszázada nem nyi-
tottak.35 Ezért feltűnő, hogy Székely Zoltán okfejtésében megválaszolatlan maradt 
az a megkerülhetetlenül felvetődő kérdés, hogy a temetőket telepítő két magyar 
köznépi falu lakói miért és honnan költöztek ide valamikor az 1150-es éveket 
követően? 

A betelepülés/betelepítés kérdésére más megközelítéssel is kereshető a vá-
lasz. Makkai László legutóbbi összefoglalása szerint a 12. sz. közepén Magyaror-
szágot az I. (Szent) László király unokája, I. (Komnénosz) Mánuel császár (1143-
1180) uralma alatt megerősödött bizánci birodalom kezdte fenyegetni, s az előre-
látó II. Géza német és vallon lovagokat telepített be — egyebek között — Nagy-
szeben környékére, a Nagy-Küküllő és az Olt völgye közé, későbbi nevén a Ki-
rályfóldre (Königsboden). Az addig ott élt székelyeket keletebbre, a háromszéki 
medencébe költöztette át,36 hogy számukra helyet csináljon.37 Ezen okfejtéshez 
csatlakozott Bóna István azt felvetvén, hogy a petőfalvi és a zabolai sírmező az 
új lakhelyükön megjelent székelyek temetője,38 ezért használatbavételük terminus 
ante quem non dátuma II. Géza uralkodási ideje. Bóna István e véleményét még 
azzal is megalapozta, hogy rámutatott: nemcsak a székelyek megérkezésének pil-
lanata és továbbélésük folyamata tükröződik e két háromszéki temetőben, hanem 
hasonló biztonsággal ragadható meg a régebbi településhelyükről elköltözésük ideje 
is. Ugyanis a szász betelepülés előtti magyar lakosság helyneveit őrző Királyföldön 
,,a 13-14. századi szász templomok régészeti megkutatása során egymás után 
kerültek elő a ma álló templomok alatt vagy mellett a korábbi, a 11-12. század 
fordulója táján vagy után épült kő- és fatemplomok alapjai. Bennük-körülöttük 
Kálmán király korától ... kezdődő, az ő pénzeivel keltezett temetkezések voltak... 
Távolról sem meglepő, hogy (e)...szász templomok alatti korábbi temetőkben II. 
Géza...vagy III. István királyok pénzei a legkésőbbi halotti obolusok, hiszen köz-
történeti tény, hogy a németek betelepítését II. Géza kezdeményezte". 3 9 E kér-
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désben tisztánlátás végett, tekintsük át a korabeli érméket is tartalmazó erdélyi 
templomkörüli temetőket: 

Földvár (Marienburg; Feldioara, jud. Bra§ov, Románia) - Evangélikus temp-
lom: A ma is álló későromán templom alatti korábbi templomkörüli temetőjének 
Radu Popa, majd Adrian Ionisa vezette feltárásán 116 temetkezés került elő az 
alábbi, hagyományosan meghatározott40 anonim dénárokkal: II. Géza H?(l), III. 
István H?(4), közelebbről meghatározhatatlan H?(l). Az egyik sírban a II. Gézá-
énak meghatározott érmét 2, III. Istvánhoz kötött veret kísérte. A bővebben e-
gyelőre nem értékelhető adat az érmehorizont hasonlóságát sejteti.41 

Homoróddaróc (Draas; Dráuseni, jud. Bra§ov, Románia): Templomkörüli te-
mető 98 sírós részletének 10 sírjában 10 érme. Az érmék típusa ismeretlen, csak 
a hagyományos besorolásuk közölt: II. Géza H?(2), III. István H?(4), meghatároz-
hatatlan H?(4). A felsorolt érmék ugyancsak hasonló érmehorizontot jeleznek.42 

Szászfehéregyháza (Deutsch-Weisskirch; Viscri, jud. Bra§ov, Románia) - Kir-
chenburg: Mariana Dumitrache feltárta templomkörüli temetőrészlet 2 sírjában 
2 érme: Kálmán H?(l) denára, meghatározatlan H?(l) ezüstpénz.43 

A fenti felsorolás nyomán valószínű, hogy pontosabb adatok birtokában talán 
a földvári és homoróddaróci templomkörüli temető ismeretlen típusú pénzei kap-
csolódhatnának a tárgyalt érmékhez, de erről jelenleg többet mondani nem lehet. 

E kitérő után visszatérve a petőfalvi és zabolai köznépi temető érméihez, 
megállapítható, hogy csupán az ismertetett történeti feltevés alapján következik, 
hogy e temetők anonim denárai részben II. Géza uralkodása alatt,44 részben azt 
követően kerülhettek kibocsátásra. A horizontálstratigráfiai módszer itteni kor-
látozott használhatósága miatt,45 jelenleg nem lehet pontosan megállapítani e 
temetők felhagyásának idejét, amelynek okára több magyarázat is elképzelhető. 
Lehetséges, hogy mintegy félévszázaddal az áttelepülés után, a III. Béla uralko-
dásának idejére már konszolidálódott viszonyok között templomépítésre és temp-
lomkörüli temető nyitására kényszerítették a temetőket használó faluközössége-
ket: erre utalhatna, hogy mindkét temetőben egyetlen királyneves, s emiatt kel-
tezhető típusként egyaránt III. Béla H66a fajtájú denára szerepelt. Egy másik 
lehetséges magyarázat arra támaszkodhat, hogy II. András 1211-ben a Szentföld-
ről kiűzött német lovagoknak azért adta lakhelyül a Barcaságot, mert azt kun 
betörések tették pusztává és lakatlanná.46 Mivel ilyen kun portyázó csapatok az 
Ojtozi szoroson át a Feketeügy völgyében közelíthették meg legkönnyebben a Bar-
caságot, hadmenetük érinthette és elpusztíthatta a petőfalvi és zabolai temetők 
falvait vagy elűzhette azok lakóit. Végül természetesen az a lehetőség sem elvet-
hető, hogy e települések a tatárjárásig fennálltak, s ily módon a temetőik is addig 
maradtak használatban. Ennek jelzése lehetne a petőfalvi 195. sír H191 típusú 
bracteátája, amennyiben keltezésére elfogadnók a IV Béla korából való származ-
tatásának halvány lehetőségét.47 E lehetőség azonban, azt jelentené, hogy a tár-
gyalt temetőkben a biztos meghatározású, III. Béla verette H66a dénár, valamint 
a 12. század végénél későbbre aligha keltezhető anonim dénárok mellékletül a-
dását követően a szokás megszakadt, majd a petőfalvi temetőben - III. Béla 1196. 
évi halálától számítva - min. 40 évvel később, csak IV Béla korában folytatódott 
volna. Bár e feltevés elméletileg nem volna elutasítható,48 nézetem szerint gya-
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korlati okból mégsem tartható. Véleményem megalapozásához azonban illő átte-
kinteni a típusra, ill. amennyire szükséges, e brakteátákra vonatkozó korábbi 
állásfoglalásokat! 

A H191 (CNH 271; U102) brakteáta egyoldalú veret, hátlapján az előlapi 
érmekép kiemelkedései mélyedésként jelentkeznek. Előlapján trónon ülő koronás 
király, jobbjában liliomos jogarral, baljában keresztes országalmával. Könyökei 
mellett В és R betűk; e jelzés feloldása: Bela Rex (5. ábra). A brakteáták Réthy 
László féle XV jelzetű sorozatáról, amely tehát a H171-et is magába foglalja,49 

szerzője a következőket írta: „Egylapon vert érmek, ú. n. bracteátok. A sorozatot 
Rupp III. Bélának tulajdonítja, de úgy az ábrázolások, mint a körirati betű typusok 
alapján ezen érmefajokat IV Béla koránál régiebbeknek nem tarthatjuk. A pénz-
verőjegyeket, melyek utóbbi sorozatokon ritkulnak, itt ismét felújulni látjuk." 5 0 

Hóman Bálint ellenkező véleményen volt, mert szerinte a CNH 271 (H191)-et is 
magába foglaló brakteáták együttese, a „12. századi aprópénz korszak" általa 
elkülönített 3. csoportja,51 amelybe „III. Béla királynak (CNH 271-281) féloldali 
veretű lemezpénzei, bracteatái és a velük rokon CNH 263-265. sz. éremfajok tar-
toznak.52 Réthy e pénzeket — Ruppal szemben — IV Béla érmeinek tartja. E 
feltevésnek azonban úgy előállításuk, veretük és а IV Béla pénzein már nemigen 
szereplő siglák, mind a leletek összetétele, ellentmond". 53 Hóman Bálint e véle-
ményét korábbi szerzők megállapításaira alapozta. Kovács Ede a századfordulón 
már arra utalt, hogy II. András király uralkodása alatt a verőtövek poncolt elő-
állítását a vésés váltotta fel, s e váltás a brakteátákon is jelentkezett: „Ezek is 
kétfélék; vannak ponczolt és vésett bélyegúek is. Hogy valamennyi IV Béla alatt 
veretett volna, azt kétségbe vonom; különösen a CNH 269-270. számúakat (= 
H136-137), — melyek tisztán ponctechnikával vannak készítve, — inkább II. Béla 
- IV István korába tenném. Poncz-technika látszik még a CNH 271. (= H191!) 
és 279. (= H199) brakteátákon..." 54 Mivel tehát a ponctechnikát a szóban forgó 
H191 brakteátán is felismerni vélte, jogos arra következtetni, hogy Kovács Ede e 
pénz kibocsátását is inkább II. Béla - IV István személyéhez kötötte. Hóman 
Bálint megjegyezte azt is, hogy e Béla-féle brakteátákat véleménye szerint a 12. 
sz. 2. feléből, vagy a 12-13. sz. fordulójáról való, tehát „nem IV, hanem III. Béla 
korában, vagy az azt követő időben" elásott magyarországi leletekben találták 
meg.55 A Hóman Bálint nyomdokait követő Unger Emil a H191-et szintén III. 
Béla veretei között szerepeltette (U102).56 Később a H191 vonatkozásában is újat 
hozó nagy anyaggyűjtés57 ismeretében viszont Gedai István rámutatott: a brak-
teátákat tartalmazó leletek „nem mondanak ellent, hogy legalábbis egyes lemez-
pénzeket III. Béla utáni időből származtassunk, sőt a leletegyüttesek éppen nem 
utalnak egyértelműen III. Béla korára.(...) egyetlen éremleletet sem ismerünk a 
XII. századból, amelyben a vitatott lemezpénzek szerepeltek volna, hanem azokat 
mind olyan idegen pénzek környezetében találjuk, amelyeket a XIII. század első 
felében vertek".58 Külön kitért a H191 érmeképén látható királyalak ábrázolásá-
ra, amelynek párhuzamát meggyőző módon nem III., hanem inkább IV Béla pe-
csétjén vélte felismerni. Ugyanakkor nem vitatta a korábbi szakirodalomban — 
fentebb már általam is idézett — érveket, miszerint az érmeképen szereplő sziglák 
léte, s a verőtő poncolt készítésmódja egyebek között a H191 kibocsátásának korát 
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is a 13. század első felénél korábbi időre, azaz III. Béla időszakára valószínűsíti. 
Tanulmányának befejezéseként ezért arra hívta fel a figyelmet, hogy „valószínűleg 
el kell vetnünk azt a felfogást, amely a lemezpénzeket egyik vagy másik uralkodóhoz 
köti, s azokat több kibocsátó vereteként kell majd kezelni".59 Később azonban meg-
különböztetés nélkül fogadta el az összes brakteáta IV Béla kori voltát.60 Érdekes 
módon az óvatos Huszár Lajos, aki tevékenyen közreműködött Gedai István kez-
deti álláspontjának kialakításában,61 a fenti véleményeket összemosta: „A magyar 
brakteáták (= H191-203) kicsi, egyoldalasan vert érmék, a legkésőbbi érmék, 
amelyeken még megjelentek a sziglák. Verési idejük bizonytalan, s csak a 12. 
század vége és a 13. század közepe közé határolható. Még nem lehetett egyértel-
műen meghatározni, hogy a Béla név ezeken a vereteken III. vagy IV Bélát je-
lenti-e, talán mindkettőt."62 Később viszont a fentiekkel ellentmondásosan, de 
Hóman Bálint és Kovács Ede állításainak ismeretében azt jegyezte meg, hogy „a 
13. század érméin többé már nincsenek sziglák".63 Utóbbi megjegyzésének meg-
felelően másutt is utalt arra, hogy a sziglákat csak 11-12. századi jelenségnek 
tekintette,64 ebből viszont a szóban forgó brakteáták kibocsátásának szintén 12. 
századi lezárása következne.65 

A brakteáták fellépésének kérdése tehát még nem eldöntött! Már Hóman 
Bálint kiindulási alapja sem volt szerencsés: leletlistájából a hatrongyosi kincset 
a sövényházival való azonossága miatt törölnöm kellett, maga a sövényházi kincs 
pedig az 1346. évi terminus post queme miatt szóba sem jöhet a H191 keltezésének 
kérdésében (8. ábra). Nehezebb a megmaradt kisgáji, továbbá a Hóman Bálintnál 
nem szerepeltetett vagy azóta előkerült kincsleletek korhatározása, hiszen többük 
esetében csak megmaradt és meghatározott részletükkel számolhatunk, ami pedig 
növeli az eredmények bizonytalanságát. A friesachi dénárokat is tartalmazó kin-
csek földbe rejtése már a 12. század végén megkezdődött, a zöme azonban 13. 
századi, s bár forgalmuk a tatái-járás idején lehanyatlott, kincsleletekben még 
jóval később is előfordultak.66 Gyűjtésem néhány lelete a terminus post quem 
adata alapján viszonylag korai is lehetne: a bánkúti és békéscsabai 1200, az I. 
nyáregyházi 1204, a kisgáji és a szanki 1216, a nagyőszi 1229, a II. nyáregyházi 
pedig 1230 után kerülhetett a földbe, s talán nem mindegyik a tatárok 1241. évi 
hadjárata hírére. Viszont a tatáijárás múltán, csak az 1276. évet követően ásták 
el az ostrovoi, s 1346 után a sövényházi kincset (8. ábra). A leletek áttekintése 
alapján tehát nem zárható ki az a vélemény, hogy a szóban forgó kincsek néme-
lyikét már IV Béla uralkodását megelőzően a földbe rejtették, ami viszont a ben-
nük is szerepelt H191 jelzetű típus III. Béla kori volta melletti érvnek számítana. 
Erőltetettnek tűnik ugyanis az a feltevés, hogy e brakteáták mind a 9 típusát 
(H191-192, 194-195, 197-201) IV Béla bocsátotta volna ki, éspedig uralkodásának 
első öt éve, 1235. október 14-i koronázása és az ország keleti felének a Dunát 
1241. áprilisára elérő tatár lerohanása között. Ha pedig feltehető, hogy néhánj' 
típust mégsem IV Béla bocsátott ki, akkor a Bela rex nevet viselő H191 elődei 
közül csakis III. Béla érméje lehetett, s ily módon talán az sem véletlen, hogy az 
egyre inkább 1241 felé közelítő terminus post quemű, vegyes állományú friesachi 
kincsek brakteátái között — a bánkúti kincset kivéve — általában a H191 a leg-
kevesebb példánnyal képviselt (8. ábra). Végezetül tehát a fentieket összegezve 
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úgy tűnik, hogy van némi esélye a H191 jelzetű brakteáta III. Béla kori keltez-
hetőségének! 

E hasznos kitekintés eredményeképpen talán elfogadható feltevés az, hogy 
mindkét tárgyalt temetőt a II. Géza országlásának kora és III. Béla uralkodásának 
eleje (az 1172. évet követő esztendők) közötti 3-5 évtizedben (de max. 1141-1196 
között) használhatták. Feltevésem nem paleodemográíiai elemzésen,67 hanem azon 
a sejtésen alapult, hogyha e sírmezőket tovább használták volna, III. Béla egyéb 
királyneves veretei (H60-69, H71-73) is megjelenhettek volna a csontvázak mel-
lett, bár természetesen az is lehetséges, hogy uralkodásának egész időszakát itt 
csupán a talált anonim dénárok egyike-másika jelezte.68 Nem rövid ez a feltéte-
lezett használati idő a petőfalvi temetőt létesítő falu 296, ill. a zabolait telepítő 
192 lakosának elhunytához?69 A születéskor várható 28 éves átlag élettartamot 
és a temetők feltételezett 3-5 évtizednyi használati idejét figyelembe véve mindkét 
falu elég nagy lehetett, hiszen a petőfalviban 1.8-1.1 generációban 165-276 fő, ill. 
33-55 család,70 a zabolaiban pedig ugyanannyi generációban 112-187 fő, azaz 
22-37 család élhetett (9. ábra).71 A mindkét módon, mindkét településen megbe-
csült családszám a 11. századi, bár szinte túlzottan széles határok között adatolt 
háznépű falvak sorában nem tartozhatott a kisebbek közé.72 Végül is amennyiben 
tehát elfogadható a két temetőnek nagyjából a 12. sz. 2. felére való keltezése, 
akkor a benne talált H112, H117a, H127, H140, H149, H150a, H164, H171 típusú 
anonim dénárok és a H191 jelzetű brakteáta nagy valószínűséggel ugyancsak 
ebből az időszakból származhatnak. Ez az állítás nem tartalmazza azt a lehetséges 
további feltevést, hogy a többi anonim dénár is e fél évszázadból való, de azt sem, 
hogy akár ezt megelőzően, akár ezt követően kerültek kibocsátásra. Utóbbi fel-
tevések vizsgálata nem fért e dolgozat keretébe, amelynek módszere azt sem tette 
lehetővé, hogy kísérletet tegyek az általam elkülönített anonim dénárok csopor-
tosítására a II. Géza és III. Béla közötti fél évszázadban uralkodó királyok körében. 
Erre jelenleg még nem elégségesek a rendelkezésemre álló adatok. 

2.2. Nem maradhat el azonban fenti állításom lehetséges ellenőrzése, vagyis 
a nevezett anonim dénárok keltezésének megerősítése. E célra nem alkalmasak 
a templomkörüli temetőkben előkerült példányok, hiszen e temetők hosszú hasz-
nálati idejéből következően még azt sem lehet eldönteni, hogy a szóban forgó 
királynév nélküli veretek a II. Géza - III. Béla periódus előtt, alatt vagy után 
kerültek-e a földbe. Bizonyos egyidejűségeket azonban kétféle kiindulással is el-
lenőrizhetünk: a temetkezésekben való együttes előfordulásokat, ill. a kincslele-
tekben a királyneves veretekkel való közös szereplésüket véve figyelembe. 

2.2.1. Egyazon sír mellékleteiben királyneves és anonim, ill. többféle típusú 
anonim veretet a következő lelőhelyekről gyűjtöttem: 

Abaújvár ((Borsod-Abaúj-Zemplén m.) - Földvár 1. sír: 12. századi anonim 
dénár H96(5),73 

Földvár (Marienburg; Feldioara, jud. Brasov, Románia) - Evangélikus temp-
lom: a fentebb említett temető egyik sírjában 1, II. Géza és 2, III. István veretének 
meghatározott, ismeretlen típusú anonym dénár. 

Nadány (Nedanovce, okr. Topol'cany, Szlovákia) - Széplak (cast' Krásno), 
Návrsie chríb 177., 411., 1205. és 1539. sír: 
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177. sír: 12. századi anonim dénár H89, H97,74 

411. sír: II. Géza H55 denára és 12. századi anonim dénár H76,75 

1205. sír: a H99 jelzetű anonim dénár korabeli l - l ezüst, ill. réz hamisít-
ványa,76 

1539. sír: 12. századi anonim dénár H149, H164.77 

Segesvár (Schássburg; Sighi§oara, jud. Mure§, Románia) - Malomoldal (Müh-
lenhamm; Dealul Viilor ) 28. sír: III. Béla H69 (35 db és további töredékek!) 12. 
századi anonim dénár H127.78 

Visegrád (Pest m.) - Várkert 436. sír: 12. századi anonim dénár H117a, H167, 
H171.79 

Gyűjtésemben nem törekedtem teljességre, de nem emiatt tettem szert fel-
tűnően csekély anyagra. Ennek az az oka, hogy mintegy Kálmán uralkodásától 
kezdődően rohamosan ritkulni kezdett a halotti obolusadás többérmés változata, 
ezért a csontvázak mellett rendszerint csupán egyetlen pénzdarab található. A 
gyűjtött anyagból azonban annyi kiolvashatónak látszik, hogy a H76 típusú ano-
nim dénár a vizsgált időszak elején, azaz II. Géza uralkodási ideje táján (is?) 
foroghatott80, a H127 viszont inkább annak végén, III. Béla uralkodásának éve-
iben. A H149 és a H164 típusú anonim dénárok egyazon síregyüttesben való 
előfordulása megerősítette hasonló korra, s egyben a vizsgált korszakra való kel-
tezésük sejtését; a H117a és a H171 párosa pedig a H167 bevonását tette lehetővé 
az együttes korhatározásba. Végezetül a H89 és H97 típusú anonim dénárok e-
gyüttes fellépése, ill. a H99 jelzetű hamisítványa párosának előfordulása közömbös 
témám szempontjából. 

Más szempontból is jelentős a segesvári 28. sír érmeegyüttese. Mivel mindkét 
vizsgált temető pénzei között a H127 is felbukkant (Petőfalván 1, Zabolán 4 akár 
temetőszélinek is tekinthető temetkezésben), a segesvári csontváz H127 érméjé-
nek együttes előfordulása III. Bélának azzal a H69 jelzetű típusával, amely a 
brakteátás vegyes kincsekben a friesachi dénárok legáltalánosabb, s egyben szinte 
kivételes magyar kísérője volt,81 nemcsak a H127-nek III. Béla korában való for-
galmátjelezte, hanem utalással szolgálhat a lemezpénzek legalábbis egy részének 
hasonló korára, ill. a két temető használata felhagyásának idejére. 

2.2.2. A Kárpát-medence kincsleletei között nagyon ritkák azok, amelyekben 
egyrészt Kálmán vagy II. István királyneves érméje volt a legfiatalabb (II. Béla 
veretes pedig nincs is)82, másrészt nem tartalmaztak 12. századi anonim dénárt 
(10. ábra).83 Bár a köznépi és templomkörüli temetők érméiről fentebb írottakat 
e kincsek összetétele alapján akár megerősítettnek is tekinthetném és mindez 
olyan következtetés levonását sugallhatná, hogy legalábbis II. István koráig a 12. 
századi anonim dénárok nemigen lehettek forgalomban, ilyen állítás a gyér lelet-
anyagra támaszkodva nem kockáztatható meg. Ráadásul attól függően, hogy ki-
rályaink Kálmánnal kezdődően két- vagy egyévenként éltek-e a kényszerű pénz-
űjítás módszerével, az uralkodásuk hosszát és a nevükkel jelzett típusok számát 
összevetve nyilvánvaló, hogy az eddig ismert királyneveseknél több érmefajtát 
bocsáthattak ki. Azaz amennyiben nem számolunk nevükkel jelzett további, eddig 
ismeretlen típusok felbukkanásával, akkor Kálmán uralkodási idejétől számítva 
már a pénzújítás ütemétől kényszerítve kellett volna anonim dénárokat is veret-
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niök.84 Nem véletlen hát, ha viszonylag sok a zártnak ugyancsak aligha tekinthető 
kincslelet, amelyben Kálmán, II. István, II. Béla és II. Géza királyneves vereteit 
anonim dénárok kísérték (11. ábra). Többségük legfiatalabb veretét II. Béla bo-
csátotta ki, így a bicskei (Fejér m.)85 kincsrészletét, az esztergom (Esztergom-Ko-
márom m.) - téglagyári kincsmaradványét,86 a teljességgel nem is ismert eszter-
gomi ún. „Graner Fund" -ét,87 továbbá azon két etyek (Fejér m.) - botpusztaiét, 
amelyeknek még az önállósága is vitatott,88 végezetül egy ismeretlen, Esztergom-
Komárom megyei lelőhelyü,89 s egy minden adat nélkül maradt kincs(részlet?)ét.90 

Tőlük eltérően, a mezőzáhi (Zau de Cimpie, jud. Mure§, Románia) kincs legfiata-
labb névvel jelölt érméit már II. Géza verette,91 a pontosan még meg sem hatá-
rozott összetételű etyek (Fejér m.) - richárdpusztaiét pedig III. Béla.92 Korábban 
a 12. századi anonim dénárokat besorolni kívánó Hóman Bálint ugyan további 
kincsekkel is számolt, azonban véleményem szerint az ő többlete a tárgyalt téma 
szempontjából nem használható fel.93 Az általam vizsgálatra alkalmasnak ítélt 
kincsek viszont szemmel láthatólag más összetételűek (11. ábra), mint amilyen 
választék a két erdélyi temetőben megmutatkozott, vagyis utóbbiak 12. századi 
anonim denárainak pontosabb keltezéséhez a vegyes összetételű, névvel jelzett és 
anonim dénárokat egyaránt tartalmazó kincsleletek nem szolgálhatnak alapul, de 
talán ahhoz sem, hogy segítségükkel a királynév nélküli érmék újabb csoportját 
különíthessem el!94 Óvatosságomnak az az oka, hogy e hiányos és részben meg-
határozatlan összetételű leletekből csak olyasféle homályos következtetést lehet 
levonni, mint amilyet Gedai István a fentebb már említett, minden előkerülési 
adatot nélkülöző, de megszerzésének pillanatában II. Béla H50 típusú denárain 
kívül csupán H76 jelzetű anonim dénárokat tartalmazó érmeegyüttesben ez u-
tóbbiakat illetően tett: „А (H50) biztosan II. Béla dénárja, a vele együtt előkerülő 
felirat nélküli pénzek is II. Béla uralkodási idejéhez közel kell essék, azaz övé, 
vagy elődjéé, illetve utódjáé." 95 Zárt lelet kapcsán Gedai István ezt több-kevesebb 
joggal talán valóban állíthatta volna,96 de még ez a megközelítés is túlságosan 
tág a fentebb felsorolt kincseket illetően (vö. 11. ábra). A feliratos vereteik által 
határolt időszak — leszámítva azokat a kincseket, amelyekben a névvel jelzett 
vereteket egyetlen uralkodó bocsátotta ki97 —, ugyanis túlságosan széles, hiszen 
a Kálmán és II. Béla uralkodása közötti félévszázadtól, Kálmán és III. Béla ki-
rályságát átívelő évszázadig terjed, tehát nem igazít el az anonim dénárok kibocsátóját 
illetően.98 Azt is meg kell említenem, hogyha a királyneves veretek uralkodónkénti 
sorozatához az érmeképek hasonlósága alapján kísérelünk meg anonim dénárokat 
csatlakoztatni, akkor nagyobbrészt ellentmondó eredményre juthatunk.99 Mindez 
arra intett, hogy a vegyes kincsleletekben előfordult anonim dénárok keltezésének e 
szövegben csak melléktémaként felvetődött kérdésében ne foglaljak állást! 

3. Összefoglalásul tehát csupán sejtésnek minősíthető az a petőfalvi és za-
bolai, a 12. sz. 2. felére keltezett székely köznépi temetők érmeanyagából, valamint 
néhány további sírleletből levont következtetés, hogy a H76, H112, H117a, H127, 
H140, H149, H150a, H164, H167, H171 típusú anonim dénárokat, valamint a 
H191 jelzetű brakteátát ugyanebből a félévszázadból származtassuk.100 Sejtésem 
további sorsát elsősorban szerencsés összetételű, új leletek előkerülése befolyásol-
hatja.101 
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JEGYZETEK 

1 Hóman Bálint mutatott rá, hogy pl. Rupp Jakab „a 10 évig uralkodó II. Bélának 14, a 8 
évig uralkodó Imrének 14, viszont a 20 évig uralkodó II. Gézának csak 5 éremfajt tulajdonít.": 
Hóman Bálint: Magyar pénztörténet 1000-1325. Budapest 1916, 241. és uo. 2. jegyzet. 

2 A királyneves IV sorozat (CNH 40-64 = H32-42, 45, 49-50, 52-56) érméivel összevetve 
állította fel az azok ábrázolásait ismétlő, de előlapjukon az uralkodó neve helyett jelsort alkalmazó, 
hátlapjukon pedig az előbbiek már ugyancsak romlott, s a hajdani Ladis(c)laus rex köriratból torzult 
jelsorát felmutató, szintén apró anonim dénárok V sorozatát (CNH 65-86 = H76, 78, 80-82, 82a, 
84, 86-89, 91-92, 92a, 94-96, 96a, 97-97a, 98), beleértve a tőlük kissé eltérő hátlapképű dénárok 
csoportját is (V sorozat: CNH 87-93 = H99-102, 105-107): vö. Réthy László: Corpus nummorum 
Hungáriáé. Magyar egyetemes éremtár. I. Budapest 1899, 15, 15-17 (az érmetípusoknál alkalmazott 
rövidítése: CNH); Lajos Huszár: Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute. Budapest 1979 (az érme-
típusoknál alkalmazott rövidítése: H). 

3 Réthy László 1899, 22 (2. jegyz.); vö. X. sorozat: CNH 117-170 = H112-113, 116-116a, 
117a-118, 122-127, 127c-128, 130-131, 134-135, 138-142, 144-145, 148-150, 152, 156-162, 164-167, 
171-172, 179-180, 180a, 183-183a, 184-186, 188-190. 

4 VI. sorozat: CNH 94-97 = H57-59. 
5 VIII. sorozat: CNH 107-109 = H108-111. 
6 Hóman Bálint 1916, 242 (1. jegyz.). 
7 Hóman Bálint 1916, 247-248 és 248: 1. jegyzet (1. jegyz.). E megállapítását utoljára Huszár 

Lajos érintette úgy, hogy a javasolt változatoknak csak egy részét fogadta el, így az alábbiakat: CNH 
51 (52) = H45 (45a); CNH 53 (54-55) = H47 (47a-48: utóbbi csupán csegely); CNH 69 (70) = H82 
(82a), CNH 76 (77) = H92; CNH 81 (82) = H96 (96a); CNH 83 (84) = H97 (97a). Nem fogadta el 
a következőket: CNH 59 (57-58-60) = H50-49-49a-52: utóbbi csupán csegely; CNH 67 (68) = 
H80-81; CNH 71 (72-73-86) = H84-87-86-88; CNH 88 (87-89) = H100-99-101; CNH 90 (91) = 
H102-105; CNH 92 (93) = H106-107; CNH 94 (95-96-97) = H57-58-59-59: vö. Lajos Huszár 1979, 
38-45, 347 (2. jegyzet). 

8 Hóman Bálint a „12. századi aprópénz korszak" érméit három csoportra osztotta: az első 
csoportba (CNH 40-97) az előlapjukon a l l . századi érmeképek módosult rajzát, köriratukban ritkán 
a király nevét, gyakrabban annak csupán néhány jelből álló pótlását, hátlapjukon a hagyományos 
körbe írt keresztet, ágai között a 4 ékkel, köriratukban a Ladislaus re és az abból leromlott jelsor 
közötti változatok sorát mutató dénárok kerültek. Egy részüket a Kálmán és II. Géza között ural-
kodó királyok neve jelölte, a többi anonim dénár: CNH 40-97 = H32^11, 42a, 44-45, 45a, 47-47a, 
48-49, 49a, 50, 50a, 52-56: vö. Hóman Bálint 1916, 236. A második csoport (CNH 104-170) érméinek 
előlapján az érmekép módosulása még nagyobb, de bizánci és arab motívumok is jelentkeztek rajtuk: 
vö. uö. 1916, 239-241 (1. jegyz.); hátlapjukról eltűnt a köriratnak még a maradványa is, s az érme-
képek igen változatossá váltak. Véleménye szerint, a két csoport között átmenetet II. László denárai 
és néhány anonim dénár képezett: CNH 94-97, ill. 92-93 = H57-59, 106-107; vö. uö. 1916, 237 (1. 
jegyz). A harmadik csoport (CNH 271-281, 263-265 = 7 H191-200, 69-70) brakteátáiról, amelyeket 
ugyancsak Ш. Béla vereteinek tartott — uö. 1916, 238 (1. jegyz.) — 1. alább! 

9 Hóman Bálint 1916, 242 (1. jegyz.). 
10 A „rendes" és hibrid veretek között az teremtette a kapcsolatot, hogy azonos előlaphoz 

többféle hátlap párosult. A megítélést az döntötte el, hogy egy-egy leletben „rendes veretekből" volt 
a sokszorta több, a hibrid veretekből a kevés, pl. a Bács (Bac, opst. Вас, Jugoszlávia) - Perlyance 
dűlőbeli kincsben a CNH 137 = H127 típusból 397, a változataiból 2-2 példány került elő: Hóman 
Bálint 1916, 248: 3. jegyzet (1. jegyz.). E hibrid veretek Hóman Bálint szerint „ részben az előző 
vagy következő évi pénzkibocsátás hátlapjával vert téves veretek, részben pedig — valószínűleg a 
pénzverőmunkások visszaéléseire visszavezethető — hamis pénzek lehetnek".: uő. 1916, 248-249 (1. 
jegyz.). Néhány hibrid veretsort be is mutatott: vö. uő. 1916, 248: 4. jegyzet (1. jegyz.). Ezek zömét 
Huszár Lajos is elfogadta: CNH 119 (120-121) = H140 (141-142), CNH 137 (138-139-140-141) = 
H127 (127c: csak változat, 130 131 128), CNH 151 (152) = H161 (162), CNH 153 (154-155-156-
P34-P35) = H164 (165 166 167 168 169), ill. csak részben fogadta el: CNH 129 (130-131) = H 
(117a: csak változat, 122) a H118 önálló típus. 

11 Vö. Hóman Bálint 1916, 249 (1. jegyz.). 
12 Ezt a módszert korábban már bemutattam: vö. Kovács László: Megjegyzések a kora Árpád-

kori numizmatika és régészet kapcsolataihoz. In: A numizmatika és a társtudományok. Szerk.: Nagy 
Ádám. Szeged 1994, 105-107. 

13 Jeszenszky Géza: A richárdpusztai éremlelet és a C. N. H. 59. szám sziglái. Numizmatikai 
Közlöny 28-29 (1929-30) 45-46. A félrevezető módszer jó példája a már említett bácsi kincs (vö. 10. 
jegyzet), amelyet Hóman Bálint H66-os zárópénzzel III. Béla korinak tekintett és a lelet anonim vereteit 
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az említett módszerrel П. Géza és Ш. Béla uralkodási ideje között, a királyok szerinti belső krono-
lógiai sorba rendezte. Eredményességében való meggyőződésétől vezetve, a lelethez valahogy hozzáke-
veredett és elhagyandó pénzeknek tekintette II. András néhány, Gubitza Kálmán leletközlésében 
megemlített - H236(l), H237(2), H242(l) típusú — veretét, valamint az abban ugyancsak előfordult 
friesachi dénárokat. Eljárásának önkényességét mutatja, hogy nemcsak ezek a kihagyásra ítélt 
érmék, hanem az általa még II. Géza veretének jelzett, de újabban ugyancsak II. András érméjének 
tekintett H204 dénár is cáfolja a kincs III. Béla-kori elrejtését, s ha erre valóban II. András uralko-
dása alatt került sor, akkor az anonim dénárok egykor általa készített rendszere is tarthatatlanná 
válik, amint arra Huszár Lajos a részletekre való kitérés nélkül rá is mutatott: Lajos Huszár 1979, 
36 (2. jegyz.). 

14 Ld. II. István és II. Béla bizonytalan azonosítású, s kérdőjellel jelzett érmetípusait: Unger 
Emil\ Magyar éremhatározó. Középkor I. Budapest 1958, 7-8 (az érmetípusoknál alkalmazott rövi-
dítése: U). 

15 Vö. Lajos Huszár 1979, 36 (2. jegyz.). 
16 Vö. Gedai István-. Leletadatok II. Béla pénzveréséhez. Agria 25-26 (1989-90) 377-380. 
!7 Magyar neve „cinterem" a latin coemeterium „temető, templomudvar" szóból: A magyar 

nyelv történeti-etimológiai szótára. Főszerk.: Benkő Loránd. I. Budapest 1967, 443. 
18 I. (Szent) László király ún. I. törvénykönyvében, azaz az 1092. május 20-i szabolcsi zsinati 

határozatok 25. cikkelyében, Kálmán király a maga 1100 körüli, ún. I. törvénykönyvének 73. cikke-
lyében, valamint az 1104/1112/13 közötti első ún. esztergomi zsinat határozatának 9. cikkelyében: 
Závodszky Levente-. A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határoza-
tok forrásai. Budapest 1904, 92, 99; Árpádkori törvények. Latinból fordította Szilágyi Loránd. Bu-
dapest 1961, 32, 48, 51; Lothar Waldmüller: Die Synoden in Dalmatien, Kroatien und Ungarn. Von 
der Völkerwanderung bis zum Ende der Arpaden (1311). Paderborn, München, Wien, Zürich 1987, 
122; Jánosi Monika: Az első ún. esztergomi zsinati határozatok keletkezésének problémái. Acta 
Universitatis Szegediensis. Acta Historica 83 (1986) 28; László Kovács: Das früharpadenzeitliche 
Gräberfeld von Szabolcs. Varia Archaeologica Hungarica 6 (1994) 179-181. Lehetséges, hogy e teme-
tők már nem is voltak a szó szoros értelmében pogányok, hiszen a sikeresen térítő Gellért csanádi 
püspök (1030-1046) nagy legendájából ismert, hogy egyházmegyéjében körbejárt „felszentelni azok 
temető helyét, akik templomot akartak építeni".: Árpád-kori legendák és intelmek. Szerk.: Érszegi 
Géza. Budapest 1983, 84; Bóna István: Magyar-szláv korszak. In: Erdély rövid története. Főszerk.: 
Köpeczi Béla. Budapest 1989, 143; Kovács László: A Móra Ferenc Múzeum néhány régi, 10-11. 
századi leletanyagáról: Oroszlámos, Horgos, Majdán, Rábé, /Csóka/. A Móra Ferenc Múzeum Évköny-
ve 1991/92-1, 67. Ezt lehet úgy is értelmezni, hogy új temetőhelyeket szentelt fel, de úgy is, hogy a 
meglevő temetőket szentelte fel, s azokhoz épült a templom. 

19 A zárópénz szerep a többérmés sírok azon csoportjánál nyer jelentőséget, amelyek mellék-
letei között ugyanazon uralkodó több érmetípusára, vagy több uralkodó érméjére találtak. Ilyen 
esetekben a „zárópénz" a legfiatalabb vagy az annak tekintett veret. 

20 Az általam ismert egyetlen kivétel a Szabolcs (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) - Petőfi utcai 
köznépi temető 82. sírjának H91 típusú, 12. századi anonim denára, amely egy, a feltáráskor meg-
semmisült másik érmével együtt került elő: László Kovács 1994, 31, 33: 7. á (18. jegyz.). 

21 *-gal azokat a vereteket jelöltem, amelyek templomkörüli temetőkben sem kerültek elő! 
22 +-tel azokat a vereteket jelöltem, amelyek talán csak változatai egy-egy valódi típusnak, ill. 

hibridveretek. 
23 = . v e i a csegelyeket jelöltem, amelyek félkész, azaz a négyszegletes, körülvágatlan lapkára 

vert érmék. 
24 A teljesen feltárt temetők sírjainak térképére bejelölt érméi szerencsés esetben többé-kevésbé 

felismerhetővé tették a temető „benépesülését" , azaz a sírok megásásának egymásutániságát, vö. 
Kovács László: Régészeti jegyzetek I. László király érméinek sorrendjéhez. Numizmatikai Közlöny 
88-89 (1989-1990) 63-76: temetőtérképek! A templomkörüli temetőknél a legnagyobb gondot álta-
lában a feltáratlanság jelenti. így pl. az ó-kolozsvári ispáni székhely templomkörüli temetője (Ko-
lozsvár /Klausenburg, Cluj-Napoca, Románia/ - Kolozsmonostor /Cluj-Mänä^tur/) 159 sírós részlete 
15 sírjában a következő 15 érme látott napvilágot: I. András H9, I. (Szent) László H22(3), H24, H25, 
II. Béla H49 denára, 12. századi anonim dénárok H95, H96, H106, H152, H163?, H189, Mária 
(1385-1395) H566 denára. Az ásatásnak a temetőtérképről leolvasható részletfeltárásai miatt azon-
ban az anonim érmék kronológiája fel sem vethető: Petre Iambor - §tefan Matei: Noi cercetäri 
arheologice la complexul medieval timpuriu de la Cluj-Mänä§tur. Acta Musei Napocensis 20 (1983) 
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131-146; részletesen: Kovács László: A kora Árpád-kori magyar pénzverésről. Érmetani és régészeti 
tanulmányok a Kárpát-medence Szent István és П. Béla uralkodása közötti időszakának (1000-1141) 
érméiről. Akadémiai doktori disszertáció kézirata. Budapest 1994 (A hozzá tartozó régészeti adatgyűj-
tést nem tartalmazó szöveg). Ó-Kolozsvárról: Bóna István: Az Árpádok korai várairól. 11-12. századi 
ispáni várak és határvárak. Debrecen 1995, 26-27. 

25 Zsolt Székely. Analiza paleo-demograíicá a necropolei din feudalismul timpurie de la Peteni, 
judeÇul Covasna (Palaeo-sociographical examination of the early middle age population cemetery 
from Peteni). Aluta 17-18 (1985-86; Sfintu Gheorghe 1988) 212-214. A végleges leletközlés sajtóhi-
bából 283 sírt említett: 1960-ban 8, 1978-80-ban 229 sír feltárásával Zoltán Székely: Necropola 
medievalá de la Peteni, com. Zábala, jud. Covasna (Das mittelalterliche Gräberfeld von Peteni, Gem. 
Zäbala, Kreis Covasna). Studii §i Cercetäri de Istorie Veche §i Arheologie 41 (1990) 87, 106. 

26 Zoltán Székely 1990 (25. jegyz.). 
27 A temető északi szélénél volt egy nagyobb, a domb felszínének eróziója miatt temetkezés 

nélkülivé vált felület, de már Orbán Balázs is megemlítette koponyák itteni előkerülését: Orbán 
Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismei szempontból. III. Pest 
1869, 145. 

28 A 84. sz. férfisírban a felső állkapocs bal oldalán látszott a patinafolt, s a szájüregében volt 
egy H149 típusú anonim dénár: Székely Zoltán: A zabolai (Zábala - Románia) kora-középkori temető. 
A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 19-20 (1993-94) 281. 

29 A korábbi előzetes jellegű közlések helyett vö. Székely Zoltán 1993-94, 288, 295-296: 8-9. 
kép (28. jegyz.). Itt kell felhívnom a figyelmet Ana-Maria Velter lelőhelyként csak a falunevet említő, 
a temető létére, sőt a valós érmemennyiségekre sem utaló, hanem csak II. Béla, II. Géza és III. István 
l - l típusszám nélkül megadott veretét megnevező, furcsa említésére: Ana-Maria Velter: Unele con-
sidéra^ privind circulaÇia monetará din secolele V-XII ín bazinul Carpatic — eu о privire specialä 
asupra teritoriului României (Considerations of the monetary circulation in the Carpathian area in 
the 5th - 12th centuries — with a special regard over the territory of Romania). Studii §i Cercetäri 
de Istorie Veche §i Arheologie 39 (1988) 273: Nr. 34. 

30 Egyik helyen sem bukkantak feltárás közben templom nyomára, ezért az ásató úgy vélte, 
hogy köznépi temetőt talált. Ezt korábban Bóna István is tudomásul vette — vö. Bóna István: 
Daciától Erdőelvéig. A népvándorlás kora Erdélyben (271-896). Erdély története. Főszerk.: Köpeczi 
Béla. I: A kezdetektől 1606-ig. Szerk.: Mócsy András - Makkai László. Budapest 19883, 227. —, 
később azonban arra gondolt, hogy e temetők valószínűleg nyomtalanul elpusztult fatemplomokhoz 
csatlakoztak: uö. A székely kérdés mai állása egy régész-történész szemszögéből. Történelem, régé-
szet, néprajz. Szerk.: Újváry Zoltán. Debrecen 1991, 13-14; uö.: A székely kérdés mai állása egy 
régész-történész szemszögéből. Korunk 3:11.: 12 (1991. december) 1531. Ennek lehetőségét később 
Székely Zoltán sem zárta ki: Székely Zoltán 1993-94, 289 (28. jegyz.). 

31 Bóna István 1991, 13 (30. jegyz.); uö. 1991a, 1531 (30. jegyz.). A H191 brakteáta IV Béla-féle 
korhatározásáról lásd alább! 

32 Vö. Lajos Huszár 1979, 36 (2. jegyz.). 
33 Székely Zoltán: Korai középkori temetők Délkelet-Erdélyben. In: Korunk Évkönyv. Szerk.: 

Ritoók János. Kolozsvár 1973, 222-228; Zoltán Székely: Cercetäri arheologice ín necropola feudalá 
de la Peteni sec. XII. Date arheologice preliminare (La nécropole féodale de Peteni). Materiale §i 
Cercetäri Arheologice 9 (1980) 508; uö.: 1993-94, 288-290 (28. jegyz.). 

34 Mindkét temető leletanyagában az öntött, kiszélesedő fejű karikagyűrűk és a magas rekeszű 
fejesgyűrűk látszanak a legfiatalabb típusoknak, vö. Parádi Nándor: Pénzekkel keltezett XIII. szá-
zadi ékszerek. A nyáregyháza-pusztapótharaszti kincslelet. Folia Archaeologica 26 (1975) 119-161. 
A többi lelet, beleértve a zabolai temető csavart huzalú, nagy s-végű karikáját is — vö. László Kovács 
1994, 114: 157. jegyzet (18. jegyz.) — a magyar köznépi temetők kései tárgyi anyagába sorolható. 
Egyes ékszerei 12. századi bizánci hatást mutatnak: Zoltán Székely: Elemente bizantine in inventa-
rul necropolelor din sec. al XH-lea la Zábala §i Peteni, jud. Covasna. Muzeul National 5 (1981) 
137-140. (E munkára Bóna István hívta fel a figyelmemet). Nem tartozik viszont az említett lelet-
anyagba a 130. bolygatott gyermeksír kerek, lapos aljú, nyakas gömbsorral szegélyezett, felületén 
két körbefutó borda között gyöngysorral díszített, közepén kerek kivágású vas rozettája, ami esetleg 
kelta eredetű lehet: Székely Zoltán 1993-94, 282, 286, 288, 292: 5. kép 9, 297: 10. kép 1 - l a (28. 
jegyz.); Jan Filip: Keltövé ve Strední Evropé. Monumenta Archaeologica 5. Praha 1956, 415, CIV t. 
18; hasonló megjelenésű gyöngysor- keretdíszes bronzrozetta: The Celts. Milano 1991, 252: a lap bal 
felső szélénél. E tanulmány lektora Bóna István rámutatott: „Petőfalvát és Zabolát nem a pénzek 
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keltezik, hanem a sírleletek: a hajkarika, a csat és a gyűrű típusok. Ezek egyértelműen java 12. 
századiak, sőt kora 13. századiak. A két temető leleteit személyesen ismerem, pénzek nélkül is 
Halimba és Majs lezáródása utánra, de a tatáijárás előttre kelteztem és keltezem őket!" 

35 A 11. század 40-50-es évtizedében való nyitásuk miatt már későinek számítható a teljesen 
feltárt, s ezért jól tanulmányozható pusztaszentlászló (Zala m.) — deáksűrűi és a tiszalúc (Borsod-
Abaúj-Zemplén m.) — sarkadpusztai, érmékben gazdag köznépi temető. Az előbbiben Salamon 
H14/15(2) és H17(2), valamint II. Béla H49(3) denára közötti volt az érmeállomány, míg az utóbbiban 
Aba Sámuel H7(l) és I. (Szent) László H22(3), H24(2), H25(3), H29(4) denárai között állt össze az 
érmeválaszték: Kovács László 1989-90, 71- 72 (24. jegyz.). 

36 A székelyek keletebbre települése már a 12. század középső harmadában megkezdődhetett, 
„hiszen a 13. század eleji oklevelek korábbi szállásterületüket desertum-nak nevezik. Ami ez esetben 
nem lakatlan pusztaságot, hanem korábbi lakosaitól elhagyott földet jelent.": Bóna István 1991, 13 
(30. jegyz.); uö. 1991a, 1531 (30. jegyz.). 

37 Makkai László: Erdély a középkori magyar királyságban (896-1526). Erdély története. Fő-
szerk.: Köpeczi Béla. I: A kezdetektől 1606-ig. Szerk.: Mócsy András - Makkai László. Budapest 19883, 
296-297. 

38 Bóna István 1988, 227 (30. jegyz.); uő. 1991, 13-15 (30. jegyz.); uő. 1991a, 1531-1532 (30. 
jegyz.). 

39 Bóna István 1991, 12-13 (30. jegyz.); uő. 1991a, 1530-1531 (30. jegyz.). 
40 A romániai szakirodalomban szokásos, hogy az érmék típusmeghatározását nem adják meg. 

Ha mégis, akkor a Réthy László (CNH), de leginkább az Unger Emil féle érmehatározó (U) hagyo-
mányos besorolásait követik a 12. századi anonim dénárok esetében is, ezért a kibocsátókra való 
utalásaik fenntartással kezelendők. 

41 Adrian Ioni{á szíves szóbeli közlését ezúton is megköszönöm; vö. Adrian Ioni{â: Quelques 
considérations sur la nécropole de Feldioara (dép. Bra§ov). In: International historical conference 
900 years from Saint Ladislas death, Oradea 16th - 18th june 1995. Oradea 1995, 11-12. 

42 Mariana Dumitrache: Cetatea säteascä din Dräu§eni, jud. Bra§ov, ansamblu de architecturá 
medievalä. Cercetäri arheologice 1973-1977 (La forteresse villageioise de Dräu§eni, dép. de Bra§ov, 
ensemble d'architecture médiévale. Recherches archéologiques). Cercetäri Arheologice in Bucure§ti 
3 (1979) 174, 176, 178, 180, 181, 184; csak ugyanígy: Adriana Stoia: Les fouilles archéologiques en 
Roumanie (1973-74). Dacia 19 (1975) 284; Bucur Mitrea: Découvertes monétaires en Roumanie -
1975 (XIX). Dacia 20 (1976) 291: Nr. 130; uő.: Découvertes monétaires en Roumanie - 1978 (XXII). 
Dacia 23 (1979) 375: 111; Ana-Maria Veiter 1988, 270: Nr. 12 (29. jegyz.). 

43 Zoltán Székely: Sud-Estul Transilvaniei ín secolele VI-XIII. e.n. (Délkelet-Erdély a VI-XIII. 
században). Aluta 6-7 (1974-75) 67; Mariana Dumitrache: Archäologische und baugeschichtliche 
Forschungen in der Repser Gegend (Viscri - Deutschweisskirch). Forschungen zur Volks- und Lan-
deskunde 21:2 (1978) 46; Ana-Maria Veiter 1988, 273: Nr. 31 (29. jegyz.); Bóna István 1991, 12 (30. 
jegyz.); uő. 1991a, 1531 (30. jegyz.). 

44 Mivel a betelepítésre nem uralkodása legelején került sor, feltételezhető, hogy később már 
egyre inkább csak az ő kibocsátásai maradtak a pénzforgalomban! 

45 Az anonim dénárok időrendje ismeretének hiányában a pénzes temetkezések temetőtérképre 
rajzolt helyzetéből nem olvasható le a temetkezések egymásutánisága, nem ismerhető fel a köznépi 
temetők sokszor megfigyelt, a szélei felé sugárirányban fiatalodó érmemellékletes síijaiból megmu-
tatkozó rendszerének — vö. Kovács László 1989-90, 3-7. kép (24. jegyz.). -— léte vagy nemléte sem. 
A sajnos többségében meghatározhatatlanná vált érméket tartalmazó petőfalvi temetőnek ugyan a 
szélén kerültek elő a III. Béla verette H66a típusú dénárok, s a H191 és H127 jelzetű, többé-kevésbé 
hasonló korúnak sejthető példányok is (ezekről alább a szövegben!), de helyzetükből merészség lenne 
a fenti rendszer szerinti temetkezésekre gondolni (4. ábra). A lényegesen jobb arányban meghatá-
rozható érméket tartalmazó zabolai temetőben ugyanez a rendszer még kevésbé mutatkozott meg, 
ugyanis a későinek sejtett H66 és H127 típusok nemcsak a peremsávban, hanem beljebb is előke-
rültek. Jellegzetesebbnek mutatkozott viszont a hasonló forgalmi idejűnek tekintett H149 és H164 
típusú dénárok (ezekről alább a szövegben!) temetőszéli helyzete (7. ábra). Az sem lehetetlen, hogy 
mindkét temető átlóvonalában egy-egy inkább pénzmellékletes sáv különült el, a petőfalviban EK-
DNY, a zabolaiban É-D irányban, ami arra utalna, hogy e temetőket a pénzmelléklet adásának 
időszaka előtt és után is használták volna. Tanulmányom lektora, Bóna István szerint túlságosan 
hamar feladtam a két térkép elemzését, mert rámutatott, hogy „a két temetőben szemmelláthatóan 
négy pénzcsoport különül el, s ezek nyilvánvalóan időrendi csoportok: AJ H66a-H112-H117a, 
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4+3=7x, В/ H149-H150a, ill. H149-H164-H171, 10+3= 13x, Cl H140, 3+l=4x, D/ H127 (+ H191) 
4+l=5x. Bár a megfejtés sejthető, ma mégis korai lenne. Viszont a legjobb úton van..." Bóna István 
feljegyzésre érdemes megfigyeléseit a zabolai temetőtérképen ábrázolta is, a petőfalvira pedig én 
vázoltam fel, vö. 7. ábra! 

46 1211. május 7. után: „...cruciferis de hospitali sanctae Mariae, quod quandoque fuit in 
Jerusalem, sed modo peccatis exigentibus situm est in Acaron, caritatis intuitu quandam terram 
Borza nomine, ultra silvas versus Cumanos licet desertam et inhabitatam contulimus pacifíce inha-
bitandam et in perpetuum libere possidendam,...et ad munimen regni contra Cumanos castra lignea 
et urbes ligneas construere eos permisimus. ": Franz Zimmermann - Carl Werner. Urkundenbuch zur 
Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I: 1191 - bis 1342. Hermannstadt 1892, 11; Györffy 
György. Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza 2 (Doboka, Erdélyi Fehér, Esztergom, Fejér, 
Fogaras, Gömör és Győr megye). Budapest 1987, 113; Makkai László 1988, 297-298 (37. jegyz.). A 
kifejtett magyarázati lehetőségre Benkő Elek hívta fel a figyelmemet, szíves tanácsát ezúton is 
megköszönöm. 

47 Amint az az alábbiakból magyarázatot nyer, az akkor legújabb érmehatározóként Unger 
Emil munkáját forgató ásató és feldolgozók a H191-et Ш. Béla veretének tekintették: Zoltán Székely 
1980, 507 (33. jegyz.); Bóna István 1988, 227 (30. jegyz.). Az inkább IV Béla korára való keltezés 
Bóna Istvánnál Huszár Lajos újabb munkáját használva jelentkezett: Bóna István 1991, 13 (30. 
jegyz.); uö. 1991a, 1531 (30. jegyz.). 

48 Hasonló mértékű folytonossági hiány volt megfigyelhető a l l . században folyamatos pénz-
mellékletadást mutató halimba (Veszprém m.) - cseresi köznépi temetőben, ahol mindössze l - l 
Kálmán H37 és II. Béla H49 típusú dénár látott napvilágot, valamint a már említett pusztaszent-
lászló-deáksűrűi temetőben, ahol Kálmán mindössze 2 típusú veretét - H35(l) és H37(2) - csak II. 
Béla egyetlen típusa - H49(3) - követte: Kovács László 1989-90, 68-69, 71 (24. jegyz.). 

49 CNH 269-270, 271-283 (H136-137; H191-192, 194-202): Réthy László 1899, 32-33 (2. 
jegyz.). 

50 Réthy László 1899, 32 (2. jegyz.). 
51 Az 1-2. csoportról már volt szó: vö. fentebb 8. jegyzet! 
52 A CNH 271-281 = H191-192, 194-200 brakteáták, míg a velük rokon CNH 263-265 = 

H69-70 veretek III. Béla denára, ill. annak csegelye: Lajos Huszár 1979, 40 (2. jegyz.). 
53 Hóman Bálint 1916, 238 (1. jegyz.). 
54 Kovács Ede: Árpádházi királyaink pénzeinek technikájáról. Numizmatikai Közlöny 2 (1903) 5. 
55 Hóman Bálint 1916, 238: 1. jegyzet, 254: táblázat és 4-7. jegyzet (1. jegyz.). Az itt bemutatott 

7 kincslelet közül véleménye szerint a sövényházi, hatrongyosi és kisgáji leletben bukkant fel a H191 
jelzetű brakteáta: 

Hatrongyos: azonos a sövényháza - hatrongyosi kinccsel, tehát törölni kell! Ld. alább! 
Kisgáj (Gaiu Mic, jud. Timi§, Románia): 1903-ban talált vegyes érmelelet, amelyben III. Béla 

H69 típusú denárához és a magyar brakteátákhoz 366 friesachi dénár csatlakozott. A legfiatalabb 
veret: III. Henrik angol király (1216-1242) 26 érméje: G-n (= Göhl Ödön): Éremleletek. Numizma-
tikai Közlöny 2 (1903) 106; Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1903. évi állapotáról. Budapest 
1904, 40; Berkeszi István: Délmagyarország éremleletei. Temesvár 1907, 19; Király Ferenc: Éremlelet 
Örkénypusztán a XIII. századból. Numizmatikai Közlöny 52-53 (1953-54) 11; Gedai István: Árpád-
kori lemezpénzeink kormeghatározásához. Numizmatikai Közlöny 64-65 (1965-66) 34-35. 

Sövényháza (Csongrád m.) - Hatrongyos dűlő: 1879/80-ban kiszántott cserépedényben talált 
vegyes érmekincs, amelynek egy része elkallódott. Megmaradt 1 ezüstlemez ruhadíszkorong? griff-
ábrázolással?, valamint a 138 magyar érméhez és brakteátához csatlakozó 91 friesachi dénár és 
idegen pénz. A legfiatalabb verete I. (Nagy) Lajos (1342-1382) 46 garasának, vagy Széchy Miklós 
szlavón bán (1346-1349) denárának, ill. Stepan Dusán szerb király (1331-1346), ill. cár (1346-1355) 
együttesen 38 ezüstérméjének valamelyike lehetett: Reizner János: Éremlelet Sövényházán. Archa-
eologiai Értesítő 18 (1898) 81-82; Tömörkény István - Harsányi Pál: A szegedi múzeumba került 
régipénz-leletek. Numizmatikai Közlöny 11 (1912) 10-11; Hatrongyospart néven: Király Ferenc 
1953-54, 11 (55. jegyz.); György Székely Slawonische Banalmünzprägung. Régészeti Dolgozatok az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészeti Intézetéből - Dissertationes Archaeologicae ex Institute 
Archeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae 11:8 (1980) 29. 

56 Unger Emil 1958, 10, VII. t: 102 (14. jegyz.). 
57 Anyaggyűjtését a sajátommal bővítettem ki: 
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Bánkút (Csongrád m.): 1897-ben megszerzett kincslelet 2772 érméjét mutatták be a MNM 
Éremtárában. III. Béla H69 típusú denárai, valamint magyar lemezpénzek mellett, 10 friesachi és 1 
kölni dénárt is tartalmazott, ezek legfiatalabbika valószínűleg II. Eberhard salzburgi érsek (1200-
1246) 7 denára_ volt: R. L. (= Réthy László): A M. N. Múzeum Éremtárának 1897. évi gyarapodása. 
Archaeologiai Értesítő 17 (1897) 88; Gedai István 1965-66, 34 (55. jegyz.). 

Békéscsaba (Békés m.): A magyar brakteátákhoz 10 friesachi dénár csatlakozott, amelyek leg-
fiatalabbja II. Eberhard salzburgi érsek (1200-1246) 8 denára volt: Gedai István 1965-66, 34 (55. 
jegyz.). 

Nagyecsed (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) - Bagolyvár: 1967 előtt edényben talált s 911 érmét, 
valamint további töredékeket tartalmazó vegyes kincslelet, amelyben a magyar brakteáták mellett 
683 friesachi dénár volt. Legutolsó verete II. Frigyes császár (1236-1239, 1246-1250) bécsi denára: 
Gedai István: A nagyecsedi Árpád-kori éremlelet. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 8-9 
(1965-66) 57, 73. 

Nagyősz (Triebswetter; Tomnatic, jud. Timi§, Románia): Az 1888-ban kiszántott cserépkorsó-
ban elrejtett kincsben mintegy 2000 érme volt, s ebből mind III. Béla H69 jelzetű denárának, mind 
a magyar brakteátáknak csak a típusát jegyezték fel, a darabszámát nem. A 107 friesachi és 3 kölni 
dénárból, amelyek közül csak 67 db meghatározása ismert, a legfiatalabb II. Frigyes cseh herceg 
(1229-1246) denára volt: Berkeszi István 1907, 31 (55. jegyz.); Király Ferenc 1953-54, 11 (55. jegyz.); 
Gedai István 1965-66, 35 (55. jegyz.). 

Nyáregyháza (Pest m) - Pusztapótharaszt, Zsengellér dűlő I. kincs: 1964-ben szőlő alá forga-
táskor, a terület legmagasabb részén cserépedényben előkerült kincslelet: 8 brakteáta és 16 friesachi 
dénár. Utóbbiak között a legfiatalabb IV Henrik anders-meráni herceg (1204-1228) denára volt: 
Gedai István: A nyáregyházi lelet éremanyaga. Numizmatikai Közlöny 68-69 (1969-70) 38; Parádi 
Nándor 1975, 122 (34. jegyz.). 

Nyáregyháza (Pest m) - Pusztapótharaszt, Zsengellér dűlő II. kincs-. 1965-ben az I. kincs lelő-
helyétől K-ÉK irányban 50-60 méterre előkerült kincslelet, amelynek darabjait szőlőtelepítéskor, 
majd a talajfelszínen összeszedegetve, továbbá tárcsázáskor, végül pedig ásatással és fémkutatóval 
gyűjtötték össze ékszerek, valamint 759 magyar, 997 friesachi és egyéb érme összetételben. A legfi-
atalabb veret II. Frigyes császár (1236-1239, 1246-1250) aacheni denára: Gedai István 1969-70, 
25-37 (57. jegyz.). Megjegyzendő, hogy a kincsben Ottokár osztrák herceg (1251-1261) bécsi denára 
is előkerült, de típusának A. Luschin-Ebengreuth által ajánlott meghatározása helyességét Gedai 
István e leletegyüttes összetétele alapján kétségbe vonta, ugyanis benne 1240 utáni időre utaló egyéb 
veret nem volt: uő. 1969-70, 37 (57. jegyz.). A lelet ékszereiről: Parádi Nándor 1975, 119-126 (34. 
jegyz.). 

Ostrovo (opst. Vinkovci, Horvátország): A mintegy 3500 érmét tartalmazó leletből III. Béla H69 
és II. András H225 típusú denárai mellett magyar brakteáták valamint 131+ friesachi, bécsi dénár 
és egyéb veret meghatározása ismeretes. A legfiatalabb érme Rudolf osztrák herceg (1276-1281) 
kibocsátása volt: Göhl Ödön: Dr. Josip Brunsmid: Nekoliko nasasca novaca na skupu u Hrvatskoj i 
Slavoniji. Numizmatikai Közlöny 4 (1905) 154; Gedai István 1965-66, 35 (55. jegyz.). 

Szánk (Bács-Kiskun m.): 1971-ben birkák által kitaposott kincslelet, amelyből 853 brakteáta 
és 328 friesachi, kölni dénár került meghatározásra. A legfiatalabb veret Engelbert kölni érsek 
(1216-1255) denára volt: Lajos Huszár-. Der Münzfund von Szánk aus dem 13. Jahrhundert (A 
Szánk községben talált 13. századi éremlelet). Cumania 4 (1976) 271. 

58 Gedai István 1965-66, 33, 38 (55. jegyz.). 
59 Gedai István 1965-66, 38-40 (55. jegyz.). 
60 Később a Nyáregyháza (Pest m.) - Pusztapótharaszt, Zsengellér dűlőbeli 2 érmelelet érté-

kelése kapcsán általánosságban ugyan, de határozottabban foglalt állást a brakteáták IV Béla kori 
volta mellett. Rámutatott, hogy a „brakteáták a tatáijárást nem sokkal megelőző évek terméke...bár 
a kutatás jelenlegi állása mellett nem tudunk kielégítő választ adni arra a kérdésre, hogy a magyar 
király denára miért nem szerepel az e-korbeli leletekben. Még akkor is feltűnő lenne e jelenség, ha 
olyan megoldásra gondolnánk, hogy IV Béla a tatáijárás előtt csak lemezpénzeket — brakteátákat 
— veretett volna".: Gedai István 1969-70, 40 (57. jegyz.). A két érmelelet megkülönböztetésének 
szükségességéről: Parádi Nándor 1975, 119-124 (34. jegyz.). Néhány év múlva a szigetcsépi (Pest 
m.) friesachi lelet kapcsán, amely brakteátát nem, de II. András veretet tartalmazott, ugyancsak erre 
utalva jegyezte meg: „a lelet összetétele egy negatív adattal járul hozzá egy sokat vitatott magyar 
numizmatikai problémához. Nem lehet ugyanis végérvényesen eldöntöttnek tekinteni a magyar le-
mezpénzek (brakteáták) kormeghatározását; vitatott, hogy III. vagy IV Bélához köthetők-e. Korábbi 
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munkánkban IV Béla vereteinek véltük, és ezt a nézetünket erősíti ez a lelet is. A magyar brakteáták 
ugyanis friesachi dénárokkal kerülnek elő, mégpedig olyanokkal, amelyeknek elrejtési idejét 1241-re 
tehetjük. Természetesen nem minden friesachi lelet tartalmazott magyar brakteátát is, így nem 
perdöntő az 1220 körül elrejtett szigetcsépi lelet braktea hiánya. Ellenkező esetben viszont perdöntő 
lett volna. Azonban ebben az esetben is igen fontos adat.": Gedai István: A szigetcsépi friesachi 
denárlelet. Numizmatikai Közlöny 74-75 (1975-76) 35. A tyúkod (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) -
bagolyvári kincslelet feldolgozásakor ugyancsak rámutatott, hogy friesachi denárainak egy része 
1235 utáni, tehát 1241-ben rejthették el, vagyis bracteátái — Н192ЦЗЗ), H195(136), H197(l), 
H199Ü48), H200(226) — ismét csak IV Béla idején forogtak: Gedai István: A XIII. századi veretlen 
ezüst forgalma Magyarországon. A tyukodi friesachi éremlelet. Numizmatikai Közlöny 82-83 (1983-
84) 27. 

61 Vö. Gedai István 1965-66, 39: 66. jegyzet (55. jegyz.). 
62 Lajos Huszár 1979, 53 (2. jegyz.). 
63 Lajos Huszár 1979, 54 (2. jegyz.). 
6 4 Vö. Lajos Huszár 1979, 8, 33 (2. jegyz.). 
65 Huszár Lajosnak a brakteáták III. Béla kori keltezését valló szóbeli véleményét Gedai István 

több alkalommal is rögzítette. ,,Mind a lemezpénzeket, mind az összes idegen pénzt demonetizálva, 
pénz-jellegétől megfosztva, mérlegelt ezüstként használták, mint kötelező évi kényszerbeváltás alá 
nem eső, jó ezüstből vert érmeket. Ez az oka annak, hogy királyi dénár, amivel darabonként fizettek, 
nem fordul elő ezekben a (rendszerint friesachi dénárokat és brakteátákat tartalmazó - K. L.) 
kincsleletekben, amelyeket az előbb említett módon használtak, mert a magyar dénárnak névleges 
értéke nagyobb volt a mérlegelve használt pénzdarabnál. így a demonetizált pénz sokkal tovább 
lehetett forgalomban, mivel ezüstértékét nem veszítette el, végeredményben tehát elképzelhető, hogy 
III. Béla pénzeit ilyen értelemben használták a XIII. sz. első felében. Huszár Lajos érvelése logikus. 
A rendelkezésünkre álló adatok elégtelensége cáfolatát lehetetlenné teszi, bár úgy érezzük, hogy e 
magyarázat még nem kielégítő. Annál is inkább, mert tudjuk, hogy pl. az átvonuló keresztesek kölni 
és friesachi denárát darabszám váltották át magyar királyi dénárra.": Gedai István 1965-66, 38 (55. 
jegyz.). Később megismételte Huszár Lajos véleményét, miszerint „a friesachi dénárokat és a magyar 
lemezpénzeket pénzjellegétől megfosztva, demonetizálva használták, mert ez értékállóbb volt az 
ugyanakkor névlegesen nagyobb értékű dénárnál, amit viszont évente be kellett váltani. Nagyon 
logikus érvelés — fűzte mindehhez Gedai István a maga ellenvetését —, mégsem tudjuk elfogadni, 
mert a friesachi éremleletek döntő többségét 1241-ben rejtették el egy hirtelen ránk szakadó vész 
elől, s ki-ki azonnal elrejtette értékét, pénzét, nem lehetett ideje forgalmi pénzét értékálló pénzzé 
váltani. Márpedig az elképzelhetetlen, hogy mindenkinek csak forgalmi értékétől megfosztott pénze lett 
volna.": Gedai István: Árpád-kori éremlelet Pátrohán. Numizmatikai Közlöny 66-67 (1967-68) 41. 

66 István Gedai: Fremde Münzen im Karpatenbecken aus dem 11-13. Jahrhunderten. Acta 
Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 21 (1969) 113-114, 131. 

67 A mérhető csontanyagban készült ugyan antropológiai vizsgálat - LaurenÇia Georgescu: 
Materialul osteologic uman descoperit ín necropola din secolul al XII-lea de la Peteni. Materiale §i 
Cercetäri Arheologice (1980) 509-513. uő.: Unele consideraÇii antropologice privind populaÇia sec. al 
XII-lea din Sud-Estul Transilvaniei-zona Covasna. Muzeul National 5 (1981) 141-143 (a zabolai 
temető anyagáról írott munkára Bóna István hívta fel a figyelmemet), s bár Székely K. Zsolt tanul-
mánya címében paleodemográfiai vizsgálatokat sejtetett, tulajdonképpen „csak" nemi és életkori 
szempontokat követő régészeti feldolgozást végzett: Zsolt Székely 1985-86 (25. jegyz.). Székely Zoltán 
a zabolai temetőről úgy vélekedett, hogy abba egy 30^10 főből állt közösség mintegy 70-80 évig 
temetkezett: Székely Zoltán 1993-94, 288 (28. jegyz.); utalása: György Acsády - László Harsányi -
János Nemeskéri: The population of Zalavár in the middle ages. Acta Archaeologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae 14 (1962) 129: 8. táblázat. Arra nem utalt, hogy a születéskor várható 
élettartamot kiszámította volna, emellett a reális félévszázados temetőhasználat helyett, 70-80 éves-
sel számolt. 

68 Feltételezhető volna az is, hogy a III. Béla verette H66a dénárok e két temetőnek nem a 
legkésőbbi, hanem akár a legkorábbi veretei, s az anonim dénárok, ill. a H191 brakteáta pedig a 
tatáijárás bekövetkeztéig tartó bő fél évszázad (1172-1241) emlékei. E feltevésnek azonban ellent-
mondani látszik a temetők nem templomkörüli, hanem köznépi jellege és régészeti anyaga, valamint 
mind III. Béla, mind utódai egyre növekvő számú biztos érmetípusának hiánya. 
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69 A számítás előfeltétele az, hogy kizárólag egy-egy falu lakóit sejtsük egy-egy temető haszná-
lóiban, ami Benkő Elek szíves megjegyzése szerint nem bizonyított. Ő és Bóna István is túlzottan 
soknak találta a számítások eredményéül kapott generációnkénti 22-37 zabolai családot is. 

70 Kiss Attila felidézte, hogy a különféle szerzők 5-10 közöttire becsülték családonként a tagok 
számát, de Györffy György rámutatott „hogy a nemzetközi irodalom az ötös családlétszámot a ma-
ximumnak tartja.": Kiss Attila: Baranya megye X-XI. századi sírleletei. Magyarország honfoglalás-
és kora Árpád-kori temetőinek leletanyaga 1. Budapest 1983, 197: 5. jegyzet. 

71 A Kiss Attila felvázolta módszer alapján számítva, vö. Kiss Attila 1983, 197 (70. jegyz.). Kiss 
Attila egyébként a Majs (Baranya m.) - Udvari rétek lelőhelyű 1130 sírós, s általa mintegy 130 éves 
használati idejűre becsült nagy köznépi temető falujában 4.6 generációt, abban nemzedékenként 
247-249 főt, ill. a különféle szerzők becslése szerint 25-35-50 családot feltételezett: uő. 1983, 197 
(70. jegyz.). 

72 A keltezetten említett háznépek száma falvanként: Dorog, Gessen (?)/1061: 10-10, Zsik-
va/1075: 12, Kölked/1002, Noa/1061: 14-14, Pográny/1075: 15, Szürnyeg/1067: 20, Zsadány/1060: 22, 
Alexander/1061: 26, Szentmárton/1061: 34, SzölIős/1075: kb. 51, Szárberény/1002: 54-60, Zselic-
szentjakab/1061: 59, Szántó/1002/: 62, Ártánd/1075: 120: Györffy György: Magyarország népessége a 
honfoglalástól a XIV század közepéig. Szerk.: Kovacsics József. Budapest 1963, 48-49; vö. Kiss Attila 
1983, 197: 4. jegyzet (70. jegyz.). A dömösi prépostság 1138. évi összeírásában szereplő falvak lakó-
iról: Györffy György: Dömös falu prépostsága és népei az Árpád-korban. In: A Duna menti népek 
hagyományos műveltsége. Budapest 1991, 291-295. 

73 Éremleletek. Kéziratos jegyzék a MNM Éremtárában feldolgozott érmeleletekről. III. 1-2: 
1951-1989, Nr. 1. 

74 Eva Kolníková: Obolus mrtvych vo vcasnostredovekych hroboch na Slovensku (Totenobolus 
in frühmittelalterlichen Gräbern der Slowakei). Slovenská Archeológia 15 (1967) 192, 202-203: Nr. 
64, 203: Nr. 76, 219: 2. t. 3, 10. 

75 Eva Kolníková 1967, 192, 201: Nr. 52, 202: Nr. 59, 218: 1. t. 25, 29 (74. jegyz.). 
76 Eva Kolníková 1967, 193, 204: Nr. 78-79, 219: 2. t. 17-18 (74. jegyz.). 
77 Eva Kolníková 1967, 193, 207: Nr. 115, 120, 220: 3. t. 1, 6 (74. jegyz.). 
78 Radu Harhoiu és Lukács Antal ásatásán 1988-ban 60 sír feltárásig jutottak el. A temető 

belseje felé többrétegűvé váló temetkezéseket egyebek között 12. századi anonim dénárok — 30. sír: 
H156, ?. sír: H139 — keltezték: Benkő Elek: A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája. Varia 
Archaeologica Hungarica 5 (1992) 24. A részletes adatokat Benkő Elek és Lukács Antal szívességének 
köszönhetem. 

79 Itt is megköszönöm Kovalovszki Júlia szívességét, hogy közöletlen ásatásának teljes érme-
anyagát áttekinthettem; vö. Kovalovszki Júlia: Visegrád - Várkert. Régészeti Füzetek 1:45 (1993) 69: 
Nr. 113. 

80 Érdekes, hogy ezt a kincsleletek tanúsága nem erősítette meg, ugyanis a II. Géza két veret-
típusát (H55, H56) is tartalmazó mezőzáhi kincsben a H76 éppen nem fordult elő! 

81 Gedai István 1965-66, 37 (55. jegyz.); véleményét saját — itt közre nem adott — gyűjtésem 
is megerősítette. 

82 A homoródszentpál (Sínpaul, jud. Hargita, Románia) — bélabánvári jórészt ismeretlen ösz-
szetételű és mennyiségű kincsrészletről: Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, 
természetrajzi és népismei szempontból. I. Pest 1868, 166; Kanozsay Margit - Banner János: Torma 
Károly leveleiből. Régészeti Dolgozatok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészeti Intézetéből 
- Dissertationes Archaeologicae ex Institute Archeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae 
1:6 (1964) 21-23; részletesen: Kovács László 1994 (24. jegyz.). 

83 Ismeretlen lelőhely (Fejér m.): szinte zártnak tekinthető kincslelet: MNM É It. sz.: B. 
8./1921.1-91; Harsányi Pál: Éremleletek. Numizmatikai Közlöny 20 (1921) 56; Jeszenszky Géza: 
Szent László korabeli magyar éremlelet és tanulságai. Numizmatikai Közlöny 38-39 (1939-40) 36; 
uő.: A vezérek pénzverése. Numizmatikai Közlöny 40 (1941) 27; részletesen: uő.: Szent László ko-
rabeli éremlelet Székesfehérvár vidékéről. Numizmatikai Közlöny 41 (1942) 24. 

Andornaktálya (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) - Sodorna utca 6. (ma: Dózsa György utca 3.): 
eredetileg 150-nél több érméjéből 143 maradt: Miskolc, Herman Ottó Múzeum lt. sz.: 58.160.1: 
Leszih Andor: Az andornaktályai Kálmán-denárlelet. Numizmatikai Közlöny 41 (1942) 28-34. 

Ismeretlen lelőhely (Bács m.): Nuber Károly Ferenc közlése, minden egyéb adat nélkül: Hóman 
Bálint 1916, 207, 207: 7. jegyzet (1. jegyz.). 
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Mosonytétény (Tadten, Bez. Neusiedl am See, Burgenland, Ausztria): minden bizonnyal zárt 
kineslelet: Alphons Barb - Fritz Dworschak: Der Fund von Tadten, Burgenland. Numismatische 
Zeitschrift 29 (1936) 69-72. Mivel elnézésből a H47a 201 példányát kifelejtette, a leletet csupán 1712 
darabosnak számította: Jeszenszky Géza 1939-40, 36: 2. táblázat (83. jegyz.). 

Garamszentbenedek (Hronsky Benadík, okr. Ziar nad Hronom, Szlovákia): rekonstruált, de még 
teljesen meg sem határozott, zártnak még fenntartással sem tekinthető kincslelet: Jozef Hlinka -
Ludmila Kraskovská - Jozef Nóvák: Nálezy stredovekych a novovekych mincí na Slovensku. Nálezy 
mincí na Slovensku. 2. Bratislava 1968, 49: Nr. 27. Minderről részletesen: Kovács László 1994 (24. 
jegyz.). 

84 A pénzújítás kérdését önálló tanulmányban tekintettem át: Kovács László: A kora Árpád-
kori pénzújításról. Századok 130. (1996) 823-860. 

85 A lelet darabszáma bizonytalan, „egy része (63 db) mostanában Déri Frigyes gyűjteményébe 
került.": Harsányi Pál 1921, 55 (83. jegyz.). Az érméket a tulajdonosa Budapesten a MNM-ban 
őriztette, s nem került gyűjteményének egyéb darabjaival együtt a debreceni múzeumba: M. Nepper 
Ibolya 1992 őszén írott levele nyomán; szívességét ezúton is megköszönöm. 

86 „Kucklánder-szőlők" lelőhelynéven is! MNM É lt. sz.: 1429 = 331/1871.1-2; Fleischmann 
Jenő: (Archaeologiai levelek). Archaeologiai Értesítő 5 (1871) 281-282; O. T. (= Ortvay Tivadar): 
Hazai leletek. Archaeologiai Értesítő 9 (1875) 123; Hóman Bálint 1916, 250 (1. jegyz.); Horváth 
István - H. Kelemen Márta - Torma István-. Komárom megye régészeti topográfiája. Esztergom és 
a dorogi járás. Magyarország régészeti topográfiája 5. Budapest 1979, 202: 8/64. lh. Megjegyzendő, 
hogy az a Singer Jakab, akinek Fleischmann Jenő 1871-ben bemutatta a hozzá került érméket, s 
ciki azok nagy részét meg is vásárolta, 1873-ban két érmét adott az MNM É-nak: II. Béla H50(l), 
12. századi anonim dénár H92(l), lt. sz.: 1634 = 110./1873.1-2. Utóbbiaknak a kincshez tartozása 
valószínű, de nem bizonyítható, ezért nem számoltam velük: vö. uők. 229: 8/***. Gedai István tévesen 
állította, hogy a kincsben csupán H76 és H92 jelzetű anonim dénárok voltak: Gedai István 1989-90, 
379 (16. jegyz.). 

87 Esztergom, Balassi Bálint Múzeum lt. sz.: 55.1127.1-1207.1, 55.2008.1-2206.1; Király Fe-
renc: XII. századi pénzek Magyarországon. Az esztergomi lelet összefoglaló feldolgozása. Folia Archae-
ologica 7 (1955) 127-140; Horváth István - H. Kelemen Márta - Torma István 1979, 229: 8./***. (81. 
jegyz.). 

88 I. kincs: Z. L. (= Zimmermann Lajos): Bot (Fejér m.). Numizmatikai Közlöny 17 (1918) 
109-110. II. kincs: Szentgáli Károly: A fejérvármegyei és Székesfehérvár városi múzeum érmegyűj-
teménye. Numizmatikai Közlöny 10 (1911) 118; Jeszenszky Géza 1929-30, 45 (13. jegyz.); 1221 db-ot 
említett: Börzsönyi Arnold: A fejérvármegyei és székesfehérvári múzeum. Numizmatikai Közlöny 25 
(1926) 203. 

89 MNM É lt. sz.: В. 21./1920.1-7; Harsányi Pál 1921, 55 (83. jegyz.); Jeszenszky Géza 1929-30, 
45 (13. jegyz.); Fehér Géza - Ery Kinga - Kralovánszky Alán: A Közép-Duna-medence magyar 
honfoglalás- és kora Árpád-kori sírleletei. Leletkataszter. Régészeti Tanulmányok 2 (1962) 10: 17. 
jegyzet. 

90 A kincsként kezelt 115 példányos érmeegyüttes összetétele: II. Béla H50(106) dénár, 12. 
századi anonim dénár H76(9); MNM lt. sz.: L. 3./1985.1-58. Az előkerülési adatok nélküli érméket 
lelet(töredék?)nek tekintette: Gedai István 1989-90 (16. jegyz.). 

91 Minden említés 203 darabosnak írta le a kincset, kivéve Jeszenszky Gézát: MNM É lt. sz.: 
1701 = 265./1873.1-7; O. T. (= Ortvay Tivadar): Hazai leletek. Archaeologiai Értesítő 9 (1875) 59; 
Réthy László: Margitszigeti árpádkori éremlelet. Archaeologiai Értesítő 14 (1894) 60: Nr. 7; Ion 
Sabáu: CirculaÇia monetarä ín Transilvania secolelor XI-XIII, ín lumina izvoarelor numismatice (La 
circulation monétaire en Transylvanie aux XIe - XIIIe siècles, à la lumière des sources numismati-
ques). Studii §i Cercetäri de Numismaticä 2 (1958) 299: Nr. 62; Fehér Géza - Éry Kinga - Kralo-
vánszky Alán 1962, 12: 17. jegyzet (89. jegyz.). Jeszenszky Géza változtatásai: elhagyta a H55(l)-t, 
a H82a helyett H82-t írt, a H106 (39 db helyett 59 - lehet, hogy csupán sajtóhiba?): Jeszenszky Géza 
1929-30, 46 (13. jegyz.). 

92 30^10.000 érméből álló törtezüstlelet, amelynek összetételét pontosan nem határozták meg. 
Éber Lászlóné a pénzek összsúlyából mintegy 39.400 db-ot számított: Éber Lászlóné: A richárdpusz-
tai éremlelet. Numizmatikai Közlöny 3 (1904) 87. Az MNM É leltárkönyvében 30.940 db van beírva: 
lt. sz.: B. 20./1899.1-12. Jeszenszky Géza más átlagsúlyokkal számolva 32.000 darabot sejtett: Je-
szenszky Géza 1929-30, 45 (13. jegyz.). A táblázatba foglalt vereteken kívül friesachi dénárok, bi-
zonytalan meghatározású darabok voltak benne. Zárópénzének nem fogadták el a CNH 263 (= H69) 
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veretet, mert IV Béla pénzének tekintették és a felső földrétegből vagy utólag a kincsbe keveredett-
nek vélték - Éber Lászlóné 1904, 88; Fehér Géza - Éry Kinga - Kralovánszky Alán 35: Nr. 305 (89. 
jegyz.) - , holott valójában III. Béla-H69(l) típusú denára volt. A magyar érmetan évszázados mu-
lasztása, hogy ez a különleges méretű kincs feldolgozatlan maradt, tetézve azzal, hogy nem ellenő-
rizték azon sejtés valódiságát sem, hogy a táblázatban szerepeltetett Etyek - Botpuszta I—II. kincs, 
a bicskei kincs, sőt az Esztergom (-Komárom) megyei ismeretlen lelőhelyű kincs nem ugyanazon 
hatalmas kincslelet, az etyek - richárdpusztai külön-külön sorsra jutott részlete-e? vö. Jeszenszky 
Géza 1929-30, 45 (13. jegyz.). 

93 Hóman Bálint listája a következő volt: Richárdpuszta, Bothpuszta (II.), Vörösmart, Eszter-
gom I—II. (= Téglagyár, ill. „Graner Fund" ), Mezőzát (= Mezőzáh), Esztergom megye, Kóka, Erdőd, 
Szlavónia, Nagyteremia, Bács: Hóman Bálint 1916, 250-251 (1. jegyz.). Az általam eddig nem emlí-
tett leletek: 

Vörösmart (Zmajevac, opst. Beli Manastir, Horvátország): nem kincslelet, hanem a falu és 
szomszédja határából begyűjtött szórvány érmék: vö. Harsányi Pál. Éremleletek. Numizmatikai 
Közlöny 9 (1910) 135 

Kóka (Pest m.): 27-28 érméből álló kincs(részlet?) más korszakra utaló zárópénzzel: 12. századi 
anonim dénárok H106Q), H140U), H145(2), H152Ü7), H156(2), H159(l), H189(l), H180(2) mellett 
Imre H75(l) denára volt: MNM É lt. sz.: 39./1893.1-25; Réthy László: Árpádkori éremlelet. Archa-
eologiai Értesítő 13 (1893) 455-456. 

Erdőd (Erdut, opst. Osijek, Horvátország): kincsrészlet, amely Nuber Károly Ferenc 1916 előtti 
közlése szerint Cseh Ervin ny miniszter birtokában volt: 12. századi anonim dénárok H113(123), H130(15), 
H144(203), H150(2), H152(10), Н158ЦЗ), H162(84), egyéb adatai ismeretlenek: Hóman Bálint 1916, 
251: 2. jegyzet (1. jegyz.). 

Ismeretlen lelőhely (Szlavónia, Horvátország): mintegy 900 darabos kincs(részlet?) amelyből 
csupán a következők ismeretesek: 12. századi anonim dénárok H123, H124, H148, H152 ismeretlen 
mennyiségben és sorssal, továbbá H144 egykor Réthy László birtokában: Ry (= Réthy László): 
Árpádkori éremlelet. Archaeologiai Értesítő 5 (1885) 30. 

Nagyteremia (Máriafölde; Marienfeld; Teremia Mare, jud. Timi§, Románia): kivételesen kizá-
rólag 12. századi anonim dénárokból álló kincs, amelyben min. 1292 érme volt, köztük H123, H124, 
H145, H148, H152, H180, H180a típusú anonim dénárok ismeretlen megoszlásban. A kincs érméiből 
200 példányt 1905. július 4-én Kisléghy Nagy Gyula ajándékozott a múzeumnak: MNM É lt. sz.: B. 
34./1905.1-6. További 1092 db-ot pedig az ő közvetítésével még aznap a nagyteremiai lakos, Götz 
György adott el: MNM É lt. sz.: В. 35./1905.1-6. Megjegyzendő, hogy a típusok szerinti mennyiséget 
be sem írták a leltárkönyvbe, csupán a 34. tételnél jelezték: „101 db duplum" . Valamikor később 
ceruzával ugyanezen tétel 1-2. és 6. alszámához 3 típus mennyiségét jegyezték be ceruzával: H145(l), 
H148(57), H180/180a(41), s az 1966. évi revízió alkalmával is csak ezek voltak meg. Vö. Jelentés a 
Magyar Nemzeti Múzeum 1905. évi állapotáról. Budapest 1906, 48; Berkeszi István 1907, 43 (55. 
jegyz.); Hóman Bálint 1916, 251: a H180/180a = CNH 160-161 összevonásával (1. jegyz.). 

Bács: vö. fentebb a 10. jegyzet! Minderről részletesen: Kovács László 1994 (24. jegyz.). 
94 Gedai István a H76, H84, H91, H92, H94 jelzetű anonim dénárokat II. István és II. Béla 

korára valószínűsítette: Gedai István 1989-90, 379 (16. jegyz.). 
95 Sic!: Gedai István 1989-90, 379 (16. jegyz.). 
96 A fentebbi felsorolásomban szerepelt nadány - széplaki 411. sírban azonban a H76 jelzetű 

anonim dénárt II. Géza H55 típusú denára kísérte, nem zárva ki, de meg sem erősítve Gedai István 
II. Béla kori keltezésének lehetőségét. 

97 Azaz a bicskei, a két esztergomi (Téglagyár, „Graner Fund" ), az etyek-botpusztai I., az 
ismeretlen lelőhelyű és a mezőzáhi kincs. 

98 Azaz két végletként az ismeretlen lelőhelyű (Esztergom m.) és az etyek-botpusztai II., ill. 
az etyek-richárdpusztai kincs (vö. 11. ábra). 

99 A módszertanilag nem megalapozottan, csupán a hasonló érmeképeik alapján Kálmán ve-
retei közé sorolható anonim dénárok közül a tárgyalt vegyes kincsleletekben csupán a H76, H84, 
H95, H98, H99 jelzetűek fordultak elő, a II. István érméinek véltek közül viszont egyik sem! Erről 
vö. Kovács László 1995 (84. jegyz.). 

100 Elfogadhatatlan kiindulással jutott részben hasonló eredményre Gedai István a Pátroha 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) - Bútorka dűlőbeli kincsrészlet feldolgozása kapcsán. Az 1931-ben 
előkerült kincsben 7439 érme volt, amelyből 7557! példányt és súlyra mért töredékeket leltároztak 
be. A múzeumban azonban egy további 62 példányos leletrészt is őriztek, amely mind Csallány 



12. SZÁZADI ANONIM DÉNÁROK 9 5 

Dezső, mind pedig Németh Péter szerint ugyanehhez a kincshez tartozott. Gedai István szerint 
két lelet keveredésével számolhatunk, s a kincsek szokásos összetétele szerint a pátrohai leletben 
eredetileg a következő típusok lehettek: Ш. Béla H69(2178) denára, Н191Ц), Н192Ц083), H195(36), 
H198(4), H199(3084), H200U108) brakteáta, míg egy 12. századi denárlelethez a következő érmék 
tartozhattak: III. Béla H66a(3), H113(9), H117a(l), H127(2), H127c/H127(l), H140(l), H16K2), 
H164(3), H17K3) anonim dénár. Gedai István feltételezése szerint, amennyiben tehát leletnek 
tekinthetők az utóbbi érmék, akkor a H66a alapján III. Béla korinak sejthető a többi anonim dénár 
is: Gedai István 1967-68, 41 (65. jegyz.). Összevetve ezt és az általam javasolt listát, a következő, 
bár általam nem III. Béla korára sarkított azonosságok adódnának: H117a, H127, H140, H164, 
míg listámra nem került fel a H113 és a H161 jelzetű anonim dénár. 

101 A tanulmány táblázatait magam készítettem, a rajzok kivitelezésében, ill. összeállításában 
Dukay Bernadette grafikus volt segítségemre, amiért ezúton is köszönetet mondok. 

ÁBRÁK 

I. László Kálmán II. István II. Béla 
tip. kt:tk tip. kt:tk? tip. kt:tk:? tip. kt:tk 

H21 9:1 H31 3:3:0 H44 0:6:0 H49 10:9 
H22 32:7 H32 0:5:0 H44a H50 1:8 
H23 11:4 H33 2:5:0 H45 0:9:0 H50a 0:0 
H24 48:11 H34 0:6:0 H45a H51 0:0 
H25 26:5 H35 3:4:0 H46 H52 0:0 
H26 10:5 H36 0:0:0 H47 0:3:0 H53 0:1 
H27 45:14 H37 10:8:0 H47a 0:6:1 H54 0:8 
H28 23:10 H38 2:20:1 H48 H? 3:8 
H29 36:1 H39 0:5:0 H? 1:4:0 B/G 1:0 
H30 0:0 H40 1:4:0 
H? 19:12 H41 0:9:0 
hamis 1:0 H42 
L/K 0:1 H42a 0:3:0 

H43 
H? 6:21:0 
K/I 0:1:0 

Ossz. 260:71 Ossz. 27:94:1 Ossz. 1:28:1 Ossz. 15:34 

1. ábra A Kárpát-medence köznépi (kt) és templomkörüli (tk) temetői sírjait 
keltező, I. (Szent) László, Kálmán és II. Béla verette zárópénzek mennyisége tí-
pusuk szerint. Megjegyzés: ?/ ismeretlen temetőtípus: Timorháza (Timoradza, oki'. 
Topol'cany, Szlovákia) - Poloha Nadskálie 1. sír, vö. Nálezy mincí na Slovensku. 
4. Ossz.: Jan Hunka - Eva Kolníková. Nitra 1994, 98: Nr. 195., ló/ csombordi 
(Ciumbrud, jud. Alba, R) lósír, vö.: Ana-Maria Velter 1988, 270: Nr. 6 (29. jegyz.), 
ham/1. (Szent) László érméjének hamisítványa, L/K?/1. (Szent) László vagy Kál-
mán verete, K/I?/ Kálmán vagy II. István verete, B/G?/ II. Béla vagy II. Géza 
verete 
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p l 2km 

2. ábra A petőfalva (Peteni) — alsóhatári és a zabola (Zábala) •— tatárhalmi 
székely köznépi temetők fekvése 

Férfi Nő Felnőtt Gyermek 

III. Béla H66a 207c 21a 43c 
anon im déná r H127 194b 
anon im déná r H140 206Aa 
anon im déná r H149 170a 109a 
anonim déná r H 150a 72d 
b r a k t e á t a H191 195c 
megha tá rozh . H? 225a 32c 83a 204a 214e 112a 
pa t i na 52a 74a 87a 89a 201c 50c 97a 108a 

3. ábra A petőfalva - alsóhatári székely köznépi temető érmés temetkezése-
inek megoszlása az eltemetettek neme, életkora kísérő mellékletei és érméjük 
típusa szerint. Megjegyzések az érmék helyzetéhez: a/ a szájüregben (21., 52., 74., 
83., 87., 89., 97., 108., 109., 112., 170., 204., 206. 225. sír), b/ a jobb marokban 
(194. sír) с/ a koponya táján (a koponyán: 201., a koponya alatt: 43., a jobb ha-
lántékon: 50., a jobb oldalánál: 32., az állkapocs mellett: 207., az állkapocs alatt: 
195. sír), d/ a jobb mellkasfélen (72. sír), е/ a medencén (214. sír). A kövérrel 
jelzett sírszámú temetkezésekben az érmén kívül egyéb melléklet is volt. 
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4. ábra A petőfalva - alsóhatári székely köznépi temető érmés temetkezéseinek 
fekvése. Jelmagyarázat: a sírszámmal jelzett sírok körrel ábrázolt érméit a H jelzés 
nélküli Huszár Lajos féle típusszámokjelzik (2. jegyz.); az üres kör meghatározhatatlan 
érmére, a ? pedig patinanyomra utal. A Bóna István véleménye alapján elkülönített 
csoportok határát pontozott vonal jelzi. 
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H 191 
5. ábra A tanulmányban vizsgált érmetípusok: III. Béla denárai (Нбба, H69), 

12. századi anonim dénárok (H76, H112, H117a, H127, H140, H149, H150a, H164, 
H167 H171), brakteáta (H191) 

Férfi Nő Felnőtt Gyermek 
III. Béla H66a 82a 184c 
anon im dénár H112 79c 
anon im dénár H117a 12c 
anon im déná r H127 95a 126a 37a 50c 
anon im déná r H140 18a 21c 19f 
anonim déná r H149 84a 120c 180a 49c 
anonim déná r H164 23c 185d 163a 
anon im déná r H171 53e 154a 188c 80c 
p a t i n a 38a 75a 84a 150a 89a 147a 

6. ábra A zabola - tatárhalmi székely köznépi temető érmés temetkezéseinek 
megoszlása az eltemetettek neme, életkora kísérő mellékletei és érméjük típusa 
szerint. Megjegyzések az érmék helyzetéhez: а/ a szájüregben (18., 37., 38., 75., 
82., 84., 95., 126., 147., 150., 154., 163., 180. sír), с/ a koponya táján (a jobb 
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szemgödörben: 21., a bal szemgödörben: 12., 23., 49., 50., a bal fültájék mellett: 
79., az áll jobb oldalán: 120., a koponya jobb oldalán: 80., a koponya alatt: 184., 
188. sír), d/ a jobb vállnál (185. sír), е/ a medencén (53. sír), £/ a csontváz halomba 
rakott csontjai mellett (19. sír). A kövérrel jelzett sírszámú temetkezésekben az 
érmén kívül egyéb melléklet is volt. 
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7. ábra A zabola - tatárhalmi székely köznépi temető érmés temetkezéseinek 
fekvése. Jelmagyarázat: a sírszámmal jelzett sírok körrel ábrázolt érméit a H jelzés 
nélküli Huszár Lajos féle típusszámok jelzik (2. jegyz.); az üres kör meghatározhatatlan 
érmére, a ? pedig patinanyomra utal. A Bóna István véleménye alapján elkülönített 
csoportok határát pontozott vonal jelzi. 
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A В Brakteáták С db DB tpq 
H 69 H225 H191 H192 H195 H198 H199 H200 

С db DB tpq 

1 438 428 905 2 296 689 11 2769 2772 1200-
2 5 5 1 10 21 ? 1200-
3 1 6 1 16 24 24? 1204-
4 1 1 211 2 394 609 613? 1216-
5 10 36 1 805 1 328 1181 1200? 1216-
6 * * * * * * 67 67+ 2000? 1229-
7 73 74 412 192 997 1756 1756? 1230-
8 25 86 1 116 683 911 911? 1236-
9 19 12 7 145 27 123 30 131 + 494+ 3500? 1276-

10 * * * * 91 91 + 1346-

8. ábra A H191 jelzetű brakteátát is tartalmazó kincsek a Kárpát-medencé-
ben. Jelmagyarázat: A III. Béla, В/ II. András, С/ idegen (főként friesachi) déná-
rok, db/ a meghatározott érmék darabszáma, DB/ a lelet érméinek (hozzávetőle-
ges) darabszáma, tpq/ az idegen érmék legutolsó kibocsátója első hivatali évétől 
számított terminus post quem, */ ismeretlen darabszám, +/ további ismeretlen 
érmék. A részletes adatok: vö. 55. és 57. jegyzet! Lelőhelyek: 1. Bánkút; 2. Békés-
csaba; 3. Nyáregyháza I. kincs; 4. Kisgáj; 5. Szánk; 6. Nagyősz; 7. Nyáregyháza 
II. kincs; 8. Nagyecsed; 9. Ostrovo; 10. Sövényháza. 

Sírszám átlé. évi halálozás generáció fő/gen családszám 
felt. becs. 

átlé. 
h-30 h-50 h-30 h-50 h-30 h-50 h-30 h-50 

Petőfalva 296 ? 28 9.87 5.92 1.07 1.79 276 165 55 33 
Zabola 192 200 28 6.66 4.00 1.07 1.79 187 112 37 22 

9. ábra A petőfalvi és zabolai székely köznépi temetők népességének becsült 
adatai. Megjegyzések: felt/ a feltárt csontvázak száma, becs/ az összes eltemetett 
becsült adata, átlé/ a születéskor várható átlagélettartam Kiss Attila nyomán, évi 
halálozás/ az évi halálozási átlag a temető 30 (h-30), ill. 50 éves (h-50) használatát 
feltételezve (= 296/30 stb), generáció/ az egykor élt, ill. eltemetett generációk 
száma (= használati idő/átlé), fő/gen/ a falvak generációnkénti átlaglakossága ( = 
sírszám/generáció), családszám/ a falvak generációnkénti, 5 főnyi családszáma (= 
fő/gen/5). 



S Gd I. (Szent) László Kálmán II. István Bé 
9 Ossz 

H17 H18 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H29 H30 H? H31 H32 H33 H34 H38 H39 H40 H41 H? H44 H45 H47 
a H? H? 

9 Ossz 

1. 
1 2 1 11 11 6 114 123 13 1 28 66? 377? 

2. 
45 87 11 

.50 + 

3. * * * * * * 

4. 
67 18 13 424 50 84 179 20 296 117 263 75 106 201 1913 

5. 
111 1363 253 

1727 
? 

6. * * 16 16+ 

10. ábra anonim dénárokat nem tartalmazó 12. századi kincsleletek. Jelmagyarázat: S/ Salamon, Gd/ Géza dux, В é/ 
11. Béla, Szf. к./ Székesfehérvár környéke, */ ismeretlen darabszám, +/ további ismeretlen érmék. A részletes adatok: 
vö. 82-83. jegyzet!. Lelőhelyek: 1. Ism. lh. (Székesfehérvár környéke); 2. Andornaktálya; 3. Ism. lh. (Bács m.); 4. 
Mosonytétény; 5. Garamszentbenedek; 6. Homoródszentpál. 



A 
lh. 

Kálmán II.I II. Béla П. G. Bé 12. századi anonym dénár 
A 
lh. H32 H33 H34 H36 H38 H39 H40 H41 H47 

a 
H49 H50 H53 H55 H56 H69 H76 H80 H82 H82 

a 
H84 H89 H91 H92 H94 H95 H96 H98 H99 H 

100 Összi 

1. 58 5 63? 
2. 

1 1 200? 

3. 
150 16 2 2 170? 

4. 
* * * 1147 * * * * * 

1262 
+ 

5. 
1 1 880 48 5 2 13 

950? 

6. 
106 9 115? 

7. 
1 1 1 5 1 1 1 1 3 2710 

? 

8. 
1 48 109 3 3 106 203? 

9. 
53 * * * * * 11 * 31 7 1337 

8 1 214 * * * 226 * * 3094 
0? 

I I . ábra Anonym dénárokat is tartalmazó 12. századi kincsleletek. Jelmagyarázat: II. I/ II. István, II. G/ II. Géza, Bé/ 
III. Béla, */ ismeretlen darabszám, +/ további ismeretlen érmék. A részletes adatok: vö. 85-92. jegyzet! Lelőhelyek: 1. 
Bicske; 2. Esztergom - Téglagyár; 3. Etyek - Bot(hi) puszta I.; 4. Etyek - Bot(hi) puszta II.; 5. Ism. lh. (Esztergom 
m.); 6. Ism. lh.; 7. Esztergom - „Graner Fund"; 8. Mezőzáh; 9. Etyek - Richárdpuszta 
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László Kovács 

DENIERS ANONYMES DU XIIe SIÈCLE 

(Résumé) 

1. Les rois hongrois probablement à partir de la règne de Coloman (1095-1116) firent frapper 
des deniers sans émetteur (deniers anonymes). Les tentatives d'identification faites jusqu'à présent 
n'apportèrent pas des résultats admissibles d'après notre panorama historiographique.1"16 Par con-
séquent on essaya d'utiliser les indications de l'archéologie négligées jusqu'ici. (Pour l'indication H 
des types de monnaie voir Lajos Huszár: Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute. Budapest 1979.) 

2. Les deniers d'inscription royales émis par Coloman, Etienne II (1116-1131) ou Béla II 
l'Aveugle (1131-1141) sont les plus jeunes des monnaies dans les cimetières de peuple commun des 
Hongrois dans le bassin des Carpathes. Lorsque les frappes de leurs successeurs peuvent être dé-
monstrées dans les cimetières autour des églises parfois même jusqu'aux temps modernes (Figure 
1). Les deniers anonymes ne sont présent que dans ces derniers, ils sont absents dans ceux de peuple 
commun.17-24 

2.1 Les seules exceptions sont les cimetières de peuple de Petőfalva (Peteni jud. Covasna) -
Alsóhatár20"26, de Zabola (Zábala, jud. Covasna) - Tatárdomb27"29 dans la partie sud-est de la 
Transylvanie, daté de la 2e moitié du XIIe siècle (Figure 2).30-35 Dans 15 des 237 sépultures du 
premier il y avait de la monnaie: le denier H66a de Béla III (1173-1196) (2), et des deniers anonymes 
du XIIe siècle: H127, H140, H149 (2), H150a, et un bractète de type de H191, enfin un fragment 
non identifiable H? (6) et une tâche de patine admissible à titre de monnaie (7) (Figures 3-5). Dans 
22 des 192 sépultures du dernier il y avait 22 pièces de monnaie: des deniers H66a de Béla III et 
des deniers anonymes du XIIe siècle: H112, H1170, H124 (4), H140 (3), H149 (4), H 164 (3), H171 
(4), des taches de patine (6) (Figures 5-7). D'où et pourquoi arriva la population de la communauté 
rurale qui ouvrit ces deux cimetières? C'est probablement celle des Sicules habitants entre le Nagy-
Küküllö et l'Oit36-43 qui furent établis encore plus à l'Est par Géza II (1141-1162) afis d'établir une 
population allemande et wallonne sur leux anciens territoires. Par conséquent on pourrait constater 
que les deniers anonymes des deux cimetières furent frappés sous la règne de Géza II et de ses 
successeurs, et que les plus jeunes des frappes furent les deniers H66a de Béla III ou le bractète de 
type de H191 de la sépulture 195 de Petőfalva.44"48 Ce dernier type de bractète est daté tradition-
nellement de l'époque de Béla IV (1235-1270), mais il est fort plausible de supposer son émission 
sous Béla III (Figure S)49-66 ce qui daterait de la deuxième partie du XIIe siècle l'usage de ces 
cimetières, ainsi que la circulation des deniers anonymes retrouvés là-bas (Cf. Figure 9).67"72 

2.2 La datation des deniers anonymes en question se renforce en quelque sorte par les restes 
sépulcrales où il y eut en annexe de la même squelette plusieurs types des deniers anonymes ou 
bien des deniers d'inscriptions royales et des anonymes.73"81 Les restes des trésors du début du XIIe 

siècle qui ne contiennent pas de deniers anonymes sont sans intérêt, ceux qui se datent de la fin du 
XIIe siècle et qui contiennent des deniers anonymes (Figure 11) ont une composition différente de 
la matière des deux cimetières étudiés ici, par conséquent il ne nous apportent aucune aide dans 
leur datation.82"99 

3. Pour finir la conclusion — tirée de l'étude des pièces de monnaie des cimetières de peuples 
sicules de Petőfalva et de Zabola datés de la deuxième partie du XIIe siècle et d'autres restes — et 
selon laquelle les deniers anonymes de types H76, H112, H117a, H127, H140, H149, H150a, H164, 
H167, H171 et le bractète H191 proviennent de la même demi-siècle, n'est qu'un soupçon. Ce dernier 
pourrait être influencé surtout par de nouveaux restes de composition propice.100"101 

ANONYMOUS DENARS ISSUED IN HUNGARY IN THE 12TH CENTURY 

by László Kovács 
(Summary) 

King Coloman (1095-1116) must have been the first Hungarian king to issue denars without 
indicating the person of the ruler who issued them. Attempts at determining the date of their 
emission1"16 have not been fully successful yet, so I rely on archaeological data omitted so far. I refer 
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to the various types of coins by the catalogue number taken from Lajos Huszár, Münzkatalog Ungarn 
ооп 1000 bis heute (Budapest, 1979). 

The latest denars found in cemeteries of the common people in the Carpathian Basin date 
back to the times of Kings Coloman, Stephen II (1116-1131), and Béla II (1131-1141) bearing the 
names of the respective kings. At the same time, in churchyard cemeteries coins issued by their 
successors can be found quite until the Modern Age (Fig. 1). Anonymous denars can, however, be 
found only in the latter and they are completely missing from cemeteries of the common people.17 24 

The only exceptions are Petőfalva-Alsóhatár25"26 (Peteni, jud. Covasna) and Zabola-Tatár-
domb27"29 (Zbala, jud. Covasna) in southeastern Transylvania. Both are cemeteries of the common 
people from the second half of the 12th century (Fig. 2).30"35 Fifteen graves of the 237 ones in the 
former contained the following coins: denar H66a issued by Béla III (1173-1196) (2), anonymous 
denars H127, H140, H149 (2), and H150a, as well as a H191, undefinable fragments (6), and patches 
of patina that can be interpreted as deteriorated coins (7) (Figs. 3-5). From the 192 graves in the 
latter cemetery 22 contained 22 coins: denar H66a of Béla III (2), anonymous denars from the 12th 
century H112, H1170, H124 (4), H 140 (3), H149 (4), and H171 (4), as well as patches of patina (6) 
(Figs. 5-7). Where did the population of these two cemeteries come from and why? They must have 
been Szeklers from the territory between the rivers Nagy Küküllö and Olt (KönigsbodenJ36"43, who 
were settled east by Géza II (1141-1162) to replace them by Germans and Walloons. It would follow 
from this that the anonymous denars of the two cementeries must have been issued by Géza II and 
his successors, the latest coins being H66a of Béla III and H191 from grave 195 at Petőfalva44"48. 
The latter is usually dated to the times of Béla IV (1235-1270), but it might also have been issued 
during the reign of Béla III (Fig. 8)49"66 that would date the cemeteries and the coins found in them 
to the second half of the 12th century (cf. Fig. 9)67"72. 

Graves where both anonymous denars and ones bearing the name of a king were found, and 
graves with several types of anonymous denars seem to corroborate the above dating of these 
anonymous coins.73"81 Treasure troves from the early 12th century not containing anonymous denars 
(Fig. 10) are irrelevant, while the ones from the second half of the 12th century containing them 
(Fig. 11) are of different composition than the two cemeteries in question, so they are of no use 
now.82"99 

So it can be called nothing more than a guess if we date anonymous denars H76, H112, 
H117a, H127, H140, H149, H150a, H164, H167, and H 171, as well as H191 to the second half of 
the 12th century on the basis of the cemeteries of Szekler commoners at Petőfalva and Zabola dated 
to that period. New finds may modify my guess in the future.100"101 
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A pannóniai ókeresztény régészeti emlékek kutatásának kezdete 1780, ekkor 
bukkantak ugyanis az első festett sírkamrára Pécsett. A múlt század végétől fo-
lyamatosan, bár nem tervszerű feltárások eredményeképpen, újabb és újabb lele-
tek kerültek elő (Kővágószőlősön mauzóleum, Mitrovica-Sirmiumban sírépítmé-
nyek és temető).1 A provincia többi részén a 20. század húszas éveitől indulnak 
meg a rendszeres kutatások, és elsősorban Nagy Lajos, Radnóti Aladár, Möller 
István, Szőnyi Ottó, Gosztonyi Gyula nevéhez fűződnek.2 A munkálatok töretlenül 
folytatódnak a harmincas években, újabb lelőhelyeken is (Szentendrén, Aquin-
cumban, Sárisápon).3 Kiesik ugyanakkor a magyar kutatás látószögéből Pannónia 
Dráva-Száva közti része (az innen előkerült anyaghoz a mai napig is igen nehéz 
közel férkőzni). 

Ennek az időszaknak a leleteit két fontos publikáció foglalta össze. A régé-
szeti anyagot a Szent István király halálának 900. évfordulójára (1938-ban) meg-
jelentetett emlékkönyv Nagy Lajos által írt Pannónia Sacra fejezete összegezte, 
mely kisebb-nagyobb korrekcióval a mai napig is jól használható. Az egyháztör-
ténet e korai időszakát Nagy Tibor írta meg 1939-ben, a Dissertationes Pannonicae 
sorozat 11/12. kötetében.4 Mivel ez a munka csak magyarul jelent meg, a külföldi 
szakemberek nemigen használták fel ezt az egyébként alapvető művet. 

A kutatások az elkövetkező húsz évben csaknem teljesen szüneteltek. A hat-
vanas évek végén, a hetvenes évek elején újrainduló feltárások eredményei azon-
ban ekkortól már folyamatosan megjelennek a régészeti szakfolyóiratokban. 

Sor került egyrészt a régi feltárások hitelesítésére, mint Kővágószőlősön,5 

Szentendrén, Sirmiumban (ez utóbbi helyen 1960-ban hazai, 1971-ben francia 
kutatók közreműködésével),6 másrészt teljesen új lelőhelyek tervszerű feltárására 
Alsóhetényben,7 Aquincumban a Berend utcában, a Bécsi úton,8 vagy Sopianae-
ban, ahol Fülep Ferenc tevékenysége nyomán az ókeresztény temető nagy része 
vált ismertté.9 Az ő éltművéről a legteljesebb képet az Acta Archeologica XL. 
kötetében 1984-ben megjelent nagyszabású publikáció adja.10 Kutatóink egy része 
a régi ásatások anyagát közölte kiegészítve saját eredményeivel. Burger Alice a 
ságvári,11 Maróti Éva, Topái Judit, Soproni Sándor a szentendrei,12 Sági Károly 
a Fenékpuszta-Halászréti temetőét.13 

A temetőfeltárásokkal egyidőben bizonyos lelettípusok összegyűjtésére és 
publikálására is sor került. A kisleleteket Thomas Edit gyűjtötte össze, a ládika-
veretekkel Gáspár Dorottya foglalkozott, a sírépületekkel Tóth Endre. A közel-
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múltban Gáspár Dorottya, Mócsy András, Tóth Endre vizsgálta a témát történeti 
szempontból, elemezve a pannóniai ókereszténység fontos kérdéseit (a vallást gya-
korlók száma, területi megoszlása, az ókereszténység periodizálása, a püspökségek 
elhelyezkedése, stb.).14 

Az ókeresztény feliratos anyagot viszont még nem gyűjtötte és elemezte min-
deddig egyetlen kutató sem (tudomásom szerint Thomas Edit téglakarcolatokat 
felgyújtott munkája is publikálatlan). A mai Magyarország területéről előkerült 
feliratok részben a CIL köteteiben napvilágot láttak, illetve a RIU sorozat segít-
ségével viszonylag könnyen hozzáférhetők.15 A Dráva-Száva köze anyaga az ILJ16 

és a CIL révén csaknem teljesnek mondható.17 Nagy segítséget jelentett volna, 
ha a Sirmium című folyóirat IX. számában megígért (valamikor a 70-es évek 
második felében lett volna esedékes), de valójában meg nem jelent gyűjtemény a 
feliratokról mégiscsak napvilágot látott volna. 

Pannónia 14 lelőhelyéről összesen 84 sírfeliratot ismerünk. Keresztény kö-
zösség léte más leletek alapján, egy kivételtől eltekintve (Mosonszentjános) csak-
nem mindenütt kimutatható. Savaria, Siscia, Cibalae és Mursa püspökség volt, 
Brigetioban pedig feltételezhetünk a IV századra egy kisebb közösséget.18 Az itt 
előkerült, korábban augurbotnak, ill. pásztorbotnak meghatározott lelettel kap-
csolatban több tanulmány is napvilágot látott.19 

A lelőhelyek közül hatnak a területéről mindeddig ókeresztény sírépítmény 
és temetkezések nem kerültek elő (Siscia, Savaria, Brigetio, Cibalae, Mursa, Mo-
sonszentjános). Savaria esetében nagy valószínűséggel megállapítható az ókeresz-
tény temető helye, a várostól K-re, viszonylag kis távolságban (2-300m).2° 

Ókereszténynek a következő ismérvek alapján sorolhatóak be a feliratos em-
lékek. Elsősorban a Krisztus monogram, illetve a kereszténynek tartott formulák 
figyelembe vételével, másodsorban (és főképp, ha ezek az ismérvek hiányoztak) 
a lelőhely, vagy a feliraton szereplő név szolgálhat alapul. A vizsgálatok alkalmával 
közölt számadatok természetesen viszonylagosak, és egy-egy újabb lelet előkerü-
lésével változhatnak, ezért célszerű inkább az arányokat figyelembe venni az e-
lemzéseknél.21 

A feliratok egyenetlenül oszlanak meg a lelőhelyeken. A legtöbb Sirmiumból 
(46), ill. Savariából (13) került elő. Sopianaeból 6, Sisciából 5 ismeretes (A többi 
lelőhelyen egy-két darab csupán.). A legszembetűnőbb az az, hogy a ságvári és a 
pécsi viszonylag nagy sírszámú temetőből csak néhány feliratunk van, Aquincum-
ból pedig csak egy. Tekinthető ez, de csak részben kutatásbeli hiányosságnak, a 
későbbi évszázadok rombolásának, és az eltérő szokások is szerepet játszottak 
ebben az egyenetlen eloszlásban.22 Azaz elmondható, hogy a Dráva-Száva vidéktől 
E-ra kevésbé állítanak feliratokat a keresztények, s ez a limes mentére különösen 
érvényes. Nem kell feltétlenül csak gazdasági okokat látni a jelenség mögött, hi-
szen az olcsó mészkő, vagy tégla is megjelenik mint a feliratos emlékek alapanya-
ga, s a gyakran oly értékes sírokba helyezett mellékletek is ellentmondanak ennek 
az érvnek. Altalános tendencia a feliratok számának csökkenése a 3., de főképp 
a 4. században, s leginkább a támadásoknak kitett limes menti területeken, azaz 
megmutatkozik egyfajta hanyatlás a római írásbeliség igénylésében. 
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Az ókeresztény feliratokat állító népesség természetesen nem azonosítható 
pannóniai keresztény vallású lakossággal. Ugyanúgy, mint a korábbi századokban, 
a feliratokat a bizonyos szempontból aktívabbak készítették, tehát vagy a gazda-
ságilag erősebbek, vagy a politikai, vallási szempontból jelentősebb szerepet ját-
szók. Valószínűleg így van ez a keresztényeknél is, azaz a feliratokon szereplők 
részben a közösség tehetősebb tagjai (erre utalnak a viszonylag drága márvány 
sírkövek), vagy vallási szempontból kiemelkedő személyiségei (custor cymiteri, 
diaconus, famula XPI, pictor), esetleg olyan családok, amelyek vallási hovatarto-
zásukról a sírkövön kívánnak tanúbizonyságot tenni. Az azonban ebben az időben 
is érvényes megállapításnak tűnik, hogy gazdasági erőforrásokkal továbbra is az 
átlagosnál nagyobb mértékben rendelkezhettek a veteránok és a közigazgatásban 
tevékenykedők, (pl: „praefectus"23 „veterán"24, „ex numero Iovianorum protec-
tori"25, „vir perfectissimus ex protectore Augusti"26, „centurio"27, „Flavios Surus 
officium dedicatum habet"28) 

A feliratállítók társadalmi összetételére vonatkozóan az mindenesetre bizo-
nyos, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben nem tartották olyan fontosnak az 
elhunyt foglalkozásának, tisztségének, a hierarchiában betöltött szerepének, eset-
leg „cursus honorum"-ának feltüntetését, hiszen ilyennel csak nagyon ritkán ta-
lálkozunk. 

Az egyes emlékek készítését igen tág időhatár közé lehet helyezni, mert a 
feliratokon nem volt szokás feltüntetni a sírkőállítás idejét (egyetlen sisciai em-
léken tüntették fel a dátumot, 352. február 24-ét). A közvetett datálás segítségével 
a legtöbb felirat a 4. század elejénél (313) korábbra semmiképpen nem keltezhető, 
s a római uralom megszűnésével, az 5. század első harmadával lehet behatárolni 
a készítésük lezárultát. 

Ókeresztény jelképek feliratokon 
(Krisztus monogram, alfa és omega) 

Azok a feliratos emlékek, amelyeken megtalálhatók ezek a jelképek (akár 
együtt, akár külön-külön), minden kétséget kizáróan ókereszténynek tekinthetők. 
A megfigyelések szerint a sírkövek felső részén középütt helyezkedik el a leggyak-
rabban a jelképcsoport (egy sirmiumi kövön alul is megtalálható), és egy emléken 
csak egyszer szokták alkalmazni. (Sirmiumban és Sisciában egy-egy olyan emlék 
ismeretes ahol kétszer is belevésték a sírkőbe.29) Az összesen 21 Krisztus monog-
ram 13 alkalommal szerepel az alfa és omega jelekkel együtt (alfa és omega Krisz-
tus monogram nélkül mindössze háromszor fordul elő). 

A jelképek lelőhely szerinti megoszlása igen egyöntetű képet mutat: Sirmi-
umból 21, Savariából 2, Sisciából és Cibalaeből egy-egy ezekkel a jelképekkel el-
látott sírkövet ismerünk. Bár eleve a sirmiumi leletek adják a feliratok kb. 60 
százalékát, mégis figyelemreméltó, hogy a monogrammal ellátott sírkövek kb. 80 
százalékban innen valók, s a Dráva-Száva közétől E-ra csak Savariában kerültek elő. 

Maga a Krisztus monogram igen változatos formában fordul elő. A leggyak-
rabban a P (rho) szárát keresztezi az X (khi) (ez utóbbi betű szárainak végén a 
savariai feliratokon kis talpacskát is faragott a véső) vízszintesen egy vonallal 



108 HORVÁTH ANDREA 

áthúzott P van egy sirmiumi sírkövön30, s ugyanígy csak kissé jobbra megdöntve 
a P-t vésték ki egy sisciai kő Krisztus monogramját is31, s ugyanitt a másik mo-
nogram is egyedülálló, a X szárai között A, P W és II látható. Előfordul, hogy a 
jelet medaillonba foglalják.32 

Az alfa és omega jelek vagy a X szárai között helyezkednek el, vagy a Krisztus 
monogram jobb és baloldalán kissé távolabb, de mindig ugyanabban a sorban. 

Az emlékek számához viszonyítva igen kis számban maradt fenn egyéb áb-
rázolás a sírköveken.33 

A másodlagosan felhasznált emlékek közül a mosonszentjánosin látható egy 
férfiportré keretben, egyébként nem nyúlt a faragó a többi díszítőelemhez. A sa-
variai Aurelia Iustina sírkő felső, tympanonos része letörött, így annak esetleges 
átfaragásáról semmit sem tudunk. Az azonban, hogy az alsó részt nem alakították 
át (két Geniust girlanddal és rajta sassal) arra utal, hogy túl nagy változtatást a 
felső részen sem tehettek (egyébként meghagyták a D és M betúket is). 

A szentendrei34 szarkofágon, a felirat két oldalán félköríves záródású, erősen 
bemélyített fülkében egy-egy Genius alak látható a felirat fölött, a bemélyített 
mezőn kívül a D és M betűk. Mivel a szarkofág nem kora, vagy díszítményei 
alapján sorolódott be az ókeresztény emlékek közé, hanem a feliraton elforduló 
két keresztény jellegű név miatt, így hasonlóan a másodlagosan felhasznált em-
lékekhez, kifejezetten a római kultúrkörben találhatjuk meg a faragványok kap-
csolatait. 

Díszített sírkövek Sisciából35, Sirmiumból36, és Savariából kerültek elő. 3 7 

A sisciain a felirat fölötti relief részletéből egy állatláb vehető ki, az épebben 
maradt sirmiumin a felirat fölött madár, alatta szőlő látható. Bár ez utóbbi sírkő 
jobb felső sarka letörött, lehetséges, hogy az ábrázolás szimmetrikus volt, és a 
Krisztus monogram másik oldalát is díszítették. A savariai felirat a szépen faragott 
márvány alsó részére került, eltérő faragással, mint a Jó Pásztor ábrázolás. Tóth 
Endre részletesen foglalkozik ezzel az emlékkel38, s úgy véli, hogy Rómából szár-
mazó, később helyben felhasznált darabról van szó. Mivel a pontos lelőkörülmé-
nyei nem ismertek, így temetkezéshez való tartozása nem egyértelműen bizonyí-
tott. 

A sisciai szarkofágon látható ábrázolások egy része az ókeresztény ikono-
gráfiában is előfordul.39 A felirat két oldalán füles edényből előindázó szőlő (ez 
utal leginkább keresztény környezetre), közötte madarak, a felirat alatt szőlők 
között kutya nyulat üldöző képe látható (ez utóbbi inkább nem keresztény jellegű 
ábrázolásnak tekinthető, gyakori a terra sigillata anyag díszítményei között). 

A feliratokon előforduló nevek 

A sírköveken 81 név csaknem teljesen hiánytalanul olvasható, további 16 
esetében pedig nagy valószínűséggel eldönthető, hogy milyen név állt a sírkövön. 

A keresztény névadás sajátosságai részben megjelennek a pannóniai felira-
tokon is. A korábbi klasszikus három, ill. nők esetében a két név használata helyett 
az egynevűség kerül egyre inkább előtérbe.40 A sírkőállítók legnagyobb része tehát 
csupán cognomenjét örökítette meg, a gentiliciumát ritkábban, igen gyakran rö-
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vidítve. Családi sírkő esetén pl. csak a szülőknél írták ki. Egyébként a rövidítés 
kétféle módon történhetett: vagy a kezdőbetűvel, vagy az illető név első betűivel. 
Ez teljesen megegyezik a korábbi, nem keresztény gyakorlattal. 

A következő gentiliciumok fordulnak elő: Aurelius, Flavius, Aelius, Iulius 
(egy alkalommal). A cognomenek ennél sokkal változatosabbak, sőt igen gyakran 
egyediek (pl.: BasiUanus, Petronilla, Amina, Artemidora, Ursicinus, Thimoteus, 
Venantius, Constantinus, Urcunia, Paulinianus, Dalmatius stb.). A Mócsy András 
által említett Bonosus azonban szinte teljesen hiányzik az emlékanyagból (egyet-
len Bononia alakban fordul elő41), s ugyanígy nagyon kis számát adják a néva-
nyagnak a Kajanto által említett típusos keresztény nevek is, mint Laurentius, 
Paulus, Ianuaria, Domnica.42 

A neveket leginkább a következő két fő szempont alapján tűnik érdemesnek 
vizsgálat alá vetni. 

Egyrészt, hogy honnan származnak, illetve melyik területén a birodalomnak 
fordulnak elő azok a személynevek, amelyeket a pannóniai keresztények viselnek, 

másrészt, egy adott családon belül lehet-e megfigyelni valamiféle tendenciát, 
hogy kik viselnek keresztény nevet (illetve milyen egy adott család összetétele 
neveik alapján)? 

Az általánosan előforduló személynevek nem alkalmasak arra, hogy viselőik 
eredetére választ adjanak. Abban az esetben azonban, ha bizonyítottan keresztény 
környezetben találunk ilyen nevet, az nem negatív adat (utalhat arra, hogy pan-
nóniai, teljesen átlagosnak számító emberek is lehettek keresztények, nem kell 
feltétlenül a K-iek, vagy E-itáliaiak között keresnünk őket). 

Számbelileg a legnagyobb arányban a tipikusan keresztény nevüek van-
nak43, de a viselőik eredetére csak kevés adatot találtam (ezek É-Afrika, E-Itália 
és a keleti tartományok felé is mutatnak).44 

A következő csoportot az E-Itáliában gyakran előforduló nevek adják (a leg-
több ilyen név Sirmiumból ismeretes). Néhány esetben (4) ezek a nevek É-Afri-
kában is előforduló, illetve ott gyakrabban használt cognomenek. 

Csak ez után következnek a K-i eredetű nevek, amelyek legnagyobb számban 
a savariai feliratokon fordulnak elő (az összesen 4 savariai K-i nevet három család 
névanyaga adja), Sirmiumban három, Aquincumban és Szentendrén egy-egy ilyen 
jellegű cognoment találtam. 

E-Afrikai vonatkozású nevek Sisciában, Sopianaéban, Savariában és Sirmi-
umban kerültek elő igen kis számban. Ugyancsak csekély azon cognomenek elő-
fordulása, amelyeket a Ny-i területeken viselnek gyakrabban (Sirmiumból és Sa-
variából ismerünk egyet-egyet). 

A provincia D-i felének feliratállító keresztényei leginkább E-Itáliai nevet 
viselnek, és kisebb számban vannak jelen a Ny-i, és hiányoznak a K-i területekről. 
Ezeken a helyeken viszont a K-iek készíttetnek sírkövet nagyobb számban, a limes 
mentén szinte kizárólagosan. 

Az egy feliraton előforduló nevek (általában egy család tagjai) arra utalnak, 
hogy vagy egy teljesen krisztianizálódott család az állíttató, ahol a családtagok 
mindegyike keresztény jellegű nevet visel, vagy a szülők adtak keresztény nevet 
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gyermeküknek (sajnos az esetek többségében nem értelmezhetők egyértelműen 
az adatok). Egészen sajátos a Szentendréről előkerült M. Aur. Domitianus sírköve, 
ahol a kisázsiai eredetű nevet viselő családfőnek unokái, lányai és fiai mellett a 
keresztény jellegű nevet viselő Gregorius és Laurentius testvérei az állíttatok. 

A feliratokon szereplő formulák 

Egyértelmű a helyzet az „in pace", a „requiescit", a „bonae memoriae" 
formulák esetében, mert ezek csak keresztény környezetben fordulnak elő. A 
„bene memorandae" az utóbbi alakkal rokonítható, s találkoztam a „memóriám" 
alakkal is. Kétségtelenül ókeresztény a „vivas in Deo" acclamatio is, amelynek 
görög nyelvű változata is előfordult (ZAESIS, bár az Isten nevének említése nél-
kül). A „hic locus est" formula már azok közé tartozik, amelyeket nemcsak óke-
resztény sírköveken használnak, hanem a pogány emlékeken is. 

Az életkor megjelölésekor a „qui (quae) vixit", vagy csak simán a „vixit" 
formula ugyancsak általánosan elterjedt, így csupán ezen ismérvek alapján nem 
sorolható be egy adott lelet egyértelműen a keresztény emlékek közé (a „deposita 
est", és a „hic iacet" formuláról ugyanez elmondható, ezek azonban ritkábban 
fordultak elő a vizsgált anyagban). 

Mivel a szöveg formulázása adja meg magának a feliratnak a szerkezetét, 
így a következő csoportokat lehet elkülöníteni. 

1. Az elhunyt (elhunytak) emlékének állítják, („bonae memoriae") megje-
lölve nevét, évei számát, esetleg a felirat állíttatóját. 

2. Az itt nyugszik, fekszik, békében nyugszik, formulák alkalmazása után 
jelzik az elhunyt nevét, esetleg korát, néha a felirat állíttatóját. 

3. Állhat a név teljesen önállóan, utána a megélt évek száma. 
4. Három esetben figyeltem meg, hogy az állíttató még életében gondosko-

dott a sírkőről.45 

így tehát a formulák már részben determinálják azt is, hogy a feliratokon 
használt nevek milyen grammatikai esetbe kerülnek, illetve, hogy a többi elem 
hová is kerül. Számtalan esetben azonban ezektől eltérő szerkezetet tapasztaltam, 
s ez egyben azt is jelzi, hogy nem volt minden elemében kialakult, szigorúan 
szabályozott, kötött hagyomány az ókeresztény feliratokra nézve. 

Emlékeink két eset kivételével családtagok számára készültek. Igen gyakran 
meg is jelölik az elhunyt (elhunytak) és a feliratállítók közötti rokoni fokot. A 
leginkább előforduló a szülőnek (szülőknek) a gyermek (gyermekek) részére, ill. 
a gyermeknek a szülő részére készíttetett emlékei. Néhány felirat arról is tanús-
kodik, hogy a családtagok között szoros érzelmi kapcsolat volt, s fájdalmuknak is 
hangot adnak („coniugi carissimae, " 4 6 „fideli matri dulcissimae"47, „caro suo"48, 
„suo carissimo. .. dulcissimae filiae" uitt. „dolens"49). Két feliraton a házastársak 
által együtt eltöltött évek számát is feltüntették („novem continuis annis"50, ill. 
„quae vixit cum eo annis XIII. "51). 

A „pius", vagy ennek felsőfokú alakja jelzőként az elhunyt, esetleg ritkábban 
a felirat állíttatójának neve mellett állhat („piissimo"52, „filio pientissimo"53, 
„matri pientissimae", 5 4 „filii pientissimi"55 állítják az elhunyt édesanyjuknak). 
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Az elhunyt életkorának közlésekor a „qui vixit annos" formula fordul elő a 
leggyakrabban (az „annos" elmaradhat, vagy rövidítve is állhat), s ezt követi az 
évek száma. Öt esetben (gyermekeknek, ill. fiataloknak készített emlékeken) az 
életkort hónapra és napra is megadják.56 

Az életkoradatokat megvizsgálva (összesen 21 sírkövön tüntették fel) a magas 
gyermekhalandóság, és a viszonylag alacsony átlagéletkor tűnt fel. A gyermekha-
landóság esetében (ami a korábbi időszakban is igen nagy volt) megfigyelhető, 
hogy a viszonylag magasabb életkorűakra is kiterjedt, nemcsak a csecsemőkre (5 
és 12 év közöttiek). Az életkor esetében kiugrónak számít a savariai „custor cymi-
teri" és felesége 86 és 81 éves adata, az átlagosnak a 40 év körüli halálozási kor 
mondható.57 Közvetetten életkoradatnak számít, ha feltüntetik az unokát, akár 
mint a felirat állítóját, akár mint elhunytat.58 Fiatal elhunytra utal a „filiae vir-
ginae" kifejezés.59 

A két eset közül, amikor nem családtagok voltak a sírkövek készítői, az egyik 
a két vándorfestőé60, itt „collegas eius" gondoskodtak az elhunytak nevének meg-
örökítéséről. Az 50 évesen meghalt Launio és 25 évesen meghalt Secundinus talán 
mester és tanítványa lehettek. 

A másik sírkövön, ami szintén Savariaból került elő61, két libertus, Volusius 
és Sabatia fejezték ki ragaszkodásukat uruk és úrnőjük iránt, talán felszabadítá-
sukat köszönhették nekik. 

A feliratok nyelvezete 

A főképpen latin nyelvű szövegek rövidségük és töredékességük miatt csak 
korlátozottan használhatóak fel a vizsgálatokhoz (csak két görög nyelvű sírfelirat 
került elő, ebből is az egyik latin betűkkel írott, és csupán két szóból áll). 

így elsősorban a grammatikai tévedések azok, amelyek a nyelvi ismeretekre, 
illetve az írásbeliség hiányosságaira adatokat szolgáltatnak. 

A leggyakoribb az „ae" végződés oly gyakori „e"-vel való helyettesítése, leg-
inkább a „bonae memoriae" formulában, 62 és a személynevek helytelen dativu-
szos alakjai (pl. Aurelia Urbici, Maximane, Celsinem). Az „annos" néhány helyen 
egy n-el szerepel, másutt a „quae"-ből marad ki az „u".6 3 

Inkább a kőfaragó járatlanságát jelzik az egyes betűk szabálytalanul vésett 
alakjai. Az „A" nincs áthúzva, az „F" helyett „E" szerepel, két „I" helyett csak 
egy van a szóvégen (pl.: fili a filii helyett64). Ugyancsak erre utalnak a rossz 
szóelválasztások is (pl.: Caian-i65, Quinti-llae66). 

Ezen hibák mellett azonban elmondható, hogy általában inkább az adott 
szöveg leírása jelentett gondot, mintsem a latin nyelv tudása. Hiszen leginkább 
olyan tévedések fordultak elő, amelyek a fonetikus írásra utalnak. Az igealakokat, 
a vocativust helyesen alkalmazzák, a feliratoknak néha egészen magas színvonalú 
a nyelvezete (egy-két esetben egészen költői 67). Különösen kiemelkedő a savariai 
Volusius és Sabatia által állított sírkő, amelynek paradicsomkertre utaló képe 
rendkívül szemléletes.68 

Más típusú, de ugyancsak figyelemreméltó jelenségeket vizsgált Herman Jó-
zsef.69 Az „I" és „E", valamint az „O" és „V" betűk (hangok) felcserélésének 
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okait és előfordulását megfigyelve, főképpen II. és III. századi feliratos emlékeken. 
Megállapítja, hogy ezen betűcserék a nyelvfejlődés sajátosságait fejezik ki, és nem 
a nyelvtudás hiányát, vagy a helytelen írásmódot, s ezáltal Pannóniában az E-i-
táliai, dalmáciai nyelvfejlődési jelenségek hatásait látja. Az ókeresztény feliratok 
közül háromban találhatunk erre példát.70 Két feliraton a hangsúlytalan ,,E" he-
lyén áll az „I" (DISIDERIUM, ill. CYMITERI), az egyik sirmiumin pedig hang-
súlytalan „O" helyett az „U" (IUVINIAN). 

A sisciai latin betűs görög felirat ("Ianuaria zaesis"71) latin nyelvű változata 
(vivas) gyakori jelenség a vizsgált emlékeken. Az egyébként E-Itáliában és E-Af-
rikában gyakrabban előforduló nevet viselő elhunyt névrokonai a provincia Ny-i 
és É-i ÉK-i részében is hagytak emlékeket (Aquincum, Brigetio). 

Az egyetlen valóban görög nyelven írt emlék Basilianos kereskedőé, akit 
Sirmiumban helyeztek örök nyugalomra, 352. február 24-én. A felirat érdekessége, 
hogy a Krisztus monogram, az alfa és omega jel a szöveg közepébe került. A sírkő 
kis méretű, de igen vastag (7 cm). A feliraton ugyanazon megfigyeléseket tehetjük, 
mint amelyeket a latin nyelvű szövegeknél is. Az omega és omikron vegyes alkal-
mazása, a théta és a déta felcserélése szintén arra utal, hogy az illető vésnök, 
vagy a megbízó beszélte a görög nyelvet, de az írásbeliséggel problémái voltak (a 
rossz szóelválasztás itt is előfordul, akárcsak a latin nyelvű feliratokon). Egyéb-
ként pedig a felirat a koiné sajátosságaként magán viseli a nyelvállapotra jellemző 
jegyeket (pl: az ,,ai" „e" formában szerepel).72 

Technikai kérdések 

Az ókeresztény feliratos emlékek legnagyobb része márványból, kis hányada 
mészkőből, néhány darab pedig téglából készült. A márvány fehér, (főleg Sirmi-
umból) ill. rózsaszínnel erezett (Savariából), és viszonylag drága anyagnak minő-
sül ebben az időben. Altalánosság, hogy a márvány feliratok gondos faragással, a 
felületet jól beosztva, gyakorlott kézzel kifaragva készültek (a két keresztény festő 
sírkövét a véső előkarcolta).73 

A sírkövek alakja a töredékességük miatt nem mindig tisztázható egyértel-
műen. Két savariai kő esetében bizonyos a felül íves záródás, más esetben lécke-
retes táblákra került rá a szöveg. 

A mészkő sírtáblák általában díszítetlen, kerettel ellátott, fekvő téglalap 
alakú lapok. Méreteik alapján közepesnek, ill. kicsinek számítanak, főleg, ha a 
korábbi századok emlékeivel vetjük össze ezeket. A téglára karcolt feliratok (3 
darab) az igénytelenebb kivitelűek közé tartoznak, ill. kevésbé gyakorlott kézre 
vallanak. Az egyik feliraton a betűnagyság és a betűk közötti távolság fokozatosan 
csökken az utolsó három sorban.74 A IULIANUS név betűit ferdén karcolták a 
téglára75, a viszonylag rendezett, szabályos szentendrei felirat betűi a kurzív írás 
felé közelítenek.76 A nagyméretű peremes téglára még a kiégetés előtt karcolták 
be a szentendrei feliratot, erre utal a néhány helyen megfigyelhető, a betűk szélén 
felnyomódott agyag. 

Emlékeink között két esetben fordult elő, hogy másodlagosan felhasznált, 
tulajdonképpen átfaragott kőre került az ókeresztény felirat.77 Mindkét esetben 
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a már meglévő mezőt használták fel, és csak a mosonszentjánosi oromdíszén a-
lakítottak (ötszögletű mélyedésbe férfiportré került, talán az elhunyt képmása). 
Ezek a sírkövek méretükkel természetesen eltérnek a többi sírtábláétól. Az eredeti 
feliratok a II-III. században készülhettek, s újrafelhasználásukat a viszonylagos 
értékességük indokolhatta (a savariai anyaga mészkő, a mosonszentjánosié pedig 
márvány). 

Régóta vitatott, és a mai napig sem eldöntött kérdés, hogy milyen módon 
erősítették fel, ill. helyezték el a feliratokat a sírokon, sírépítményeken. Funkci-
ójukat mindenképpen csak úgy tudták betölteni, ha láthatóak, és olvashatóak 
voltak. Az épített sírok tetejét fedő téglák valószínűleg már a járószintből kiemel-
kedtek, s esetleg ugyanígy helyezték el a feliratos kövek egy részét is. Másodlagos 
felhasználásban ugyan, de így találták meg a két savariai ókeresztény festő már-
vány sírkövét, egy tubusokból összeállított sír tetején. Sajnálatos dolog, hogy csu-
pán egyetlen esetben (Pécs, Geisler E. u. 8. 10. számú sír) ismerjük a felirathoz 
tartozó temetkezést is. Ez a sír azonban erősen bolygatott, mellékletben szegény 
temetkezés volt.78 

Másik megoldásnak az látszik, hogy a köveket befalazták, esetleg más módon 
(kapcsokkal) a falra erősítették. Az előbbit a RIU. 75. számú márvány lap hátulján 
talált vakolatnyomok erősítik meg, s kézenfekvőnek látszik a másik feltételezés 
is, a vaskapcsokkal való falra rögzítés. Egyrészt a kövek súlya miatt, másrészt, 
mert a koporsók, kőlapok összeerősítésénél másutt is előfordul hasonló megoldás 
(az alsóhetényi mauzóleum 39. számú sírjának oldallapjait vasszegek fogták össze, 
a pécsi István tér 12-Geisler Eta u. 14. alatt feltárt temető 11, 42, és 87. sírjában 
fémszögek, ill. kapcsok szolgáltak a fa konstrukciónak az össze- ill. sírfalhoz való 
erősítésére). A feltevések helyességét csak az igazolhatja, ha „in situ" kerül elő 
felirat, vagy más közvetett adat segíti a kérdés eldöntését. 

A technikai kérdések közé kell sorolnunk a feliratok vésésével, beosztásával 
kapcsolatos megfigyeléseket is. Általánosan elmondható, hogy még a márványra 
készült emlékek esetében is megfigyelhető a véső gyakorlatlansága, tévedései. Az 
csaknem bizonyos, hogy nem osztotta be, tervezte meg a szöveget a mester néhány 
sírkövön, hiszen a felirat vége zsúfolt, kisebbek a betűk, több a rövidítés (és esetleg 
ez lehet az oka a néhány rosszul elválasztott szónak is). A bizonyíthatóan előre 
megtervezett:79 kő esetében is elszámította magát, hiszen további két vízszintes 
sorközt karcolt a márványlapra, amely végül üresen maradt. Lehetséges, hogy a 
kő raktáron volt, úgymond félkész állapotban, és a „megvonalazására" is korábban 
került sor, s a megrendelt szöveg rövidebbnek bizonyult, mint amennyi a kőre 
kerülhetett volna. Ugyancsak megvonalazta a készítője a savariai temetőőr és 
felesége mészkő sírtábláját, a betűk azonban így sem sikerültek egyenletesre. 
Többször találkozhatunk azzal a jelenséggel is, hogy egy adott sorban sem azonos 
a betűk nagysága (a T, L, és 0 esetében gyakori.). 

Ritka a ligatúra alkalmazása, a rövidítések gyakran esetlegesek, a szóközöket 
csak néha jelzik (kis levél, kör, háromszög alakú jellel, néha egyazon feliraton 
többfélével is), leginkább azonban folyamatosan vésik fel a szöveget. 

A RIU 80. és 84. számú feliraton megfigyelték, hogy a betűk kivésése után 
a vájatokat vörös színnel festették be (ez egyébként korábbi emlékeken is előfor-



114 HORVÁTH ANDREA 

dul80). Mivel az emlékek nagy részéről nem áll rendelkezésünkre fénykép, csak 
leírás, így a betűformák elemzésére csak nagyon korlátozott mértékben lehet vál-
lalkozni (főképp a RIU köteteteiben megjelent feliratok esetében van erre lehe-
tőség). 

A betűnagyság rendkívül változatos, természetesen függ a sírkő nagyságától 
és a felvésendő szöveg mennyiségétől. A leggyakrabban előforduló méret azonban 
a 3 és 4 cm közötti. A legnagyobb a 7 cm nagyságú, a legkisebb pedig a 1, 5 cm-es 
betű. 

A feliratokon bizonyos egyedi betűformálást is meg lehet figyelni (azonos 
kézre utaló sírköveket nem sikerült találnom). Igen alkalmas a vizsgálatra az 
„A", az „L", az „M", és a „Q" betű. Ezek ugyanis olyan egyedies kialakítást is 
megengednek, pl. az „L" szárának lefelé elhúzása, akár ívesen is, ugyanez a „Q"-
nál is előfordulhat, az „A" áthúzása igen sokféle módon történhet, ferdén, fordított 
kis „v" formában, ill. gyakori, hogy át sem húzzák. Az ,,M" és az „N" betűk 
esetében a függőleges szárak lehetnek enyhén dőltek, vagy egészen egyedien ki-
képzettek a felső száraknál (felfelé kissé elhúzva ívesen, vagy a felső szárak ta-
lálkozásánál egy kis vízszintes vonal közbeiktatásával). Kisebb szabadságot meg-
enged a „B" és az „E" betúk felvésése (a „B" íveinek kialakítása, történhet egé-
szen kerekded formában, vagy az alsó ív, és a függőleges szár találkozásánál egé-
szen hegyesen is). Az E esetében a középső vízszintes vonal hosszúsága, a betű-
végek kialakítása (háromszög alakú talpacskák), vagy a betű szélessége változhat. 

A vésés vastagsága ugyancsak eltérő, az egészen finom karcolattól (a vona-
lazáskor használták) a több milliméter vastagságú mély vájatokig kövenként vál-
tozó. A RIU 75. kő Jó Pásztor ábrázolását teljesen más technikával alakították 
ki, mint az aljára vésett feliratot. Ez utóbbi sokkal sekélyebb véséssel került fel 
az emlékre. 

Egyazon feliraton belül is előfordul többféle változat is egyes betűk kialakí-
tásánál (hasonlóan a szóközti jelekhez). Ezek a megfigyelések tovább erősítik azt 
a feltevést, hogy gyakorlatlan mesterek készítették az egyes emlékeket, s ritkán 
látható olyan határozott vonalvezetés mint a RIU 83. számú emléken. 

Összegzés 

A sírfeliratok segítségével a korábban is ismert ókeresztény központok meg-
erősítést nyertek, jelentős új lelőhely ezek alapján nem rajzolódik ki (egyben u-
talnak arra is, hogy a keresztény temetkezések kutatása hol hozhat további ered-
ményeket). 

A vizsgáit írott forrásanyag rendkívül fontos információkkal szolgál a pro-
vincia krisztianizálódására (szem előtt tartva természetesen a már korábban em-
lített kitételt, hogy a feliratállító keresztényeket nem lehet azonosítani a teljes 
keresztény lakossággal). 

Az egyenetlen területi megoszlás egyértelműen a D-i (Dráva-Száva közti 
rész) vidék erősebb, nagyobb számú keresztény közösségeire utal, az itt jelentős 
arányban előforduló E-itáliai névanyag pedig a keresztény lakosság összetételére, 
eredetére világít rá. S valószínűleg ezeknek a tényezőknek tudható be a tipikus 
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keresztény jelképek nagyszámú alkalmazása az itteni lelőhelyeken. Mindezeknek 
alátámasztásául szolgál az is, hogy a temetkezési épületek (amelyek eddig csak 
Sirmiumból ismertek), szintén az É-itáliai kultúrkör felé mutatnak. 

Úgy tűnik, hogy DK-Pannónia viszont teljesen más irányból kapja az óke-
resztény építészeti hatásokat (A rendkívül kis számú feliratos anyag a keresztény 
közösségek névanyagának elemzését, eredetének vizsgálatát nem tette lehetővé). 
A föld alatti sírkamrából és kápolnából álló ún. kétszintes sírépítmények párhu-
zamait a Balkánon találjuk meg. Innen éri tehát erős, koncentrált hatás a DK-
pannóniai központokat. A viszonylag nagy sírszámú temetők ezen a területen is 
jelentős közösségeket jeleznek (Sopianae, Alsóhetény-Iovia). 

A provincia E-i, ÉK-i területeinek centrumaiban a feliratállítók között nagy 
számú K-i elem a még mindig meglévő K-i kapcsolatok bizonyítékai. Ez részben 
megmagyarázza azt is, hogy a viszonylag szegény, sokat zaklatott limes menti 
területeken a feliratállítás költséges szokását egy még mindig gazdaságilag erő-
sebb réteg (talán kereskedők) tudja megfizetni. Az innen előkerült ókeresztény 
temetői épületek itáliai eredetű, Dalmáciában és a birodalom más résziben is 
meghonosodott típusok (karéjos építmények), tehát kulturális hatások ebből az 
irányból is érkeznek. Ezen a területen két jelentősebb centrumot kell kiemelni, 
Aquincumot és Savariát, ahol viszonylag nagyobb jelentőségű ókeresztény közös-
ség létét a vizsgált leletcsoport is alátámasztotta. 

A feliratok elemzése rámutatott arra, hogy a 4. században és az 5. század 
első felében készült emlékek kevés kivételtől eltekintve nem színvonalasan dol-
gozó, legtöbbször gyakorlatlan mesterek alkotásai, akiknek latin nyelvű írásbeli-
séggel is gondjaik voltak. Az általánosan hanyatló tendenciát mutató feliratanyag 
csali két nagyobb központban mutat magasabb színvonalat, Sirmiumban és Sa-
variában. 

Ugyancsak fontos megfigyelés, hogy az ókeresztény jelleg a sírkőanyag egy 
részén nehezen igazolható, és a nem keresztény jellegű anyagtól csak nehezen 
elválasztható. Nincsenek véglegesen kialakult formulák, az egyetlen „bonae me-
moriae" kivételével, s nem zavarták az ókeresztény sírkőállítókat a másodlagosan 
felhasznált emlékeken található „pogány" ábrázolások sem. S ha nincs a sírkö-
veken ókeresztény jelkép sem, igen nagy nehézségekbe ütközik a besorolásuk. A 
Dráva-Száva közén kevésbé, attól É-ra inkább érvényesnek tűnik az, hogy a régi 
feliratállítási szokások hanyatlása után, az új, kifejezetten ókeresztény jellegű sír-
kőállítás még igen kevéssé fejti ki a vizsgált időszakban a hatását. 

Fontos lenne a kutatásokat kiterjeszteni az ókeresztény kultuszépületekre, 
de legfőképpen a kisteletekre, s valószínűleg ezek segítségével még árnyaltabb 
kép bontakozna ki a pannóniai ókereszténységről. 
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Thomas Szabó 

A VADÁSZAT KRITIKÁJA A KÖZÉPKORBAN 

A történésznek nehéz a dolga: olyan dolgokról kell beszélnie, amelyekről 
nincs tapasztalata. A történteket mindig távlatból látja, távlatból ítél róluk, anél-
kül, hogy ezek maguk helyesbíthetnék elgondolását. 

így van ezzel a témával, a vadászattal is. Gazdag emberek, akiknek ez a 
szenvedélye, és akik ezt megtehetik, ma is elrepülnek Szlovákiába, Oroszországba 
vagy Afrikába és sok pénzt fizetnek azért, hogy lelőhessenek egy szarvast, egy 
medvét vagy más nagyvadat. Az államférfiak külföldi látogatásaik során vadászat-
ra mennek, vagy legalábbis sajnálkoznak, ha ez kimarad a programból. 

Az állatvilág szépségéről bemutatott filmek befolyásolják gondolkozásunkat, 
és abba az irányba terelik érzelmeinket, hogy kár a medvéért, amit Szibériában 
lelőnek. Néhányan közülünk odáig mennek, hogy gyilkolásnak minősítik ezt a 
lövöldözést. 

Mai városi szemmel nézve furcsa dolog a vadászat: régi szokás, amit nem 
diktál a szükség. Könnyebb az üzletbe menni és ott venni húst. Nem kell az 
állatot megölnünk, megteszik ezt helyettünk mások. 

Minderre csak bevezetésként utalok, hogy azzal kezdhessük a témát: a va-
dászatot ma is lehet kritizálni, ahogy ez — legalább nyugaton — szokás is. Em-
lékeztetni szeretnék arra, hogy érzelmi életünk, gondolkodásunk kulturális kon-
textusba ágyazott, kultúránk visszahat ítéleteinkre, befolyásolja álláspontunkat. 

A civilizáció vad, bokrokkal benőtt mezők és rengeteg erdők között bonta-
kozott ki. Az egykor Germánia 94 százalékát borító erdő és vad vegetáció ma 29 
százalékra zsugorodott össze, Franciaországnak 26, Olaszországnak csak 20 szá-
zalékát boríja erdő.1 

Az ókor elején több volt az erdő, több volt a vad és így a vadászatnak is más 
volt a jelentősége. 

A vadászatot a görög kultúra foglalkozásnak tartotta, amire a mítosz szerint 
az istenek tanították az embert. A vadászat istennője, Artemisz2 tanította a ken-
tauros Cheirónt3 a vadászatra és a kutyák idomítására, aki aztán továbbadta 
tudását az embereknek.4 Nem könnyű megállapítani, hogy mit jelentett a leterí-
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tett vagy elfogott vad az ókori táplálkozásban. De mindenesetre biztos, hogy e-
redményes vadászat után gazdagabb lett az asztal. 

Volt a vadászatnak az élelemszerzésen kívül más fontos jelentősége is: a 
termőföldek és települések védelme. Meleagrosz mondája kiemeli a vadászat tár-
sadalmi jelentőségét is. Oineusz király, a híres vadász Meleagrosz apja elfelejtett 
áldozni Artemisznek, a vadászat istennőjének, az arató hálaünnep alkalmával. 
Ezért az istennő bosszúból egy hatalmas vadkant küldött Kalűdónra, Oineusz 
király birodalmába, hogy pusztítsa a vetést. Meleagrosz vadászatra hívta Görögország 
hőseit, hogy egymással vetélkedve végezzenek a vadkannal. El is ejtették a vadat, 
de a legjobb vadász igazságtalanul osztotta fel a zsákmányt, és ebből gyűlölet, 
háborúskodás támadt.5 

A vadászat több volt, mint élelemszerzés és több volt, mint szórakozás. Al-
kalmat adott a testi erő edzésére, a kitartás fejlesztésére. Ezért értékelte olyany-
nyira a görög polisz ezt a tevékenységet: edzette az erőt és felkészített a háborúra. 

Spártában a vadászat gyakorlása államérdek volt; annyira komolyan vették, 
hogy aki vadászatra ment, az mentesült az egyébként kötelező közös étkezések-
től.6 A komédiaköltő Arisztophanész (i. e. 445-386) gúnyolta az athéni fiatalság 
elpuhultságát és azt javasolta, tegyék kötelezővé a részvételt a vadászatokon.7 

Platón (i. e. 427-347) a Nomoiban, a Törvények ben a lóhátról kutyákkal űzött 
vadászatot istennek tetsző, férfias foglalkozásnak tartotta; a hálóval vagy csap-
dákkal folytatott vadászatot viszont elvetette.8 Xenophón (kb. i. e. 430-355), Szók-
ratész tanítványa, az Anabasis és a Visszaemlékezés szerzője könyvet írt a vadá-
szatról is.9 Mint látjuk, a vadászatot megbecsülték a görög kultúrában. Az álta-
lános megbecsülés mellett voltak becsmérlő kommentárok is. A szofisták azt tar-
tották, hogy a vadászat könnyen a gazdálkodás elhanyagolására vezethet.10 

Lássuk a rómaiakat! A politikus és író Sallustius (i. e. 86-34) Catilináról írt 
munkájának egyik fejezetében elmondja, hogy a politikai életből visszavonulva 
nem akart semmittevővé válni, de nem volt kedve a szolgai munkákhoz sem — 
amint ezt a kollégái tették —, ezért földművelés és vadászat helyett történetírásba 
kezdett.11 Kortársai megbecsülték a vadászatot, Sallustius azonban lenézte. Az 
ifjabb Plinius egy Tacitushoz intézett levelében arról beszél, hogy ha vadászni 
megy, akkor a hálókkal együtt írószereit is magával viszi azért, hogy ha estefelé 
fogás nélkül térne haza, akkor legalább a viasztáblákon elfogott gondolatokat vigye 
magával. Plinius Tacitusnak azt javasolta, hogy járjon vadászni, mert a mozgás 
és az erdő csöndje jót tesz a gondolkozásnak.12 Az irodalmon kívül a művészetre 
is utalhatunk. Gondoljunk a márvány szarkofágokon ábrázolt kalüdóni vadászat-
ra, vagy a gyönyörű szarvashajszára a szicíliai Piazza Armerinán feltárt római 
villa padlómozaikján. Vadászati jelenetek vezetnek az ókori kultúrából a keresz-
tény világba. A római Konstantin diadalív nyolc kerek medallionja nyolc vadászati 
jelenetet mutat be. Az elsőn a császár egy ifjú kíséretében vaddisznóvadászatra 
indul. A másodikon Szilvánusznak, az erdő istenének áldoz. A harmadik jelenet 
a császárt medvevadászaton ábrázolja, a negyediken Dianának, a vadászat már 
•mlített istennőjének mutat be áldozatot stb. Ezek a képek eredetileg Hadrianus 

császár diadalívére készültek 200 évvel korábban. A diadalívek történetében u-
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gyanis, amint ezt a példa is mutatja, többször előfordult, hogy az idő rövidsége 
miatt már meglévő művészi elemeket használtak fel az új győztes dicsőítésére. 

Milyen változást hozott a kereszténység a vadászat megítélésében? Az új 
vallás elterjedése néhány magas rangú, pogány kultúrában nevelkedett és a tár-
sadalom legfelső rétegeivel szoros kapcsolatban álló férfi munkássága nyomán vált 
lehetségessé. Itt olyan nevekre kell utalnunk, mint Szent Ambrus, Szent Jeromos, 
Szent Ágoston stb.13 Ezek az egyházatyák a keletről jött új vallás könyveit tanul-
mányozták, s azokat kommentárokban, prédikációkban közvetítették. Az exegé-
ziseket olvasva az az érzésünk, hogy a Szentírás tanítását sok esetben nehezen 
értették. Erre később szeretnék kitérni. 

Jelenlegi témánkat illetően ugyanis a Biblia exegézise döntötte el a vadászat 
új társadalmi megítélését. A Biblia kétféleképpen értékeli a vadászatot, negatívan 
és pozitívan. A negatív értékelést a 90. zsoltárban és Mózes I. könyvének 10. 
fejezetében, a pozitívat pedig Jeremiás próféta 16.16 és Máté 4.19-ben találjuk. 

A 90. zsoltárban azt olvassuk, hogy Isten a mi menedékünk, aki megszabadít 
bennünket a vadászok hálójától.14 Mózes I. könyve viszont a vadászatot Nimród-
dal kapcsolatban említi.15 Ezzel szemben Jeremiás könyvében a babiloni fogsá-
gából való visszatérés során azt olvassuk, hogy az Úr halászokat és vadászokat 
küld ki, hogy szétszórt népét összegyűjtse.16 Máté 4.19-ben Krisztus elhívja Pétert 
és Andrást tanítványul, mondván: „Gyertek, én emberhalászokká teszlek benne-
teket".17 

A vadászat túlnyomóan negatív megítélése főként Jeromos hatásának tulaj-
donítható. Jeromos a Biblia latin fordítója és egyben a Szentírás nagy kommen-
tátora volt. A 90. zsoltárhoz írt magyarázatában megjegyzi („Isten megszabadít 
a vadászok hálójától"), hogy a Bibliában a vadászok mindig negatív szerepet ját-
szanak: 18 Nimród lélekvadász és Isten elleni lázadó volt. Később még azt is hoz-
záfűzi, hogy a Szentírásban sehol sem talált szent vadászt, de szent halászt igen. 

Szent Ágoston Mózes I. könyvéhez fűzött magyarázatában egy fordítási pél-
dára utal: nem biztos, hogy a fordítás „Nimród nagy vadász vala az Isten előtt" 
helyes, a görög szövegben ugyanis evavtiov áll.19 Szent Ágoston ezt a szöveget így 
fordítja: „Nimród nagy vadász vala az Isten ellen". Később De civitate Dei című 
könyvében ezt az interpretációt találjuk Nimródról: hic erat gigans venator contra 
dominum deum; hozzáfűzi még, hogy a vadász a vadat rászedi, bekeríti, elnyomja 
és elpusztítja.20 

Ezt olvasva fel kell tennünk a kérdést: miért ítéli meg ilyen negatívan a 
vadászatot ez a két egyházatya, egyben irodalmár és városi ember? Szent Ágoston 
esetében tudjuk, hogy ő nem az erdőket, mezőket járva alakította ki véleményét 
a vadászatról, hanem olyan cirkuszi viadalok során, amelyeket úgynevezett „va-
dászok" vívtak. Ezt a 102. zsoltár kommentárjából tudjuk. A Szentírás intését 
idézve, hogy irgalmasságot kell gyakorolnunk, kitér arra a kérdésre is, hogy kivel 
szemben: az ellenséggel és a vétkezővel szemben is?21 Válaszában megjelenik a 
cirkusz világa, ahol a közönség az ügyes vadász-gladiátort ajándékokkal halmozza 
el.22 Szent Ágoston ugyanis azt mondja, ha a vadászt ajándékozzuk meg, akkor nem 
az embert, hanem alávaló, hitvány ügyességét becsüljük meg, nem az embernek, 
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hanem a bűnösnek adunk ajándékot.23 Egy másik írásában megjegyzi, hogy a cir-
kusz a démonok birodalma, mert ott a démonok mulattatják az embert.24 

Nagy Szent Gergely pápa a 6. század végén hozzáfűzi ehhez, hogy a vadászat, 
a madarászat és halászat mind álnokság, mert a vadász csak álnoksággal tudja 
elfogni a vadat.25 

Azért bocsátkoztunk részletekbe, mert a felsorolt egyházatyák vetették meg 
a középkori keresztény vallás és a Szentírás exegézisének alapjait, azokkal az 
egyházatyákkal együtt, akikre itt nem térünk ki. Az ő ítéletükre hivatkoztak ké-
sőbb az egyház vezetői. 

Az egyházatyák tanítása és a prédikációk alakították ki ezt a negatív felfogást 
a keresztény társadalom tudatában, amit aztán a zsinatok építettek be az egyház 
belső rendjébe. 

Galliában az 506-os agde-i és 517-ben az épaone-i zsinat tért ki a vadászat 
kérdésére: vezetőinek megtiltotta, hogy kopókat és vadászsólymokat tartsanak. 

Innen tudjuk, hogy az ókori vadászszenvedély nem lankadt és a széthulló 
római birodalom galliai részében még a püspökök, presbiterek és diakónusok is 
gyakorolták. A zsinat határozata szerint: aki ezt a tilalmat megszegi, azt, ha püs-
pök, három hónapra, ha presbiter, két hónapra, ha diakónus, egy hónapra kell 
eltiltani a szentségek vételétől.26 

Az épaone-i határozatát a későbbi évtizedek és évszázadok zsinatai újra meg 
újra megismételték, mégpedig mindig ugyanazokra vonatkozóan és mindig új for-
mában. Ez részben arra utal, hogy az egyház vezetői a tilalom ellenére is tovább 
vadásztak, másrészt arra, hogy mindig más ürüggyel palástolták eljárásukat, va-
lamint arra is, hogy a kérdés, vadászhat-e az egyház tagja, vagy sem, valószínűleg 
nemcsak etikai probléma volt. De erre még visszatérünk. 

Vizsgáljuk csak meg az épaone-i zsinat utáni határozatokat azért, hogy tel-
jesebb képet kapjunk, és lássuk a kérdés történelmi hátterét. 

585-ben a galliai Máconban a püspököknek nemcsak a kopók, hanem, hogy 
ne legyen kibúvó, még a házőrző kutyák tartását is megtiltják. A tiltást azzal 
indokolják, hogy ha egy idegen a püspök házát keresi, hogy éjszakai szállást ta-
láljon ott, akkor meg ne marják az ebek. Különben is: a himnuszok éneklése 
jobban védi a püspök házát, mint a kutyaugatás 2 7 

A galliai Latonaban 673-675-ben a zsinat megtiltja az egyháziaknak, hogy 
világiak módjára, vadászatra menjenek.28 

A Concilium Germanicum 742-ben megtiltja, hogy kutyákkal járják az 
erdőt,29 nehogy azt állítsa az egyházi ember, hogy nem ő, hanem kutyája fogta 
meg a vadat. 

Egy Mantuában 787-ben megfogalmazott Karoling kapituláré még azt sem 
engedi meg, hogy püspökök, presbiterek vagy diakónusok jelen legyenek a vadá-
szatnál.30 Egy 798-ban kibocsátott kapituláré az apátnőket is megfenyegeti: ha 
vadászsólymot vagy héját tartanak, elvesztik megbízatásukat.31 

Végül pedig fontos észrevennünk, hogy egy 801 körüli aacheni kapituláré a 
kolostor prépostjának megtiltja még azt is, hogy vadászt tartson.32 
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Az idők folyamán hozott zsinati határozatok és a vadászatra vonatkozó pa-
ragrafusok a 9. század végén és a 10. század elején nagy egyházjogi gyűjtemé-
nyekbe kerültek, és végül az egyház kánoni törvényévé lettek. Az első ilyen, ami 
az épaone-i zsinat határozatait (episcopis, presbyteris, diaconibus canes ad venan-
dum aut accipitres habere non liceat stb.) magába foglalja, a Prümi Regino által 
összeállított gyűjtemény, a Libri duo de synodalibus causis33 Prümi Regino remek 
munkáját, amelyre még visszatérünk, Wormsi Burchard és Chartres-i Ivó a 11. 
század elején34 és később más kanonisták is átvették, így kerültek a vadászatra 
vonatkozó paragrafusok a 12. században Gratianus Decretumäbaß5 

Még egyszer áttekintve a kereszténység elterjedése óta történteket, meg kell 
állapítanunk, hogy az egyház vezetői és a keresztény hívek között lassan emelkedő 
falban a vadászat megtiltása fontos követ jelentett. Eddig csak arról szóltunk, 
hogy az egyházi vezetőknek nem volt szabad vadászniuk, azaz eddig csak az egy-
ház belső rendjéről beszéltünk. 

Az egyházi tilalom megszegésének megvoltak az okai. A vadászat még mindig 
a férfitársadalom egyik legszebb, legizgalmasabb és legkalandosabb élménye volt, 
ebből az etikai aszkétákat ki kellett zárni. A leterített vad az asztalra került ételek 
sorát gazdagította, ami nagyon is emberi, földi öröm volt, ebből az egyház vezetőit 
megpróbálták kizárni. A vadászat ezen kívül — s ezt a zsinatok buzgó résztvevői 
nem látták — fontos gazdasági tényező is volt, ami hozzájárult az egyházi közösség 
életbenmaradásához. Az adományok között, amit a kolostorok, templomok és püs-
pöki székhelyek kaptak, erdők is voltak, a hozzájuk tartozó jogokkal, köztük a 
vadászattal. A vadászat megtiltása e közösségek számára annyit jelentett, hogy 
jövedelmük egy részéhez nem tudtak hozzájutni. Megjelent ez a probléma már 
egyik korábbi példánkban, az aacheni kapituláréban, amely megtiltotta, hogy a 
kolostorok prépostjai vadászokat tartsanak.36 Ez azt jelentette, hogy a barátok 
birtokosai voltak ugyan az erdőnek, de jövedelmük egy részéről le kellett monda-
niuk. Később térek ki arra, hogyan oldotta meg ezt a problémát az egyház. Most 
az a másik kérdés érdekel bennünket: mennyire vette komolyan az egyházi rend 
a vadászati tilalom megszegését? 

Az a benyomásunk, hogy ezt a tilalmat egyre komolyabban vették. Ezt négy 
példával igazolom. 

A már említett gratianusi Decretum őrzi I. Miklós pápa 864-ben írt levelét, 
amiben azt javasolja a salzburgi érseknek, hívjon össze egy zsinatot, amely meg-
tárgyalja Lantfred sábeni püspök ügyét.37 Lantfred ugyanis állandóan vadászni 
járt, és püspöktársai, úgy látszik, ezt nehezményezték a pápánál. 

Nyoma van a vadászat kritikájának a püspöki vizitációkban is. A vizitációk-
kal kapcsolatban merült fel a trieri érsekben az az igény, hogy könyvben foglalják 
össze az egyház törvényeit. Fölkérte a már említett Prümi Reginot, aki a Libri 
duo de synodalibus causis-szal eleget tett kívánságának.38 Ebben a könyvben, 
mint mondottuk, már benne volt a vadászat tilalma is. 

Következő példánk a 10. század második feléből való: az augsburgi Ulrich 
püspök vizitációi során állítólag megkérdezte a papokat, hogy járnak-e kopóval, 
sólyommal vadászni.39 Végül negyedik példaként az úgynevezett vezeklő könyve-
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ket kell megemlítenünk, a Libri penitentialest, amelyek a 6. század végén Íror-
szágban keletkeztek és onnan terjedtek el Európában. Ezekben a könyvekben, 
amelyek katalógusszerűen sorolják fel a hívők által elkövetett bűnöket — s ezzel 
az akkori világ nagyon érdekes képét mutatják be — szerepel a vadászat is. Itt 
az az érdekes, hogy a tilalom megszegőjére kirótt vezeklés mértéke sokkal nagyobb 
az épaone-i zsinat által megszabottnál. Hónapok helyett a vezeklő könyvekben 
évek jelennek meg, úgy, hogy a vadászati tilalmat megszegő klerikusnak egy, a 
diakónusnak két, a püspöknek három évet kell vezekelnie in pane et in aqua, 
azaz kenyéren és vízen. Legalábbis ezt írja mintegy tíz vezeklő könyv a 8. és 9. 
századból.40 Itt nehéz megállapítani, tulajdonképpen miről is van szó: az írek 
különös szigorúságáról, forrásaink hibás olvasatáról, publikálásáról - vagy pedig 
mind a kettőről. 

Most pedig térjünk át témánk harmadik részére, a világi vadászat kritiká-
jára. Erről a forrásaink részint kevesebbet, részint többet is mondanak: ezek a 
társadalom új problémáira vetnek fényt. 

Az első, aki a vadászat ellen felemeli a hangját, torinói Maximus egyházatya, 
aki i. u. 400 körül több ránk maradt prédikációt írt. Egyik nagyböjti prédikáció-
jában megrója azokat az urakat, akik a böjt idején vadászatra mennek. Hogyan 
vélekedjék az ember arról — íija Maximus — aki, ahelyett, hogy korán reggel a 
templomot vagy a mártírok sírjait keresné fel, maga köré gyűjti szolgáit, össze-
szedeti a hálókat, előhozatja a kutyákat és vadászatra indul, miközben szolgái 
bizonyára szívesebben mennének templomba? Ezek között a vadászok között o-
lyanok is vannak — folytatja Maximus a prédikációját —, akiknek a kutyák fon-
tosabbak, mint az emberek, és sötéten egyes házakra utal, ahol kövér kutyák 
futkosnak a szobákon keresztül, míg ugyanitt sápadt, rosszul táplált szolgák von-
szolják magukat.41 

Ebben a képben két motívum jelenik meg: az urak figyelmeztetése a vallás 
gyakorlására, az ünnep tiszteletére és a felebaráti szeretet hiányolása. 

400 évvel torinói Maximus után, Karoling időkben, Orléans-i Jónás püspök 
emeli fel szavát Institutio laicalis című írásában. A püspököt Matfrid orléansi gróf 
felkérte, fogalmazza meg, hogyan éljen ő, a gróf meg a többi házasember Istennek 
tetsző életet. Jónás püspök sok mindent javasolt, többek között kitért a vadászat 
kérdésére is, két megjegyzést téve: egyrészt utal arra, hogy azért mégiscsak szo-
morú, ha az urak csak a kutyákat szeretik, s közben nem törődnek a szegények 
sorsával.42 Másrészt megjegyzi, hogy szomorú az is, ha a hatalmasok a vad miatt, 
amit az Isten az embereknek közösbe adott, a szegényeket megkorbácsoltatják, 
és börtönbe vetik.43 Ha a hatalmasok ezt a világi törvényekre hivatkozva teszik, 
akkor meg kell kérdeznünk tőlük, hogy a világ törvényei felfüggesztik-e Krisztus 
törvényeit.44 A püspök azt is hozzáfűzi, hogy a keresztény vallás törvényei ellen 
(icontra regulám Christianam) cselekszik az, aki egy ember mulatságáért sok sze-
gény ellen követ el igazságtalanságot.45 

A második megjegyzés mögött egy történelmi probléma rejlik, amit — nem 
egészen helyesen — az ősközösség középkorba való átmenetének nevezhetünk. 
Bővebben ki kell itt térnünk arra, hogy tulajdonképpen miről is van szó, nemcsak 
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azért, hogy jobban megértsük Jónás püspök megjegyzését, hanem azért is, hogy 
a később történteket jobban megvilágítsuk. 

Az ókorban bárki szabadon vadászhatott. Ezért javasolhatta a komédiaíró 
Arisztophanész: tegyék kötelezővé az elpuhult athéni fiatalság számára a vadá-
szatot, és ezért javasolhatta az ifjabb Plinius Tacitusnak, hogy járjon vadászni.46 

Azt az elvet, hogy bárki ingyen vadászhat, a római jog is biztosítja Justinianus 
kódexének első könyvében, az Intitutionesben. Ott egy kristályos logikájü részben 
azt olvashatjuk (már a 6. század elején vagyunk, de még a régi jogról van szó), 
hogy „a természetjoga szerint a folyóvizek, a tengerek és a tengerpartok közösek". 
Később: „a vadállatok, a madarak és a halak, azaz minden állat, ami ég és föld 
között született, és amit ha valaki elfog, az a népek törvénye szerint az illető 
tulajdona lesz. Azért, mert ami előzőleg senkié sem volt, az később a természetes 
logika alapján azé, aki lefoglalja".47 Hozzáfűzi ehhez azt is, „mindegy, hol fogja 
el az ember a vadat vagy madarat, a saját földjén-e, vagy másén". Végül pedig 
megjegyzi, ha viszont a tulajdonos észreveszi, hogy földjére idegen lép, ezt min-
denesetre megakadályozhatja.48 

A korlátlan ókori szabadságnak azonban megvoltak a maga határai. A Jus-
tinianus kódex egy másik részéből tudjuk, hogy voltak olyan földtulajdonok, a-
melyeknek a jövedelme vadászatból, vagy főként vadászatból állott.49 Itt kezdődik 
az új jog kialakulása. Mert a késő római birodalomnak azt a szokását ugyanis, 
hogy egyes földeket a tulajdonosok csak vadászatra használtak és ezért azokat 
valószínűleg bekerítették, a Galliába benyomuló, és ott letelepedő germán népek 
átvették, és abból elvet, jogot formáltak. 

A Meroving királyok kezdték el ezt az úgynevezett „Forst-politikát": nagy 
erdőket, amelyek addig az egész társadalom tulajdonát képezték, bekerítettek és 
királyi erdővé nyilvánítottak, hogy ezeken a területeken csak a király vadászhas-
son. Aki ezt a törvényt megszegte, azt megbüntették. 

Erre a politikára célzott Orléans-i Jónás püspök, amikor megjegyezte, hogy 
annak ellenére, hogy az Isten a vadat az embereknek közösbe adta, most a nagyok 
a többieket megfosztják ettől és világi törvényekre hivatkozva, még meg is bün-
tetik őket.50 

Amit a püspök írásából megtudtunk, azt két, a 9. század végéről, a Sankt 
Gallen-i kolostorból származó gyűjtemény is igazolja. Ezek a Sankt Gallen-i gyűj-
temények különböző dolgokat tanúsító okmányokat tartalmaznak, összeállításuk-
kal az volt a cél, hogy a jegyző a minták alapján könnyebben meg tudja fogalmazni 
az új oklevelet. 

Az első formula egy jogvitáról számol be a 890-es évekből:51 egy pasasnak, 
azaz egy bizonyos kerületnek a lakói pert indítottak az egyik kolostor ellen az 
erdő használatáról. A pereskedés tárgya az volt, hogy a parasztok az erdőt saját 
jogon (per auctoritatem suam) vagy pedig az uraság engedélyével használják-e. A 
császári küldött (missus) erre nem adott választ, hanem megparancsolta, hogy 
egy huszonhárom fős bizottság ossza fel az erdőt a kolostor és a pagus lakói 
között.52 

A második, 871-ből származó formula már meg se mondja, hogy tulajdon-
képpen min perlekedtek.53 Csak arról tudósít, hogy összehívták a környék nagyjait 
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és lakosságát a viszály megszüntetése végett, ami a lakosság tulajdona (populäres 
possessiones) és a királyi birtoklás körül folyt, hogy osszák fel az erdőt ők a két 
igénylő között.54 

A dolog persze nem mindig ment ilyen simán, ahogyan ezt egy normandiai 
példa is mutatja. A normandiai hercegek átvették a Karolingok erdőpolitikáját és 
azt a saját területükön megdöbbentő következetességgel folytatták. A 996-os nor-
mandiai paraszt-összeesküvés jól mutatja ezt. Jumiège-i Vilmos, a normann kró-
nikás számol be arról, hogy különböző tájak parasztjai összegyűltek és megegyez-
tek abban, hogy szabadon akarnak élni, és szabadon akarják használni az erdőket, 
vizeket, úgy, ahogyan régebben szokás volt. A parasztok minden kerületből két 
képviselőt választottak, akiket elküldtek a tartományi gyűlésre, hogy ott érvényt 
szerezzenek elhatározásaiknak (qui décréta ad mediterraneum ferrent corroboran-
da conventum).55 

Hódító Vilmos 1066-ban Normandiából Angliába átkelve meghódította az 
országot. Mint a következő évek és évtizedek tanűsítják, nemcsak nagy sereggel 
érkezett, hanem egy új államrenddel is. Ami az erdőket illeti, Vilmos utódai, 
I. Henrik (1100-1135) és főleg II. Henrik (1154-1189) külön erdő-felügyelősége-
ket állítottak fel,56 olyan következetességgel, amilyet a világ addig még nem látott. 
Utazó bírók ellenőrizték a rendelkezések betartását, azaz azt, hogy csak a király-
nak volt szabad nagyvadat, és csak az uraknak kisvadat elejteniük. Aki ezt meg-
szegte, azt komoly büntetés fenyegette. 

Ennek a politikának a képe tükröződik a korabeli irodalomban azon irodalmi 
kör tagjainak műveiben, akik II. Henrik udvarával kapcsolatban álltak. Név sze-
rint Salisburyi Jánosra, Blois-i Péterre, Walter Mapra és Radulfus Nigerre gon-
dolunk, azaz olyan irodalmárokra, akik részben kritizálták is az udvart.57 Várható 
tehát, hogy felmerül a vadászat kritikája, és különösen érdekes az, hogy milyen 
formában jelentkezik ez a kritika. 

Ezek közül az írók közül a legidősebb Salisburyi János volt. Az ő kritikája 
a legérdekesebb és a legeredetibb: következik ez Salisburyi János életrajzából is. 
Ez a tehetséges fiatalember Franciaországba ment, Párizsban és Chartres-ban 
tanult, mint Abélard tanítványa. Tehetsége, irodalmi ambíciója és nagy tudása 
szinte predesztinálták a tudományos karrierre. De a sors más útra vitte. A szegény 
papnak megélhetési gondjai voltak, ezért körülnézett, hogy mihez kezdjen. Kapott 
egy ajánlólevelet Clairvaux-i Bernáttól, amivel a canterbuiyi érsekhez fordult, aki 
fölvette szolgálatába, és 1154-ben titkárává tette. Az érsek megbízásából Salis-
buryi János tizenegyszer kelt át az Alpokon, járt Rómában és megismerte az érsek 
oldalán az angol udvart is. Találkozása az angol királyi környezettel Salisburyi 
János megrázó élménye lett. Állandóan vitában állt az udvarral, és arra törekedett, 
hogy bebizonyítsa, milyen téves és hamis ott az élet. Nem helyeselte az udvar 
különféle mulatságait, és amit ő különösen elítélt, az éppen a vadászat volt. 

Vitái során mondhatott valamit, ami nem tetszett az udvar főembereinek, 
s amivel eljátszotta a király kegyét is. Az udvarból egy időre mindenesetre távoznia 
kellett. A száműzetésben megint elővette a hosszú ideig elhanyagolt tudományt, 
és elszánta magát, hogy leszámol udvari ellenségeivel. Könyvet írt, amit Becket 
Tamásnak, a király kancellárjának dedikált, minthogy Becket volt az egyetlen, 



A VADÁSZAT KRITIKÁJA A KÖZÉPKORBAN 127 

aki őt megértette.58 A könyvnek a Policraticus címet adta, ami kissé nehézkes 
görögséggel „államkormányzót" jelent. Salisburyi János ezzel a címmel Becket 
Tamásra célzott.59 A könyv témáját az alcím mondja meg: De nugis curialium et 
vestigiis philosophorum, ami annyit jelent, „Az udvar frivolsága és a filozófusok 
nyomdoka". A Policraticush&n Salisburyi János leírja Becket Tamásnak, hogyan 
és miért nem szabad mulatni, és azt is megmondja, hogy komoly emberek mivel 
töltsék idejüket: foglalkozzanak irodalommal, filozófiával, történelemmel stb. De 
a Policraticus több is volt ennél. Bizonyos értelemben a 12. század enciklopédiája 
ez,60 amit szívesen olvastak a reneszánszig, sőt még azután is.61 Még Schopen-
hauer, a múlt század nagy német filozófusa is olvasta ezt a művet, amint az egyik 
megjegyzéséből kiderül, amikor az új idők szokásain méltatlankodik. Latin nyelv-
tudással egész korszakokat át lehet tekinteni: „Az ókor íróival közvetlen kapcso-
latban állok, a 9. századi Eriugenát, a 12. századi Salisburyi Jánost és a 13. századi 
Raimundus Lullust eredetiben olvasom. Mi lenne, ha már akkor is elterjedt volna 
a mai rossz nacionalista szokás, hogy mindenki a maga nyelvén ír... Akkor én 
mindezeket csak körvonalaiban láthatnám, vagy a fordítás távcsövén keresztül 
viz sgálhatnám. " 62 

De térjünk vissza a Polieraticushoz. Ez érdekes módon nem az udvar frivol 
mulatságain, hanem a vadászaton kezdi. Hogy itt valójában nem udvari mulat-
ságról van szó, és hogy Salisburyi János nem is tekinti egészen mulatságnak a 
vadászatot, az a mondanivalója végén derül ki. 

A Policraticus egy eszmefuttatással kezdődik, amelyben a szerző azt állítja, 
hogy az emberi társadalomban, az államban mindenkinek megvan a maga fela-
data. A társadalom középpontjában az areopág, azaz lefordítva a görög szót: a 
legfőbb bíróság áll. Ettől függ a többi tevékenység, s ezek minnél messzebb vannak 
a középponttól, annál alacsonyabb rendűek. A parasztok és a vadászok már a 
városon kívül dolgoznak, ezért ezek igen alacsonyrendű dolgokkal foglalkoznak. 
A társadalomnak ebből a szerkezetéből adódik, hogy a rend megzavarását jelenti, 
ha a legmagasabb, a legfelül álló személyek alacsonyabb rendű tevékenységgel, 
vadászattal foglalkoznak.63 Ezután pedig egy tizenhárom oldalas értekezés követ-
kezik, a leghosszabb írás, amit valaha is írtak a vadászat ellen. 

Salisburyi János azzal kezdi értekezését, hogy leszögezi, az ókorban még 
szükségből vadásztak.64 De hajtók és kutyák seregével, azaz idegen erényekkel 
vadászni — szerinte, úgy látszik, — új találmány.65 Mekkora öröm manapság is, 
folytatja a szerző, ha a vadásznak nagyobb vadat, szarvast, vagy vadkant sikerül 
elejtenie. Akkora a diadal, mintha egy nagy királyt győztek volna le.66 Ez korunk 
szabad művészete, ez ma a bátorság iskolájának számít.67 Az ember természetes 
ellenségeire, a farkasra, a rókára vagy a medvére viszont alig vadásznak.68 Méltó 
dolog-e állandóan csak az állatokat kergetni?69 Nem is beszéive a sólyomvadá-
szatról, amelyben az asszonyok ráadásul ügyesebbek is. Érdemes-e egyáltalán só-
lyommal vadászni, amikor a sólyomvadászat kiadásai, a sólyom és tartása többe 
kerül, mint az a vad, amit elejtenek?70 És egyáltalán, milyen emberek a vadászok? 
О még soha józan és előkelően viselkedő vadászt nem látott.71 A Bibliában sincs 
szent vadász,72 és az ókorban sem Nagy Sándor, sem Cézár, de még a filozófusok, 
sőt az egyházatyák sem vadásztak.73 Egyáltalán, a legutóbbi idők vadászati bale-
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setei — itt I. Vilmos angol, Anjou Fulko jeruzsálemi király és más híres vadászok 
halálára gondol a szerző — Isten büntetését mutatják.74 

Ezután Salisburyi János áttér saját korára. A jelenlegi vadászat szembefor-
dulás a természet rendjével. Annak ellenére, hogy a vad a természethez tartozik, 
és azé, aki elfogja, manapság a vadászó embereket felségsértésért büntetik.75 A 
parasztokat elűzik földjeikről, a telepesektől elveszik a természettől visszahódított 
lakóhelyet, s a háziállatokat kiszorítják a közös legelőről csak azért, hogy ugyanott 
vadállatok szabadon kószálhassanak. Hála istennek, legalább a böglyök nyugodtan 
szurkálhatják a vadakat, azokat nem lehet megbüntetni.76 

Ezt követően pedig skolasztikus fejtegetés következik arról, hogy hol, mikor, 
hogyan, kinek és miért szabad vadászni.77 Az egész érvelés végeredményben tá-
madás a király és a püspökök vadászata ellen. Megjegyezve végül, hogy méltatlan 
dolog, ha a vadász a királyi vagy a püspöki trónusra kívánkozik,78 azzal zárul a 
tizenhárom oldalas értekezés, hogy: „Most pedig ebből elég! Mert mi nem a va-
dászatról, hanem az udvari társaság frivol mulatozásairól akartunk beszélni".79 

Salisburyi János soraiban fölcsillan több, már ismert motívum, például, hogy a 
vadászat primitív időtöltés, hogy a vad a természeté, hogy a Bibliában nincs szent 
vadász stb., ami mind arra vall, hogy a szerző összegyűjtötte a korábbi vadászat-el-
lenes érveket. Salisburyi János túlment a hagyományon, támadása már nem annyira 
az egyház, mint inkább a király és az előkelők vadászata ellen irányult. 

Az, hogy Salisburyi János tulajdonképpen nagyon is személyes szempontot 
képviselt, kiderül abból is, hogy a többi udvari író,80 például Longchamp-i Nigel-
lus81 és Blois-i Péter,82 csak a papok vadászatát bírálta; a szellemes elbeszélő 
Walter Map is, aki az udvart a pokolhoz hasonlította és minden alkalmat megra-
gadott arra, hogy gúnyolódjon, a vadászatra csak fél mondattal tért ki82a. Radulfus 
Niger volt az egyetlen, aki folytatta a vadászat kritikáját. Jeruzsálem eleste 
(1187/88) hatása alatt írt müvében (De re militari et triplici via peregrinationis 
ierosolimitane) fölveti a gondolatot, hogy talán azért került ez a város a pogány 
kezére, mert az urak túl sokat vadásztak, mulattak.83 

Salibuiy-i János kritikáját három évszázaddal később a német teológus, pe-
dagógus és humanista Jakob Wimpfeling vette át. Wimpfeling magas színvonalon 
élő délnémet város fia, aki a városi kultúrát többre értékelte a nemes urak vilá-
gánál. Adolescentia című pedagógiai munkájában, amit egy fiatal grófnak dedikált, 
lebeszéli a nemességet a vadászatról.84 Kürttel a nyakban futkosni, íija a szerző, 
hegyen-völgyön át vágtázni, a vadat nagy kiabálás és veszély közepette megölni, 
erre a legdurvább ember is képes. Sokkal okosabb volna, ha a nemesség arra 
törekednék, amiben az egyszerű ember nem veheti fel vele a versenyt, azaz az 
ékes beszédre, az olvasásra, a nyelvek tudására, a történelem, a szokások és a jog 
ismeretére.85 

Elmond egy anekdotát, amit a humanista Poggio Bracciolininél olvasott: Volt 
Milánóban egy orvos, aki bolondokat gyógyított. A hozzá kerülőket az udvar kö-
zepén lévő nagy, széles, trágyalével telt gödörbe állította, és egy cölöphöz kötözte. 
Egyeseket csak térdig, másokat derékig állított a trágyalébe. Egy bolondot, akit 
odavittek, az orvos combig állított a lébe. Körülbelül két hét múlva, amikor a 
beteg megnyugodott és kijózanodott már, kieresztette az udvarra, azzal a feltétel-
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lel, hogy a házban mindenhova mehet, csak az udvart ne hagyja el. A félig gyógyult 
beteg körülnézett a házban meg az udvaron, aztán a kapuba állt és nézegette az 
utat. Egyszerre csak azt látja, hogy egy lovas fiatalember közeledik sólyommal a 
karján, két agár kíséretében. A félig gyógyult ember elcsodálkozott ezen, mert a 
gyógyulás során elfelejtette már a világ bolondságait; ezért megszólította a lovast: 

- „Hé, fiatalember! Mi az, amin ülsz, és mire tartod? 
- Ez egy ló, és én vadászatra használom. 
- És mi az, amit a karodon tartasz, mire használod azt? 
- Ez egy sólyom, amivel foglyokra és vadkacsákra vadászom. 
- És mik azok, amik kísérnek? 
- Azok madarászaira idomított kutyák. 
- Hát, ha a madarakat, amiket egész évben elfogsz, eladod, mennyi pénzt 

kapsz azért? 
- Hat aranyat. 
- Hát a lóért, a sólyomért meg a két kutyáért mennyit fizettél? 
- Körülbelül ötven aranyat." 
Erre a félig gyógyult, elcsodálkozva a fiatalember butaságán, így szólt: „Hü! 

Hát akkor gyorsan hordd el innen az irhádat, mert ha meglát az orvos, akkor 
téged, mint súlyos esetet tüstént bevisz az udvarra, és nyakig állít a trágyalébe."86 

Poggionál és Wimpfelingnél a vadászat-ellenesség már a humanizmus — 
csak egy áramlatának — álláspontja. Ez a két szerző a vadászatot legalábbis meg-
fontoltan és ironikusan bírálja. 

Végül ki kell térnünk itt még arra, hogyan oldotta fel az egyház a nagy erdők 
és a vadászat tilalmának dilemmáját. 

Említettük, hogy Gratianus mester Decretuma a 12. századból idézi az épaone-i 
zsinat határozatát, miszerint püspöknek, presbiternek és diakónusnak tilos kopót és 
sólymot tartania.87 Ugyanígy döntött 1215-ben a lateráni zsinat is.88 

Ezzel szemben az egyházon belül egy másik áramlat reálisabban mérte fel 
a helyzetet. 

A kanonistákra gondolunk, az egyházi rend és törvények szakértőire. Mar-
góra írt sűrű jegyzeteik kommentálják az egyházi törvényeket. Ezek közismert és 
általánosan elfogadott formája, a Glossa ordinaria (1215 körül) foglalkozik a va-
dászattal is. Megállapítja, hogy a vadászat csak a böjt idején tilos, különben meg-
engedett. Azaz: egyes tekintélyek szerint a klérusnak, az egyház embereinek, nem 
szabad vadászniuk. A világiaknak azonban ez meg van engedve, mert nem kedv-
telésből, voluptas-ból, hanem szükségből vadásznak. A klerikusnak akkor sem 
szabad vadásznia, ha szegény, akkor megélhet kosárfonásból. A csendes, a hálókkal 
való vadászattól nem tiltják el a klérust, sőt még a szerzeteseknek is engedélyezik 
a halászatot.89 

A Glossa ordinaria szerint, első ízben az egyház története során, a vadá-
szatnak egy bizonyos fajtáját megengedték az egyháziaknak. 

Körülbelül harminc évvel később IV Ince pápa, az egyik legnagyobb kanonista 
egy glosszában megjegyzi, hogy ha a vadászatot nem kedvtelésből, hanem pihenés-
képpen (causa recreationis), vagy szükségből űzik, akkor az meg van engedve.90 U-
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gyanezt ismétli meg a 13. század második felében Henricus de Segusia, a másik 
nagy kanonista, aki ostiai kardinális lett, és akit ezért Ostiensis-nek neveznek a 
glosszában.91 

A kanonisták álláspontját végül 1311-1312-ben átvette a franciaországi vi-
enne-i zsinat és az egyház tagjainak — a szerzetesek kivételével — engedélyezte 
a vadászatot.92 Ezt az engedélyt az ellenreformáció végén a trienti zsinat is (1563) 
jóváhagyta.93 

Az 1311-1312-es vienne-i zsinat határozatát nagyra kell értékelnünk: 800 
évvel az épaone-i dogmatikus álláspont után a 12. és 13. századi racionalizmus 
végre enyhítette az egyháziakat sújtó tilalmat. 
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cum hominibus, sed etiam homines cum bestiis in certamen pugnam que committunt,) quo maiore 
adversus invicem discordia furere senserint, eo magis amant et delectantur, et incitatis favent et 
faventes incitant, plus adversus se ipsos insanientes ipsi spectatores alter pro altero, quam illi 
quorum insaniam insani provocant, et insaniendo spectare desiderant. 
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25 Gregorius Magnus, Registrum epistularum, lib. IX, epist. 219 (Corp. Christ, ser. lat. 140 A. 
785 65-57): Nam пес venator feram aut avem auceps deciperet uel piscem piscator caperet, si aut 
illi laqueum in aperto proponerent aut ille hamum esca absconditum non haberet. 

26 Concilium Agathense с. 55 (Mansi 8. к. 334): Episcopis, presbyteris, diaconibus canes ád 
venandum, aut accipitres habere non liceat. Quod si quis talium personarum in hac voluntate 
detectus fuerit, si episcopus est, tribus mensibus se a communione suspendat, presbyter duobus 
mensibus se abstineat, diaconus uno ab omni officio vei communione cessabit. Ld. ehhez Ch. J. 
Hefele, H. Leclerq: Histoire des conciles. П.2. Paris, 1908. 973-1002. - Concilium Epaonense c. 4 
(Mansi 8, Sp. 559): Episcopis, presbyteris atque diaconibus canes ad venandum, et accipitres habere 
non licet. Quod si quis talium personarum in hac voluntate detectus, si episcopus est, tribus men-
sibus se a communione suspendat; duobus presbyter abstineatur; uno diaconus ab omni officio & 
communione cessabit. A kánont Mansi után idéztem, mert nála a jobb változat in hac v o l u n t a t e 
olvasható. De Clercq az 1963-i Concilia Galliae kiadásában (Corp. Christ, ser. lat. 148 A) a 25. oldalon 
in hac voluptate mellett döntött, annak ellenére, hogy a kéziratok nagyobb része szerint voluntast 
jelez és csak 5 kézirat (K, B, E I, N), amelyek között 1 (K) 590-604 származik, voluptast igazol, 
miközben 1 kézirat (R a 8. századból) volutatet jelez. 

27 Második mâconi zsinat (585) c. 13 (Corp. Christ, ser. lat. 148 A. 245): Propterea tractatis 
omnibus, quae divine vei humane iuris fuerunt, et finem usque perducta putavimus congruum esse 
de canibus etiam vel accipitribus aliqua statuere. Volumus igitur, quod episcopalis domus, quae ad 
hoc Deo fauente instituta est, ut sine personarum acceptione omnes in hospitalitate recipiat, canes 
non habeat, ne forte hii, qui in ea miseriarum suarum levamen habere confidunt, dum infestorum 
canum morsibus laniantur, detrimentum versa vice suorum susteneant corporum. Custodienda est 
igitur episcopalis habitatio hymnis, non latratibus, operibus bonis, non morsibus venenosis. Ubi 
igitur Dei est assiduitas cantilenae, monstrum est et dedecoris nota canes ibi uel accipitres habitare. 
Ld. Ch. J. Hefele, H. Leclerq: Histoire des conciles. Ш.1. Paris, 1909. 208-214. 

28 Concilium Latunense, c. 16 (Corp. Christ, ser. lat. 148 A. 317): Ut episcopi, presbiteri vei 
diaconi venationes more seculario exercere non praesumant. Quod si fecerint, priorum canonum 
institutis corrigantur. Ld. Ch. J. Hefele, H. Leclerq: Histoire des conciles. III.l. Paris, 1909. 300-302. 

29 Concilium germanicum (742) с. 2 (MGH Cone. II. 1): Sems Dei per omnia omnibus arma-
turam portare vel pugnare aut in exercitum et in hostem pergere omnino prohibuimus.... Necnon 
et illas venationes et silvaticas vagationes cum canibus omnibus servis Dei interdiximus; similiter 
ut acceptores et walcones non habeant. 

30 Capitulare Mantuanum primum (787?) c. 6 (MGH Capit. I. Nr. 92): Ut tam episcopi quamque 
et presbiteri seu diaconi vel abbates et monachi nulla venatione per se facere praesumant aut ut ibi 
praesentes sunt, neque ulla iocorum genera ante se fieri permittant que contra canonum auctoritate 
eveniunt. 

31 Duplex legationis Edictum (798) c. 31 (MGH Capit. I. Nr. 23): Ut episcopi et abbates et 
abbatissae cupplas canum non habeant пес falcones пес accipitres пес ioculatores. 

32 MGH Capit. I. Nr. 77 с. 1: Et ut praepositus et hi qui foras monasteria sunt, ne venatores 
habeant. 

33 Regino, De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, ed. EGA. Wasserschieben, Leipzig 
1840, S. 94, 1.178: Ne episcopus, presbyter aut diaconus canes ad venandum habeant. Episcopo, 
presbytero aut diacono canes ad venandum aut accipitres habere non liceat. Quodsi quis talium 
personarum in hac voluntate detectus fuerit, si episcopus est, tribus mensibus se a communione 
suspendat, presbyter duobus mensibus, diaconus uno ab omni officio vel communione. 

34 Burchard, Decretum II, 213 (Migne PL 140. 661): Episcopum, presbyterum aut diaconem 
canes ad venandum, aut accipitres, aut huiusmodi res habere non licet. Quod si quis talium perso-
narum in hac voluntate saepius detectus fuerit, si episcopus est, tribus mensibus se a communione 
suspendat, presbyter duobus, diaconus uno ab omni officio et communione suspendantur. 

35 A két zsinat határozata palea-ként Miklós pápa alább a 37. jegyzetben idézett levele után 
következik, ld. Decretum Gratiani dist. 34. Palea. c. 2. Ex Concilio Epaonensi c. 4: Episcopum, 
presbiterum aut diaconum canes ad venandum, aut accipitres, aut huiusmodi res habere non licet. 
Quod si quis talium personarum in hac voluptate sepius detentus fuerit, si episcopus est, tribus 
mensibus a communione suspendatur; diaconus vero ab omni offitio et communione suspendatur. 

Palea. c. 3: Omnibus servis Dei venationes et silvaticas vagationes cum canibus, et ut accipitres 
aut falcones habeant interdicimus; ld. ehhez a 29. jegyzetet. 

36 Ld. a 32. jegyzetet. 
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37 Decretum Gratiani dist. 34. c. 1. [Nicolaus Papa Adalvino archiepiscopo] Quorundam rela-
tione fidelium nostris auribus intimatum est, quod Lanfredus episcopus, qui et iuvenis esse dicitur, 
venationi sit deditus, quod vitium plurimos etiam de clericali catalogo, genere dumtaxat Germanos 
et Gallos, irreverentes implicat. Verum iste (si ita est, ut adivimus) merito iuvenis dicitur, qui 
iuvenilibus desideriis occupatus nulla gravitate constringitur. Nam (ut B. dicit Ieronimus) venatorem 
numquam legimus sanctum. Nichilominus autem de hoc episcopo relatum est apostolatui nostro, 
quod cum quadam filia sua immoderatam teneat familiaritatem, et ob id mala fama ei orta sit, pro 
qua re a sanctitate tua ceterisque coepiscopis suis ammonitus atque correptus est, sed nullatenus 
emendatus; que res in hoc maxime displicet, et magis ac magis de se deteriorem reddit opinionem, 
in quo beatitudini tuae et coepiscoporum suorum rationibus non obedit, et per inobedientiam in 
culpam protoplasti relabitur. Oportet ergo fraternitatem tuam sinodale cum episcopis et suffraganeis 
tuis convocare concilium, et hunc salutaribus eloquiis episcopum convenire, atque illi pastorali auc-
toritate precipere, quatenus ab omnium bestiarum vei volucrum venatione penitus alienus existât, 
atque ab immoderata filiae suae familiaritate semet omnino coherceat. Quod si parere contempserit, 
et tarn pro venationis declinatione quam pro inmoderata filiae suae conversatione vitanda vobis 
ammoniten[ti]bus obedire distulerit, a vestro collegio excommunicatus abscedat. Quod si in hoc 
adhuc contumax apparuerit, a ministerio cessare debebit. - A levél keltezéséhez és Lantfred azono-
sításához ld. A. Brackmann: Germania Pontificia I. Provincia Salisburgensis et episcopatus Triden-
tius. 1911. 11 Nr. 19 és 141 Nr. 8. 

38 W Hellinger: Die Pfarrvisitation nach Regino von Prüm. Zeitschrift der Savigny-Stiftung 
für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung. 48 (1962). 1-2. 

39 Gerhardi Vita S. Oudalrici episcopi c. 6 (MGH SS 4. 395): In quibusdam autem diebus 
capitula cum clericis habere disposuit in his locis, ubi haec aptissime fieri archipresbiteri putaverant, 
et ubi eum ab aliis mundanis conciliis absolutionem esse arbitrabantur. Congregatis ante se clericis, 
archipresbiteros et decanos et optimos quos inter eos invenire potuit caute interrogavi, qualiter 
cottidianum Dei servitium implerentur, et qualiter illis populus subiectus ex eis regeretur in studio 
praedicandi docendique,.... si subintroductas mulieres secum habuissent et inde crimen suspitionis 
indicerent, si cum canibus vel accipitribus venationes sequerentur, si tabernas causa edendi vel 
bibendi ingrederentur. 

40 Ld. H. J. Schmitz: Die Bußbücher und die Bußdisziplin der Kirche. Nach handschriftlichen 
Quellen dargestellt I-П. Mainz, 1883. Düsseldorf, 1898 [Reprint Graz 1958], és ott II. 242: Si quis 
venationes quascumque exercuerit, si clericus est, I. ann. paenit. in pane et aqua, diaconus II, 
presbyter III (Capitula judiciorum, 7. század vége, 8. század eleje; a keltezéshez ld. uo. 212); II. 322: 
Si quis venationes quascumque exercuerit, clericus anno, diaconus II, sacerdus III peneteat (Poeni-
tentiale Burgundense, 8. század közepe; a keltezéshez ld. uo. 319). További példák a 8. és 9. századból 
uo. I. 481. 618. 669 und II. 182. 329. 343. 347. 353 és 607. 

41 Maximus Taurinensis, Collectio sermonum antiqua Ser. 36. 1-3 (Corp. Christ, ser. lat. 23. 
141-143): Quid enim prodest ieiunare visceribus et luxuriare venatibus, abstinere cibis errare pec-
catis, castigare corpus inedia mentem exercere nequitia, vinum forte non bibere et ebrium cogitati-
one malignitatis incedere, nisi quod facilior causa est saturi sive temulenti quam iniqui pariter et 
ieiuni? Ille enim peccare aliquando desinit, qui ebrius aliquando obdormit; hic autem errare non 
cessât, qui exercitatu malis ieiunus semper invigilat. Unde inutile et inane est tale ieiunium, quod 
inedia membra débilitât et animam a perditione non libérât.... An putatis ilium ieiunare, fratres, qui 
primo diluculo non ad ecclesiam vigilat, non beatorum martyrum loca sancta perquirit, sed surgens 
congregat servulos, disponit retia, canes producit, saltus silvasque perlustrat. Servulos, inquam, 
secum pertrahit fortasse magis ad ecclesiam festinantes, et voluptatibus suis peccata adcumulat, 
nesciens reum se futurum tarn de suo delicto quam de perditione servorum. Tota igitur die venatibus 
inmoratur nunc clamorem inmoderatum efferens, nunc silentium latenter indicens; laetus si aliquid 
ceperit, iratus si id quod non habebat amiserit; et tanto studio gerit, quasi ideo indictum ieiunium 
fuerit ut venetur. In has ergo luxurias, fratres, dicite quis cultus sit dei, quae mentis possit esse 
devotio, qui propterea ieiunat non ut deo atque orationibus vacet, sed ut tota die otiosus et liber 
proprias exerceat voluptates!.... Cur te non utatur ut fratre? Sunt enim plerique qui de venatibus 
redeuntes magis canum quam servorum curam gerunt, et faciunt eos iuxta se vel recumbere vel 
dormire, cotidianum illis cibum sui praesentia ministrantes, qui utrum servi eorum fame moriantur 
ignorant, et quod est gravius, nisi diligenter his praeparatum fuerit, pro cane servus occiditur. Videas 
enim in nonnullorum domibus nitidos et crassos canes discurrere, homines autem patientes et titu-
bantes incedere. 
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4 2 De insitutione laicali II. 23 (Migne PL 106. 215): existunt... quamplures, qui ob amorem 
canum et diversissimas venationes, quibus miserabiliter insistunt, et se, et pauperum curas quodam-
modo negligunt. Valamivel később a Torinói Maximusnál olvasható — de itt Szent Ágostonnak 
tulajdonított — passzus következik (majdnem szószerint mint fönt a. jegyzetben): Sunt enim pleri-
que qui de venatibus redeuntes magis canum quam servorum curam gerunt, et faciunt eos juxta se 
vel dormire vel recumbere quotidianum illis cibum in sui praesentia ministrantes, qui, utrum servus 
ejus fame moriatur, ignorant, et quod gravius est, si diligenter his praeparatum non fuerit, pro cane 
servus occiditur. Vides enim in nonnullorum domibus nitidos et crassos canes discurrere, homines 
autem pallentes et titubantes incedere. 

4 3 Uo. Miserabilis plane et valde deflenda est, quando pro feris, quas cura hominum non aluit, 
sed Deus in commune mortalibus ad utendum concessit, pauperes a potentioribus spoliantur, flagel-
lantur, ergastulis detruduntur, et multa alia patiantur. 

44 Uo. Hoc enim qui faciunt, lege mundi se id facere juste posse contendunt: quos convenio ut 
justo libramine decernant, utrum lex mundi legem evacuari Christi debeat.... Christus enim docet 
in Evangelio, ut si quis nostra abstulerit, non repetamus ea.... Si enim ille, qui ablata repetit, contra 
Evangelium facit, multo magis ille in auctorem Evangelii delinquit, qui ea quae sua non fuerunt, 
violenter exigit. 

45 Uo. Quis igitur neget, contra regulám Chrisitanitatis fieri, cum propter unius hominis 
delicias tot pauperes diversissimis injuriis afficiuntur. 

46 Ld. a 12. jegyzetet. 
47 Inst. II.1.1: Et quidem naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et 

mare et per hoc litora maris; uo. II.1.12: ferae igitur bestiae et volucres et pisces, id est omnia 
animalia, quae in terra mari caelo nascuntur, simulatque ab aliquo capta fuerint, iure gentium statim 
illius esse incipiunt: quod enim ante nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur. 

48 Inst. II.l.12: nec interest, feras bestias et volucres utrum in suo fundo quisque capiat, an 
in alieno: plane qui in alienum fundum ingreditur venandi aut aucupandi gratia, potest a domino, 
si is providerit, prohiberi ne ingrediatur. 

49 D. 22.1.26:...nisi fructus fundi ex venationes constet; D. 33.7.12.12: Si in agro venationes 
sint..., maxime si ager et ex hoc reditum habuit; D. 33.7.22:... si quaestus fundi ex maxima parte in 
venationibus constat. - Ld. R. J. Buck: Agriculture and Agricultural Practice in Roman Law (His-
tória. Einzelschriften 45. к.). Wiesbaden, 1983. 30-31. 

50 Ld. a 43. és a 44. jegyzetet. 
61 A keltezéshez ld. K. Zeumer: Über die Allamannischen Formelsammlungen. Neues Archiv. 

8 (1883) 548. 
52 Formulae sangallenses miscellanea, Nr. 9 (MGH Leges V Formulae, ed. K. Zeumer. 383 

38-384 14): ad destruendam diutissimorum iurgiorum litem factus est conventus procerum vel 
mediocrium... et reliquos eorundem locorum pagenses pro quadam silva, utrum et caeteri cives in 
eodem lignorum materiarumque caesuram pastumque vel saginam animalium habere per suam 
auctoritatem, an ex eiusdem loci dominis praecario deberent. Tunc iussu missorum imperatoris... 
decern primores de comitatu N. et alii Septem de comitatu N. sexque de comitatu N, qui viciniores 
esse videbantur, diviserunt eundem saltum hoc modo, ut de fluvio qui dicitur N. sursum versus et 
alio qui dicitur N. et tertio qui nominatur N. sursum versus ad cellam sancti illius p г о p r i e 
pertinere deberent, et nullus in eisdem locis aliquem usum habeat, nisi ex permisso rectorum eius-
dem sancti loci. Deorsum versus autem supradictorum fluviolorum omnes illi pagenses similiter sicut 
familia sancti ill. u s u m h a b e a n t caedendi ligna et materies saginamque porcorum vel pastum 
pecorum Et hoc iuramentum sive divisionem peregerunt coram legatis imperatoris N. et N. et 
comité pagi illius nomine N. Ld. ehhez A. Dopsch: Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit, 
I. к. 31962. 373 és S. Epperlein: Herrschaft und Volk im karolingischen Imperium. Studien über 
soziale Konflikte und dogmatisch-politische Kontroversen im fränkischen Reich. Berlin, 1969. 161. 
A problémához általában ld. E Lütge: Geschichter der deutschen Agrarverfassung vom frühen Mit-
telalter bis zum 19. Jahrhundert, 21967. 25-26. 

53 Ld. Zeumer: i. m. 404. 1. jegyzet. 
54 Collectio Sangallensis Salomonis III. tempore conscripta, Nr. 10 (MGH Leges V Formulae, 

ed. К. Zeumer. 403 12-32): Notum sit omnibus, tam praesentibus quam futuris, quod propter diu-
turnissimas lites reprimendas et perpetuam pacem conservandam factus est conventus principum et 
vulgarium in illo et illo loco ad dividendam marcham inter fiscum regis et populäres possessiones 
in illo et in illo pago, et habuerunt primi de utraque parte, et regis videlicet missi et seniores eius 



A VADÁSZAT KRITIKÁJA A KÖZÉPKORBAN 1 3 5 

servi, et nobiliores popularium et natu provectiores. Et secundum iusiurandum, quod utrique antea 
in reliquiis sanctorum commiserunt, diuturnissima retractione et ventilatissimis hinc inde sermoci-
nationibus iuxta memóriám et paternam relationem, prout iustissime poterant, deliberaverunt, ut 
immunitás regis a villa ad villam, a vico ad vicum, a monte ad montem, a colle ad collem, a flumine 
N. ad flumen N.... s i n e ullius c o m m u n i o n e esse deberet, nisi forte precario cuilibet ibi et 
Servitute pro merito usus necessaria concederentur. Si autem quis sine permissione praefecti vel 
procuratoris regis aut venationem ibi exercere vel ligna aut materiem cedere convictus fuerit, iuxta 
decretum senatorum provintiae componat. Et idem sequestri constituerunt iuxta leges priorum, ut 
a supradictis locis usque ad stagnum illud aut illud et montes illos et illos, qui in aliorum quorumque 
pagensium confinio sunt, omnia omnibus essent communia in lignis cedendis et sagina porcorum et 
pastu pecorum, nisi forsitan aliquis civium eorundem vel manu consitum vel semine inspersum aut 
etiam in suo agro sua permissione concretum et ad ultimum a pâtre suo sibi nemus inmune vel 
aliquam silviculam relictam habeat propriam vel cum suis coheredibus communem. Hi sunt ergo 
divisores... Ld. Epperlein: i. m. 160. 164-165. 

55 Guillaume de Jumiges, Gesta normannorum ducum, ed. J. Marx. Rouen/Paris, 1914, V 2: 
in initio suae [sc. Ricardi ducis Normannorum] juventutis, intra Normannicum ducatum contigit 
quoddam pestiferi oriri seminarum discidii. Nam rustici, unanimes per diversos totius Normanmicae 
patriae comitatus plurima agentes conventicula, juxta suos libitibus vivere decernebant, quatinus 
tam in silvarum compendiis quam in aquarum commerciis, nullo obsistente ante statuti juris obice, 
legibus uterentur suis. Quae ut rata manerent, ab unoquoque cetu furentis vulgi duo eliguntur 
legati, qui décréta ad mediterraneum ferrent corroboranda conventum. 

56 Ld. ehhez J. Semmler: Der Forst des Königs. Der Wald in Mittelalter und Renaissance, hg. 
J. Semmler (Studia humaniora. 17. k). Düsseldorf, 1991. 130-147. 

57 Th. Szabó: Der mittelalterliche Hof zwischen Kritik und Idealisierung. Curialitas. Studien 
zu Grundfragen der höfisch-ritterlichen Kultur. Hg. von J. Fleckenstein (Veröffentlichungen des 
Max-Planck-Instituts für Geschichte 100. k). Göttingen, 1990. 356-362. 

58 Ioannes Saresberiensis, Policraticus, ed. K. S. B. Keats-Rohan (Corp. Christ, cont. med. 118). 
Turnhout, 1993. I. prol. 56-61: Iam enim fere annis duodecim nugatum esse taedet et paenitet me 
longe aliter institutum et.... decuerat ad philosophantium transisse coetum quam ad collegia nuga-
torum. Et te quidem sentio in eadem conditione versari. 

59 Ld. Keats-Rohan, Bevezetés. VIII. 
60 Ld. uo. X: „Policraticus has been variously described as 'an unwieldy fragment of a morla 

encyclopaedia', a book that is a museum of matter ancient and modern; full of charming portraits 
and landscapes, rich in ideas, but cluttered with junk an only slightly organized'". 

61 Ld. uo. XVI-XVII: „Vincent of Beauvais, Chaucer, Dante and Shakespeare, among others". 
62 A. Schopenhauer: Parerga et prolegomena Teil II (Sämtliche Werke Bd. 5). Leipzig é. n. 

531-534 § 255. 
63 Policraticus 1.3: Primus quidem et médius urbis locus Ariopago cessit, unde ad singulas 

professiones prout ratio cuiusque officii exigebat dispositione congrua instituta, officiorum iura quasi 
quidam salutis et vitae rivuli dirivarentur. Porro in his venandi ars vel officium vix permittitur 
accedere ad suburbanos, cum venatores, ut agricolae ceterique incolae rurum ab urbibus nobilio-
rumque coetu longius arceantur. Omnino enim iniquum est nobiliora ingénia studiis dehonestari 
minoribus, et eos quos ardua et graviore manent officia, voluptatis aut vanitatis occupationibus 
agitari. Unde si licenter exerceatur venatio, artificium vel officium, si contra, levitatem earn esse aut 
maleficium censuerunt, edicto eos punientes qui eam contra officium usurparent. 

64 Policraticus 1.4 32-34: Alcides non voluptati suae sed publicae prospexit utilitati. Aprum 
Calidoniae vastatorem straverit Meleager, non mulsit animum voluptate, sed hoste patriam liberavit. 
Fuderit auctor Romani generis cervorum corpora, non vanae voluptatis solatium, sed sibi et sociis 
quaesivit suffragium vitae. 

65 Policraticus 1.4 40^11: Quis tamen hominum canumque construxti exercitum, ut non tam 
sua quam aliéna virtute cum bestiis dimicaret. 

66 Policraticus 1.4 43-48. 
67 Policraticus 1.4 67-71. 
68 Policraticus 1.4 78-80: Eas tamen mitius persequuntur, cum quibus humánum genus iustas 

earum exigente malitia exercet inimicitias. 
69 Policraticus 1.4 87-89: Quomodo ergo dignus est vita, qui nichil aliud in vita novit nisi 

vanitatis studio saevire in bestias? 
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70 Policraticus 1.4 123-125: Inanis etenim est et admodum iaboriosa et quae damna sumptuum 
numquam successum utüitate compenset. 

71 Policraticus 1.4 154-155: Raro invenitur quisquam eorum moderatus aut gravis, raro con-
tinens, et, ut credo, sobrius numquam. 

72 Erre gondol — annélkül, hogy kimondaná — Policraticus 1.4 211-219: Quos in serie veteris 
instrument legis exercuisse venaticam? Nempe Idumaeos et Ismaelitas et gentes quae Dominum 
nesciebant.... Interroga patres tuos, et annuntiabunt tibi maiores tuos et dicent se nusquam sanctum 
legisse venatorem. 

73 Policraticus 1.4 227-236: Sed fuerint viri illustres, Alexandri forte vel Caesares, venatui 
dediti: numquid philosophi aut aliqui sapientes in populo? Numquid Socrates, Plato, Aristotiles, 
Seneca, Soranus,...? Ut redeamus ad nostros qui veritate doctrinae, virtutis exemplo et fidei aucto-
ritate praecellunt, quos Augustinos, Ieronimos, Laurentios, Vicentios, quos denique de toto coetu 
patrum vexationis huius agitavit insania? 

74 Policraticus 1.4 240-242: Nostrorum quoque temporum luctuosis instruimur exemplis ab 
huiusmodi inquietudine temperare, cum porceres nostros inter venandum veris variisque miraculis 
indignatio divina perçussent, bestialemque saepe invenerint exitium vitae qui dum licuit bestialiter 
vixerant. 

75 Policraticus 1.4 240-242: Nostrorum quoque temporum luctuosis instruimur exemplis ab 
huiusmodi inquietudine temperare, cum porceres nostros inter venandum veris variisque miraculis 
indignatio divina percusserit, bestialemque saepe invenerint exitium vitae qui dum licuit bestialiter 
vixerant. 

76 Policraticus 1.4 262-270: A novalibus suis arcentur agricolae, dum ferae habeant vagandi 
libertatem. Ulis ut pascua augeantur, praedia subtrahuntur agricolis sationalia, insitiva colonis, com-
pascua armentariis et gregariis, alvearia a florealibus excluduntur. Ipsis quodque apibus vix naturali 
libertate uti permissum est. Deus bene, quod oestrum et ceteras pestes quae non feras sed delicias 
potentum exagitant, toto potentatu suo non possunt abigere, cum et culex in ultionem hominis 
armatus acrimoniae suae aculeos in feras recte exerceat. 

77 Policraticus 1.4 288-289: Potest igitur venatica esse utilis et honesta, sed ex loco, tempore, 
modo, persona et causa. 

78 Policraticus 1.4 305-306: Nonne reputabis indignum, si ad regnum vel ad pontificium vena-
tor aspiret? 

79 Ld. a Policraticusban a negyedik fejezet utolsó mondatát 1.4 381-383 —• amely Webb kiadá-
sában (Ioannis saresberiensis episcopi carnotensis Policraticus, ed. C. C. I. Webb. I. к. 1909. 33) 20 
sorral elébb áll, de ami Keats Rohan szerint itt jobban beleillik a szövegbe — Sed de his hactenus, 
quia non venaticam tradere sed de curialium nugis nugari propositum est. 

80 A következőkhöz ld. az 57. jegyzetben idézett munkámat. 
81 Speculum stultorum (Rer. Brit. Script. Rolls Ser. 59. 108): 
Si quaeras, quid agat festinus praesul in urbe, 
Assumptis canibus in nemus ire parat, 
Aut ut aves avibus capiat, vel piscibus hamum 
Mittat, et esorem hinc trahit, inde lupum. 
Ardea visa fuit fluviali proxima ripae, 
Jactet ut anipitrem praesul ab urbe ruit. 
Silvarum saltus plusquam loca sancta frequentat, 
Latratusque canum canone pluris habet. 
Plus cane percusso dolet anxius, aut ave laesa, 
Quam si discedat clericus unus ei. 
Saepe dies tota causis cedit sine causa,... 

82 A salisbuiyi archidiakonusnak irt 61.-ik levelében (Migne PL 207. 182-184):... prius viva 
voce et devota supplicatione vos monui, deinde litteris, ut parcius indulgeretis avium curialium 
vanitati Si igitur es Christi discipulus et professor, desinite, quaeso, currere et clamare post 
voluptuosas aves Sane cum beneficiis ecclesiasticis, quibus ampliavit vos Dominus vehementer, 
curam non avium, sed ovium suscepisti Abjecta itaque avium vanitate, vestrum ad libros Studium 
convertatis. 

82a Walter Map, De nugis curialium. Courtiers' trifles, ed. M. R. James, Oxford 1983, 476 (V 
6): [II. Henrikről] canum et avium pertissimus et illusionis illius avidissimus. 

83 Radulfus Niger. De re militari et triplici via peregrinationis ierosolimitane (1187/88). Einle-
itung und Edition von L. Schmugge. Berlin, 1977. IV 44: De aucupiis et venationibus et inanibus 
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ludis princípium et prelatorum. Indoleo quoque de principibus et prelatis, qui in avibus celi ludunt 
dum populum dei docere et regere deberent, in rebus nugatoriis dies suos consumunt. Sed et vena-
tionibus et aucupiis et arti quandoque piscatorie alludunt utilioribus studiis commissis interim pro 
derelicto habitis. Sed et alearum et scaccorum et deciorum variis illusionibus vehementissime Stu-
dium applicant, et pro modica stipe interdum iras et rixas suscitant. Unde et odia pullulent et alia 
nonnumquam fiant non minus enormia quam nociva. Et hec quidem in Palestina aliis aliquibus 
studiis celebriora fuerant, ut forte eorum culpa cum aliis peccatis eius exigentibus fuerit captivata. 

84 Jakob Wimpfelings Adolescentia. Unter Mitarbeit von E J. Worstbrock. Eingeleitet, kom-
mentiert und herausgegeben von O. Herding. München, 1965. 

85 Uo. Potest enim flagitiosissimus furcifer nulla virtute nulla prudentia nullo dei timore 
praeditus hisce solaciis intendere. Potest cornu ex cervice dependens gestare, more furiosi eques 
festinare, saltus et agros in caballo circumire, clamosam vocem in aera tollere, feris insidiari, feras 
vel cum magna corporis et vitae suae iactura persequi, feram arcu teloque iacere aut venabulo 
trucidare. Ea nimirum ars principi foret gloriosior, in qua secum obscurus et ignobilis vilisque homo 
comrnunicare non posset. Quippe qui nobilissima lingua loqui, qui legere, qui diserte quoslibet etiam 
alienigenas affari, qui mores veterum, qui ritus regionum, qui históriás, qui facetias, qui parabolas, 
qui sancta consilia, quae rei domesticae rei publicae rei privatae conducant, qui prudentiam domi 
et belli necessariam, qui liberorum praeclaram institutionem, qui iura et leges ad defensandam 
iustitiam et aequitatem probe calleat et accuraete norit, is suis quibusque et excellere et re ipsa 
praestantior esse videbitur et amorem venerationemque suorum indubie consequetur. 

86 Uo. 332. 
87 Ld. a 35. jegyzetet. 
88 Concilium Lateranense с. 15 (Conciliorum oecumenicorum décréta. 1962. 218): Venationem 

et aucupationem universis clericis interdicimus, unde nec canes nec aves ad aucupandum habere 
praesumant. 

89 Glossa a D. 86. c. 9 Qui venatoribushoz: Nota quod venatio quaedam oppressive est, et hçc 
illicita est... quçdam arenaria, qu§dam saltuosa. Arenaria est cum quis pugnat in arena cum bestia 
dentata, et ad hoc loca operas suas. Hanc qui exercet peccat mortaliter: et qui earn aspicit, et qui 
earn exercet infamis est: nisi gratia virium suarum experiendarum.... Saltuosa est quç fit in sylvis 
et saltibus: et hçc licita est: tamen est illicita ex tempore, ut in quadragesima et diebus ieiuniorum.... 
nisi in necessitate.... Item ex persona, quia clerico non est licita, etiam si pauper sit secundum 
quosdam... quia potest alias victum quçrere.... nam faciat cistas et calathos et retia.... Laico licita est 
ob necessitatem pro pellibus et carnibus, non ob voluptatem: et hoc de ea quç cum clamore fit. Ponere 
autem laqueum vel rete sine strepitu et clamore et canibus licet etiam clericis, cum monacho etiam 
liceat texere linum pro capiendis piscibus. 

90 Ld. Innocentius quartus, Commentaria. Frankfurt, 1570 (Sinibaldus Fliscus, Commentaria. 
Apparatus in V libros Decretalium, reprint Frankfurt a. M. 1968) X1. V tit 24, c. 1 Episcopum secus 
si causa recreationis vel acquirendi victum. 

91 Ld. In quintum decretalium librum commentaria a De clerico uenatore (X 5. 24) titulusnál 
a voluptatehoz: Hie notandum, quod multiplex est venatio. Prima dicitur oppressiva sive violenta, 
... Secunda dicitur adulatoria, quae fit a histrionibus et similibus ... Tertia dicitur arenatoria, ... 
Quarta dicitur occupativa saltuosa seu clamosa, & haec tempore quadragesimae & ieiuniorum, nec 
non & praecipuarum festivitatum,... quibus homines debent convenire in ecclesia & orare, omnibus 
est interdicta.... In aliis vero ferialibus diebus laicis est concessa.... Clericis vero est omnino inter-
dicta.... Quinta dicitur quieta sive recreativa, et si causa voluptatis fiat, vel nimis frequenter, clericis 
est interdicta, ut hic, si vero quandoque necessitatis causa vel utilitatis, licita est, ut hic innuitur a 
contrario sensu, ut si fiat forsan ad excitandum calorem naturalem vel etiam appetitum.... episcopo 
est interdicta omnino.... piscatio etiam monacho est concessa. 

92 Clementin. 1. III., tit. 10. (vagy pedig Conciliorum oecumenicorum décréta. 1962. 346-347 
с. 14) DE STATU MONACHORUM VEL CANONICORUM REGULARIUM. Clemens V in concilio 
Viennensi, § 3. Porro a venationibus et aucupationibus omnes semper abstineant, nec eis interesse, 
aut canes vel aves venaticos per se vel alios tenere praesumant, nec a familiaribus secum morantibus 
teneri permittant, nisi saltus, vivaria vel garenas proprias, vel ius venandi in alienis haberent, in 
quibus cuniculi vel ferae aliae forsan essent, quo casu hoc eis permittitur, dum tamen infra monas-
teria seu domos, quas inhabitant, aut eorum clausuras venaticos canes non teneant, nec venationi 
praesentiam exhibeant personalem. § 4. Si quis autem praemissorum temerarius extiterit violator, 
regulari subiaceat disciplinae Si qui vero eorum venationi aut aucupationi clamose, vel alias cum 
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canibus aut avibus ex proposito interfuerint: iuxta praemissam personarum distinctionem dictarum 
suspensionis et inhabilitatis poenas per bienniura ipso facto incurrant. 

9 3 Conciliorum oecomenicorum décréta. 1962. 742-743: Az egyház tagjainak élete legyen össz-
hangban hivatásukkal és Vestitu insuper decenti, tam in ecclesia, quam extra, assiduo utantur, ab 
illicitisque venationibus, aucupiis, choreis, tabernis, ludibusque abstineant atque ea morum integri-
tate polleant, ut merito ecclesiae senatus dici possit. 



Senga Тоги 

A KITAJOK AZ OROSZ ÉS A MAGYAR KRÓNIKÁKBAN? 

A középkorban Keletről Európa keleti részére sodródott népcsoportok nyo-
mai szétszórtan találhatók meg a velük kapcsolatba lépett európai népek korabeli 
irodalmi és történeti alkotásaiban.1 Voltak olyan keleti népek vagy törzscsoportok, 
akiknek itt sikerült nagy birodalmat létrehozni, mások pedig kisebb számban 
érkeztek ide, s róluk a kútfők alig adnak hírt. Jelen dolgozatunkban az utóbbiak 
egyikével, a kitajokkal, pontosabban azoknak a vélt kelet-európai jelenléte kérdé-
sével szándékozunk foglalkozni. A kitajok, akik eredetileg Mandzsúriában helyez-
kedtek el, 916-ban Apaoki vezetésével létrehoztak egy államalakulatot, majd ha-
talmukat kiterjesztve Kelet-Mongóliára és Észak-Kínára is a Liao néven ismert 
kínai dinasztia (916-1125) alapítói lettek. A Kitaj birodalomról van szó, amelyet 
1125-ben a dzsürcsenek döntöttek meg, a Kitaj pedig ma oroszul Kína megjelö-
lésére szolgál. Megjegyzendő, hogy a kitajok kínai elnevezése a magyar tudomá-
nyos átírásban K'i-tan, a p'in-jin (pinyin) átírásban pedig qidan, amelynek a mai 
orosz átírása cidan '. Azonban az orosz szakirodalomban nem az utóbbi névalak, 
hanem a kidan' használatos. 

Sinor Dénes, aki 1994-ben „A kitanok népe a Képes Krónikában és ami 
körülötte van" című cikkében a kitajok utótörténetéről értekezett, 1995-ben az 
USA-ban megjelent, hasonló tartalmú írásában pedig azt írja, hogy a „kitan" 
forma túlélése az obi ugorok között és az orosz és a magyar krónikákban egy 
megoldatlan történelmi rejtély. A következőképpen folytatja tovább sorait: „Ho-
gyan magyarázható, hogy az eredeti mongol alak sok ezer kilométerre a kitajok 
hazájától a Közép-Eurázsia nyugati szélén felbukkan? Ezenfelül hogyan számo-
lunk el a „Kitan" név (a szó végén /i-nel) jelenlétével az orosz forrásokban a 
Karakitaj birodalom bukása, sőt jóval annak megalakulása előtt?"2 

I. Mielőtt sort kerítenénk a kérdésre, szólnunk kell a kitaj és kitan névala-
kokról. Ismeretes, hogy a türk és az ujgur rovásírásos feliratokban а n és n han-
gokat külön írásjeggyel vésték kőbe. A szakirodalomban az ótörök szóközepi és 
szóvégi h-t a kutatók különféleképpen írják át, például ugyanígy A. N. Kononov, 
Annemarie von Gabain ny, Talât Tekin pedig rí betűjelet alkalmaz.3 A Köl tegin-
és Bilge kagán-feliratokban, a Tonyukuk (îbrêiiçugO-feliratban és az Ihe-hüsötü-i 
feliratban a kitajok qitan néven szerepelnek4, amely eredeti török kiejtés lehet. 

Ezzel kapcsolatban igen fontos Gabain először közel hat évtizeddel ezelőtt 
megfogalmazódott véleménye a török nyelvjárási felosztásról a közép-ázsiai, isz-
lám térhódítása előtti kéziratokban, [a] az h nyelvjárás: rovásírásos feliratok nyel-
ve. [b] az n nyelvjárás: az összes rovásírásos szövegek, a manicheus szövegek 
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többsége, a buddhista szövegek kis része, [с] a y nyelvjárás: a manicheus szövegek 
kis része, a buddhista szövegek legnagyobb része, az ujgur nem vallásos szövegek. 
A Gabain említette példákból most csak egy példát hozunk fel: anïy, anïy, ayïy 
'rossz'. A nyelvjárások aszerinti megkülönböztetéséről van szó, hogy az orhoni 
rc-nek n vagy y felel-e meg. Tehát Gabain nézete szerint az -h-l-h alak később 
-n-/-n és/vagy -y-l-y formává fejlődik, bár vannak olyan szavak is, amelyekből csak 
vagy -n-l-n vagy -y-l-y forma adatolt. Éppen a qïtan szó esetében csak a qïtay alak 
ismert (ld. alább), és a török szövegemlékekben a*qïtan forma egyelőre még nem 
került elő, amelynek átírását ugyan Gabain a kínai K'i-tan-ban látja.5 

Ha mereven ragaszkodunk Gabain nyelvjárási felosztásához, a iï -> n -> y 
vagy n -> y változás elvileg lehetetlen és csak a h -> n és a h -> y változás elkép-
zelhető. Számunkra ez annyit jelent, hogy a qïtan alakból *qïtan és/vagy qitay 
lett, és a (qïtan->) *qïtan -> qïtay fejlődés pedig valószínűtlen egy-egy adott török 
nyelvben. 

Sinor Dénes nem sokkal Gabain nézetének közzététele után ezzel kapcso-
latban rámutatott egyrészt arra, hogy a két, h és n nyelvjárást nem kell külön-
választani, hiszen az n nem minden esetben vált n-né, hanem sokhelyütt meg-
maradt, másrészt arra, hogy az ujgurok használták az n illetve n nyelvjárást, és 
a y nyelvjárás pedig a turfáni törökök nyelve volt, amelyet az ujgurok a 870 táján 
Turfánba való érkezésük után átvesznek. Arra vonatkozólag, hogy a manicheus 
szövegek közül, amelynek legtöbbje az n nyelvjárásban íródott, néhány a y nyelv-
járásban készült, Sinor megjegyzi, hogy a manicheizmus az ujgurok Turfánba 
kerülése előtt is létezett a turfáni törökök között, ha nem is olyan nagy mértékben 
mint később.6 

Több évtized múlva a Hazai György és Peter Zieme szerzőpáros felhívta a 
figyelmet arra, hogy a manicheus szövegekben, amelyeket addig az n nyelvjárás-
ban írottaknak tartottak, y nyelvjárásos elemek is megfigyelhetők, és így a két 
nyelvjárás közti különbség nem annyira éles, mint eddig gondolták, és ezen elne-
vezéseket csak nagy korlátozásokkal lehet használni.7 

Ezek után Moriyasu Takao témánk szempontjából fontos megfogalmazására 
kell hivatkoznunk, aki röviden szólva az eddigi kutatástörténetről elismeri a nyelvi 
különbség létezését, és ezen különbséget nem a nyelvjárásokban, hanem a kro-
nológiában látja. Utalva arra a jelenségre, hogy néhány manicheus szövegben az 
n írásjelnek n hangértéke volt, és így az n tovább élt, Moriyasu az hin és y idió-
ma/nyelv elnevezést használja, és leszögezi, hogy nemcsak az h -> y, hanem az n 
-> y hangfejlődés is megvolt.8 

Ezek a nyelvészeti megfigyelések konkrét írott szövegek vizsgálatai alapján 
született következtetések. Az elmondottak fényében azt mondhatjuk, hogy mivel 
nemcsak az h, hanem az n hangy-vé való fejlődése is elképzelhető, a qïtan névalak 
biztosan, és bizonyára a *qïtan is, amely még nem került elő a korabeli török 
nyelvemlékekben, a qïtay-nél régebbi. Még két olyan példát hozunk fel, amelyek-
ben az első alak az orhoni feliratokból, a többi kettő pedig Kásgarí 11. századi 
szótárából származnak: qon/qon > qoy ('juh'); cïdah/cïdan > cïday ('szegény').9 Tehát 
a következő alakváltozásra is következtethetünk: qïtah/qïtan > qïtay. 
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II. A kitajok az orosz évkönyvekben? 

Az orosz szakirodalomban a várható cidan' helyett, amint már említettük, 
a kidan' (többese: kidane) névalak használatos a kitajok megjelölésére.10 N. Ja. 
Bicurin (1777-1853) 19. század közepén napvilágot látott úttörő munkájában 
pedig az utána következő orosz s szovjet sinológusoktól eltérő átírási rendszert 
alkalmazott, és pl. a cjan' (p'in-jin átírásban qian) helyett kjan'-t írt át. A ci-dan' 
is nála ki-dan' formát öltött.11 Bicurin munkája tulajdonképpen a belső-ázsiai 
népekről szóló kínai források orosz fordítása, és a nem sinológusok még ma is 
jobb híján részben erre kényszerülnek támaszkodni és hivatkozni, hiszen csak 
részben jelentek meg rájuk vonatkozó modern fordítások. Valószínű, hogy a kitajok 
megjelölésére a Bicurin használta kidan' névalak honosodott meg az orosz szaki-
rodalomban.12 Azonban bizonyosra vehető — amint látni fogjuk —, hogy az oro-
szok érdekes módon már a l l . században megismerkedtek a kitaj névvel, mégpedig 
a qitan formában, bár az más kérdés, hogy tudtak-e e név eredeti vagy korabeli 
keleti jelentéséről és fogalmáról. Tulajdonképpen a Kytan névvel van dolgunk, 
amelyet egy polovec (kun ~ komán ~ kipcsak) vezér viselt. Az alábbiakban e kun 
Kytan név történeti hátterét szándékozunk szemügyre venni.13 

Az orosz évkönyvek az 1095. évnél arról tudósítanak, hogy két kun vezér, 
Itlar' és Kytan (—Kitan) jött a béke rendezése végett Vladimir Monomach pere-
jaszlavli fejedelemhez (későbbi kijevi nagyfejedelemhez), aki azonban e két kunt 
és kísérőiket meggyilkoltatta.14 Figyelemre méltó, hogy a l l . század végén, tehát 
még a Kitaj birodalom 1125-ös összeomlása előtt viselte a Kytan nevet egy kun 
vezér. A történeti és nyelvészeti szakirodalomban a szóban forgó híradásra nem-
egyszer történik hivatkozás az orosz (rus') vagy a kun eseménytörténet ecsetelé-
sekor15, vagy a nyelvi kapcsolatok tárgyalásakor. Az is megfigyelhető, hogy néha 
erre az adatra is támaszkodva messzemenő következtetéseket vonnak le, mint 
ahogy látni fogjuk. 

Ananiasz Zaj^czkowski a kun-szláv nyelvi kapcsolatokról szóló monográfiá-
jában a Kitan/Kytan névnek is szentelt figyelmet, és azt írta, hogy a kunok valahol 
határosak voltak a kitanokkal (kitajokkal), és elnevezésükből (Kitan, Kidan) ered 
a kun Kytan név is.16 Ha a kun törzsszövetség egyes elemeinek közvetlen köze 
is volt valaha a kitajokhoz, akkor is szerintünk anakronizmus azt állítani, hogy 
a kunok, akikről első adatunk csak a 11. századtól van az orosz forrásokban, 
valaha szomszédosak lettek volna a kitajokkal, akiknek még 1125-ig fennállt kelet-
ázsiai birodalmuk. 

„A polovecek és Rusz" című tanulmányában O. Pritsak, annak ellenére, 
hogy a Kitan személynévről van szó, egyenesen azon kitaj népelemekről beszél, 
akik egy uralkodó proto-mongol réteget alkottak a kunok között.17 Különben is 
Pritsak hipotéziseiben, amelyek nemegyszer számunkra nehezen emészthetőek, 
fontos szerepet játszik különböző forrásokban előforduló népnevek etimologizálá-
sa és összekapcsolása, amelyhez még hozzájárul személy- és helynevek értelme-
zése is. S. M. Achinzanov a kipcsakokról szóló monográfiájában azon feltevésének 
alátámasztására, miszerint a kitajok csatlakoztak a kipcsakokhoz (polovecekhez), 
a szóban forgó Kitan névre is hivatkozik.18 
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Érdekes kérdés lenne, hogy a kitajok — habár nem játszottak fontos szerepet 
— legalább részt vettek-e a kun törzsszövetség megalakulásában. Ott, ahol nincs 
biztos adat, még korai erre a kérdésre felelnünk, és csupán azon körülmények 
hátterére szorítkozunk némi fényt vetni, hogy a kun vezér nevéhez egy kelet-ázsiai 
etnonim tapadt. 

Szerintünk a 11. század végi kun nyelvben a Kytan név szóvégi hangja in-
kább rc-nek mint /i-nek hangzott, amire az orosz átírás szóvégi nem palatalizált 
-n-je is utal. Különös figyelmet érdemel, hogy a név nem Kytaj, hanem Kytan volt 
az orosz kútfőkben. Felmerült olyan nézet is, miszerint a kitan forma mongol 
eredetre utal. Sinor Dénes ugyanis — aki a kitaj történelem utóiratairól írt cikket 
— abból, hogy a 13. századi mongol szövegekben előforduló többesszámú 
kitad/kitat alakból egy egyesszámú kitan forma következtethető ki, az n-re végződő 
alakot mongolosnak vélte. Talán ezért nem vállalkozott megmagyarázni a szóban 
forgó Kytan személynevet,19 amelyet egy — minden bizonnyal — török nyelvű 
kun viselt. 

A névalak tényleg mongolos, vagyis inkább kitaj eredetre is utalhat, ha a 
kitaj nyelv, amelyről közelebbi ismereteink nincsenek, a mongol nyelvek közé so-
rolható.20 Tekintettel arra, hogy a türkök Qïtan, a kínaiak K'i-tan és a tibetiek 
pedig Ge-tang21 névvel illették a kitajokat, valószínű, hogy ha az önelnevezésükről 
van szó, kitajul is hasonlóan hangzott a szóvégi hang. Azonban ahhoz, hogy egy 
11. század végi kun egy mongolos vagy kitajos nevet viseljen, azt kellene feltéte-
leznünk, hogy e kun nem volt török nyelvű. Természetesen ez a lehetőség nem 
zárható ki teljesen, méghozzá azzal a feltevéssel, hogy a kun törzsszövetségben a 
11. század végén nem kis számban kitaj nyelvűek is voltak, de úgy véljük, hogy 
a törökből történetileg is, nyelvileg is egyértelműen és jobban meg lehet magya-
rázni a Kytan személynév jelenlétét a kunok között. Ezen névalak véleményünk 
szerint az orosz kútfőben az eredeti török qitan kiejtésének megközelítése lehet. 

Igaz ugyan, hogy a kitan alak népnévként eddig nem került elő a régi török 
nyelvemlékekben, de személynévként előfordul egy Turfánból való ujgur iratban 
(Qïdan) 22, amely a mongol-korból származik. Ezzel szemben a kitaj névalak jól 
adatolt a török nyelvemlékekben. A tunhuangi barlangból származó — James 
Hamilton által 9-10. századra datált — ujgur kéziratok egyikében szó esik a Qïtay-
ról mint ország- illetve népnévről.23 Ilyen névalakkal találkozunk Kásgarí 11. 
századi szótárában is.24 Megemlítjük azt is, hogy az 1172-ben meghalt Il-Arszlan 
hvárezmsáh testvérének neve Hitai-han volt.25 Megjegyzendő azonban, hogy a 
hán szereplése a Karakitaj birodalom (1132-1211) korára esik, és ekkor a Kitaj 
birodalom már nem létezett. A turfáni ujgur nyelvemlékekben is, amelyek nagy-
jából a mongol-korban keletkeztek, a kitaj forma bukkan fel ország-, nép- és sze-
mélynévként,26 és már inkább a kínaiakra vonatkozik mint a kitajokra. A fent 
említett ujgur irat, amelyben a Qïdan személynév előfordul, ama négy irat egyike, 
amelyek mind egy Turí nevű emberrel kapcsolatosak, és nyilván közel egy időben 
keletkeztek valamikor a mongol-korban (13-14. században).27 A négy között egy 
olyan irat is van, amelyben a Qïday Buqa személynév is felbukkan. Ez a jelenség 
nem szolgál egyértelműen annak bizonyítására, hogy ezekben az iratokban a y és 
az n idiómás kettősség létezett, hiszen személynevek bizonyára nem tekinthetők 
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biztos fogódzónak nyelvi felosztás szempontjából, sőt nehezen képzelhető el, hogy 
még a mongol-korban is számolnunk kellene az n idiómával. Mindenesetre le kell 
szögeznünk, hogy a Qïdan személynév alapján nem lehet arra következtetni, hogy 
a név viselője kitaj volt, és ugyanaz a helyzet a kun Kytan név esetében is. 

Ebben a vonatkozásban szólnunk kell egy orosz személynévről, a Kitaj-ról 
is, amelyet az említett Hitai-han-nak egy orosz kortársa viselt.28 Azzal kapcso-
latban, hogy Monomachnak a keresztneve Vasilij és orosz neve pedig Vladimir 
volt, D. S. Lichacëv a — Povest' vremennych let-ben megőrzött — „Poucenie 
Vladimir Monomacha"-hoz fűzött kommentárjában megjegyzi, hogy két — egy 
keresztény keresztnév és egy másik „orosz", „világi" vagy „hercegi" — név adása 
a 11-13. században általános volt az orosz fejedelmek körében, sőt ha az anya 
külföldi volt, gyermeke kapott egy harmadik nevet is. Példaként megemlíti, hogy 
Vladimir-Vasilij Monomachnak és első feleségének, Harold angolszász király lá-
nyának fia viselt három nevet: Mstislav (orosz), Georgij (keresztény) és Harold 
(angolszász, anyai), továbbá egy kun nő fiának, Andrej Bogoljubskijnak Kitaj volt 
a polovec neve.29 Lichacëv nem említi meg, hogy az utóbbi adat honnan származik. 
Az 1674-ben Kijevben megjelent „Sinopsis" szerint Andrejt megkeresztelése előtt 
Kitaj-nak hívták és azután az Isten iránti nagy buzgó szeretete miatt Bogoljubskij 
(Istenszerető) ragadványnevet adtak neki. A kiadvány sajnos hozzáférhetetlen,30 

és így nem tudtuk kideríteni, hogy milyen régi forrásból származik az Andrejnek 
a Kitaj elnevezésére vonatkozó híradás. Ha nem is korabeli kútfőkben történik 
említés róla, akkor is legalább annyi bizonyosnak tűnik, hogy Andrej nem halála 
után utólag, hanem azelőtt, mégpedig megkeresztelése előtt, tehát a Kitaj biro-
dalom 1125-ös összeomlása előtt kapta e nevet a kunoktól. 

A kunok vajon miért adták neki éppen a Kitaj nevet? Ha közelebbről meg-
nézzük Andrej-Kitaj Jur'jevic Bogoljubskij születése körüli időszak eseményeit, 
nagy vonásokban sejthetőkké válnak az elnevezés okának körülményei. Andrej 
születési évéről nincs pontos adatunk. V N. Tatiscev (1686-1750) orosz történe-
lemről szóló nevezetes könyvében — amelyhez ma már elveszett kéziratos forrá-
sokat használt — említés történik arról, hogy Andrej Bogoljubskij vladimiri nagy-
fejedelem 6683 júniusában halt meg, és 63 évet élt.31 N. G. Berezkov rámutatott 
arra, hogy halálának szláv dátuma ebben az esetben a Kr. u. 1174-nek (6682 
márciusi évének, ill. 6683 ultramárciusi évének) felel meg.32 Tehát ha Andrej 
élettartama tényleg 63 év volt, akkor inkább 1111-ben33, mint 1112-ben született, 
bár az utóbbi évszámmal is találkozunk az orosz szakirodalomban.34 Andrej apja 
Jurij (Georgij) Vladimirovic Dolgorukij kijevi nagyfejedelem (fll57), nagyapja 
pedig Vladimir Vsevolodovic Monomach kijevi nagyfejedelem (1113-1125) volt, 
akihez — mint láttuk — 1095-ben jött a Kytan nevű kun vezér, akit Monomach 
meggyilkoltatott. 1103-ban, miután az orosz fejedelmek dolob'ski tanácskozása a 
kunok elleni támadás mellett döntött, II. Svjatopolk kijevi nagyfejedelem és Vla-
dimir Monomach mélyen behatolt a kun steppére, és győzelmet aratott a kunok 
felett. Ezen hadjáratban az oroszok húsz kun vezért öltek meg, köztük szerepel 
például Urusoba, Arslanapa, Kitanopa, Kunam (—Kuman) stb. 3 5 Feltűnő, hogy 
itt olyan nevek vannak, amelyek -oba, -apa, -opa végződésűek. Bizonyára nem 
lehet dolgunk több fajta szóvégződéssel, vagy szóval, hanem csupán egynek az 
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orosz átírásával. Peter G. Golden, aki a fenti híradásban szereplő Urusobci név 
történetének egy tanulmányt szentelt, az -oba végződésnek török 'klán' vagy 
'törzs' jelentést tulajdonít, és nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy az Urusoba 
nem feltétlenül személynév, hanem a nemzetiségi megnevezése volt. Szerinte u-
gyanez vonatkozhat az Arslanopa-ra és a Kitanopa-ra is. Arról a lehetőségről is 
szól, hogy az Urus(-oba) nemzetség/személynév egyszerűen e nemzetség eponim 
alapítójától származik, akinek ezt az etnonimet adták személynévként.36 Ebben 
a vonatkozásban nem felejtkezhetünk el egy besenyő fejedelemről, Thonuzoba-ról 
sem, aki Taksony magyar fejedelem korában (955-970) Magyarországra költö-
zött.37 A magyar szakirodalomban uralkodó nézet szerint a besenyő név két török 
szó, tonguz (disznó) és apa (apa) összetételéből áll, jelentése tehát 'disznó apa'.38 

Még a Ko-lö-a-po névre is hivatkozhatunk, amelyet a Sa-t'o türkök vezére viselt,383 

és amely véleményünk szerint a Qarluq-apa kínai átírása. Tekintettel arra, hogy 
a Thonuzoba-ra, valamint a Qarluq-apa-ra vonatkozó híradásokból egyértelműen 
kitűnik, hogy nem egy nemzetségnéwel, hanem egy személynévvel van dolgunk, 
valószínűbbnek tartjuk azt, hogy a Kitanopa név is — ahogy az orosz tudósítások 
írják — egy személynév, amelynek -opa végződése az 'apa' jelentéssel bíró török 
apa-nak felel meg. Vladimir Monomach, aki a kunok elleni katonai nyomás rend-
szeres gyakorlásának híve volt, a velük való rokoni kapcsolatok kiépítésével is 
akarta őket befolyása alá vonni és így egységüket megbontani. Az 1107. évnél azt 
olvassuk az orosz évkönyvekben, hogy Vladimir, Davyd és Oleg jött Aepához és 
másik Aepához, és békét teremtett. Vladimir Monomach fia Jurij számára Aepa 
lányát, Osen unokáját vette, Oleg Svjatoslavic csernigovi fejedelem pedig fia Svja-
toslav számára szintén egy másik Aepa lányát, Girgen unokáját.39 Andrej-Kitaj 
Jur'jevic Jurij és egy kun lány, Osen unokája között létrejött házasságból született 
1111-ben. Ebben az évben is II. Svjatopolk, Vladimir Monomach és más orosz 
fejedelmek seregei mélyen behatoltak a kun steppére, és vereséget mérvén a ku-
nokra sok foglyot ejtettek és nagyszámú jószágot fogtak el.40 

Rásonyi László a török személynévadás kategóriáiról szóló tanulmányában 
a népnév eredetű személynevekre is rátérve megjegyzi, hogy legyőzött fejedelem-
nek a nevét is és úgyszintén népnek a nevét is adják újszülöttnek.41 Nem lehe-
tetlen, hogy Andrej azokban az időkben született, amikor nagyapja, Vladimir Mo-
nomach, vagy apja, Jurij Monomachovic serege meggyilkolt egy másik Kytan/Kitaj, 
illetve Kitanopa nevet viselő kun vezért, úgy mint 1095-ben, illetve 1103-ban, 
vagy esetleg az ilyen nevű kun nemzetséget legyőzött. Az orosz seregben bizonyára 
a kun Aepa lánya és Monomach fia között 1107-ben létrejött házasságkötés révén 
szövetségessé vált kunok is voltak jelen, és az újszülött, Jurij Monomachovic fia, 
Andrej így hadi tetteik emlékéül kapta meg a Kitaj ragadványnevet az anyai kun 
ág tagjaitól. 

Ezzel kapcsolatban említést érdemel egy helynév, Kitajgorod, amely az 1534. 
évnél fordul elő a voskresenski évkönyvben Moszkva régi kereskedelmi negyede 
neveként.42 Lehet, hogy a név első tagja eredetileg is a Kína jelentéssel bírt. Uk-
rajnában pedig kilenc ugyanolyan nevű helységet vagy falut, egy szigetet és egy 
tavat számlálhatunk. Valószínű, hogy többségük a tatárjárás után keletkezett, de 
a Nastaska (Rokitnjans'kij rajon) nevű falura vonatkozólag van olyan szájhagyo-
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mány is, miszerint a mai falu helyén egy Kitajgorod-nak nevezett nagy város volt, 
amelyet a tatárok szétromboltak.43 Tehát a nevet viselő helységek néhánya fel-
tehetőleg a tatárjárás előtt jött létre,44 amiből azonban nem következik feltétlenül 
a kitajok vagy a karakitajok ottani létezése. Nehéz elképzelni ugyan, hogy az 
oroszok a tatárjárás előtt már ismerték a kitaj népcsoportot, de megismerkedhet-
tek a kunok révén a Kytan/Kitaj személynévvel. A 13. században az oroszok üjra 
megismerkedtek a mongolok uralma alá került törökök közvetítésével most már 
csak a kitaj névvel mint ország- és népnévvel, amely akkor már nem a kitajok, 
hanem Észak-Kína, illetve ennek lakói jelölésére szolgált. 

A Nyugati Ujgur birodalomban a y idiómában íródott török buddhista szö-
vegek megjelenése, amelyet megelőznek az h/n idiómában íródott manicheus szö-
vegek, a 11. században lett uralkodóvá, ami nem azt jelenti, hogy ekkor már 
egyáltalán nem íródtak az ii/n idiómában a buddhista szövegek.45 Ez a jelenség 
a Tiensan-vidéki vallásos s irodalmi török nyelvben megfigyelhető. Azonban annak 
a kérdésnek megválaszolására, hogy az h/n > у hangváltozás messze nyugaton a 
kunok nyelvében is lezajlott-e, nincs elegendő adatunk. A két név, Kitan (1095-
ben) és Kitaj (1111 táján, amikor Andrej Bogoljubskij született) közel egyidejű 
felbukkanása az orosz, illetve polovec történelemben (hasonlóan a már említett 
két név, Qïdan és Qïday mongol-kori ujgur iratokban való előfordulásához) ugyan 
nem szolgál annak bizonyítékául, hogy a polovec (~ kun ~ komán ~ kipcsak) 
törzsszövetség törökségében az n és a y idióma egy időben létezett a 11-12. század 
fordulóján, de mi ezt nem tartjuk teljesen kizártnak a mongol-kor előtti felbuk-
kanására és az eseménytörténeti körülményekre való tekintettel. 

Habár a Kytan/Kitaj nevű kun nemzetség valóban létezett, amelyről fentebb 
feltételesen tettünk említést, alig valószínű, hogy tagjai kitajul beszéltek. Ha tény-
leg kitaj származásúak lettek volna, akkor is rég eltörökösödtek volna, ha — meg-
int — nem tételezzük fel azt, hogy egy újabb, 11. századi kelet-nyugati népelto-
lódás sodorta a kitajokat is Kelet-Ázsiából. Most Marvazí, a szeldzsuk udvar orvosa 
1120 táján készült művében található ama nevezetes tudósításra gondolunk, 
amely a Kelet-Ázsiából indult qáy-qún-sárí stb. népeltolódásról szól.46 Egy másik 
írásunkban azonban arra a következtetésre jutottunk, hogy e népek mozgásának 
útvonala nem halad Nyugat-Szibérián keresztül, hanem a tőle délre fekvő terü-
leteken át,47 és különben is merész vállalkozásnak tartjuk azt, hogy a Kelet-Á-
zsiában ismert etnonim eredetű kun személynevek mögött az adott nép kelet-
nyugati vándorlását és jelenlétét lássuk. 

Annak a körülménynek, hogy a Kytan név a kunokhoz került, egyik kézen-
fekvő magyarázata ugyan az lehetne, hogy a kun törzsszövetségben kitaj elemek 
is voltak, vagy esetleg azok szomszédságában éltek, de erre nincs biztos forrása-
datunk. 

Egy másik magyarázata az lehet, hogy a törzsszövetség egyes alkotó elemei 
valaha a kitajokkal kapcsolatban álltak, szomszédságban éltek. Most erről a le-
hetőségről szólunk röviden, félretéve másokat, amelyek még esetleg számításba 
jöhetnek. A kun törzsszövetség 11. század közepére bekövetkezett kialakulásának 
folyamata szinte alig ismert, de bizonyos, hogy ehhez a kimek törzsszövetség nem 
sokkal ezelőtt végbement bukásának volt valamelyes köze. A Hudúd al-'Álam 
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című 982/983 táján készült perzsa földrajzi munka szerint ugyanis a kipcsakok 
elváltak a kimekektől, és a besenyőktől északra laknak.48 Hozzájuk csatlakozhat-
tak különböző népelemek is, amelyek valaha a kimek törzsszövetség tagjai voltak, 
és a 11. század közepére már létrejön egy új törzsszövetség, amelyet a kipcsak, 
komán, polovec stb. elnevezésekkel illetnek a források. 

A kipcsakok S. G. Kljastornyj szerint mielőtt a kimek törzsszövetséghez csat-
lakoztak volna, a Keleti Türk kaganátus bukásáig a türkök szövetségesei voltak, 
akiket sir néven említenek a orhoni türk feliratok.49 Ismeretes, hogy ezekben az 
időkben a türkök többször hadat viseltek a kitajok ellen, és bizonyos, hogy a — 
szűkebb értelemben vett — kipcsakok is résztvettek ebben. Az is tény, hogy a 
tatárok és a kitajok évszázadokon keresztül szomszédosak voltak Kelet-Ázsiában, 
amiről az orhoni feliratok is megemlékeznek. Nem sokkal az Ujgur kaganátus 
létrejötte után a kipcsakok és tatárok egyes csoportjai az Irtis-vidékre vonultak, 
majd a kimek törzsszövetség tagjai lettek.50 

A kun törzsszövetséget alkotó különböző népelemek között tehát nem kis 
számban voltak olyanok utódai is, akik közvetlenül ismerték a kitajokat, sőt az 
sem kizárt, hogy egyes kitajok ezekhez csatlakoztak valaha a Türk és az Ujgur 
kaganátus idejében. Azonban ahhoz, hogy arra a következtetésre juthassunk, mi-
szerint a kun törzsszövetségben — számottevő — kitaj (nyelvű) népelem is volt, 
nem rendelkezünk elegendő forrásadattal. 

III. A kitajok a Képes Krónikában ? 

Azok számára, akik a kitajok utótörténete után kutatnak, roppant becses 
adalékul szolgálhatna a gens Kytanorum-ról szóló híradás, amely a Képes Króni-
kában és a rokonszövegű más krónikákban található. A kérdés egy másik szem-
pontból is figyelmet érdemel, tudniillik a magyar krónikák keletkezésének prob-
lémakörére gondolunk, amellyel kapcsolatos tanulmányok szép számmal vannak, 
hiszen ha kiderül, hogy a kitajokra vonatkozó híradás honnan származik, az fényt 
vethet a krónikaszerkesztés munkamódszerére is. A Képes Krónikában a kitajokra 
vonatkozólag a következő sorok olvashatók Bellus Ibolya tolmácsolásában: „A 
Don nagy folyó, Scythiában ered, a magyarok Etuylnak nevezik, átfolyik a Scythiát 
körülvevő magas hegyeken, ekkor változik meg a neve, s hívják Donnak. Partjától 
délre lakik a kitánok és alánok törzse (gens Kytanorum et gens Alanorum); végül 
három ágban a kerek tengerbe ömlik".51 Ha ezen 14. századi forrás tudósítása 
hitelt érdemelne, akkor azt jelentené, hogy kitan csoportok valaha a Don környé-
kén foglaltak helyet. Kitajnak is, ahogy ebben a cikkünkben, vagy esetleg kitannak 
is nevezhetjük magyarul azt a népet, akik a Liao dinasztia alapítói voltak és u-
ralkodtak Észak-Kínában. 

Talán Gombocz Zoltán volt az első, aki részletesen foglalkozott a Képes Kró-
nikában (és rokonszövegű krónikákban) található ún. Szkítia-leírással, és az ott 
említett gens Kytanorum-mai is, és úgy foglalt állást, hogy „Noha krónikáink 
Kytani változatát nem tudom kimutatni (...), nem kételkedhetünk abban, hogy a 
khitan népnévvel, a Karakitai birodalom halvány emlékével van dolgunk s hogy 
ez az adat is nyugati forrásból került krónikáinkba." Továbbá hozzátette, hogy 
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„... csakhogy nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy Kézaiban csak az alá-
nokról van szó, tehát a g. Kytanorum későbbi betoldás is lehet", és ezek a 13. 
század hiányos földrajzi fogalmainak köszönhetően a Don környékére kerültek.52 

Ligeti Lajos pedig — elfogadva és idézve Gombocz nézetét — úgy fogalmazta meg, 
hogy a „gens Kytanorum mongol nyelvű kitaj-okra vonatkozik", és a klasszikus 
Szkítia leírásban nem található nevek a mongolkori utazások során felszínre ke-
rült új földrajzi, néprajzi és történeti ismereteket tükrözik.53 C. A. Macartney, 
amikor beható vizsgálat alá vette a magyar krónikákat, egymáshoz való viszonyait 
és összetevő elemeiket, tulajdonképpen Gomboczhoz hasonlóan a Szkítia-leírásban 
található új elemeket a 13. századra vonatkoztatta. Macartney csak annyit jegyzett 
meg, hogy „The name of Cathay (gens Kytanorum) appears first in Plan Carpini 
and Rubruquis",54 és nem fordított különös figyelmet a Kytan(orum) névalakra 
s a körülötte levő kérdésekre, bár az, hogy a Kínát jelölő Cathay szót használta, 
szempontunkból tanulságos, ahogy látni fogjuk. Ligeti, aki a magyar nyelv török 
kapcsolatairól szóló igen hasznos művében is röviden szólt a gens Kytanorum-ról, 
itt is Gombocz eredményeire utalva az Észak-Kínából Közép-Ázsiába szakadt ka-
rakitajokra vonatkoztatja ugyan őket, de lehetségesnek tartja, hogy e torzult név-
alak mögött teljesen más nép rejlik.55 

Gombocz után közel 80 évvel Sinor Dénes tette először tüzetes vizsgálat 
tárgyává ezt a kérdést további kutatásokat ösztönző módon. Nem a Krónika szö-
vegrészlete körüli elemzésekből közelítette meg a kérdést, hanem főleg a közép-
eurázsiai hely- és víznevek alapján arra a következtetésre jutott, hogy a Karakitaj 
birodalom (1125-1211) összeomlását követő időkben a (kara) kitaj csoportok Szi-
bériában és Délkelet-Európában megjelentek. Szerinte a Képes Krónika híradása 
a kitaj történelem egy utóiratának tekinthető, a kitan alakja pedig a törökös kitaj 
alak helyett az eredeti mongolos n-es formát mutatja — ahogy Gombocz is gon-
dolta —, és valószínűleg orosz forrásból került a szövegbe.56 Tehát az eddigi vizs-
gálók a gens Kytanorum-ot a kitajokkal, pontosabban a karakitaj okkal azonosítják, 
sőt Sinor továbbfejlesztve Gombocz eredményeit történeti-földrajzi tényállást lelni 
látszik a Képes Krónika említett passzusában. 

Azonban nem értünk egyet a fenti nézetekkel, és úgy véljük, hogy a 
Kytan/Kitan latin névforma valóban nem létezett, és csak névalakromlásról van 
szó. Az alábbiakban arra teszünk kísérletet, hogy megvizsgáljuk a névformának 
a Képes Krónikába való bekerülésének történeti hátterét, s így közelebb juthas-
sunk a híradás hitelének megállapításához. 

A Képes Krónikának a kitanokról (kitajokról) szóló adat értelmezése végett 
számot kell vetnünk azzal, hogy milyen forrásokból származik a híradás, és milyen 
időkre vonatkozik, hiszen ettől függően dőlhet el, hogy e név mit takar tulajdon-
képpen, és török vagy mongol eredetre mutat-e. 

Sinor azt gondolja — amint említettük már —, hogy a kitaj név mongol 
alakja kitan, amelyre a 13. századi mongol szövegekben előforduló többesszámú 
kitat (kitad) formából lehet következtetni. Azonban az is megemlítendő, hogy a 
13. századi Mongolok Titkos Történetében a név, amely csakis többesszámú alak-
ban bukkan fel, már nem bír a kitaj 10-12. századbeli jelentésével, hanem — 
többször a kitat irgen összetételben — a kitajok helyére telepedett dzsürcsiket, 
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az Észak-Kínában létrejött Kin-dinasztia megalapítóit jelöli.57 A Kytan(orum) for-
mának, amely különben is — amint láttuk — nemcsak mongolból, hanem törökből 
is magyarázható, vajon valamilyen köze van-e a fentebb említett kun Kytan sze-
mélynévhez? E névalak a Képes Krónikában mindenesetre furcsa és példátlan 
jelenségnek tűnik, ha figyelembe vesszük azt, hogy a 13. századi latin forrásokban 
a kitan helyett a kitaj vagy kataj alak fordul elő. Piano Carpini ferences barát 
útibeszámolójában többször történik említés a Kytai (Kytay, Kitay)-ról, terra Kyta-
orum/Kytaiorum-ró\ stb., amelyek mind Kínára, pontosabban Észak-Kínára és 
lakóira vonatkoznak. A karakitajt pedig mindig megkülönbözteti a Kytai-tól. (V 
5. Karakytai, id. est nigri Kytai; VII. 9. Karakytai sive nigri Kytai stb.58) A tőle 
közvetlenül függő, C. de Bridia ferences barát História Tartarorum szövegében is 
ugyanaz a helyzet.59 Ezzel szemben más korabeli latin forrásokban, pl. Willelmus 
Rubruk útleírásában a Catay/Cataia/Cathaia stb. alakok fordulnak elő, és a Ca-
racatai pedig a karakitajok jelölésére szolgál.60 Paul Pelliot szerint az arabok, akik 
a Hïtâi első magánhangzóját nem jelölték írásban, a kitajt gyakran kataj (Haté-
nak olvasták, és így Nyugat-Európa országai, amelyek az arabok közvetítésével 
hallottak először Kínáról, a Cata, Catai és Cathay alakokat alkalmazták.61 Sinor 
Dénes ezzel szemben úgy foglal állást, hogy a Mongol birodalomban a 13. század-
ban két névalak, a kitaj és a kataj létezett egy időben, és feltételezi, hogy az előbbit 
a török, az utóbbit pedig a mongol nyelvű lakosok használták.613 Mindenesetre 
a Kytai/Kitay féle névalaknál sokkal népszerűbb s közismertebb lett a Catay féle 
elnevezés, amelyet a 13. századtól kezdve sokáig használtak Európában Észak-
Kína jelölésére.6115 

A törökös kitaj (qïtay < qïtan/qïtah) alak azonban több évszázados múltra 
tekinthet vissza, ami alatt Észak-Kínában a Liao-, Kin- és Jüan-dinasztia uralko-
dott, és jelentése a közép-eurázsiai világban földrajzi értelemben nem változott 
meg jelentősen, ehhez képest a kataj alak újabb keletűnek mondható, hiszen csak 
a mongol korban vált ismertté. Figyelembe véve azt a körülményt, hogy a kitan 
névalak a mongol kori latin forrásokban ismeretlen, indokolt eljárásnak tekint-
hető, hogy előbb a névalak mögött rejlő elírás vagy másolási hiba lehetőségét 
vegyük szemügyre. Említést érdemel Hülegü mongol kán IX. Lajos francia király-
hoz intézett levele, amely 1262-ből származik. A latin nyelvű levélben a mongolok 
meghódította népek felsorolásánál szó esik a kitajok királyáról, mégpedig őket a 
Kytayorum (pl. gen.) formában feltűntetve.62 (A továbbiakban gyakran nem hagy-
juk el a népnévhez függesztett latin esetragot a szemléletessé tétel végett.) A 
Kytayorum formával teljesen azonos alak nem található meg Carpini műve ránk 
maradt kézirataiban, viszont figyelemre méltó, hogy a Kitarorum és Kytatorum 
névalakok fordulnak elő az egyik kéziratban — amelyet az Österreichische National-
bibliothekben őriznek a helyes Kitaorum, Kytaorum, Kytaiorum stb. helyett, sőt 
egy másik kéziratban a Kytarorum névalakkal is találkozunk.63 Ezzel kapcsolat-
ban felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a Kytanorum helyett a Kitauorum alak 
szerepel a Sambucus-kódex kérdéses helyén.64 

Önkéntelenül felmerül a kérdés: vajon van-e olyan kapocs, amely a Képes 
Krónikát összeköti Carpini művével? Tekintettel arra, hogy Carpini minden bi-
zonnyal tatároktól hazafelé vezető úton 1247 nyarán Magyarországon is járt, még-
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pedig Zólyomban, ahol IV Béla fogadta őt, és beszámolt neki útjáról,65 nem zárható 
ki az a lehetőség, hogy Carpini magyarországi tartózkodásakor útijelentése nyers 
fogalmazványának bizonyos része másolatban a magyar királyi udvar birtokába 
került. Nehezen képzelhető el ugyanis, hogy ha IV Béla, aki a mongolokkal kap-
csolatos értesülések megszerzése végett minden lehetőséget megragadott, sőt a 
mongolokhoz maga is küldte követeit, akik nem sokkal Carpini után hírt hoztak 
róluk,66 elszalasztotta volna ezt az alkalmat, és nem másoltatta volna le Carpini 
művét. Carpini útijelentésében mindenesetre találkozunk olyan részlettel, amely 
szerintünk űj fényt vet a Képes Krónika gens Kytanorum-ja értelmezésére vagy 
mivoltára. Amikor Carpini felsorolja azokat az országokat, amelyek a tatároknak 
ellenálltak és nem hódoltak be, a következő sorok olvashatók: „India Magna, 
Mangia, quedam pars Alanorum, quedam pars Kytaorum, Saxi." (VII. 10.)67 A 
Képes Krónika kérdéses helyén pedig ez áll: „gens Kytanorum et gens Alanorum". 
Valószínűnek tartjuk azt, hogy valamelyik krónikaíró felhasználhatta Carpini ú-
tijelentésének nyers fogalmazványáról készült másolatot vagy ezt alapul vevő szö-
vegeket, amikor tollat fogott, hogy leíija az új Szkítia-képet, és onnan átvéve 
néhány információt csiriz és olló módszerrel beleillesztette saját Szkítia-képébe. 
Éppen ezt árulja el az a körülmény is, hogy a Catay helyett, amely alak Rubruk 
útibeszámolójában és az utána következő más korabeli művekben használatos is 
volt, a Kytan(orum) alak fordul elő a Képes Krónikában. 

Az elmondottak alapján okunk van feltenni, hogy a KytaorumlKitao-
rum/Kytaiorum alak, amelyből — másolási hiba következtében — a Kitauorum, 
Kytatorum, Kitarorum stb. alakok keletkeztek, végül a Kytanorum formát öltötte, 
amelyet a gens Kytanorum szókapcsolatban találunk meg a különböző korok kró-
nikásainak szövegeit is magában hordozó Képes Krónikában. A névforma efelé 
torzulása a másolatokban minden további nélkül érthető. Mellesleg megemlítjük, 
hogy az ún. Vinland térképen, egy pergamenre rajzolt világtérképen, amelyet az 
amerikai Yale egyetem szerzett meg 1957-ben a fent említett C. de Bridia jelen-
tésével együtt, Kytanis név szerepel, amely Mongóliától északnyugatra van meg-
említve.68 E mű forrásértéke azonban vitatott, és egyesek friss hamisítványnak 
tartják.69 

Ilyen körülmények között arra következtethetünk, hogy a Képes Krónika 
gens Kytanorum-ja alatt, amely helyett a gens Kytaorum/Kytaiorum-nak kellett 
volna állnia, sem a kitajok, sem pedig a karakitajok, hanem tulajdonképpen a 13. 
század közepi Észak-Kína lakói lennének értendők, de ugyanakkor hangsúlyoz-
nunk kell azt is, hogy a krónikásoknak bizonyára közelebbről nem is volt fogalmuk 
az elnevezés mivoltáról. így ezek után feleslegesnek tartjuk azt vizsgálni, hogy a 
Képes Krónika könyvi eredetű Kytan(orum) alakja mongol vagy török eredetre 
mutat-e, és természetesen szó sem lehet a földrajzi tényállásról. így érthetővé 
válik az is, hogy Kézai Simon 1280-as években írt krónikájának párhuzamos szö-
vegében nem történik említés a gens Kytanorum-ró\?Q amely Gombocz elképzelése 
szerint későbbi betoldás következtében került a Képes Krónikába, szerintünk 
éppen ellenkezőleg inkább — talán tudatos — kihagyásnak köszönhetően nem 
került be Kézai Simon krónikájába. Ez arra a feltételezésre vezet, hogy Carpini 
az 1247-es magyarországi látogatása után és Kézai 1280-as években befejeződött 
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krónikaszerkesztése előtt keletkezett egy forrásmű vagy krónikaszerkesztmény, 
amelyet Kézai is felhasznált.71 

A szóban forgó adat, amely a mai kutatók számára tudományos értelmezés 
következtében annyit jelentett, hogy a karakitajoknak a Don környékére való — 
vagy téves vagy helyes — helyezéséről van szó, a korabeli írástudók és olvasók 
számára pedig teljesen érthetetlen volt akkor is, ha a Kytai/Catay-ról volt is hal-
vány fogalmuk. Véleményünk tulajdonképpen nem helyezkedik szembe azzal, 
hogy a gens Kytanorum-ot „kitanok népének" fordítják, és mondhatjuk azt is, 
hogy bármilyen nyelvre való fordításakor is a kitan alakhoz kellene ragaszkodni, 
amely viszont sem a kitajokkal, sem pedig a karakitaj okkal nem hozható kapcso-
latba. Ha elkészülne a Képes Krónika egy újabb szövegkiadása vagy fordítása, 
szerintünk megjegyzésként azt kellene írni, hogy a gens Kytanorum a gens Kyta-
orum vagy gens Kytaiorum romlott alakja, amelyben Észak-Kína korabeli elne-
vezése rejlik, és a kitanok (kitajok) említése nem tükrözi a földrajzi és történeti 
tényállást. Reméljük, hogy a Képes Krónika szövegén — ha halványan is — nyo-
mot hagyó művek egyikére derült fény. 

írásunk végére érve azt kell mondanunk, hogy az 
kákban fellelhető kitan, illetve kitaj név nem szolgál 
esetleg Európa keleti részére sodródott kitajok nyomai 
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KISEBB CIKKEK 

Székely György 

EGYETEMI KANCELLÁROK 
A 14-15. SZÁZADI 

MAGYARORSZÁGON 

Magyarország már évszázadok óta 
csatlakozott a keresztény és feudális Eu-
rópához, klerikusai már régóta tanultak 
nyugati egyetemeken, sőt ott magyar e-
gyetemi tanárok is hírnevet szereztek, a 
magyar társadalmat mégsem fogadták be 
teljesen, nem kevesen csak félig fejődött-
nek tartották. Egy 14. századi német ké-
zirat (Zwölf Zungen der Christenheit) 
ennek ad kifejezést: „Magyarország, ezek-
nek van... nagy szakálla, és nem sok köz-
tük a lovag, de mind grófok akarnak 
lenni... és vannakjó lovaik és erős ökreik... 
О jó borból iszik." Nagy erőfeszítéseket 
kellett tehát tenni a hírnév javítására -
ennek eszköze az egyháziak magasabb 
művelődése és a világi értelmiség kezdődő 
kialakulása. Ezekre is tekintettel kezde-
ményezte I. (Nagy) Lajos király egyetem 
alapítását és erre alkalmasnak (ad hoc 
accomoda et idonea) Pécs városát találta. 
A magyar uralkodó kérte V Orbán pápát 
valamennyi kar felállítására, azzal érvel-
ve, hogy az a hit, az igazságosság, a mű-
velődés előmozdítója lenne (fides ipsa di-
latetur, erudiantur simplices, equitas ser-
vetur iudidi, crescat racio, et intellectus 
huiusmodi augeatur). Ez korahumanista 
érvelés, ami a királyi kancellária köréből 
kaphatott megformulázást. 

Az avignoni pápa 1367. szeptember 
1-én Viterboból válaszolt és még egyér-
telműbb, de általánosabb programot fej-
tett ki (fidei catholice cultus protenditur, 
iustitia coütur, tam publica quam privata 

res geritur utiliter, omnisque prosperitás 
humane conditionis aiugetur). Megen-
gedte Y Orbán a pécsi egyetem (studium 
generale) alapítását, ám hittudományi 
kar nélkül. A vizsgáztatás jogát a min-
denkori pécsi püspöknek, széküresedés e-
setén a vikáriusnak vagy káptalani offi-
ciáüsnak adta meg, ő oszthat oktatási li-
centiát, adhat doktori vagy magiszteri fo-
kozatot. A pápa kikötötte, hogy a min-
denkori magyar király az oktatóknak biz-
tosítson illő fizetséget (in competentibus 
stipendiis provideatur). Másnap, szep-
tember 2-án a pápa értesítette a magyar 
királyt a háromkarú egyetem engedélye-
zéséről. Ebben a pécsi püspök jogait rész-
letesen meghatározta. Pécsett jól tudták, 
hogy hazai oktatói kart nehéz volna ösz-
szeállítani, ezért a püspök engedélyt kért 
és 1367. szeptember 12-én kapott a pá-
pától, hogy az egyetem egyházi javada-
lommal bíró tanárait a javadalom szerinti 
helyben lakás kötelezettsége alól öt évre 
felmenti. 

Az új egyetemi város alkalmasságát 
meleg szavakkal méltatta Nagy Lajos 
(urbs insignior) és a pápa (magis acco-
moda inter alias regni civitates). Az egye-
temalapítást ugyan Siegfried Hoyer kap-
csolatba hozta a prágai egyetemen belül 
kezdődött meghasonlással, de onnan a 
magyar Délvidék messze van. A pápa 
másra gondolt, amikor nemcsak Magyar-
ország számára, hanem ezen tűi, más 
szomszédos részekre is tekintett (etiam 
aliarum partium vicinarum laudabiliter 
intendens). Szabó Pál Zoltán ezzel kap-
csolatban az ortodox Bizáncra utalt, Mol-
nár Erik a bogomil eretnekségre, Kardos 
Tibor a patarén és eretnek áramlatokra, 
amelyek ellen az egyetemnek kellett fellép-
nie. De belső okai is voltak az egyetemala-
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pításnak: Kardos Tibor a királyi kancel-
lária, Mezey László a nótárius mesterség, 
Bónis György a királyi kápolna utánpót-
lását és magasabb színvonaluk szükségét 
emelte ki. 

Az európai egyetemeken a pécsi ve-
zetőnek is megadott jogok viselőjét egye-
temi kancellárnak nevezik. Az első pécsi 
kancellár a Rajna menti Pfalzból szárma-
zó Koppenbachi Vilmos püspök egyben 
királyi alkancellár lett. Vilmos előbb ki-
rályi titkos kancellár és kápolnaispán volt, 
pl. 1359, 1361. években szerepel, egyházi 
pályán pedig egri prépost volt. Az 1360-
74. években volt pécsi püspök és mindjárt 
kezdetben sikeres diplomata. 1360-ban 
királya Nürnbergbe küldte IV Károly csá-
szár és veje, Rudolf osztrák herceg közti 
békeközvetítésre. A siker folytán a csá-
szártól 2000 forint ajándékot kapott. Nála 
mint cseh királynál is járt Vilmos püspök 
Prágában és ott megismerkedett a Pet-
rarca alkotásai iránt rajongó Johannes 
von Neumarkt kancellárral. Vilmos nem-
csak a bolognai, hanem a prágai felépítést 
is figyelembe tudta venni. 

A pécsi egyetemi kancellária összefo-
nódott a királyi kancelláriával. Talán csak 
Nagy Kázmér lengyel király kísérelte 
meg, hogy az egyetem irányítója, a vizsgák 
ellenőre a krakkói királyi kancellár és ne 
az ottani püspök legyen (1364), de a pápai 
megerősítés ezt a jogot a krakkói püspök-
nek juttatta,s az 1400. évi újjáalakítás 
után a mindenkori krakkói püspök az e-
gyetemi hatóságok feje. Imát is érte mond-
tak (pro domino nostro episcopo Craco-
viensi, cancellario huius alme Universi-
tatis). Magyarországon ilyen konfliktus 
nem fenyegetett, ilyen ingadozás felesle-
ges volt. Vilmos 1368-ban, 1370-ben egy-
szerre tűnik fel mint pécsi püspök, királyi 
kápolnaispán és királyi titkos kancellár. 
A magyar kancelláriát addigra velencei 
hatás is érte, ami a humanista stílust e-

gyengette. Vilmos tevékeny volt oklevél-
átírásokban és más jogi ügyekben.1 

A pécsi egyetemen a pápai rendelke-
zés szerint a magyar király volt köteles 
gondoskodni az egyetem tanárainak ja-
vadalmazásáról. Nagy Lajos hívta meg 
Itáliából 1370-ben a híres kánonjogászt, 
Bolognai Galvanus padovai professzort. 
Ebből tudjuk, hogy a gyakorlatban az e-
gyetemi kancellár dolga volt az anyagi 
ellátás biztosítása. Galvano Bethini 1372-
ben tehát Vilmos pécsi püspöktől kapta 
a dús ellátmányt. 300 ezüst márka fize-
tésen túl — amit 600 magyar aranyforint 
formájában vett kézhez — egyéb juttatá-
sokat kapott, úgyhogy tízszer annyit ke-
resett, mint Bolognában szokásos, hiszen 
bármikor étkezhetett a püspök asztalá-
nál, egy falut és egy pécsi lakóházat él-
vezett. Mindezt XI. Gergely pápa Ville-
neuve chez Avignonból megerősítette. 
Mégsem tudott Galvano megszokni Ma-
gyarországon és hamarosan visszatért 
olasz földre, ahol közben is fenntartotta 
bolognai polgárjogát. 1374-ben már múlt 
időben dicsérték a pécsi studiumban di-
cséretes kánonjogi oktatását (légit lauda-
biliter decretales; laudabiliter legisse as-
seritur decretales). Távozásában az is sze-
repet játszhatott, hogy személyesen Vil-
mos egyetemi kancellárhoz kötődött. 
Nem várta meg, milyen helyzetet tud biz-
tosítani az utód, Alsáni Bálint a második 
pécsi egyetemi kancellár. Ez utóbbi bárói 
saij létére is kánonjogi doktori fokozatot 
nyert valamely itáliai egyetemen. 

A pécsi egyetem keletkezését annál 
inkább figyelemmel kísérhette Alsáni, 
mert az 1352-74. években pécsi olvasó-
kanonok volt, bár már 1353-tól ugyanad-
dig emellett esztergomi olvasókanonok és 
— még 1383-ban is — veszprémi kano-
nok. 1373/74. során Alsáni Bálint királyi 
alkancellár volt. Mivel 1374. július 21-én 
elnyerte a pécsi püspöki méltóságot, e-
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gyetemi kancellár is lett. Aktivitását mu-
tatja, hogy 1376. január 16-án XI. Gergely 
avignoni pápa öt évre meghosszabbította 
az egyházi javadalmakkal rendelkező 
pécsi tanárok és tanulók felmentését attól 
a kötelezettségüktől, hogy javadalmaik-
ban tartózkodjanak. Ekkor a studium lit-
terarum a pécsi intézmény neve. Talán 
az egyetemi kancellár érte el, hogy a pápa 
1376. január 19-én Miklós fia Imre reguni 
főesperes, artium magister számára fenn-
tartott egy javadalmat a pécsi egyházme-
gyében, aki Alsáni Bálint kedvelt taná-
csosa és a kánonjogban is járatos. Már a 
kancellár akadályoztatását mutatja, hogy 
1377. április 2-án XI. Gergely Rómából 
Cato bácsi prépostot hatalmazta meg vizs-
ga kivevésére és a kánonjogi doktori cím 
megadására, Pál szebeni prépost részére. 
Ekkor a pécsi studium és annak kánonjogi 
fakultása kifejezéseket olvashatjuk. Pedig 
Alsáni Bálint 1376 végén megvált már a 
királyi kancelláriától. Viszont egyre in-
kább diplomáciai feladatok kötötték le. 
1378-ban királyi követ volt a Padova és 
Velence közötti tárgyalásokon, majd az 
1381. évi torinói béke előkészítése során. 
Remete Szent Pál ereklyéinek áthozatalát 
is Alsáni érte el. 1384. végén bíboros lett 
és a pécsi egyházmegyét kormányzóként 
tarthatta meg. Nagy Lajos ekkor már nem 
élt és Alsáni Bálint újra kancelláriai fel-
adatot vállalt. 1383-ban alkancellár és 
diplomata (regii negotii occupatus). Az a-
nyakirályné főkancellárja minőségében 
folytatta tevékenységét 1384. februárjá-
ban (domini Valentini... episcopi Quinque-
ecclesiensis, decretorum doctoris ac aule 
nostre sumpmi cencellarij), még 1385-ben 
is. 1386-ban Alsáni a relátor Erzsébet ok-
levelén. Ez egyet jelentett az Anjou Mária 
királynő iránti feltétlen hűségével.2 

Korábban elterjedt feltételezés sze-
rint 1389-ben vagy 1389/90 során alakult 
meg az óbudai egyetem. így látta Denifle 

és az ő korszerű ismeretével Fraknói Vil-
mos még az előző évszázadban. A magyar 
tudós megfogalmazása szerint „Zsigmond 
király uralkodásának már első éveiben 
alapított Ó-Budán főiskolát". A mi évszá-
zadunk elején ekkori alapítást tételezett 
fel Aldásy Antal és Békefi Rémig, s ezt 
vallotta több írásában a század közepén 
Kardos Tibor, a hazai humanizmuskuta-
tás kiemelkedő alakja, ő kifejezetten a 
pécsi helyére történő alapításról írt. A 
német történetírás két generációjához 
tartozó szerzők is fenntartották az 1389-
es évszámot. így Herbert Grundmann és 
Siegfried Hoyer. Ez utóbbi szerint mialatt 
a prágai egyetemen viták dúltak, Közép-
európa fontosabb államaiban egyetemek 
alakultak, így került nála elő Buda. A 
magyar egyetem- és várostörténetben is 
jó ideig ez az évszám szerepelt (Bónis 
György, Lócsy Erzsébet). Megfelelő for-
rásbázis azonban erre nem akadt. Egy 
félreértés tisztázása is gyengítette a fel-
fogás hitelét. A heiligenkreuzi ciszterci 
kolostornak egy budai városi udvarbir-
toklása ügyében kelt 1400 körül egy apáti 
levél - egy professzor címére, korábbi ol-
vasat szerint. Ez pedig az óbudai egyetem 
létét alátámasztotta. Hermann Watzl 
ciszterci szerző egyértelművé tette, hogy 
nem egyetemi tanárt, hanem helyes ol-
vasattal szerzetesrendhez tartozót (pro-
fessus) kell értenünk itt.3 

Ha az óbudai egyetem korai datálása 
így meggyengül, felértékelődik az utolsó 
pécsi egyetemi kancellár szerepe. Már Al-
dásy Antal, majd Fügedi Erik ismert egy 
ezekre az évekre tehető pápai dokumen-
tumot. Az első szerint Alsáni Bálint ide-
jéből származhatik még az a pápai ok-
mány mely a pécsi püspöknek bizonyos 
javadalmak adományozását engedi meg. 
Az oklevél keletnélküli, a kiállító pápa 
nevét sem ismerjük, de minden valószí-
nűség szerint IX. Bonifác pápától ered. 
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Megengedi benne a pápa azt, hogy a pécsi 
püspök a pécsi Szent János és Szent Péter 
egyházak prépostságát a pécsi egyetemen 
az egyházi és polgári jog egy-egy tanárá-
nak adományozhassa, ha mindjárt azok 
már más javadalmak birtokában is van-
nak. Fügedi Erik az egyetemi kancellári 
tevékenységre hozza fel ezt a példát, egy-
szer 1386-1404, utóbb pontosabban 
1389-1404. közé helyezve, azaz IX. Bo-
nifác pápasága idejére. Fügedi kiemeli, 
hogy a bíboros a pécsi egyetem ügyével 
érdemben is foglalkozott, a példa ennek 
tanúbizonysága. Hozzátehetjük, ez tar-
talmilag is korszerű volt, annak az elvnek 
felelt meg, hogy a polgári jog ismerete a 
kánonistára nézve nélkülözhetetlen. Bal-
dus vallotta ugyanis: „Leges sine canone 
valent parum; canones sine lege nihil". 
Ez időben a megöregedő Alsánit állami 
feladatok sokáig nem terhelték, újra időt 
szakíthatott egyetemi kancellári tevé-
kenységre. Végül elnyerte Zsigmond ki-
rály bizalmát és 1407-ben még egy kényes 
diplomáciai feladatot kapott: Sienában 
járt XII. Gergely pápánál, hogy őt Zsig-
mond támogatásáról és hűségéről bizto-
sítsa. 1408. november 19-én a bíboros 
meghalt és Pécsett temették el. Nem i-
degen egyetemi kancellársága emlékezet-
ben tartásától az, hogy a síremléken a 
bíboros fekvő alakja jobbkezét felemeli és 
afelett párnáján kapcsos könyv fekszik.4 

Az óbudai egyetem kancellárjaként 
az első ismert személy Demeterfia Lu-
kács, akit a régebbi irodalom Orévi csa-
ládnévvel vélt elláthatni, újabban anyai 
ágon ismert rokonai, a Baranya várme-
gyei Szántói család alapján Szántói vagy 
Szántai névvel jelölik. Ez a Lukács 1389-
92. közt szerepel óbudai prépostként, s 
ez első pillantásra az egyetem korai ala-
pítását támasztaná alá. 1390-ből fennma-
radt pecséte, amelyen Szent Péter trónon 
ül, jobbjában kulcsot, baljában könyvet 

tartva, a pecsét alsó csúcsában pedig egy 
címerpajzs van, amelynek mezejében két 
keresztbetett toll sokat sejtet, csakhogy 
a felirat nem utal az egyetemi kancellár-
ságra (S. LVCE. DEI GRATIA. PREPO-
SITI. BVDENSIS). így vagyunk az okle-
veles anyaggal is: 1392. április 8-án és 
9-én, szeptember 9-én óbudai prépost és 
királynéi titkos kancellár, április 24-én 
prépost és a király főpapja, december 9-én 
az óbudai káptalan prépostja és a király-
női felség titkos kancellárja. Amikor 1395. 
január 18-án IX. Bonifác pápa említést 
tesz róla, Demeterfia Lukács a Veszprém 
egyházmegyei óbudai Szt. Péter-egyház 
prépostja, aki Zsigmond király vagy Mária 
királynő szolgálataiban jár. Ugyanennek 
a pápának 1395. október 6-i rendelkezése 
egyetemi jubiláris ülés és óbudai emlék-
táblaavatás alapja volt az 1995. évben, 
bár ez valójában nem alapítólevél, s in-
kább ante quem dátumnak vehető. Az 
egyházfő megengedi ugyanis Lukács ó-
budai prépostnak, mint csanádi választott 
püspöknek, hogy ebbeli megerősítése 
után is, vagy ha más püspökségre kerülne, 
megtarthassa (retinere) a prépostságot és 
gyakorolhassa (exercere) az óbudai egye-
tem kancellárságát (officium cancellarie 
studii dicti oppidi Veteris Budensis). Nem 
kinevezés ez tehát, hanem egy már előbb 
elnyert tisztség megőrzéséhez való pápai 
hozzájárulás. Azt a felmentvényt is ekkor 
adja meg a pápa, hogy nem akadály Lu-
kács előtt az, miszerint nem egyetemi 
doktor (quod in aliqua facilitate Doctor 
non existas). 

Szántai Lukács komolyan is vette a 
pápai engedélyt és éppen váradi püspök-
sége idején (1397-1406) hangsúlyt helye-
zett az egyetemi funkcióra. 1398. évi pe-
csétjén Szűz Mária holdsarlón áll, körü-
lötte fülkékben Szent László bárddal és 
országalmával, Szent Péter kezében 
kulccsal van ábrázolva. Most is előfordul 
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egy háromszögű címerpajzs mezejében 
két keresztbetett tollal. A pecsét körirata 
sokatmondó /S. LVCE EPI/scopi/. WARA-
DIEN/sis/ CANCELLAEn. STVD/ii/ COM-
MENDATORI/s/. P/re/POMTVR/e/. VE-
TERIS. BVDEN/sis/. Ám a távolból aligha 
fejthetett ki különösebb aktivitást Lu-
kács, aki eredeti funkciójában Anjou-hi-
vatalnok volt, nem rajonghatott Luxem-
burgi Zsigmondért. 1403-ban az ő főpapi 
székhelyén szervezkedhettek Nápolyi 
László trónkövetelő egyházi hívei. Mégis 
erre a dinasztikus belharcra elfogadhat-
juk a kort legjobban ismerő Mályusz E-
lemér figyelmeztetését: rövid ideig fenn-
álló óbudai egyetem jelentőségét, félreve-
zettetve Fraknói elsietett következtetése-
itől, túlbecsüli történetírásunk." így nem 
fogadta el Mályusz, hogy az egyetem hall-
gatóiból toborzódott volna a 800 főnyi lo-
vasból álló sereg. Valóban Zsigmond 1403. 
szeptember 30-i levele Pestre helyezi a 
harcokat, s 1406. augusztus 1-én felidézve 
az eseményeket ugyancsak Pest civitasról 
mondja, hogy hűtlenek elfoglalták, de le-
győzték őket (akkor Alt-Ofen Pestet ja-
lentette, s ennek latin pecsétjén is az „O" 
jelző rajta volt). Nincs semmi utalás az 
óbudai egyetemre még 1410 tavaszán, a-
mikor március 20-án Prágai Jeromos 
Zsigmond király előtt bírálta az egyházi 
kiváltságokat és állapotokat. Az erről 
szóló szeptember 30-i bécsi irat feltűnően 
különbözteti meg Prágai Jeromos fellé-
pési helyeit: Heidelberg, Prága, Magya-
rország, a bécsi egyetem. Azt mondhatjuk 
tehát, hogy Zsigmond az udvari epizódtól 
döbbent rá a főiskola hiányára, lett szá-
mára világos, hogy fel kell újítania az ó-
budait.5 

Ezek az események vezettek arra, 
hogy Zsigmond 1410-ben XXIII. János el-
lenpápához fordult azzal a kéréssel, állítsa 
helyre az óbudai egyetemet. A külső ok 
tehát a huszitaellenesség, így látta Foffa-

no, Klaniczay Tibor, Kardos Tibor. XXIII. 
János 1410. augusztus 1-én Bolognában 
két iratot állíttatott ki a magyar király 
kezdeményezése alapján. Az elsőben 
Branda Castiglioni piacenzai püspököt, 
pápai referendáriust — aki reformfőpap 
és humanista volt — bízta meg azzal, 
hogy vizsgálja meg egy magyarországi e-
gyetem (generalis studii) felállításának 
körülményeit. Elvileg tehát még mindig 
Pécsre is eshetett volna a választás, úgy 
volt körülírva a hely keresése (super loco 
notabili, fertili, insigni). De Branda már 
vitt magával egy iratot Óbudára nézve, 
ami mutatja Zsigmond befolyását. XXIII. 
János ellenpápa 1410. augusztus 1-én Bo-
lognában már megalapította az óbudai 
egyetemet négy karral és felruházta azt 
a párizsi, bolognai, oxfordi, kölni egyete-
mek kiváltságaival, a doktorok magiste-
rek, tanulók javára. Egyetemi kancellárrá 
a mindenkori óbudai prépost lett a Szent 
Péter-egyházból, illetőleg ennek akadá-
lyoztatása esetén küldöttje (cancellarius 
aut deputatus). Ő vizsgáztathat, licentiát 
oszthat, a doktorátus és magisterium tisz-
tességét megadhatja. 

Ez az előzetes döntés nem teszi for-
málissá Branda vizsgálódási meghatal-
mazását, Óbudát tartotta a legalkalma-
sabb helynek (loco utique ad hoc acco-
modo... et idoneo). Ebben nagy szerepe 
lehetett, hogy Óbuda országos hiteleshely 
volt és ott a személyzetnek nagyobb tu-
dásúnak kellett lennie, pl. a hazai szo-
kásjogban, amire Kubinyi András hívta 
fel a figyelmet. Az egyetemi kancellár 
tisztsége speciális felkészültséget, kiter-
jedt európai kapcsolatokat igényelt. Erre 
az addigi, inkább monasztikus beállított-
ságú, talán polgári eredetű Pesti Miklós 
prépost, királyi káplán, nem volt alkal-
mas, ő lemondott vagy lemondatták (per 
liberam resignationem) és a jászói pre-
montrei rendház prépostja lett, amit az 
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1410-20-as években töltött be. Az új ó-
budai prépost Gelriai Sluter (Kubinyinál 
Slacer) Lambert lett. Ennek származási 
helye lehetne a német-alföldi Geldern tar-
tomány vagy a rajnai tartománybeli 
német Geldern város. Az utóbbi mellett 
szól, hogy a passaui egyházmegyebeli 
Lewbenstorff plébániai egyházát is bírta. 
Sluter teológiai magister volt, de a pápa 
méltatta irodalmi tudását és erkölcsi be-
csületességét; mellette szólt, hogy Zsig-
mond római király speciális káplánja és 
tanácsosa. Ezek alapján XXIII. János 
1411. december 5-én Rómában rendelke-
zett Sluter kinevezéséről és külön iratban 
a javadalomba való bevezetéséről. Lam-
bert prépost nemcsak szervező, hanem 
tanár is volt, a kánonjogot oktatta (lerer 
götliches rechten). Az is Sluter német 
volta mellett szól, hogy már működése 
kezdetén Bambergből származó tanárt 
hozott, a szakirodalom legalább hagyo-
mányosan annak tartja Henricus dictus 
Melmeistert, aki azonban már 1411-ben 
meghalt. Családja a magyar fővárosban 
maradt, és valószínűleg az ő fia Conrad 
Melmeister budai háztulajdonos és esküdt 
(1427).6 

Nemcsak a király hívása, hanem az 
egyetemi kancellár szervező munkája is 
kellett ahhoz, hogy az óbudai egyetem 
részt vehessen a konstanzi zsinaton, akár 
Prága, Orléans, London. Az óbudai egye-
temi (Von der hohen schul zù Bundens) 
delegátusok az esztergomi érsekkel jöttek, 
volt köztük kánonjogász, teológus, három 
jogi doktor, egy orvos magister. Ez is sej-
teti, hogy a jogi tanulmányok voltak túl-
súlyban. De a konstanzi zsinati delegáció 
a kinti humanizmussal is találkozott. Pier 
Paolo Vergerio, az olasz áramlat jelentős 
képviselője ott lépett Zsigmond király 
szolgálatába. Ez immár nem az egyete-
met, hanem a kancelláriai humanizmust 
gazdagította. Ez a továbbiakban abból is 

kitűnik, hogy a következő óbudai prépost 
egyetemi kancellári ténykedésének nem 
került elő nyoma. Rómában 1421. február 
23-án foglaltak állást azzal kapcsolatban, 
hogy a veszprémi egyházmegyebeli óbu-
dai Szt. Péter-prépostság Lampert halá-
lával megüresedett, s arra a helyre Zsig-
mond, a római és magyar király mint kegy-
úr kancellái ját javasolta. Ez Johannes Mi-
chaelis de Zaaz, a pécsi egyházmegyéből. 
Ne értsünk ezen Szászi nevű magyart. 
Ez Uski János, Mályusz Elemér szerint 
Csehországból való, neve Aussigra utal. 
Magam apja eredethelyének Saaz (Zatec) 
várost gondolom. 

Uski János 1377-ben született, 1392-
ben mái- királyi jegyző, 1398-ban a budai 
Nagyboldogasszony templom plébánosa, 
1401/04-ben pécsi prépost, 1402 után po-
zsonyi prépost, 1421/26. években óbudai 
prépost, majd 1428-ban bekövetkezett ha-
láláig veszprémi püspök volt. 1421/23. 
során egy oklevél ezt az óbudai prépostot 
Magyarország alkancellárjaként határoz-
za meg. 1424. június 28-án jelen van 
Budán, amikor Zsigmond ítél a dán király 
és a holsteini hercegek vitájában. 1425. 
szeptember 26-án Zsigmond őt V Márton 
pápához küldöttként hatalmazza meg, 
mint magyar alkancellárt és óbudai pré-
postot. November 28-án már Zsigmond 
előtt képviseltette magát ez az alkancel-
lár-prépost valamely révügyben. Nem tö-
rődött a beosztásának megfelelő egyházi 
rendek felvételével, így Márton pápa 
1426. január 7-én, amikor János óbudai 
prépostból választott veszprémi püspök 
lett, szóvá is tette ezt (in minoribus dum-
taxat ordinibus constitutum), de az elő-
lépést megerősíti. A világias diplomata 
alatt kiüresedett az egyetem és vele vesz-
tett jelentőségéből a prépostság is. Java-
dalommá lett, amiért Zsigmond emberei 
versengtek, amin osztozni akartak. Fi-
renzéből 1435. március 21-én ketten is 
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írtak érte IV Jenő pápának. Nicolaus 
Stock decretorum doctor, Zsigmond taná-
csosa, immár szabolcsi archidiakónus és 
boroszlói dékán, valamint Johannes 
Stock, magister in medicina, boroszlói ka-
nonok, Zsigmond orvosa. Ezek alighanem 
a Luxemburgitól tudták meg, hogy az ó-
budai prépostság megüresedett (vacans). 
Mindez igazolja Antall József és Kapron-
czay Károly megfogalmazását, akik Zsig-
mond rövid életű óbudai egyetemét em-
lítették. Egyben annak emléke is, hogy 
az egyetemi kancellársággal összefüggés 
miatt csak ilyen egyetemi végzettséggel 
mertek jelentkezni. Ekkor már Zsigmond 
számára, aki éppen a prágai egyetem mér-
sékelt magistereire is szorult nehezen 
megszerzett cseh királysága elismerteté-
séhez, az óbudai egyetem inkább teher-
tétel lehetett.7 

Mátyás király 1465-ben levelet inté-
zett II. Pál pápához, amelyben szóvá tette, 
hogy a kiterjedt és termékeny Magyaror-
szágon nem működik egyetlen egyetem 
sem (non viget aliquod studium generale). 
A kérelemben a magyar uralkodó hang-
súlyozta, hogy a határmenti részeken hi-
tetlenek fenyegetnek (in partibus illis in-
fidelibus finitimis). Ezért Václav Husa 
cseh történetíró egy könyvében, utóbb 
Varsik professzor az Academia Istropoli-
tana bratislavai jubileumi kongresszusán 
(1969) huszitaellenes jellegűnek minősí-
tette az egyetemalapítást. Mátyás kérel-
méről feljegyzést készítettek, és a pápa 
hozzájárulását adta 1465. május 19-én 
ahhoz, hogy valamely városban vagy más 
helyen bolognai mintájű egyetem (studi-
um generale) létesüljön, amihez biztosí-
tani kell az előadók fizetését, a kancellár 
működését, ki kell alakítani statútumokat 
és szokásokat. A kancellár joga az arra 
alkalmasakat megfelelő fokozatra emelni 
és kötelessége ellátni a kancellársággal 
járó egyéb feladatokat. A bolognai mintát 

írta elő a pápa a doktorok és tanulók 
(doctores et scolares) kiváltságaira nézve. 
Még aznap válasz indult Magyarországra 
II. Páltól, érdekes módon nem Mátyáshoz, 
hanem két humanista főpaphoz, Zrednai 
Vitéz Jánoshoz és Janus Pannoniushoz 
(Csezmicei János) címezve. Ez mutatja, 
hogy az egyetem helye nem volt eldöntve 
és mind Esztergom, mind Pécs szóba jö-
hetett, de általában bármelyik város vagy 
mezőváros (civitatibus... oppidis eiusdem 
regni). A hely kijelölését bízta a pápa Má-
tyásra. Előírta az összes kart, a kancel-
láriát, az előadók fizetésének biztosítását, 
a statútumokat, szokásokat, az alkalmas 
oktatást. A kancellárt feljogosította a fo-
kozatok adására és egyéb teendőkre. Bár 
szokatlan, hogy a pápa két alkalmas sze-
mélyhez fordult, de nem is jelölte szemé-
lyében egyiket sem kancellárrá. Talán e-
miatt nem tett említést Kardos Tibor 
nagy monográfiájában a két humanista 
egyetem körüli szerepéről. Közülük Vitéz 
János lépett előtérbe, akit azonban Janus 
Pannonius ebben is támogatott. 

Több mint két esztendő telt el, mire 
a király egy Duna menti várost jelölt ki 
és az engedélytől eltérve a párizsi egyetem 
mintáját választotta. 1467. június 5-én az 
esztergomi székesegyházban kihirdették 
az egyetemalapítást. Esztergom háttérbe 
szorulásával Pozsony lett az Academia 
Istropolitana működési helye. Az egyete-
met 1467. június 20-án ünnepélyesen 
megnyitották. A kancellár gyakorlatilag 
Vitéz János lett, bár erről hallgatott. Egy-
házi székéről írt 1467. július 18-án Po-
zsony város vezetőinek, mint érsek, örö-
kös főispán, prímás, szentszéki legátus 
kérte őket, hogy a városukba érkező ta-
nárokat és tanulókat (doctores et scola-
res) fogadják szívesen és emberségesen 
(cum magna humanitate). Ebből a levél-
ből kivehető, hogy a két év alatt az egye-
temi kancellár tanárokat keresett, hiszen 
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már itt bejelenti János szerzetes jogi dok-
tor és teológiai magister, Márton magister 
bölcsészdoktor, Péter magister bölcsész-
és orvosdoktor érkezését, valamint azt, 
hogy további doktorokért küldött Itáliába 
és Franciaországba. Az egyik leghíresebb 
tanár, Johannes Regiomontanus német 
csillagász egy alkotása (Tabulae Directi-
onum) 1467. évi ajánlásában sem nevezi 
meg Vitéz János fáradozásainak alapját. 
Magasztalja mint érseket, legátust, királyi 
főkancellárt, mint az egyetem tényleges 
létrehozóját (curam habeas condendi stu-
dii generalis), aki őt a bécsi egyetemről a 
négy szabad művészet karára hívta. A 
két évet a király, a város, a kancellár az 
épületek biztosítására is felhasználta. Má-
tyás egy röviddel azelőtt ráháramlott é-
pületet aj ánlott fel, a város segítette annak 
átépítését tantermek, professzor- és di-
ákszállás céljára. Az első megérkező ok-
tatók közt volt a fent említett lengyel csil-
lagász Marcin Bylica z Olkusza, akiből 
nálunk Ilkusch Márton lett, hiszen a ma-
gyar szerzetesekkel, német és magyar hí-
vőkkel közelebbi kapcsolatba került. A kö-
vetkező években újabb bécsi hittudomá-
nyi professzorokkal bővítette Vitéz János 
a tanári kart és könyvtár is létrejött. Talán 
Mátyás király is meglátogatta a pozsonyi 
egyetemet a működés második évében: 
1468. szeptember 28-án a várost huma-
nista nevén is megjelölte az államkancel-
lária (Histropoü sive Posonii) a király cseh 
háborújára (pro haereticis extirpandis) ki-
vetett rendkívül adó kapcsán. Végül a tel-
jes egyetem mégsem épült ki, Rebro szlo-
vák professzor szerint csak két karú lett, 
bölcsészet és talán teológia. A bécsi egye-
tem magyarországi vonzóerejét sem tudta 
csökkenteni a közeli magyarországi ka-
tolikus, humanista egyetem, az Academia 
Istropolitana.8 

Sokan vallották (így Antall József és 
Kapronczay Károly), hogy Mátyás pozso-

nyi egyetemalapítása kísérlet volt. De ha 
volt is távlati cél, azt is a helyi egyházra 
hárították. Amíg az Academia Istropoli-
tana fennállt, tanárait a pozsonyi társas-
káptalan fizette, de nem is tartott fenn 
elkülönített káptalani iskolát, nem volt 
olvasó- és éneklő kanonoka. Az egyetem 
előadói a káptalani könyvtárat használ-
ták. Alapot adott az egyetemhez, hogy 
számos kanonok decretorum doctor volt. 
Egy 1459 óta pozsonyi kanonok hittudo-
mányt tanított az egyetemen. Külföldi 
professzorok ezért tartották megtisztel-
tetésnek, hogy a pozsonyi társaskáptalan 
tagjai lehettek. A kancellár kezében volt 
a promóció és bíráskodás joga, de ezt már 
1469-ben az alkancellárnak adták át. Ezt 
az utóbbi tisztséget a pozsonyi prépostok 
viselték, előbb Georg Schömberg (Schön-
berg). Azzal, hogy az érsek jelölte a pré-
postot, az egyetem kancellárja határozta 
meg az egyetemi alkancellárt. Vitéz János 
esztergomi érsek és örökös főispán, Ma-
gyarország prímása és apostoli legátus 
minőségében tette György prépostot, az 
egyetem alkancellárját főpapi képviselő-
jévé (officialem seu vicarium in spiritua-
libus), hogy az ott időlegesen tartózkodó 
doktorok, magisterek és tanulók ne le-
gyenek kénytelenek a tanulmányok ro-
vására ügyeikkel Esztergomba járni. A 
humanista stílust itt is jelzi, hogy mint 
az egyetem, mint a prépost, mint a káp-
talan, sőt a város nevében megjelenik Po-
zsony mellett (sőt egyszer helyett) a Hystro-
poütana jelző. Tartalmilag ez mégiscsak 
sejteti, hogy a királyi, sőt az érseki figye-
lem is meggyengült, ezáltal a támogatás 
megcsappant, a fenntartás fokozottan a 
társaskáptalanra hárult. Csakhogy Schöm-
berg is külföldi (osztrák) humanista, vetz-
lari papból lett Mátyás királyi titkára és 
volt többször diplomáciai kiküldöttje. 

Az alapítást szervező főpapok politi-
kai bukása (1471) után már nincs szó 
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sokáig a vezető tudósok közreműködésé-
ről. Werbőczi István a legjobb esetben el-
kezdhetett ott alapozást tanulni, de böl-
csészvégzetté, pláne jogvégzetté ott nem 
lehetett. A Vitéz-féle szervezkedést lelep-
lező egri püspök, a boroszlói polgári ere-
detű Beckensloer János 1474-76. években 
főkancellár lett, az 1474-79. években esz-
tergomi érsekség lett a jutalma. Nem je-
leskedett egyetemtámogatásban, 1476-
ban a német birodalomba szökött. Csak 
Georg Schömberg címei közt őrizték meg 
következetesen, hogy egyetemi alkancel-
lár. 1486. szeptember 30-án halt meg és 
sírfeliratai hangsúlyozzák, hogy az Uni-
versitas Istropolitana vicecancellariusa 
volt. Utána Sánkfalvi Antal, neve szerint 
felvidéki származású, töltötte be az egye-
temi alkancellárságot. Ez előbb Vitéz 
János udvari papja, majd Mátyás király 
diplomatája és pozsonyi főesperes volt, 
végül nyitrai püspök lett. II. Ulászló király 
1492. május 1-én egy pozsonyi házát, a-
melyet elődje, Mátyás az egyetemnek (pro 
universitate seu collegio studentium) 
adott, eladományozta egy sótisztviselőjé-
nek arra hivatkozva, hogy pusztulás fe-
nyegeti az épületet az intézmény meg-
szűnése folytán (cessante seu extincto iam-
dudum studio seu collegio ipso, ad non 
minimam desolationis iacturam). Az al-
kancellárok tehát maguk nem birkózhat-
tak meg az egyetem fenntartása gondja-
ival, amikor gyermek ült az esztergomi 
érseki székben. így a pécsi és óbudai egye-
tem olykor feltételezett hosszabb tengődé-
sének illúziója számára sincs hely a közép-
korvégi pozsonyi egyetem esetében.9 
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Takács Miklós 

A 10. SZÁZADI MAGYAR-SZLÁV VISZONYRÓL 
ÉS A HONFOGLALÓ MAGYAROK ÉLETMÓDJÁRÓL 

(Néhány megjegyzés Kristó Gyula: A magyar állam megszületése. 
című könyvéről.) 

Bevezetés helyett 

A magyar honfoglalás ezeregyszázadik évfordulója nemcsak a szélesebb köz-
vélemény, hanem a szaktudomány számára is jó alkalom kell legyen e korszak 
áttekintéséhez. A honfoglalás eseményei iránti — nem csekély, de talán nem is 
kellő mértékű — érdeklődés ui. nagy segítséget jelenthet az e tárgykörbe tartozó 
könyvek és tanulmányok megjelentetéséhez - különösen a mai, a humán tudo-
mányok és a kultúra támogatása iránt meglehetősen érzéketlen korunkban. E 
tényt több történész, régész, néprajzkutató is felismerte, így igencsak örvendete-
sen megugrott a honfoglalást feldolgozó tanulmánykötetek és monográfiák 
száma.1 Kimagasló szerepet foglal el az új művek alkotásában és megjelentetésé-
ben Kristó Gyula, aki az évfordulóra az alább tárgyalandó, művelődéstörténeti 
jellegű köteten2 kívül egy-egy angol,3 illetve magyar4 nyelvű eseménytörténeti 
és/vagy népszerűsítő jellegű összefoglalást is írt. Nevéhez fűződik ezen felül még 
nemcsak a tanulmányok egész sora,5 hanem a korszak írott forrásanyagának új, 
és tegyük hozzá az előzőeknél6 teljesebb összeállítása is.7 E szorgalom és mun-
kabírás előtt tisztelettel fejet kell hajtani. A bő szakirodalmi termés fölötti öröm 
érzését azonban némiképp beárnyékolja az, hogy Kristó Gyula nem kevés helyen 
ismétli önmagát. Méghozzá nemcsak oly módon, hogy a jegyzetek nélkül, hang-
súlyosan népszerűsítő szándékkal írott összefoglalásában8 kivonatolja a korábbi 
munkákat, hanem a szakközönségnek szánt elemzéseiben is.9 Kristó Gyula eljá-
rása talán azzal magyarázható, hogy el akarta juttatni munkáit minden érdek-
lődőhöz, még a többszörös önismétlések árán is. Igyekezete méltányolandó, bár 
műveinek későbbi felhasználását bizonyosan meg fogja nehezíteni a sokszoros 
visszautalás kényszere. 

Kristó Gyula felsorolt munkáinak közös kiindulópontja a honfoglaló magyar 
társadalom új szempontú értékelésének az igénye. Az új minősítés azonban ez 
esetben igencsak viszonylagos értelmű, hiszen a recenzált szerző tulajdonképpen 
a századfordulón és az 1950-es években vallott lovasnomád koncepcióhoz tér visz-
sza, bírálva az elmúlt három évtizedben született állásfoglalásokat. Azaz, miköz-
ben a jelenlegi „többségi" álláspontot támadja, két korábbi periódus „többségi" 
véleményét igyekszik feleleveníteni. A történettudományban természetesen egé-
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szen más az értelme a „többségi" illetve „kisebbségi" álláspontnak, mint a poli-
tikában - minthogy egy-egy állásfoglalás érvényét nem döntheti el híveinek a 
száma. Tény továbbá az is, hogy a honfoglalás-kor kutatására — részben a for-
rásanyag hiányos volta miatt — jellemzőek a többségi állásponttal szembeni cik-
likus szembefordulások. E vonatkozásban elegendő csak arra utalni, hogy a ma 
tevékenykedő kutatók többsége által vallott félnomád-felfogás is egy szembefor-
dulásból bontakozott ki. E dimenzióban nyerik el igazi értelmüket a viták is, 
amelyek a feleket nemcsak ellenfelük, hanem saját érveik újravizsgálatára is rá-
kényszerítik. Váczy Péter eljárása lehet a zsinórmérték, mivel ő — Bónis György-
gyei folytatott vitája során — nagy alapossággal tekintette át a 11. századi ma-
gyarság anyagi és szellemi kultúráját.10 

Amikor e sorok írója eldöntötte, hogy Kristó Gyula művelődéstörténeti jel-
legű műveiről bírálatát papírra veti, nem a vélt vagy ténylegesen is létező „ellen-
tábor" hadállásainak védelme érdekében cselekszik. (Saját meggyőződése szerint 
ui. nem tartozik egyetlen „szekérvár" hívei közé sem.) így pl. — a legérzékenyebb 
pontokat kiemelve — meggyőződése szerint Györffy György téved Kurszán/Ku-
szál11 szerepének megítélésében, a 10. századi magyar főemberek folyómenti, no-
madizáló „sétálóútjainak" kérdésében, vagy a helynevekre épített túlságosan is 
nagy ívű koncepciókban.12 Kristó Gyula e tárgyú kritikái tehát mindenképp meg-
fontolandóak. De ennek ellenére is reflektálnia kell Kristó Gyula néhány utóbbi 
munkájára. E művek ugyanis több olyan megállapítást tartalmaznak a 10. századi 
magyar-szláv viszonyról, a honfoglaló magyarság életformájáról, illetve a régészeti 
leletek értelmezésének lehetőségéről, amelyek vagy tévesek, vagy pedig a leleta-
nyag félreértéséből fakadnak. 

I. A módszerről 

1. Könyve bevezetőjében Kristó Gyula hitet tesz a tacitusi sine ira et studio 
alapelve mellett.13 A könyv okfejtése és szóhasználata alapján azonban sajnálattal 
megállapítható: szerzőjének nem sikerült betartania a tacitusi elvet. A könyv í-
róját ui. túlzott mértékben is magával ragadta régebbi vagy újabb keletű vitáinak 
a heve, a válasz és viszontválasz kényszere. Sajnálatos továbbá, hogy kölcsönösen 
eldurvult a hangnem Kristó Gyula és régi vitapartnere Györffy György között, 
és így egyes újabb munkáikban14 már nem ritkák az olyan minősítések, amelyek 
nem viszik előre a történettudományt. Egyáltalán nem tartható pozitívnak to-
vábbá Kristó Gyula azon eljárása sem, amelynek során az elemzett könyvében 
újabb személyekkel is bővíti a túl éles bírálattal illetettek körét. Egy objektivitásra 
törekvő történésznek nem lenne szabad szakmai ellenfeleinek erkölcsi integritását 
oly módon megkérdőjeleznie, ahogyan azt a recenzált könyv írója a néhai Szőke 
Bélával szemben teszi: „külső", Molnár Erik által sugallt megrendelést teljesítő, 
és hamisítástól sem visszariadó kutatóként jellemezve a korszak régészetének 
meghatározó jelentőségű alakját.15 Igencsak disszonánsán hatnak továbbá a 
könyv azon részei is, ahol Kristó Gyula marxista toposzokat vél felfedezni szakmai 
ellenfeleinek, elsősorban Györffy Györgynek az érvelésében.16 A recenzens felfo-
gása szerint Kristó Gyulának e tárgyban sokkal óvatosabban illett volna kritikáját 
megfogalmaznia. Hiszen — műveinek tanúsága szerint17 — 1990 előtt éppen az 
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élesen bíráló szerző „alkalmazta a klasszikusokat" a kötelező citatológiát jóval 
meghaladó mértékben. Ennek ellenére: kár lenne részletesebben foglalkozni a 
bírált könyv „marxizálásaival". A recenzensnek ui. nem a vagdalkozás a célja, 
hanem a pozitív értelemben vett vita, az elemzett korszak jobb megismerése ér-
dekében. 

2. Kristó Gyula könyvében igencsak hangsúlyosan szerepel a régészet, pon-
tosabban a kort kutató régészek jelentős részének bírálata.18 A kritikai megjegy-
zések túlnyomó többsége két tényezőt vesz célba. Egyrészt azt, hogy a régészek 
túl szokták lépni illetékességük határait, másrészt pedig azt, hogy félreértelmezik 
az általuk feltárt leletanyagot. (Itt csak az első ellenvetésről szólunk, a másodikat 
alább tárgyaljuk részletesen.) Az illetékességi terület túllépése, illetve az „idegen" 
forrásanyag felhasználásának vádja — a recenzens meggyőződése szerint — a 
9-10. század vonatkozásában egészen egyszerűen abszurd. Magától értetődőnek 
tűnik, mégis ki kell mondani: egy olyan korszak esetében, amelynek igencsak 
szűkös a forrásanyaga az összes lehetséges adatot fel kell használni.19 E módszer 
egyik szép példája Kristó Gyula recenzált könyve is. О ugyanis, büszkén vallott 
történészi mivolta ellenére is, számos esetben támaszkodik még a végleges állás-
pont kimunkálása előtt régészeti,20 embertani21 stb. adatokra, annak ellenére, 
hogy e munkájában is kissé hiperkritikus módon közelíti meg a komplex mód-
szert.22 (Az 1980-ban kifejtett, és azóta is vallott felfogása szerint ui.: !УЛ vélemé-
nyünk szerint helyesen értelmezett komplex módszer csak akkor alkalmazható, ha 
egy-egy tudomány a maga pályáján eljutott lehetőségei határáig.")23 

A forrásanyag felhasználásának a kérdését — a recenzens nézete szerint — 
nem a hatáskörök vagy az illetőségi területek oldaláról kellene megközelíteni. 
Sokkal inkább arra érdemes figyelni, rendelkezik-e az illető kutató kellő szakis-
merettel egy-egy írott adat, régészeti lelet stb. értelmezéséhez. E vonatkozásban 
a 9-10. századot vizsgáló összes szaktudományban találhatók pozitív és szégyell-
nivaló példák, és e megállapítás alól természetesen a régészet sem kivétel! A 
recenzensnek tehát igazat kell adnia a történészek által ismételten hangoztatott 
kritikának: a történeti korokkal foglalkozó régészek esetében jogos azon elvárás, 
hogy egy-egy írott feljegyzés felhasználása esetén az illető régésznek kell tudnia 
olvasni és fordítani az illető forrás nyelvét. Bár ezen érv igencsak kétélű, mert a 
latin és/vagy a görög nyelvben jártas történészek maguk is meglehetős bátorsággal 
szólnak hozzá az egyházi szláv, arab vagy perzsa nyelven írott kútfőkről folyó 
vitához. 

A felkészületlenség mellett azonban igencsak növeli az egyes szaktudomá-
nyok közötti információk átvételéből adódó nehézségeket néhány helytelen állás-
pont is. A legfontosabb: könnyebb felfedezni a szomszéd segédtudomány képvi-
selőinél az ismeretek hiányát, mint saját magunknál. így pl. miközben Kristó 
Gyula bírálja a korszakkal foglalkozó régészeket az „illetőségi területük" átlépése 
miatt, sajnos figyelmen kívül hagyja azt, hogy ő is számos helyen nyilatkozik 
régészeti kérdésekről, méghozzá azután, hogy a könyv egy helyén külön kiemeli 
saját illetéktelenségét: ,,Amiként aligha valószínű, hogy a történésznek lesz érdemi 
mondanivalója — mondjuk — a készenléti íjtartó tegez vagy az S végű hajkarika 
kérdéséhez" 24 Ennek ellenére a könyvében nemcsak pl. a dunaújvárosi avar te-
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lepülés időrendjéről25 olvashatunk, hanem a Hampel-féle A és В csoport, azaz a 
vezető réteg és a köznép (= ún. Bijelo Brdo-i kultúra) temetőinek legfontosabb 
kérdéseiről is. Ervelését ezekben az esetekben a szakirodalom áttekintésével ve-
zeti fel. A különböző nézetek bemutatása azonban nemcsak az egyes érveléseket 
ismerteti, hanem határozott véleményt is alkot egyes tárgytípusok (pl. éppen az 
általa hivatkozott S-végű hajkarika) időrendjéről, etnikumjelző szerepéről,26 sőt 
az egyes temetők megnyitásának és lezárásának korái-ól is.27 Ervelésének hibája, 
hogy a felsorolt kérdéskörökről nem elsősorban a leletek elemzése által értekezik, 
hanem saját elméleti posztulátumait vetíti ki a régészetre. Sőt, az ún. Bijelo Brdo-i 
kultúra esetében oly módon nyilvánít véleményt, hogy régész képzettségű olva-
sójában óhatatlanul felmerül: a szakirodalom egy részét vagy egyáltalán nem, 
vagy csak másodkézből (feltehetően Bálint Csanád kandidátusi értekezése28 a-
lapján) ismeri. Mert mi mással lehetne magyarázni azt, hogy Kristó Gyula érve-
lésében alig szerepel a 10-11. századi temetőket elemző cseh, szlovák, horvát és 
szerb szakirodalom,29 annak ellenére, hogy a könyv szerzője ugyanazt állítja, mint 
a környező szláv államok régészeinek a többsége. (így pl. igencsak Zdenko Vinski 
vehemenciájára30 hasonlít Kristó Gyula indulatos kritikája, amellyel Szőke Bélát 
illeti.) Pedig a környező szláv államok szakembereinek a megnyilatkozásaira több 
oknál fogva is érdemes lett volna jobban odafigyelni. Nemcsak azért, mert pl. a 
szlovák kutatásban Szőke Béláéhoz igen hasonló értékelések születtek: a nemrég 
elhunyt Anton Tocík révén,31 hanem sokkal inkább azért, mert a közelmúltban 
is megjelent több olyan temetőelemzés szlovák, illetve horvát szerző tollából,32 

amelyek szintén óvatosan megkérdőjelezik az ún. Bijelo Brdo-i kultúra kizáróla-
gosan szláv értelmezését. Végezetül az is nehezen érthető, miért hivatkozik Kristó 
Gyula csak elvétve33 Fehér Gézára. Hiszen a recenzált könyv szerzője szinte tel-
jesen azonosan fogja fel a magyar-szláv egybeolvadás visszatükröződését a 10-11. 
századi temetőkben, mint a magyarországi szláv régészet néhai nagy alakja.34 

II. Magyarok és szlávok 

Kristó Gyula könyvének számos pontján, fejezetenként legalább egyszer é-
rinti a magyarok és a különböző szláv népek viszonyát a 9-10. században.35 El-
járása nem tűnik indokolatlannak, mert fontosságán túl e kapcsolat a korszak 
kutatástörténetének egyik igen sokat, sőt talán a legtöbbet vizsgált vonatkozása, 
így — nem utolsósorban a kutatástörténet alakulása folytán — a magyar-szláv 
viszony értelmezésének a függvényévé vált számos további kérdés megítélése is. 
Ezek közé tartozik nemcsak az ún. Bijelo Brdo-i kultúra etnikumának a megha-
tározása, hanem a magyarság gazdálkodásának és életmódjának a rekonstrukciója 
stb. Sőt, a magyar-szláv viszony szakirodalmának tanulmányozása közben számos 
esetben támadhat olyan érzés, hogy a kutatók egy része — különösen a környező 
szláv államokban — a magyar honfoglalás történetének minden, vagy legalábbis 
majdnem minden aspektusát e viszonylatnak igyekszik alárendelni. E kissé ne-
gatív kicsengésű megállapítással ellentétben egyértelműen pozitívként értékelen-
dő elem az, hogy a 9-12. századi magyar-szláv viszony áttekintését több kitűnő 
összefoglalás is segíti. A recenzens szerint ilyennek elsősorban Bálint Csanád 
kandidátusi értekezésének Bijelo Brdo-fejezete36 tekinthető, amelyet igen jól ki-
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egészít Niederhauser Emil nagyszabású történelmi tablója37 a különböző szláv 
népek újkori történetírásáról. Kristó Gyula e két mű közül csak Bálint Csanád 
elemzésére támaszkodott, Niederhauser Emil munkája a recenzált könyvben saj-
nos nem szerepel (talán a hosszú nyomdai átfutás miatt?). E hiány annál is inkább 
sajnálatos, mert a „szláv kérdést" nem lehet pontosan megismerni a historiográfiai 
vonatkozások átlátása nélkül. Ugyanis csak e viszonylat ismerete által érthető 
meg az állásfoglalások, sőt az indulatok egy része is. így a recenzensnek is a 
kutatástörténeti utalások szerepeltetésével kell ellenérveit kifejtenie. 

A 9-10. századi magyar-szláv viszonyt igen sok megközelítésben sikerült 
már tárgyalni, az állásfoglalások azonban ennek ellenére is szinte mind besorol-
hatók két alapkategóriába. Ezek: 

a) a honfoglaló magyarság egy kis nomád nép volt, amely Kárpát-medencei, 
új hazájának minden (vagy majdnem minden) pontján szláv népességet talált, 
amelyet uralma alá vetett, vele szemben kisebbségbe kerülve. A magyarok azon-
ban csekélyebb lélekszámuk ellenére is asszimilálni tudták a többségi szláv la-
kosságot. Jelentős eltérések mutatkoznak a folyamatban részt vevő etnikumok 
műveltségi szintjének megítélésében, valamint abban is, hogy a szlávok asszimi-
lációja erőszakosan történt-e. (Az egyes állásfoglalások mögött általában jól kita-
pintható az illető kutató nemzeti hovatartozása.) 

b) A honfoglaló magyarok a Kárpát-medencében szláv nyelvű népcsoporto-
kat is találtak, elsősorban a síkvidéki nagy tájakat övező domb- és hegyvidékeken. 
E szlávokat meghódították, de az eltérő gazdálkodási módok miatt az első időkben 
csak aránylag ritkán kerülhetett sor „együttélésre", pontosabban egyazon tele-
pülésen belüli lakásra. A szlávok asszimilációja nem vitatható, bár mértéke terü-
letenként változott. Nagyobb arányú lehetett pl. a Dunántúl középső és déli har-
madában, vagy a szláv-magyar érintkezési övezetekben, azaz a síkságok és a hegy-
vidékek határán. A honfoglaló magyaroknak már a Kárpátok hágóinak átlépése 
előtt is volt némi földművelésük, így a szláv népek agrártechnikai ismeretei csak 
kiegészítették a korábbi ismeretanyagot. 

A fentebb csak röviden vázolt tézisek rávilágítanak azon — fentebb már em-
lített — tényre, hogy a magyar-szláv viszony értékelése szorosan összefügg e két nép 
lélekszámának, illetve a honfoglaló magyarok életmódjának a rekonstrukciójával. 
Továbbá, a szakirodalom futólagos áttekintése is bárkit meggyőzhet arról, hogy 
az a) pontban vázolt nézetrendszernek jóval több híve akadt, különösen a nem-
zetközi kutatásban. Első megfogalmazásaira már legalább az újkor hajnalán sor 
került.38 E nézetrendszert vallotta a 19. századi, nemzeti-romantikus cseh törté-
netírás „atyja" Frantisek Palacky39 is, akinek érveit nemcsak a szlovák, hanem 
bizonyos mértékig még a horvát és a szerb történetírók is átvették - bár ez utóbbi 
két nép litterátusai körében a fenti tétel már Palacky előtt is ismert volt.40 Ér-
zelmi úton is értelmezhető felhangjai miatt e tétel a történeti Magyarországon 
élő szláv nemzetiségek önazonosságának41 és propagandájának42 fontos elemévé 
is vált. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról sem, hogy az első pontban 
összefoglalt elméletet — a magyarok és szlávok műveltségi szintjét ellentétes e-
lőjellel ábrázolva — magáénak vallotta a magyar történészek és régészek többsége 
is, nemcsak a millenáris időkben, hanem legalább az 1930-as évekig.43 A b) pont 
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alatt összefoglalt vélekedés ui. csak közvetlenül az I. világháború előtt bukkant 
fel Magyarországon, először igen óvatos formában. Kialakulásában talán az ját-
szotta a legfontosabb szerepet, hogy több új felfedezés is szólt a 9-10. századi 
magyarok „klasszikus" nomadizmusa ellen.44 (Ezen érvek bővebb kifejtését lásd 
alább, az életmód-fejezetben). A szláv-magyar viszony újszerű értékelésében a 
magyarországi néprajzkutatók és a nyelvészek, köztük a turkológusok mellett a 
szlavisták jártak az élen a két világháború közötti időszakban. így Gombocz Zol-
tán szófejtései45 mellett a Kniezsa István által megrajzolt 11. századi etnikai tér-
kép és a hozzá fűzött magyarázatok46 formálták át leginkább a tudományos köz-
véleményt. Súlyos hiba lenne azonban a két világháború közötti kutatástörténetet 
oly módon bemutatni, mintha a félnomád-koncepciót a kérdést vizsgáló összes 
szakember elfogadta volna. Több néprajzkutató és nyelvész: így pl. Cs. Sebestyén 
Károly47 vagy Moór Elemér48 is heves támadást intézett az új felfogás ellen. Mivel 
a 9-10. századi magyarság „tiszta" nomadizmusának és a szlávok kultúraformáló 
szerepének védelmezői szegedi illetőségű kutatók voltak, e vita (is) egy kellemet-
len, a szegedi és a budapesti történészek közti ellentét mellékízét kapta.49 Szla-
visztikai szempontból e két kutató közül természetesen Moór Elemér elemzésének 
volt nagyobb jelentősége. Különösen annak fényében, hogy ő haláláig kitartott 
1933-as vitacikkének állásfoglalása mellett, amely szerint a honfoglaló magyarok 
vagy a szlávokkal építtették fel házaikat, vagy egyszerűen beköltöztek azok haj-
lékaiba.50 A recenzens szerint azonban nem érdemes e kutató következtetéseire 
támaszkodni, munkáinak számos értékes és/vagy elgondolkodtató részmegállapí-
tása ellenére sem. Moór Elemér ui. — imponáló tárgyi tudása ellenére — élete 
végéig ragaszkodott a Kárpát-medencei szlávok kultúraformáló szerepének a tú-
lértékeléséhez,51 és ennek érdekében hagyott figyelmen kívül alapvető tényeket.52 

Azaz, nyugodt szívvel kimondható: szlavisztikai kérdésekben ajánlatosabb Knie-
zsa István műveire hagyatkozni (még ha róla Kristó Gyula e könyvében többször 
is nyilatkozik enyhe rosszallással.)53 

Számos más történeti kérdéshez hasonlóan a koraközépkori magyar-szláv 
viszony vizsgálatában is törést jelentettek az 1948 utáni évek. A 10-11. századi 
magyar-szláv viszonyt ui. egyértelműen aktuálpolitikai megfontolások alapján 
magyarázta félre a Rákosi-korszak hivatalos történetírása. Molnár Erik,54 és más, 
a „szovjethúség" bűvkörében élő szerzők, ui. olyan civilizatórikus szerepet igye-
keztek tulajdonítani a „békés, földművelő" szlávoknak, amelyet semmilyen for-
rással sem lehet alátámasztani.55 A szlávok szerepének minél erősebb kidombo-
rítása érdekében pedig a honfoglaló magyarok anyagi és szellemi kultúráját is 
megpróbálták minél alacsonyabb szintre „lerontani". (Ez utóbbi állítás alátá-
masztására egyetlen apró adat: Molnár Erik a szlávok kultúrateremtő szerepének 
részeként hivatkozott többek között a magyar „paprika" főnév szláv eredetére.56 

Anélkül, hogy felfigyelt volna e fűszernövény amerikai származására). 
Az egyensűly csak lassan állt helyre: előbb 1955 táján, majd ismét a '60-as 

évek közepén. A reálisabb szemlélet újbóli elterjesztésében nagy szerepet játszott 
a fentebb említett Kniezsa Istvánon57 túl a népvándorlás korát kutató régészek 
új nemzedéke58 is. Kristó Gyula ezen újabb elemzések eredményeit igyekszik meg-
kérdőjelezni. Álláspontja azonos maradt 1977 óta, amikor Bálint Csanád kandi-
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dátusi értekezésének opponenseként kifogást emelt a szláv-magyar viszonyt tár-
gyaló fejezet, azaz az ún. Bijelo Brdo-i kultúra nem kizárólagosan szláv értelme-
zése ellen.59 Akkori ellenérveit érdemes szó szerint is idézni: „Úgy hiszem, Molnár 
Erik óta ezt a problémát nem gondolta újra végig történettudományunk. Egyfelől 
aligha lehet elvitatni a szlávok X. századi jelenlétét a Kárpát-medencében, 900-ban 
már írott forrás szól magyarok és szlávok együttes kalandozásáról, ugyanakkor a 
magyar állam és egyház terminológiája szláv alapjairól vallott nézet ma is érvé-
nyes." Kristó Gyula tehát egyrészt szelíd megrovásban részesítette az 1960-as és 
'70-es évek kutatását, mert az nem alkalmazta kellő mértékben a magyar mar-
xista történetírás „klasszikusának" a nézetrendszerét. Másrészt pedig a szlávok 
Kárpát-medencei túlsúlyát puszta jelenlétük hangsúlyozásával vélte igazolni. A 
magyar régészek eredményeit bíráló felfogása 1996-ban is ugyanezen a síkon 
mozog. A számos kritikai megjegyzés közül elegendő csak egyetlenre utalni: ,Дг 
egyik a már sokszorosan érintett etnikai megítélés gondja, vagyis hogy Szőke Béla 
elmélete kiiktatott a Kárpát-medence régészeti hagyatékából minden nem magyar 
népességet, ami összes idevágó ismeretünkkel ellentétes,"60 Kristó Gyula bírálatai 
meglehetősen éles hangvételúek, a megfogalmazás kategorikus módja pedig teljes 
bizonyosságot sejtet. A könyv írója azonban sajnos nem figyelt fel bírálata során 
arra, hogy az utóbbi évtizedekben nemcsak az ún. Bijelo Brdo-i kultúra elemzé-
sében született számos új eredmény. így a szlávok koraközépkori története a Kár-
pát-medencében manapság már igen sok, újonnan feltárt és alapvetően fontos, 
10. század előtti régészeti lelet segítségével vizsgálható. (A továbbiakban csak a 
magyar honfoglalás előtti időszakról lesz szó, a 10. századi sírleletek értékelését 
Révész László tette bírálata tárgyává.) 

Kiindulópontként rögzíteni kell, hogy a régészeti leletek segítségével újra 
lehetett vizsgálni azon, a szlavisztikai szakirodalomban axiómaként ismételt té-
telt,61 amely szerint a szlávság a Kárpát-medencében őshonos, így e földrajzi táj 
lakossága a 9-10. század fordulóján is csak és kizárólag, vagy túlnyomórészt szlá-
vokból állhatott. E vizsgálódások kiindulópontja egy egyértelmű külső kényszer 
volt: a magyar népvándorlás-kori régészeti kutatás számára ui. 1948 után köte-
lezővé tették a szláv jellegű lelőhelyek feltárását.62 E munka során azonban be-
bizonyosodott, hogy a 9. század előtt — a Délnyugat-Dunántűi kivételével — nem 
számolhatunk nagyobb tömegű szláv lakossággal a Kárpát-medence központi, sík-
vidéki részein. Azaz, a leletanyag egyértelműen cáfolt néhány közkedvelt tudo-
mányos toposzt. Nincs tehát adat arra, hogy a Kárpát-medencében szláv őslakos-
ság létezett volna a római foglalást megelőző időkben.63 Ugyanígy délibábosnak 
bizonyult ama elképzelés is, amely L. Niederle nyomán a szarmatákba igyekezett 
szláv jegyeket belevetíttetni.64 Továbbá, nem lehet a hun korban sem kimutatni 
szlávokat - Priskos rhétor ilyen irányú félreértését éppen egy magyar történész, 
Váczy Péter tisztázta.65 Végezetül az avar kori szláv, köznépi tömegek tételét is 
sikeresen cáfolta több magyar régész.66 Megállapításaikat kiegészítette a lengyel 
H. Zoll-Adamikova,67 aki szintén amellett érvelt, hogy a csak a Kárpát-medence 
síksági és hegyvidéki részei közt léteztek olyan érintkezési övezetek, ahol e két 
etnikum azonos temetőkbe hantolta el halottait. A recenzens meggyőződése sze-
rint ezen etnikai képnek a történeti források sem mondanak ellent. E kijelentés 
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első pillanatra meghökkentőnek is tűnhet, mert számos alkalommal hivatkoztak 
már arra, hogy a bizánci auktorok, különösképpen pedig Bíborbanszületett Kons-
tantin azonosnak tekintette e két népet.68 Ezen azonosítás azonban csak az ese-
mények értékelésének sajátos, bizánci látószögét jelzi: azt, hogy az avarok és a 
szlávok a Balkánon együtt háborúztak a 6-7. században.69 Együttes katonai fel-
lépésük azonban még nem kellő alap ahhoz, hogy Kárpát-medencei együttlaká-
sukra is következtetni lehessen. Nem szól továbbá a fentiek ellen a Priskos által 
599-ben vezetett bizánci hadjárat azon adata sem,70 amely szerint a kaganátus 
területére betörő bizánciak a hadjárat legfontosabb csatájában háromezer avar, 
„négyezren felül kettőezer kétszáz" egyéb barbár, illetve nyolcezer szláv harcost 
fogtak el: - ezen adatok ui. ismét nem a lakosság, hanem az avar had arányait 
tükrözik. Theophylactos Symocatta leírása alapján ui. bizonyos, hogy a csatahely 
környékén — különböző azonosítások szerint vagy a Bánság déli részén71 vagy 
pedig a Duna-Tisza köze legdélebbi szegletében, az űjkori Sajkáskerületben72 — 
Priskos előőrsei három gepida falut égettek fel, lemészárolva harmincezer lako-
sukat. (A hadjárat leírásában szereplő számadatok valóságértékéről számos egy-
mástól igencsak eltérő vélekedés olvasható - e témára azonban e recenzió keretei 
közt nem érdemes kitérni). A Priskos-féle hadjárat — mint már fentebb említet -
tam rá — az avar határvidék déli szegletét, a Temesközt, újkori nevén a Bánságot 
vagy Bánátot érte. A nomád területi berendezkedés és határkialakítás szabályai 
miatt pedig a gyepű közelébe eső területek etnikai viszonyai semmiképp sem 
vonatkoztathatók a belső részekre.72a E vidékek a későbbiekben is többetniku-
múak maradtak - J. Kovacevic megalapozottnak tűnő feltevése szerint a 7-8. 
században éppen a Bánság déli részén létezett egy kisebb szláv enklávé.73 Azaz, 
H. Zoll-Adamikova szakkifejezésével élve: a Bánság déli részén, illetve a Szerém-
ségben is számolni kell egy kontaktusövezettel, annak ellenére, hogy néhány ún. 
ujjas fibula, illetve egyetlen újszalánkeméni (Novi skankamen, Jug.) urnasír ki-
vételével e vidékről is csak csontvázas avar sírok ismertek. A Zimony (Zemun, 
Jug.) és Pancsova (Pancevo, Jug.) környéki sírmezők alapján pedig az is bizonyos, 
hogy az avarok csak néhány stratégiai fontosságú helyet, a folyami átkelőket 
szállták meg.74 

Az érintkezési övezetek és a belső területek közti különbségek hangsúlyo-
zása természetesen nem azt jelenti, hogy az avarok és a szlávok között semmilyen 
etnikai érintkezés ne folyt volna. E kontaktus azonban — különösen a belső te-
rületek esetében — H. Zoll-Adamikova érvelése szerint nem haladhatta meg az 
exogámia kereteit, illetve a gazdagabb családok által tartott háziszolgák „intéz-
ményét". (Ez utóbbiak „utánpótlási forrását" elsősorban a hadifoglyok képezhet-
ték, és ilyen sorsra szlávok mellett — vagy talán helyettük is — a Bizánci Biro-
dalom európai részének romanizált, görög vagy őslakos elemei jelenthették az 
avar honfoglalás utáni fél évszázadban.) A saját környezetükből kiszakított emberek 
pedig igen hamar elveszthették korábbi kulturális önazonosságukat, az idő haladtával 
pedig minden bizonnyal elhalványult etnikai hovatartozásuk tudata is. 

Végezetül még egy — a kutatók többsége által rendszeresen mellőzött — 
szempont. Az Avar Kaganátus fennállásának idején, azaz egészen a 9. század 
elejéig nem az avarok igyekeztek kulturális önazonosságukat a szlávokhoz igazi-
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tani, hanem éppen fordítva: a szlávok (vagy legalábbis főnökeik) részéről indult 
meg az akkulturáció az avarok irányába.75 E tény akkor válik igazán fontossá, 
ha figyelembe vesszük, hogy a témát tárgyaló néprajzi és szociológiai szakirodalom 
az asszimilációt egy olyan komplex folyamatként írja le, amelynek lépései általá-
ban azonosak.76 Az akkulturáció pedig mindig arra az etnikumra jellemző, amely-
nél megkezdődött a beolvadás. 

A fentebb felsoroltak alapján tehát manapság már megbízható módon állít-
ható két tény. Egyrészt az, hogy a szlávok régészetileg is dokumentálhatók a 
népvándorláskori Kárpát-medencében ott, ahol ténylegesen éltek: a különböző 
szláv csoportokhoz köthetők pl. a Zala megyei urnasírok,77 a Prágai-kultúra és 
derivátumai a felvidéki erdőzónában,78 a királyhelmeci,^79 a szilágynagyfalusi 
csoport,80 az ún. Medgyes-kultúra81 stb. E szláv csoportok anyagi kultúrája szá-
mos egyedi vonással rendelkezik, ami egyértelműen megkérdőjelezi azt, hogy a 
késő avar temetők egyes leleteit vagy rítusait kelljen (Kristó Gyula Szőke Bélát 
negatív módon minősítő kifejezésével82 élve) „kisajátítani", és szlávként értel-
mezni.83 Másrészt pedig — az írott forrásokkal megegyező módon84 — e leletek 
egyértelműen utalnak arra, hogy a szlávok a Kárpát-medence központi részeire 
csak a 9. században, az Avar Kaganátus hatalmának összeomlása után vándorol-
hattak be. 

A legkedvezőbb esetben is tehát egy szúk évszázad, három nemzedéknyi idő 
állott a szlávok rendelkezésére a kései avarok (Kristó Gyula által is alkalmazott 
terminológia szerint: az onogurok85) teljes vagy majdnem teljes elszlávosításá-
hoz.86 Kristó Gyula e folyamat sikerét oly módon is igyekszik biztosítani, hogy 
az avarok szláv beolvadásának a folyamatát egészen a 11. századig kitolja.87 A 
recenzens e nézettel nem kíván bővebben foglalkozni annak abszurditása miatt. 
E feltételezést ui. nemcsak hogy semmilyen forrással (kiváltképpen írott feljegy-
zésekkel) nem lehet alátámasztani, hanem a korábbi szállásterületekről hozott 
uralmi berendezkedésnek is teljesen ellentmond az, hogy a 10. századi Magyar 
Fejedelemség megfelelő közeg lett volna az avarok elszlávosításának feltételezett 
végső diadalához. így — Kristó Gyula felvetése ellenére is — azon kutatónemze-
dékeknek kell továbbra is igazat adni, amelyek szerint a magyar honfoglalás meg-
törte a szláv nyelvek Kárpát-medencei előretörését. 

Az avarok 9. századi szláv asszimilációjának mértékét igencsak eltérő módon 
lehet megítélni. A különböző előjelű, azaz pro vagy contra kicsengésű elemzések 
bibliográfiai adatainak felsorolása helyett fontosabbnak tűnik utalni két ténye-
zőre. Az avarok elszlávosodása még a dalmáciai Horvátországban sem lehetett 
befejezett tény a 10. század közepén, Bíborbanszületett Konstantin rájuk vonat-
kozó leírása alapján.88 Pedig az Adriai-tenger közelében bizonyosan jóval kevesebb 
avar élt, mint a Kárpát-medencében. Másrészt pedig a nyelvváltás sikerét a Kár-
pát-medencében csak a szlávok etnikai túlsúlya, azaz a beáramlók jelentős tömege 
tudta volna biztosítani. A Kárpát-medence központi részeinek 9. század régészeti 
leletei között azonban hiába keressük az újonnan érkezettek nagy sírszámú te-
metőit. Eddig ui. az Alföldön még egyetlen ilyet sem sikerült kimutatni, csak a 
Dunántúl déli és nyugati részén, illetve az Alföldet északról övező dombvidéken 
vannak ilyen, csak a 9. századra keltezhető, új lelettípusokban gazdag sírmezők.89 
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(A tisztánlátás érdekében: a Szegfű László által felsorolt Szeged környéki pél-
dák,90 a leletanyag hiányos ismeretén, és az időrend félreértésén alapulnak.) Vi-
szont a Szabadka (Subotica, Jug.) ,91 Szarvas,92 Szentes93 stb. környéki temetők 
vizsgálatai éppen azt bizonyították a közelmúltban, hogy a késő avar sírmezőket 
nem érdemes lezárni külön vizsgálat nélkül, „automatikusan" a 9. század elején. 
A felsorolt adatok alapján tehát egyre világosabb az, hogy a régészeti leletek 
alapján csak a Dél- és a Nyugat-Dunántúlon, illetve a Mátra vonalától északra 
tudunk számolni nagyobb arányú, feltehetően szláv etnikumú lakosság beáram-
lásával. így a recenzens a 9. századi etnikai viszonyok kérdésében Szőke Béla 
Miklós álláspontjával94 tud egyetérteni, amely szerint a 9. század eleji frank és 
avar háborúkat túlélő avarok utódainak a többsége a magyar honfoglalásig nem 
vesztette el etnikai önazonosságát. A recenzens e sorokkal természetesen nem 
igyekezett tagadni azt, hogy a 9. század eleji háborúk által megtizedelt avarok 
elszlávosodása megindult, különösen a peremvidékeken. Ennek első lépéseként 
fogható fel a kulturális önazonosság feladása, az akkulturáció. Nyelvváltásra a-
zonban inkább csak az avar szállásterület szélein élő közösségekben kerülhetett 
sor. Az is joggal felvetető, hogy a 9. században egyes nyugati és/vagy déli szláv 
dialektusok tölthették be a lingua franca szerepét a Kárpát-medencében.95 Kristó 
Gyula azonban nem e megállapítások keretei között szemléli a 9. század etnikai 
folyamatait. A fenti adatok áttekintése helyett inkább Róna-Tas András azon 
tanulmányára96 hivatkozik, amely szerint több magyar szó, pl. a 'terem' bizonyítja 
az avarok elszlávosodását - mivel e török eredetű szavak magyar alakjában szlávos 
elemek is felfedezhetők. Viszont Róna-Tas András elemzésének végkövetkeztetése 
szerint az avarok elszlávosodása csak megindult, de nem fejeződött be a 890-es 
évekig. „Számos látszólag „rendhagyó" jelenséget török és szláv jövevényszavaink 
köréből csak akkor tudunk megmagyarázni, ha egy török-szláv kétnyelvűséget fel-
tételezünk, természetesen úgy, hogy „egynyelvű " szlávok nagy számban voltak, de 
egynyelvű törökök már aligha." Azaz — legalábbis a recenzens értelmezésében 
— e népesség tagjai már rákényszerültek arra, hogy a saját közösségükön kívüli 
nyelvi érintkezések során anyanyelvük helyett a szláv lingua francát használják, 
és ez természetesen nyelvi-omlással is járt. E tény azonban még sokkal inkább 
az akkulturáció, és nem az asszimiláció fogalomkörébe tartozik. 

Az elhangzottakat összefoglalva: akár tagadjuk a magyar köznép létezését97 

a honfoglalás utáni évtizedekben, akár nem, a Kárpát-medence központi részein 
meghódított helyi lakosságot nem lenne szabad kizárólagosan vagy túlnyomórészt 
szlávnak nyilvánítani, ahogyan ezt a könyv szerzője teszi.98 Különösen akkor 
nem, ha Kristó Gyula nyomán99 hitelt adunk Szt. Naum I. legendája azon kité-
telének,100 hogy a magyarok jövetelének hírére Morávia (Kristó Gy. értelmezése 
szerint a Nagyalföld) lakói Bulgáriába menekültek. 

III. A honfoglaló magyarok életmódja 

Talán triviálisnak hangzik, a recenzensnek mégis ki kell emelnie már e fe-
jezet elején azt, hogy meggyőződése szerint a magyarság 10. századi gazdálkodá-
sának és életmódjának a rekonstrukciója olyan összetett feladat, amelynek vég-
leges igényű tisztázását csak a jövő kutatónemzedékektől várhatjuk. így az alábbi 
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bírálat során természetesen a recenzens sem léphet fel olyan igénnyel, mintha 
az egyedül helyes megoldás a birtokában lenne. Ennek ellenére azonban meggyő-
ződése az, hogy a Kristó Gyula által kifejtett koncepció már a jelenleg is rendel-
kezésre álló adatok alapján komoly formában megkérdőjelezhető. 

Kristó Gyula már e könyve előtt is számos alkalommal kitért a honfoglaló 
magyarok életmódjára, sőt e kérdésnek két önálló tanulmányt is szentelt.101 A-
lapállása e kérdésben érdekesen változott: az 1980-as összefoglalásában még csak 
óvatosan bírálta a magyar szakemberek utóbbi nemzedékei által vallott félnomád 
életmód tételét, bár a földművelés fontosságát ő maga is hangsúlyozza a honfog-
laló magyarok gazdálkodásában.102 1982-ben szintén a félnomád terminus tech-
nicus ellen érvelt egy Bíborbanszületett Konstatinos-hely, illetve az akkor újonnan 
felfedezett Ibn Hajiján egyik kitétele alapján.103 E cikk egy további jellegzetessége, 
hogy 1980-hoz képest jóval élesebb lett a bírálat hangneme. Ezzel szemben egy 
1983-ban kiadott munkájában már elég közel állt a „többségi állásponthoz",104 

egy 1993-as, tankönyvszerű összefoglalásában pedig maga is felsorolta a 9-10. 
századi magyarok gazdálkodásának és életmódjának félnomád jellege mellett szóló 
bizonyítékokat.105 E néhány (és e fejezet végén szó szerint is újraközölt) megnyi-
latkozása után azonban alapállása jelentős mértékben módosult. 1995-ben már 
ismét kritikával illeti kollégáit, és e bírálat hangvétele az 1982-es állásfoglalásánál 
is sokkal élesebb.106 Az 1980-as években megjelent állásfoglalásai alapján a vita 
részint még terminológiai jellegű volt. Ekkor még ui. Kristó Gyula is érvelt a 
9-10. századi magyarok gazdálkodásának a „kétarcúsága" mellett, de leírására 
nem tartotta megfelelőnek a félnomád műszót. 1995-re azonban érvelésének e 
része háttérbe szorult. Most már nem a megnevezés ellen lép fel, hanem a föld-
művelés és megtelepedés bizonyos foka mellett szóló érvek ellen.107 Felfogása 
szerint ui. a manapság tevékenykedő régészek és történészek túlnyomó többsége 
tévesen rekonstruálja a honfoglaló magyarok életformáját. Azaz, Kristó Gyula 
szerint a Kárpát-medencében hont foglaló, és ott berendezkedő magyarság élet-
módját jóval megtelepültebbnek szokás tekinteni az utóbbi évtizedek szakirodal-
mában annál, mint amilyen e felfogás szerint valójában lehetett. A „klasszikus" 
lovasnomád életmód ui. Kristó Gyula szerint csak a 955-ös Lech mezei vereség 
után kezdett visszaszorulni, amikor a nyugati kalandozások kényszerű lezárulása 
után a magyar társadalom strukturális válságba került. 

Bizonyára nem tévedünk, ha Kristó Gyula nézetrendszerének eredetét nem 
a múlt századi nemzeti-romantikus történészek megnyilatkozásaiban108 keres-
sük, hanem a Molnár Erik által kidolgozott „pásztortársadalom válsága" tétel-
ben.109 E következtetésre leginkább maga Kristó Gyula bátorít, hiszen korábban 
ő maga több alkalommal is hivatkozott Molnár Erik tételére, pozitív kicsengés-
sel.110 Viszont csak a teljesség kedvéért érdemes utalni arra, hogy számos nyu-
gat-európai történész is a Lech mezei csatával magyarázza a nomád életforma 
elhagyásának a kezdetét a honfoglaló magyarok körében.111 E vélekedésekre a-
zonban itt azért nem érdemes részletesebben kitérni, mert maga Kristó Gyula is 
e nézetrendszer ellen lép fel,112 elfogadva Fehér Géza azon megállapítását, hogy 
egy vereség önmagában nem indukálhatott életmód-váltást.113 Itt érdemes meg-
említeni azt is, hogy a „Lech mezei sokk" általános érvényének tételét maga 
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Kristó Gyula is gyengítette 1980-ban. Azáltal, hogy rámutatott: a Lech mezei 
csata után még évtizedekig indultak nyugati irányban kalandozások, csak érvé-
nyük lehetett a korábbiaknál korlátozottabb. Bizánc felé pedig egészen 970-ig, az 
arkadiopolisi csatáig tartott e hadjáratok „virágkora".114 

Az ellenérvek felsorakoztatása előtt arról a néhány pontról kell szólni, a-
melyben a recenzens egyetért Kristó Gyulával. Egyrészt a könyv szerzőjének fel-
tétlenül igaza van abban, hogy a „nomád" fogalmának több, egymástól lényeges 
pontokon is eltérő meghatározása létezik.115 így egy bizonyos vonatkozásban jo-
gosnak tűnhet Kristó Gyula azon, Ecsedy Ildikóra116 hivatkozó bírálata is, hogy 
kerülendő a „félnomád" műszó használata, annak kissé megfoghatatlan tartalma 
miatt. Bár megjegyzendő, hogy a korszakkal foglalkozó szakemberek az utóbbi 
néhány évtizedben már meglehetősen egységesen használják e terminus techni-
cust. így 1995-ben Kristó Gyula sem a terminológia pontatlansága és/vagy tisz-
tázatlan mivolta miatt marasztalja el a honfoglalás-kort elemző kutatók többsé-
gét. О ui. — a meghatározások képlékenysége ellenére is — egyértelműen az ellen 
érvel, hogy a honfoglalók gazdálkodása és életformája „kétarcú" lett volna, az új 
hazába való költözésük utáni fél évszázadban. Azaz, a földművelés és az állandóbb 
jellegű téli szállások létezését tagadja a 10. század közepe előtti korszakban.117 

A terminológiai problémák taglalásán túl azon a ponton is egyet lehet érteni 
Kristó Gyulával, hogy az életmódról folytatott vita alapja az időrend.118 így, a 
korszakkal foglalkozó szakemberek túlnyomó többségéhez igen hasonlóan ítéli 
meg Kristó Gyula is a magyarság életmód-váltását - a magyar történelem későbbi 
századaiban. Nézete szerint azonban e folyamat kezdetei nemcsak, hogy nem 
vezethetők vissza Etelközig, hanem még a Kárpát-medence birtokba vétele után 
is eltelt több nemzedéknyi idő e folyamat megindulása előtt.119 A kérdés lényege 
tehát, milyen gazdálkodást folytattak a magyarok közvetlenül a honfoglalás előtt 
és után, és mennyiben tekinthető e gazdálkodás és életmód a 11-13. századból 
ismert állapotok előzményének. 

A recenzált könyvben Kristó Gyula külön fejezetet szentelt a honfoglaló 
magyarok gazdálkodásának,120 ami — a kérdés súlya miatt — minden kétséget 
kizáróan helyes eljárás. Az azonban már módszertani szempontból nem szeren-
csés, hogy mégsem e fejezetben, hanem az ún. nomádállamot tárgyaló részben 
olvasható a gazdálkodás milyenségére vonatkozó első, és a részletesebb forrásfel-
sorolás, valamint az ezeket taglaló elemzés.121 Szintén a „nomádállami" fejezet-
ben található továbbá egy részletes fejtegetés arról, hogy a honfoglaló magyarság 
„törökös" jelegű hit- és mondavilága is a tiszta nomád életforma mellett szól.122 

Egy érvelés érvényét természetesen nem az dönti el, hogy a megfelelő feje-
zetcím alatt következik-e. Az olvasó szemszögéből nézve azonban e szerkesztési 
hiányosság mindenképp zavaró, hiszen az egy tárgykörre vonatkozó ismeretanya-
got több helyen kell összekeresni. Továbbá a gazdálkodás módjának vizsgálata 
során a fentiek mellett még feltétlenül foglalkozni kellett volna az éghajlati vi-
szonyokkal is. Annál is inkább, mert e kérdéskörre is több alkalommal kitért a 
könyv szerzője.123 Oly módon azonban, hogy nem említett kellő mértékben az 
éghajlati tényező és az életmód szoros összefüggésére. Közhelyszerűnek tűnik, 
mégis el kell ismételni: a koraközépkori Eurázsiában egy-egy etnikum gazdálko-
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dását szállásterületének éghajlati viszonyai igencsak meghatározták. Éghajlati 
szempontból az eurázsiai steppe meglehetősen változatos: a sivatagok mellett lé-
teznek aránylag bő vegetációjú részei is.124 így minden egyéb szempontnál sú-
lyosabban esik latba az, hogy a magyarok a 9. században a kelet-európai vagy 
délorosz steppe északi, ligetes sávjában éltek? 

Kristó Gyula recenzált könyvének életmód-fejezetében több pozitív és ne-
gatív érvet sorakoztat fel igaza mellett. Érdemes ezeket pontról pontra sorra 
venni. 

1. A fejezet elején Kristó Gyula több koraközépkori nomád nép gazdálkodá-
sát és életmódját jellemzi röviden.125 A hiung-nukat nagyobbrészt Ligeti Lajos és 
Czeglédy Károly kutatásaira támaszkodva mutatja be, az avarokat pedig Bóna 
István, Walter Pohl és Bálint Csanád alapján. Rövid kitérőjének a lényege annak 
kimutatása, hogy e két nomád nép saját maga nem foglalkozott földműveléssel, 
csak az általa alávetett népeket kényszerítette erre. Érvelése meggyőző: de csak 
e két népre nézve. Mindkettő ui. oly módon foglalta el a Kárpát-medencét, hogy 
előtte vagy csak „átfutott" a kelet-európai steppéken, vagy pedig alig egy-két 
nemzedéknyi ideig tartózkodott ott. így a Kárpát-medencei új hazájában is azon 
életmódot igyekezett folytatni, amelyet korábbi, közép- és/vagy belső-ázsiai szál-
lásterületén megszokott. Éghajlati szempontból azonban e területek egyáltalán 
nem hasonlíthatók a délorosz steppe északi, ligetes övéhez, ahol a magyarok a 9. 
században minden bizonnyal éltek. így a közép- vagy belső-ázsiai életmódnak a 
Kárpát-medencében való meghonosítására tett kísérletük sem tekinthető a ma-
gyar fejlődés előképének. Igencsak hasznos lett volna e két példa mellett (vagy 
talán helyette is!) az ún. kései avarok (a Kristó Gyula által alkalmazott termino-
lógia szerint: az onogurok) életére részletesebben kitérni. Hiszen e 670 táján be-
költöző népcsoport minden valószínűség szerint a kelet-európai steppékről jött,126 

így helyzete jóval inkább analóg lehetett a 10. századi magyarokéval. E kis kitérő 
azonban sajnos a könyvből kimaradt! (Talán azért, mert e népcsoport életmódját 
is elsősorban a régészeti leletek alapján lehet rekonstruálni.) Ehelyett részletes 
jellemzést olvashatunk a Kazár Birodalom etnikai viszonyairól, és az egyes nép-
csoportok életmódjáról.127 Az érvelés lényege ismét az, hogy Kazáriában is csak 
az alávetett népcsoportok enklávéi voltak földművelésre kötelezettek. Kristó 
Gyula érvelésének azon részével a recenzensnek egyet kell értenie, hogy Dienes 
István, Bartha Antal stb. némiképp összemosta a kaganátus különböző részein 
egykor élő eltérő etnikumok életmódját. Ennek ellenére azonban okfejtése két 
ponton is megkérdőjelezendő. Egyrészt, Kristó Gyula nem figyelt fel arra, hogy 
S. A. Pletnëva kutatásai kimutatták:128 a szaltovó-majaki kultúra egész területén 
megfigyelhető az anyagi kultúra nagy mértékű átalakulása, és a földművelés e-
lőretörése a 8-9. században. A szaltovó-majaki kultűra öt változatába pedig be-
letartozott nemcsak Kazária, hanem az összes lazább vagy szorosabb függőségé-
ben levő peremterülete is: az Aldunától a Volga középső folyásáig és a Kaszpi-
tengerig. Másrészt, Kristó Gyula nem figyelt ezen érvelése során arra sem, hogy 
e hatalmas területből a magyar őstörténet szemszögéből nem Kazária központi 
része az igazán fontos, hanem sokkal inkább a mai Baskíria, azaz a néhai volgai 
bolgár szállásterület és közelebbi környezete. Hiszen egyes felfogások szerint a 
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Volga kazányi kanyara és az Ural hegység között lehettek a magyarság szállás-
területei, a Levédiába költözés előtti időszakban.129 A régészeti leletek alapján 
pedig e terület — ha úgy tetszik enklávé — 8. századi anyagi kultúrájában a 
földművelés irányába való elmozdulás tapasztalható.130 

A fejezet következő gondolataként Kristó Gyula Kazária és közvetlen kör-
nyezete kereskedelmét vázolja fel a 9. században.131 Adatgazdag elemzése bemu-
tatja ugyan a levédiai és etelközi magyarság közelebbi és távolabbi szomszédainak 
a kereskedelmét, de ezen adatok önmagukban szintén nem alkalmasak a korabeli 
magyarok életmódjának pontos rekonstrukciójára. A kereskedelmi élet vázlata 
után a fentebb leírott általános jellemzők összefoglalásaként a könyv szerzője 
külön kiemeli a nomadizmus és a megtelepült életmód közötti legfontosabb kü-
lönbségeket, és a téli szállás állandóságát tekinti a nomád életforma elhagyására 
tett legfontosabb lépésnek.132 A téli szállás pontosabb mibenléte kétségen felül 
olyan kérdés, amelyet érdemes részletesebben is elemezni. A recenzens szerint 
azonban a téli szállás milyensége önmagában még nem alkalmas a nomád gaz-
dálkodás formájának az eldöntésére. Egy gazdálkodási módot és életformát ui. 
számos tényező (pl. az éghajlat, az állattenyésztési, ill., a növénytermesztési is-
meretek stb.) együttes hatása határoz meg, és csak e tényezők párhuzamos vizs-
gálata adhat pontos választ. A pars pro toto elvének alkalmazása ellen szól a téli 
szállás esetében az is, hogy még manapság is találhatók olyan, „klasszikus" lo-
vasnomád életet élő közösségek, amelyek rendszeresen ugyanazon a helyen vé-
szelik át a telet - elegendő e vonatkozásban Benkő Mihály nyugat-mongóliai meg-
figyelésére utalni.133 

Visszatérve a könyv gondolatmenetére: Kristó Gyula elvitatja a honfoglaló 
magyaroktól az állandó téli szállás létezését. Ervelését munkája egy korábbi fe-
jezetében elemzett számos auktor: az ún. Dzsajháni-hagyományt továbbörökítő 
Ibn Ruszta, Gardízi, Bakri, stb., illetve Bölcs Leó, Regino, Ibn Hajján, a Nyesz-
tor-krónika híradására építi.134 E szöveghelyek túlnyomó többségéről el kell is-
merni, hogy a magyarokat — pontosabban a potenciális fegyverforgatóként és 
vásárlóként is számba vehető részüket — tényleg nomádként írják le. Viszont, 
Kristó Gyula talán túlzott mértékben is ad hitelt ezen auktorok legjobb esetben 
is másodkézből származó információinak. Sőt a könyv e részében már nem is 
szerepel utalás a nomádokkal kapcsolatos toposzok tényére, pedig ezeket Regino 
kapcsán munkájának egy korábbi fejezetében maga Kristó Gyula is részletesen 
elemzi.135 Egészen az újkorig meghatározta ui. a történetírók gondolkodását az, 
hogy a hunok feltűnése után a kései antikvitás auktorai a steppei népekről álta-
lában olyan „adatokat" örökítettek át Hérodotosztól, amelyek a félelmetes harci 
sikereiket voltak hivatva kóborló életmóddal, embertelen szokásokkal alátámasz-
tani.136 A görög, illetve latin nyelvű történeti irodalomban kidolgozott hagyo-
mányt pedig minden olyan nép tollforgatói átvették, akik bármilyen módon (pl. 
a kereszténység vagy az iszlám szellemi központjaiban megőrzött és fordított szö-
vegek által) kapcsolatba kerültek az ókori Mediterráneum auktoraival. Nem sza-
badna ennélfogva csodálkozni azon, hogy a „nomád" toposz nemcsak a középkori 
görög és latin irodalomban található meg, hanem egyes elemei lecsapódtak pl. az 
arab, illetve a szláv nyelvű forrásokban is. A kalandozó hadjáratok kiváltotta 
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rettegés miatt pedig a magyarokra a vadságukat leginkább alátámasztó, tehát a 
„legnomádabb" leírásokat alkalmazták a 10-12. században. 

E bevezető gondolatok után lássuk közelebbről is a Kristó Gyula által kie-
melten elemzett auktorok — a Dzsajháni-leírást továbbörökítő Ibn Ruszta, Bölcs 
Leó és Ibn Hajján — tudósítását. A toposz és a reális értesülések aligha kibogoz-
ható szövevénye miatt tűnik az életmód vonatkozásában a leginkább hitelt ér-
demlőnek az ún. Dzsajháni-hagyomány,137 hiszen az a gazdaságilag is érdekelt 
arab kereskedők megfigyeléseit rögzítette. Kristó Gyula új módon igyekszik ér-
telmezni Dzsajhánit, pontosabban az őt kivonatoló Ibn Ruszta leírását a téli szál-
lásokról (legalábbis e szöveghely magyar fordítását).138 Ervelése szerint a kérdést 
elemző történészek, pl. Szabó István tévesen következtettek e szöveghely alapján 
a téli szállás viszonylagos állandóságára, hiszen a moszlim geográfusok — nézete 
szerint — éppen ennek az ellenkezőjét állítják.139 Az arab filológiában járatlan 
recenzens szerint e szöveghely magyar fordításai mindkét értelmezést lehetővé 
teszik. Azaz, Kristó Gyula érdemének kell tulajdonítani azt, hogy felhívta a ku-
tatás figyelmét a Szabó István-féle szövegmagyarázat bizonytalan voltára. Saját 
koncepciója azonban ugyanolyan egyoldalú, mint az általa bíráltaké. A recenzens 
szerint tehát a Dzsajháni-szöveghagyomány e pontja nem alkalmas a téli szállás 
állandóságának sem pozitív, sem pedig negatív előjelű eldöntéséhez. Az előrelépés 
lehetősége pedig nemcsak a további arab filológiai résztanulmányokban rejlik. Ki 
kell terjeszteni a vizsgálódást más forráscsoportokra, pl. a kelet-európai steppék 
régészeti leleteire is.140 

A fentebb felsorolt auktorok közül Bölcs Leót141 Kristó Gyula abszolút hi-
telű forrásként („az események szemtanújaként') kezeli, így a lótartásra vonat-
kozó mondatát a fentebb említett cikkében több alkalommal is újraismétli.142 E 
véleményével azonban jelentősen túllépett Moravcsik Gyula143 vagy Váczy 
Péter1 4 4 megállapításain. E két utóbbi kutató ui. csak amellett érvelt, hogy Bölcs 
Leó műve nem tekinthető az ún. Maurikios-féle Taktika szolgai másolatának, a 
tudós császár által hat helyen eszközölt szövegmódosítások miatt. Kérdés azon-
ban, mennyire ismerhette ennek ellenére is a bizánci császár a magyarok had-
művészetét, és e prizmán keresztül 10. század eleji gazdálkodásukat és életmód-
jukat is. Ismeretelméleti szempontból nem helytálló Kristó Gyula azon érve, hogy 
a császárnak azért kellett igen jól ismernie a magyarokat, mert a bolgár hadjáratra 
is ő fogadta fel őket. Egyrészt ui. több későbbi forrás egybehangzó állítása145 

szerint a magyarokkal nem maga Bölcs Leó tárgyalt, hanem megbízottja Niketas 
Skleros. De még e követ sem lehetett az etelközi szállásokon folyó mindennapi 
élet szemtanúja, mert ő is csak a Duna bal partján — azaz legjobb esetben is csak 
a magyar szállásterület legszélső határán — találkozott Árpáddal és Kurszán-
nal/Kuszállal. így Niketas Skleros személyes élményei is csak a két fejedelem 
személyére és kíséretére korlátozódhattak. Bölcs Leó szavahihetőségét pedig i-
gencsak rontja az, hogy még a hadművészet területén sem látott tisztán minden 
részletkérdésben. így Kovács László a közelmúltban emelte ki azt, hogy „a 6. 
századi türkökre vonatkozó fegyverleírást a régészeti leletek nem mindenben támo-
gatják".1^ Egyetlen példa: Bölcs Leó változtatás nélkül átvette az ún. Mauriki-
os-féle taktika adatát a ló szügyét is borító páncélról, a honfoglaló magyarok 
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viszont ilyet bizonyosan nem ismertek.147 E védőfegyver esetében ui. jóval többről 
lehet szó annál, hogy az nem vált sírmellékletté, vagy pedig, hogy bőr alapanyaga 
miatt a talajban nyomtalanul fel is szívódhatott. Maga Kristó Gyula is említett 
már számos helyet arra,148 hogy a honfoglaló magyarok taktikájának lényege nem 
a nehézlovasság mindent elsöprő rohama, hanem a könnyűlovasság látszólagos 
megfutamodása. Ez utóbbi taktikával pedig aligha egyeztetető a ló futását nehe-
zítő páncél. Mivel Bölcs Leó tudósítása nem minden pontján állja ki a kritika 
próbáját, igencsak kérdéses, vajon lehet-e annak, a 6. századi forrásból változatlan 
formában kölcsönzött mondatnak abszolút hitelt adni, amely szerint a magyarok 
egyetemlegesen „nemzetségek és törzsek szerint szétszéledve legeltetik lovaikat 
folyvást, télen-nyáron". 

A felsorolt auktorok közül Kristó Gyula kiemelt helyen szerepelteti, és ab-
szolút hitelű forrásnak nyilvánítja149 a közelmúltban felfedezett Ibn Hajjánt is.150 

Feltehetően azért, mert e spanyolországi mór geográfus szólt leginkább egyértel-
műen a magyarok 10. század közepi nomadizmusáról. Híradása értékét azonban 
csökkenti az, hogy ő is csak másodkézből ("Az őket jól ismerők elmondásá"-ból151) 
származó információkat tudott rögzíteni, minthogy, ő maga a l l . század közepén 
élt.152 így feljegyzését nem lenne szabad szemtanú-híradásként kezelni. Igen jól 
tükrözi a hagyományozás nehézségeit a magyarok életmódját leíró részlete is. 
Amikor ui. a beduinokhoz hasonlítja a 10. század közepi magyarokat, két olyan 
etnikumot említ együtt, amelyek közül legjobb esetben is csak az egyiket láthatta 
személyesen. A moszlim földrajzi irodalomban pedig, úgy tűnik, egyébként is köz-
hely volt a beduinokhoz való hasonlítás.153 Mindenesetre: a magyar és a beduin 
etnikum életmódja közötti párhuzam feltehetően nem megfigyelést rögzít, hanem 
Ibn Hajján egy következtetését. így e forráshely semmiképp sem értékelhető köz-
vetlen tanúságként - különösen annak fényében, hogy az ismeretlen adatközlő(k) 
kétségen felül valótlanságot állított(ak), amikor a korabeli magyarságot egyetem-
legesen sátorlakó népnek minősítette(ék). (A lakóhelyekről alább lesz részlete-
sebben szó.) Továbbá: Váczy Péter már 1958-ban részletesen kitért azokra a nép-
rajzkutatókra, akik az újkori beduinok életét leírták.154 Ezek alapján jól ismert, 
hogy a beduin nomadizmusnak is négyféle formája volt, köztük egy olyan is, 
amelyet 1937-ben Paul-Gerhard Merner „félnomádként" jellemzett. Ezen adatot 
természetesen nem szabad további vizsgálatok nélkül a 10-11. századra vonat-
koztatni. Azon azonban igencsak el kell gondolkodni, hogy Észak-Afrika sivatagjai 
is mennyire változatos életteret jelentenek a nagyállattartó népcsoportok számá-
ra. Végezetül igencsak furcsa, hogy Kristó Gyula a gazdálkodásra vonatkozó for-
ráshelyek ismertetése, felsorolása során meg sem említi, hogy létezik egy olyan 
is, amely szerint — három másik kelet-európai néppel együtt — a 9. századi 
magyarok is „részben nomádok, részben letelepültek... Királyaik nomád életet foly-
tatnak" .155 Ugyanis, még ha el is fogadjuk Kristó Gyulától — egy másik munká-
jában1 5 6 kifejtett kritikája alapján — azt, hogy al-Maszúdi feljegyzése nem értel-
mezhető pontosan, a koncepciónak nem megfelelő források mellőzése mindenképp 
egyoldalú, és igencsak rontja az egész érvelés hitelét. 

A fejezet következő részében Kristó Gyula cáfolni igyekszik azon érveket, 
amelyekkel — felfogása szerint — más kutatók a honfoglaló magyarok félnomád 
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életmódját alátámasztani szokták.157 Elsőként a magyarokról a moszlim földrajzi 
irodalomban fennmaradt adatokat igyekszik újszerűen értelmezni.158 Ezen érve-
lése az életmód-fejezet egyik leglényegesebb része, hiszen a korszakkal foglalkozó 
kutatók túlnyomó többsége159 a félnomád életmód egyik lényeges bizonyítékának 
tekinti azon, Dzsajhánira visszamenő tudósítást, amely szerint a magyaroknak 
„sok szántóföldjük van". Kristó Gyula szerint — a hun, korai avar és kazár példa 
alapján — e kijelentés nem foglalhatja magában azt, hogy e földeket maguk a 
magyarok is művelik. Azaz, érvelése szerint e földek művelése csak és kizárólag 
a nomád magyarok által hódoltatott és szolgálatukba állított idegenekkel magya-
rázható. - E ponton jóval egyértelműbben fogalmaz, mint az 1980-as összefogla-
lásában. Korábban ui. még az idegenek mellett magyar földművelőkkel is szá-
molt.160 1995-ös okfejtése szinte teljes egészében Perényi József egy 1956-os ál-
láspontját161 ismétli, furcsamód azonban a könyv jegyzeteiben erre nem találni 
utalást! (Perényitől eltérően Kristó Gyula nem csupán a keleti, hanem a déli és 
a nyugati szlávokat is hajlandó figyelembe venni hódoltatott népként.) Ugyanígy 
kimaradt sajnos Kristó Gyula érveléséből az is, hogy Váczy Péter 1958-ban már 
alapos érvekkel cáfolta Perényi József e felvetését.162 így Váczy szerint: „A mü 
[Dzsajháni - T. M.] egységes gondolatmenete, amelyet vázolni próbáltunk, egymaga 
ellentmond annak a feltevésnek, mintha a magyarok vetései az általuk megadóz-
tatott szlávok területén feküdtek volna." Azaz, a Perényi-Kristó féle értelmezés 
már a forrás belső tagolása miatt sem tartható, de ellentmondanak ennek a szöveg 
egészéből kikövetkeztetető történeti körülmények is. 

Hogy a moszlim auktorok által említett szántóföldek művelése nem jelent-
hetett e korban „presztizsfoglalkozást", már számos kutató kifejtette; a közel-
múltban Bartha Antal.163 Elemzéseiből — marxista frazeológiája ellenére is — 
maradandó értékűnek tűnik tehát az, hogy e korban a földművelő életforma vál-
lalása egy sajátos lecsúszást jelentett a társadalmi hierarchiában. így joggal fel-
tételezhető, hogy az e munkára kötelezettek számát a 9-10. század magyar elő-
kelői rabszolgákkal is pótolták. Az azonban, hogy e földműveseket csak és kizá-
rólag idegeneknek tekintsük, kissé sarkítottnak és egyoldalúnak tűnik. A moszlim 
források által kiemelten szerepeltetett gazdagság164 ui. a magyar társadalom e-
rősödő vagyoni tagozódását kell, hogy jelentse. E folyamat során pedig bizonyosan 
keletkeztek „lecsúszott egzisztenciák" is. Kristó Gyula azonban e lehetőséggel 
egyáltalán nem számol, mivel — a kérdést vizsgáló történészek nagy többségével 
ellentétben — Ecsedy Ildikó és Walter Pohl érvelésére hivatkozva tagadja azt, 
hogy Szent István előtt lettek volna magyar etnikumú szolgarendűek.165 E két 
kutató közül azonban csak Ecsedy Ildikó lehetett volna hivatkozási alap, hiszen 
Walter Pohl nem a szolgák hiányáról, hanem, mint a recenzált könyvben is ol-
vasható,166 alacsony számáról írt. Kérdés továbbá, vonatkoztathatók-e a steppe 
ligetes övezetében, illetve a Kárpát-medencében élő magyarokra a belső-ázsiai 
hiung-nuk életmódját leíró kínai források. E távoli párhuzam helyett jóval helye-
sebb lett volna a kazárokat alapul venni, hiszen a 9. századi magyarok számára 
sokkal inkább Kazária lehetett az előkép. A kaganátusban pedig bizonyosan vol-
tak „lecsúszott egzisztenciák", mivel az írott források megemlékeznek a vagyon-
talan kazárok rabszolga sorba jutásáról. (Maga Kristó Gyula idézi recenzált köny-



VITA 185 

vében azon forrást, amely szerint a kazárok egy része saját gyermekét adta el 
rabszolgának.)167 Sőt, még ha a magyarok körében tagadjuk is a vagyontalanok 
személyi szabadságának elvesztését, akkor is olyan, saját környezetükből kisza-
kított más anyanyelvűeket kell látnunk az idegen ajkú földművelőkben, akik igen 
gyorsan asszimilálódtak a magyarsághoz. E lehetőséget Kristó Gyula szintén ta-
gadja, mivel — könyve egy másik helyén kifejtett érvelése szerint — nomád be-
rendezkedésük miatt a magyarok a hódoltatott népeket meg kellett tartsák en-
klávékban, azaz zárt közösségekben. Felfogása szerint ui. még a gazdagabb csa-
ládokban sem lehettek háziszolgák a nomád gazdálkodás és életmód miatt. Er-
velése azonban e ponton sem tűnik kifogástalannak. Ez esetben ui. ismét a belső-
ázsiai viszonyokat vetíti Etelközre, miközben a fentebb már említett Walter Pohl-
ról megfeledkezik. Végkövetkeztetésként tehát kimondható, hogy Kristó Gyula 
minden valószínűség szerint téved, amikor a köznéppel együtt a szolgarendűeket 
is kizárja a magyar etnogenezisből. Tehát, ha a 9. századi magyarok csak és ki-
zárólag a környező szlávok között szedett rabszolgákkal műveltették is földjeiket, 
a háziszolgává vált részük, azaz a saját környezetükből kiragadott emberek akkor 
is igen hamar asszimilálódhattak. Ezeket ui. nem enklávékban telepítették le, 
hanem — amint azt Váczy P 1958-as érvelése valószínűvé teszi — a földművelés 
teendőinek ellátására néhány fős csoportokban kerültek egy-egy család vagy nem-
zetség birtokába. 

Távolra vezetne annak kiderítése, miért tagadja Kristó Gyula a 9. századi 
magyar társadalom tagolt voltát. Feltehetően szerepe lehet ezen állásfoglalásban 
annak is, hogy a marxista történetírók általában félreértették a nomád gazdál-
kodást - e félreértés egyik legmegdöbbentőbb példája az, hogy egy angol marxista 
történész az 5. század eleji hunokat a paleolit vadászok szintjére süllyesztette 
le.168 E „törvényszerűséget" vonatkoztatta a Molnár Erik-féle marxista iskola a 
magyar viszonyokra. így nem lehet meglepő, hogy e felfogás hívei is minél hosz-
szabb ideig igyekeztek megtartani a magyarokat az ősközösségi egyenlőség álla-
potában.169 

Továbbá — a Dzsajháni-hely hagyományos értelmezésére hagyatkozó kuta-
tók érvelését gyöngítendő — Kristó Gyula arra is emlékeztet, hogy a szántóföldek 
említése Kmoskó Mihály szerint már az új hazára vonatkozik170. A recenzió szer-
zője e filológiai kérdésben sem hivatott állást foglalni. Annyit szeretne csak meg-
jegyezni, hogy érzése szerint ezen új helyszín és időrend bevonása semmiképp 
sem erősíti a szántóföldekről szóló híradás Kristó Gyula által javasolt értelmezé-
sét, mivel az a Dzsajháni-hagyomány belső tagolását nem érinti. 

A moszlim földrajzi irodalom után második cáfolandó érvként a jövevény-
szavak következnek.171 A könyv szerzője — bevallottan — a nyelvészeti szakiro-
dalomban általánosan elfogadottól jóval későbbre keltezi a magyar nyelv bolgár-
török eredetű szavainak az átvételét. Azaz, egy olyan gondolatot vet fel, amelyet 
még 1980-ban saját maga is tagadott.172 1995-ös eljárásának kiindulópontja az, 
hogy e jövevényszavak között fellelhető föld-, kert- vagy szőlőművelési műszavak 
nehezen egyeztethetőek egy „klasszikus" lovasnomád életformával. Ezen ellent-
mondást pedig Kristó Gyula úgy véli áthidalni, hogy nézete szerint e műszavak 
csak a 10. század végén vagy még később kerülhettek át a magyar nyelvbe a 
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Duna-Tisza köze északi részén megtelepült kabarok elmagyarosodása során.173 

Györffy György és Ligeti Lajos szőlőművelési részvizsgálataira174 hivatkozva e 
szókölcsönzések esetében a lehető legkésőbbi időpontot veszi hangsúlyosan szá-
mításba. E sorok szerzője nem nyelvész, így az átvétel e kronológiájának valószí-
nűségéről nem hivatott nyilatkozni. A keltezés problematikájával gyakran foglal-
kozó régészként175 azonban annyit mindenképp hozzá kell tennie, hogy egy-egy 
korhatározás akkor szokott igazán pontos lenni, ha az okfejtés magából a leletből, 
és nem a rá épített koncepcióból indul ki. így a szókölcsönzések esetében is akkor 
merülhetne fel igazából egy új keltezés kényszere, ha magukban az elemzett sza-
vakban sikerülne új időrendi támpontokat fellelni. Ennek hiányában Kristó Gyula 
eljárása inkább arra példa, hogyan lehet az adatokat egy koncepcióhoz igazítani. 

Továbbá a szőlőműveléssel kapcsolatosan a könyvben több helyen is felbuk-
kan egy olyan érvelés, miszerint a Nagyalföld északi peremén éltek a kabarok, 
akik — a bolgár-török jövevényszavak kései átvételéből következően — már a 
nomádállam korában is félnomád gazdálkodást folytattak. Ezen érvelés azonban 
több ponton támadható. A kabarok és az újkori palóc népcsoport közti összefüg-
gést Bálint Csanád vetette fel kandidátusi értekezésében.176 Opponensei közül 
Kristó Gyula pozitív, Dienes István viszont negatív előjellel kezelte elméletét.177 

A korszakkal foglalkozó régészek körében egyértelműen ez utóbbi álláspont vált 
elfogadottá.178 A legfontosabb ellenérv: a Palócföld régészeti leletanyaga nem kü-
lönül el kellő mértékben a korabeli magyar szállásterület egyéb részeitől. így a 
Nagyalföld északi peremének különállása mellett az utóbbi években nem is régész 
érvelt, hanem embertani leletek alapján Ery Kinga.179 Bár ezen elemzést sem 
szabadna a kabar szállásterület és az újkori Palócföld azonosítása melletti töké-
letes érvnek felfogni, mivel Ery Kinga „C" csoportjába együtt tartozik a Dunántúl 
északi és keleti sávja, valamint az Alfölddel határos északi dombvidék. A kutatás 
állásának ismerete alapján a recenzens nézete szerint hasznos lett volna a könyv 
szerzőjének újabb érveket felhoznia a palócfoldi azonosítás mellett, ennek hiá-
nyában pedig illett volna legalább röviden kitérnie a különböző, pontosabban az 
azonosítást nem támogató nézőpontokra is. E hiánynál azonban sokkal fontosabb 
az, hogy Kristó Gyula szerint a Palócföldön már a 10. században is félnomád 
módon gazdálkodó közösségek éltek - annak ellenére, hogy régészeti leleteik lé-
nyegesen nem térnek el a szállásterület más részeitől! (Bálint Csanád számára 
ui. csupa olyan tényező szolgált a Mátra-vidéki regionális csoport körvonalazásá-
hoz, amelyek még lazán sem kötődnek a gazdálkodáshoz. Ezek: a csüngős éksze-
rek, a kaftánveretek, a poncolt korongok, a rozettás lószerszámdíszek valamint 
a valódi trepanáció ritkasága, illetve az áttört korongok és a jelképes koponya-
trepanáció gyakorisága.)180 Vagyis, a 10. századi magyar fejedelemségen (Kristó 
szóhasználata szerint: nomádállamon) belüli palócföldi félnomád enklávé eljárá-
sával maga a könyv szerzője tette igencsak viszonylagossá a saját maga által más 
helyen felállított régészeti érvrendszert: a lovas-fegyveres temetkezés = lovasno-
mád életmód levezetést. Továbbá, a palócföldi szőlőművelés 10. századi kizáróla-
gosságának tételével aligha egyeztethető Égető Melinda azon megállapítása,181 

amely szerint a l l . századtól már többségükben a folyami árterekben találhatók 
a szőlőművelésre utaló helynevek. 
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Kristó Gyula elemzésének egy további, harmadik pontjában a régészeti szak-
irodalom idevonatkozó megállapításait igyekszik cáfolni.182 Szorosan kapcsolódik 
e tárgykörhöz az utolsóként aposztrofált tényező: az, hogy Kristó Gyula megfi-
gyelése szerint a magyar régészeti szakirodalomban túlzott mértékben is a ma-
gyarokra szokás vonatkoztatni a szaltovó-majaki kultúra központi részein tett 
életmód-megfigyeléseket.183 A könnyebb kezelhetőség érdekében érdemes e két 
érvet együtt tárgyalni, előre véve a negyediket. Ez utóbbi ponton a recenzensnek 
igazat kell adnia Kristó Gyulának - a szaltovói kultúra központi területeiről szár-
mazó adatok tényleg nem vetíthetők további elemzések nélkül a 9. századi ma-
gyarságra. A helytelen eljárás elterjedésének magyarázataként csak arra érdemes 
utalni, hogy az 1970-es és '80-as évek magyar régészetében egy sajátos „szalto-
vó-optimizmus" élt. Ennek keretei között pedig kétségen felül elmosódtak e kul-
túra egyes változatai közötti különbségek. Az utóbbi évek közleményei184 azonban 
rádöbentették a korszakkal foglalkozó szakembereket arra, hogy e kultúrának 
(vagy inkább kulturális konglomerátumnak) inkább a méltatlanul figyelmen kívül 
hagyott északi vagy nyugati pereme figyelemre méltó. 

A negyedik pont jogosságának elismerése ellenére azonban Kristó Gyula — 
a recenzens nézete szerint — nem tudta cáfolni a régészeti leletek felhasználá-
sának szükségességét. Negatív hozzáállását tükröző érvelésének érvényéből saj-
nos meglehetősen sokat levon az, hogy a régészeti szakirodalomban nem tudott 
megfelelően súlyozni. Azaz, nem a magyarok életmódját évtizedekre meghatározó 
módon elemző Méri Istvánt185 vagy Szőke Bélát186 igyekszik cáfolni, hanem a 
gondolataikat összefoglaló Mesterházy Károlyt.187 így egészen egyszerűen vaskos 
tévedés annak kinyilvánítása, hogy a 10. századi faluhálózat sűrűsége alapján 
Mesterházy Károly Jutott arra a megállapításra: a X. században a magyarság 
döntő többsége letelepedett, földművelő és állattenyésztő gazdálkodást folyta-
tott". 188 Annál is inkább, mert maga a Kristó Gyula által hivatkozott Mesterházy 
Károly jó szakirodalmi eligazítást nyújt munkája jegyzeteiben.189 Méri István és 
Szőke Béla ezirányú munkáinak áttanulmányozása pedig talán meggyőzte volna 
Kristó Gyulát arról is, hogy a 10. századi magyarság gazdálkodásának rekonst-
rukciója során alapvető fontosságú forráscsoport a településrégészet. így a régé-
szeti érvelés cáfolata során sem talán arra koncentrált volna,190 hogy az analó-
giaként hivatkozott szaltovó-majaki műveltség — kétségen felül túlzott mértékű 
— párhuzamba állítását cáfolja, hanem arra, hogy ezen új forráscsoport elsődle-
gesen fontos adatokat tud szolgáltatni. 

Kristó Gyula természetesen nem ismeretiány miatt hagyta ki elemzéseiből 
a telepkutatást. Egy 1995-ben megjelent munkájában ui. a honfoglalás-kori régé-
szet ezen ágáról az alábbi módon ír: „Külön elbírálást igényelnek azon források, 
amelyeket a látszólag biztos időrend igényével használnak fel egyes kutatók, de ez 
számos esetben a bizonytalanság elfedésére szolgáló magabiztosságból, olykor talán 
a prekoncepció minden áron való bizonyítási vágyából fakad. E helyütt kell első-
sorban megemlítenünk a régészeti telepek időrendjének a dolgát. E telepek krono-
lógiája szerfelett bizonytalan. Egy olyanféle minősítéssel, hogy egy falu Árpád-kori 
(vagy akár 10-11. századi) semmire sem megyünk akkor, amikor mi kiváltképpen 
a 9-10. század fordulója viszonyaira vagyunk (lennénk) kíváncsiak. Az efféle mi-
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nősítések éppen, hogy több kárt okoznak, mint hasznot, évszázadok markáns elté-
réseit mossák össze, elfedik azokat a különbségeket, amelyekre pedig kíváncsiak 
lennénk."191 Az idézett részlet alapján nem lehet kétséges, hogy Kristó Gyula 
teljesen negatívan ítéli meg a telepkutatás esélyeit a honfoglalás utáni időszak 
lakáskultúrájának vizsgálatában. Értékítéletét — mint az idézett cikk későbbi 
részeiből kiderül — leginkább az befolyásolhatta, hogy a telepfeltárások eredmé-
nyei nem egyeztetetőek az általa abszolút mértékben hiteles forrásnak tekintett 
Bölcs Leó, valamint Ibn Hajján azon utalásával,192 melyszerint a magyarok egye-
temlegesen jurtalakók és lótenyésztők. Az ellentmondás feloldására Kristó Gyula 
a látszólag könnyebb utat választotta. Nem az axiómaként kezelt auktorok fel-
jegyzéseit vizsgálta meg ama vonatkozásban, hogy értesüléseik milyen mértékben 
lehetnek hitelesek, hanem a telepfeltárásokat igyekezett kétségbe vonni! Az idézet 
szóhasználata azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy kritikáját Kristó Gyula megsem-
misítő erejűnek szánta. Ezen értékítélete azonban a recenzens nézete szerint som-
másra sikeredett, és nem mentes némi lebecsüléstől sem. A mérlegelés hiányát 
tükrözi az, hogy Kristó Gyula jóval „engedékenyebb" „saját" forrásanyaga, azaz 
az írott források időrendi bizonytalanságaival szemben - hiszen cikke alábbi fe-
jezeteiben ő maga abszolút hiteles forrásként kezeli a l l . században élt Ibn Haj-
jánt,193 vagy a 12. századi szerkesztésű Nyesztor-krónikát.194 Továbbá nemcsak 
Szent László, illetve Kálmán törvényeiből következtet vissza a 10. század eleji 
lakásviszonyokra,195 hanem a 12. századi birtokösszeírásokon kívül még egy 1247-
es oklevelet is felhasznál a lovasnomád életmód honfoglalás-kori egyeduralmának 
a bizonyítására.196 Furcsa továbbá, hogy Kristó Gyula e kritikája során ismét 
nem a problémafelvetés szempontjából legfontosabb, és/vagy a legújabb szakiro-
dalomra támaszkodik, hanem Mesterházy Károly kandidátusi értekezésére197 -
amely jó összefoglalás ugyan, de a kérdés áttekintéséhez e munka ismerete ön-
magában még nem elegendő. így a kategorikus ítélet megalkotása előtt igencsak 
hasznos lett volna a hivatkozott mű mellett áttanulmányozni néhány ásatási köz-
leményt: a Visegrád - várkertdűlőit,198 a Szarvas - rózsásit,199 a Veresegyház -
ivacsit200 a Tatabánya-dózsakertit201 és némi megszorításokkal a Csongrád-fel-
győit202 (csak a legismertebbeket említve). Talán azonban még e telepfeltárások-
nál is fontosabb lett volna Kristó Gyulának felfigyelnie két sáncátvágásra: a bé-
nyire203 (Bina, Szlovákia), illetve az edelényire.204 E két közvéleményben ui. a 
10. század végére keltezhető bényi és borsodi földvárat megelőző településről lehet 
olvasni alapvetően fontos adatokat. (Csak zárójelben utalnék arra, hogy az 1990-es 
év óta folytatott autópálya-leletmentések is minőségileg új adatokat szolgáltattak 
Miskolc, Kecskemét, Szeged és Győr környékén.205 Ezek ismeretét azonban nem 
lehet elvárni Kristó Gyulától - minthogy e feltárások eredményei még nagyobb-
részt nincsennek közölve.) Az idézett bírálatban etnikai kérdésekről nem esett 
szó. Más helyütt azonban Kristó Gyula egyértelműen utal arra, hogy nézete sze-
rint a településrégészeti eredmények az etnikum-meghatározás bizonytalansága 
miatt is mellőzendők. Ha azonban a 10. században épült házak, vermek vagy 
kemencék betöltésében olyan csüngős veretek, ún. szaltovói típusú fazekak, bor-
dás nyakú edények stb. is előkerülnek,206 amelyek etnikumjelző szerepében a 



VITA 189 

temetők esetében Kristó Gyula sem kételkedik, ugyanezt a települések esetében 
sem szabadna elvitatni. 

A Kristó Gyula érvelésében meghúzódó negatív tényezők részletesebb tag-
lalása helyett jóval tanulságosabb az általa hivatkozott időrendi bizonytalanságok 
közelebbi vizsgálata. Kiindulópontként a recenzens nem tagadhatja, hogy Kristó 
Gyula valós problémát említett, bár következtetése még így sem helytálló. E sorok 
írója is hangsúlyozta már számos dolgozatában, mennyire nehéz ma még biztos 
időrendi következtetéseket levonni207 számos, objektív és/vagy szubjektív tényező 
szerencsétlen összhatása folytán. Az utóbbiak közé tartozik a leletközlések nép-
szerűtlen volta miatt a jól keltezett leletegyüttesek kis száma, illetve — ami talán 
még fontosabb — a Kárpát-medencei 10-11. századi régészeti leletek belső idő-
rendjének kidolgozatlansága. Egy további — a fentiekkel ellentétben objektív — 
nehézség az is, hogy a korszakban használatos tárgyak túlnyomó többségének a 
részletformái csak lassan változtak, így ezek, régészeti műszóval élve, időrendi 
szempontból kevéssé érzékenyek. Különösen vonatkozik ez a telepfeltárások 
során előkerülő egyszerűbb tárgytípusokra - így pl. a főzőedényekre is. Ez utób-
biakat országos szinten tényleg nem lehet ma még megbízható módon a másfél 
vagy két évszázadnyi időtartamnál pontosabban datálni. Az időrend pontosítását 
elsősorban az segíthetné, ha előkerülnének a telepeken is olyan fémtárgyak, a-
melyeket a sírmellékletként már jól lehet keltezni.208 Sajnos azonban az ilyen 
tárgyak — nemesfém-tartalmuk miatt — csak ritkán váltak háztartási hulladék-
ká. így pl. a szakirodalomban eddig még csak egyetlenegy rövid utalás található 
arról, hogy 1965-ben, a Beregszász (Beregovo, Ukr.) - bucsai feltáráson, települési 
objektumban, egy (azóta elkallódott!) 10. századi pénz, egy dirhem kei-ült elő.209 

A sírokban lelt pénzek korpusszerű közléséből pedig az derült ki, hogy az érem 
sem igazán „élesen" korhatározó.210 

Elvileg tehát felvetető, hogy a 10-11. századinak meghatározott telepek 
mind csak a 10. század végén, vagy még ennél később keletkeztek. Ez ellen a-
zonban két megfontolás is szól. Egyrészt, szerencsés esetben kellő számú szuper-
pozíció áll rendelkezésre ahhoz, hogy egyes lelőhelyeken bizonyos telepjelensége-
ket stratigráfiai alapon a Kristó Gyula által feltételezett „tiszta nomadizmus" 
veremház nélküli korszakára vezetessünk vissza. Az első ilyen jellegű adatot A. 
Habovstiak bényi sáncátvágása szolgáltatta;211 a 10. század végén épült sánc a-
latti rétegben kibontott 5/63-as veremházzal. (Az e házban lelt cserépbogrács-
perem pedig a lakók etnikai meghatározását is kétségtelenné tette.) Wolf Mária 
borsodi feltárása212 pedig számos további adalékkal támasztotta alá azt, hogy a 
bényi példa nem lehetett egyedülálló. Ez utóbbi esetben is korábbi lakóobjektu-
mokra építették rá a sáncot a 10. század végén. (A borsodi házak és vermek 
betöltéséből származó bordás nyakú edények pedig ez utóbbi esetben is a magyar 
etnokulturális környezetre utalnak.) így tehát e két sáncátvágás alapján nemcsak 
az mondható ki elég nagy biztonsággal, hogy a 10. században már magyar kör-
nyezetben is álltak települések veremházakkal, hanem az is, hogy e korszak ke-
rámiájában nincs éles törés. Aminek következtében leletanyaggal nem indokol-
ható a 10. század második felében húzott cezúra. 
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Másrészt pedig: hiányoznak a feltételezett „klasszikus" lovasnomád korszak 
településeinek régészeti nyomai. Ezen érv megkérdőjelezése érdekében szokás 
egyrészt arra utalni, hogy az ilyen telepeket nem szokás földbe ásni, így régészeti 
nyomuk sem maradhatott. Viszont, a koraközépkori kelet-európai steppéken élő 
közösségek jurtjukat rendszerint körbeárkolták, és/vagy padlóját is beásták a ta-
lajba.213 (Azaz az adatok tükrében bizonyosan téves Kristó Gyula azon „elvileg" 
helyesnek tünő álláspontja, amely az ilyen, földmunkával is járó települési objek-
tumok kialakítását tagadja214!) így, a 955 utáni drasztikus váltás létezése esetén 
számos helyen kellene találnunk olyan, 10. század eleji telepeket, ahol csak kis, 
kerek árkok vannak, bennük a felszíni lakóhelyek bizonytalan nyomaival. A te-
lepfeltárások alapján azonban egyértelműen kitűnik az, hogy egy-egy telepen belül 
mindig álltak házak, külső kemencék stb. is.215 Általában oly módon, hogy az 
árkok egy-egy nagyobb, udvarszerű részt kerítettek, amelynek csak egyik szegletét 
foglalta el a földbe ásott objektumokból álló lakóegység. Vannak továbbá olyan 
telepek is, amelyek belső területét nem osztják árkok, és a települési objektumok 
eloszlása is látszólag jóval „kaotikusabb".216 Olyan telep viszont, ahol mindezek 
hiányoznak, eddig egy sem akadt. Azaz, az újabb ásatások teljes mértékben alá-
támasztották Méri István 1964-es megfigyelését217 arról, hogy a magyar jellegű 
telepanyag mindig olyan helyen keiül elő, ahol a földfelszíni nyomokon túl földbe 
mélyített lakó-, főző- és tárolóobjektumok is voltak. 

Egy további oldalról vizsgálva a kérdést: az is bizonyos, hogy egészen a 13. 
század közepéig, sőt néhol még későbbi időpontig is őriznek a magyarországi 
falusias telepek olyan, a kelet-európai steppékről származó jellegzetességeket, a-
melyek hiányoznak a környező szláv és germán területek korabeli lakáskultúrá-
jából. Ilyennek tekinthető az ún. melléképületek gyakorisága a veremházak mel-
lett,218 ami minden valószínűség szerint arra utal, hogy a veremházat csak idő-
szakosan, a hidegebb évszakokban lakták. Ezen életmódnak felelt meg a cserép-
bogrács is, amely szintén nem jellemző a környező germán vagy szláv népek a-
nyagi kultúrájára.219 Azaz, ha a fentebb csak röviden vázolt tényezőket egyetlen 
képbe szerkesztjük, egyértelműen egy letelepülőfélben levő nomád életforma je-
lenik meg: a honfoglalástól egészen a tatárjárásig vagy az Árpád-ház kihalásáig. 

Az elmondottakból a recenzens nézete szerint leszűrhető azon végkövetkez-
tetés, hogy a meglévő időrendi bizonytalanságok ellenére sem szabad elvetni a 
telepkutatás által szolgáltatott adatokat. Sőt, az időrend várható finomulásával 
a jövőben nagyobb szerepet kell kapjon e korszak tárgyi hagyatéka, a kortárs 
külföldi tollforgatók nagyobbrészt másodkézből szerzett értesüléseinek részletek-
be menő elemzése helyett. A régészeti leletek fogalma alatt ez esetben pedig nem 
annyira a 9-10. századi sírmezők értendők, hanem sokkal inkább a kérdéses időszak 
településein kibontott lakóhelyek, leletek, és — a korszak állattartását teljesen 
új megvilágításba helyező — állatcsont-töredékek. E honfoglalás- és korai Árpád-
kori telepekről pedig egyértelműen kiolvasható a magyar köznép gazdálkodásának 
és életmódjának kétarcúsága. Az érvek sokasága közül talán az állatcsont-statisz-
tikák a leginkább meggyőzőek.220 Tehát e telepek lakóinak életében a nagyállat-
tartás lehetett a domináns, de már jelentős számú baromfit és sertést is tartottak. 
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Két olyan állatot, amely a „klasszikus" lovasnomád életmódot nem tudja elvisel-
ni.22* 

így az állatcsontok fentebb említett sokasága mellett egészen egyszerűen 
abszurddá válik ama kétkedés, amellyel Kristó Gyula a feltárások során lelt nö-
vényi magvakból levonható következtetések bizonytalanságát sejteti.222 E bizony-
talanság kiindulópontja Gyulai Ferenc azon összefoglalása,223 amely szerint eddig 
csak egyetlenegy olyan maglelet került elő, amely teljes bizonyossággal a honfog-
laló magyarokhoz köthető. Ebben az esetben azonban egyetlen adat is perdöntő! 
Különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy Gyulai Ferenc állásfoglalása kissé 
túlságosan is kritikus, mert (a fentebb már említett széles időrendi határokra 
hivatkozva) nem vesz figyelembe fontos telepfeltárási magleleteket pl. a csüngős 
ékszerrel keltezett Visegrád-Várkertdűlőről.224 

E ponton kell megjegyezni azt is, hogy — a komplexitás erősítése érdekében, 
illetve az egyoldalú forrásválogatás látszatának elkerülése végett — Kristó Gyu-
lának az archeobotanikán túl nemcsak a (fentebb már említett) archaeozoológiára 
kellett volna reflektálnia, hanem a honfoglaló magyarok életmódját vizsgáló nép-
rajzkutatók eredményeire is. A könyvben ehelyett csak egy néprajzi összefogla-
lásra való hivatkozás szerepel.225 Balassa Iván munkájában azonban a könyv 
szerzője nem a részvizsgálatok sokaságára figyelt fel. A cikkből ehelyett egyetlen 
gondolatot emelt ki, negatív előjellel. Azt, hogy Balassa Iván szerint226 a magyar 
gazdálkodás nem annyira a nomadizmus, hanem a transzhumálás227 fogalom-
rendszerében vizsgálandó. E felvetés nem bizonyult sikeresnek - a cikk megjele-
nése óta a recenzens tudomása szerint Kristó Gyulán kívül más nem is hivatkozott 
rá. A néprajztudomány teljesítménye azonban talán mégsem csak ezen egy el-
gondolás alapján szemlélendő! Túlnőné e vitacikk kereteit egy részletes bibliog-
ráfia, így csak két megkerülhetetlen összefoglalásra utalnék a tárgyi néprajz kö-
réből: Balassa Iván eke- és szántástörténeti elemzésének koraközépkori fejezeté-
re,228 vagy a magyar takarmánygazdálkodás múltját tárgyaló Paládi Kovács Attila 
monográfiájának a honfoglalás-kort tárgyaló részére.229 

A gazdaságtörténeti fejezet következő gondolataként Kristó Gyula a magyar 
agrártermelés gyengeségére következtet a moszlim földrajzi írók azon adatából, 
amely szerint a magyarok élelmiszer-adókat vetnek ki a szlávokra.230 Sőt ezen 
adatot ismét Kmoskó M. nyomán a 10. század eleji Kárpát-medencére vonatkoz-
tatja. Erveléséhez egy ponton mer hozzászólni az arab forrásokat olvasni nem 
tudó recenzens. Egy elemző munkában érdemes lett volna részletesebben is kör-
bejárni a moszlim földrajzi irodalom e helyét. Váczy Péter ui. 1958-ban arról írt 
— Czeglédy Károly szakvéleményére hivatkozva — hogy az eredeti szövegben 
csak adókról van szó, élelmiszerről nem.231 Igazának alátámasztásául Minorsky, 
illetve Wiet angol, illetve francia fordítását idézi, ahol az élelmiszer szó tényleg 
hiányzik. Tény az, hogy e felvetés a későbbiekben elsikkadt, így a kurrens magyar 
fordításokban232 — amelyekre Kristó Gyula is támaszkodott — az élelmiszer szó 
szerepel. Egy nagyívű történeti koncepció kidolgozása során azonban Váczy 1958-
as ellenvetésére is érdemes lett volna kitérni. Olyan szakemberek segítségével, 
akik a középkori arab filológia kérdéseiben is járatosak. 
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A fejezet lezárásaként pedig a könyvben arról olvashatunk, hogy a magyar 
szállásterületen élő mesteremberek is túlnyomórészt idegenek lehettek.233 E 
gyakran megfogalmazott tételhez a recenzens csak annyit fúzne hozzá, hogy a 
10. századi, és bizonyosan magyar jellegű régészeti leletekből nemcsak a hadigaz-
dálkodáshoz szükséges fegyvergyártás vagy az ötvösség sajátos vonásai olvashatók 
ki. Megbízható nyomok utalnak olyan csekély társadalmi megbecsültségű mes-
terségekre is, amelyek űzése a „klasszikus" lovasnomád körülmények között a-
ligha lehetséges. E sorok írója szűkebb szakterülete miatt - ez utóbbiak közül 
csak a „honfoglaló magyar módra" termelő gölöncsérekre utal.234 Az általuk ké-
szített bordás vagy hengeres nyakú edények, pithoszok, cserépüstök stb. ui. oly 
mértékig eltérnek a Kárpát-medencével szomszédos területeken készült analógi-
áktól, hogy az idegenből vagy az alávetett szláv és török lakosságtól való beszerzés 
teóriája fel sem vetető. Az pedig, hogy a mongolokkal ellentétben a kalandozó 
magyarok nem raboltak maguknak tömegesen mesterembereket,235 egyértelmű-
en tanúskodik amellett, hogy e mesterségeknek megvolt a saját, belső utánpótlása. 

Nem a könyv gazdaságtörténeti fejezetében, de mégis hangsúlyos helyen 
szerepel Kristó Gyula azon érve, hogy a 9-10. századi magyar főemberek élet-
módja azért nem különbözhetett a köznépükétől, mert erre a steppén egyáltalán 
nem találni példát.236 Ezen érvelést teljes mértékben cáfolja al-Maszúdi fentebb 
már idézett kijelentése, amely szerint — három másik kelet-európai néppel együtt 
— a magyarok is „részben nomádok, részben letelepültek... Királyaik nomád életet 
folytatnak"237 

A fentebb elmondottak alapján a recenzens véleménye szerint nem indokolt 
Kristó Gyula magabiztossága, amellyel a gazdálkodást tárgyaló fejezet végén ki-
jelenti: >rA magyarok honfoglalás körüli és 10. századi gazdaságának áttekintése 
megerősíti azt, hogy a magyarok (a magyar etnikumhoz tartozók) nomádok voltak, 
számottevő földművelést nem folytattak, viszont néhány kézművességben nagy gya-
korlatra tettek szert."238 Ervei ui. szinte mind kellőképpen megingathatóak. Kü-
lönösen a régészeti leletek értelmezésében fedezhetők fel súlyos hiányosságok. 

E ponton le is lehetne zárni a könyv életmód- és gazdaságtörténeti okfejté-
sének a recenzálását. A teljesség kedvéért azonban szólni kell Kristó Gyula több 
olyan érvéről is, amelyek a gazdaságtörténeti fejezet tárgyalásából kimaradtak, a 
honfoglaló magyarok életmódjának rekonstrukciójához azonban ennek ellenére 
is alapvető fontosságúak. A fentebb már több alkalommal is említett, 1995-ben 
megjelent tanulmányról239 érdemes bővebben szólni, mivel ott Kristó Gyula a 
lótartás, a sátorozás és a legelőváltás írott említései által vélte bizonyíthatónak 
a „klasszikus" nomád életforma meglétét a 10. században, illetve számos elemé-
nek a továbbélését, egészen a 13. század elejéig. Ezzel szemben a recenzens szerint 
nem érdemes részletesebben számba venni Kristó Gyula egy harmadik, népsze-
rűsítő jellegű könyvében pontokba szedett érveit,240 hiszen ezek csupán a koráb-
biakban már leírt tételeket jelentik, az előzőektől eltérő csoportosításban 

A fentiekhez hasonlóan a recenzens ismét azon pontokat emeli ki első helyre, 
amelyek e tanulmányban nézete szerint helytállóak. így el kell egyrészt ismerni, 
hogy Kristó Gyula e dolgozata mögött impozáns adatbázis áll, amellyel több pon-
ton még Váczy Péter 1958-as anyaggyűjtését túl tudta szárnyalni.241 Másrészt 
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pedig Kristó Gyula e tanulmány bevezetőjeként egy kutatástörténeti áttekintést 
is összeállított.242 Bizonyítva ezáltal, hogy egy-egy kérdés átfogóbb jellegű tár-
gyalásához a korábbi álláspontok megismerése nélkülözhetetlen. (Az adatsor ösz-
szeállítása annál inkább is kívánatos volt, mert Kristó Gyula az 1982-es noma-
dizmus-tanulmányában is csak az akkor legújabbnak számító szakirodalomból 
tallózott.)243 Az 1995-ös kutatástörténeti áttekintés értékét azonban jelentős mér-
tékben csökkenti az adatsor hiányos volta. E megállapítás pedig nem elsősorban 
a néprajzra vagy a régészetre vonatkozik — bár itt ismét csak Balassa Iván már 
említett rövid összefoglalása244 és Mesterházy Károly kandidátusi értekezése245 

szerepel, a különböző nézőpontok ismertetése helyett — hanem Kristó Gyula 
szűkebb szakterületére, az írott forrásokat elemző történettudományra. így a ma-
gyarok életmódját tárgyaló dolgozatok közül kimaradt Cs. Sebestyén Károly,246 

illetve Moór Elemér247 fentebb már említett munkássága (ez annái is furcsább, 
mert mindkettőjük nézetrendszere igen közel áll a tanulmány írójának felfogá-
sához). Nem szerepel tovább Glaser Lajos azon tanulmánya248 sem, amely első-
ként hívta fel Magyarországon a figyelmet arra, hogy a kelet-európai steppék 
északi, ligetes sávja éghajlatilag igencsak eltér a délebbi részektől. Az újabb szak-
irodalomból pedig elmaradt Hoffmann Tamás,249 Makkai László,250 Földes Lász-
ló251 agrártörténeti, illetve Maksay Ferenc252 településtörténeti fejtegetéseinek a 
számba vétele is. Végezetül Váczy Péter 1958-as vitacikkét is csak egy rövid utalás 
szintjén említi Kristó Gyula, pusztán arra utalva, hogy e tanulmány szerzője a 
„tiszta" nomád felfogás híve volt. Váczy Péter cikkének ilyen kezelése azonban 
két oknál fogva is helytelen. Egyrészt, így kimaradt a kutatástörténetből az, hogy 
Váczy Péter az adatok rendkívüli gazdag tárházát vonultatta fel, másrészt pedig 
meglehetősen pontatlan a vitacikk következtetésének az interpretálása is. Mert 
igaz ugyan, hogy Váczy Péter már 1958-ban nem tartotta helyesnek a félnomád 
terminus technicus használatát a honfoglaló magyarok esetében, viszont ő maga 
is sajátosan „kétarcúnak" fogta fel e korszak gazdálkodását, miként azt e sorai 
is bizonyítják: „Kétségtelen, hogy a magyarok nem voltak száraz steppei nomádok, 
tehát nem oszthatók a „Vollnomaden" Merner-féle osztályába,"253 „Ha végig te-
kintünk török eredetű jövevényszavaink során, meggyőződhetünk arról, hogy a 
földműveléssel szemben nem állt idegenül a magyarság. A szilaj pásztor értett a 
földek megmunkálásához. Csak ez magyarázza meg azt a sajátos körülményt, hogy 
h onfoglalás előtti török jövevényszavaink a földművelés egész menetét felölelik ". 254 
Tehát Váczy a Bónis-könyv recenziójának megírása idején is azonos módon re-
konstruálta a magyarok gazdálkodását, mint az 1930-as évek végén.255 Viszont 
e korábbi időponttal ellentétben — amikor még ő maga is használta a „félnomád" 
műszót a Magyar Művelődéstörténet Árpád-kori fejezetének írása során256 — a 
honfoglaló magyarok gazdálkodására 1958-ban már a „nomád" meghatározást 
tartotta a legalkalmasabbnak. 

Végezetül, a tudománytörténeti rész tartalmaz egy olyan megállapítást is, 
amelyet semmiképp sem lehet szó nélkül hagyni. Ugyanis, pontatlan és kissé 
tendenciózus Kristó tanulmányának azon megállapítása is, miszerint:,,A második 
világháború utáni időszakban már úgyszólván csak olyan vélemények kaptak han-
got a magyar történeti irodalomban, amelyek a honfoglaló magyaroknak legalább 
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félnomád (vagy a félnomád szintet meghaladó) életformát tulajdonítanak".257 E 
mondat nemcsak azáltal tükröz tévedést, mert (talán Molnár E.258 nyomán) egy-
mástól eltérő fejlődési szintként fogja fel a nomád — félnomád — megtelepült 
életmódot a korai középkorban,259 hanem sokkal inkább azért, mert sugallata 
szerint a félnomád-tézis hívei az „erő pozíciójából" léphettek fel, elnyomva az 
ellenérveket. E ponton a recenzensnek sajnos ismét utalnia kell a magyar medi-
evisztika 1948 utáni bolsevizálásának a tényére. Hiszen az ellenvélemények el-
hallgattatása által éppen a Molnár Erik-féle marxista iskola és a pásztortársada-
lom válságának a tétele jutott hegemón helyzetbe, egészen az 50-es évek közepén 
bekövetkezett oldódásig. így tehát — a korabeli szóhasználattal élve — az ideo-
lógia szintjén éppen hogy a honfoglalók félnomád életmódjának a tétele számított 
ellenzékinek. Az e nézetet vallók ui. óvatos formában bírálták a szláv kulturális 
szupremácia Molnár Erik-i tézisét, ami — a kor fftgalmai szerint — maga volt a 
nacionalista elhajlás. A tudományos tételek ideológiai felhangjairól pedig 1995-ben 
sem lett volna szabad megfeledkezni - hiszen bizonyos megnyilatkozások éppen 
ezen „erőtérben" nyerik el igazi értelmüket. 

Térjünk rá ezek után Kristó Gyula 1995-ös tanulmányának érdemi részeire. 
Szerzője négy csoportra osztva közli újra az írott forrásokat: így külön-külön 
elemzi a 9-13. századi lótartásra, sátorozásra, a legelőváltó vándorlásra és a hon-
foglaló magyarok nomádként való aposztrofálására vonatkozó adatokat. A lótartás 
adatai a legbőségesebbek (42 említés).260 E forrásanyag Kristó Gyula szerint csak 
oly módon értelmezhető, hogy egészen a 13. századig éltek „klasszikus" nomád 
életmódú, szabad vagy szolga állapotú közrendűek. Felfogása szerint e népelemek 
földműveléssel nem foglalkoztak, minthogy fő foglalkozásuk a lótartás volt. Igen 
érdekes, hogy e következetesen végigvitt koncepció után Kristó Gyula egy olyan 
végkövetkeztetést von le, amely érvelésének ellentmond: ,rNyomatékkal kell a-
zonban hangsúlyoznunk: a ló eszköze lehet a nomadizmusnak, a ridegtartás te-
remthet olyan feltételeket, amelyek megfelelnek a nomadizmusnak, de a lovak meg-
léte önmagában, illetve a lovag (sic!) ridegtartása nem [kiemelés magától a ta-
nulmány szerzőjétől, Kristó Gyulától - T. M.] bizonyíték a nomád életmód mel-
lett". 2 6 1 A recenzens a fejezetnek csak és kizárólag ezen következtetésével tud 
egyetérteni. Elsősorban azért, mert az adatbázis értelmezése több ponton is erő-
szakoltnak tűnik. így Kristó Gyula több Árpád-kori birtokösszeírást idéz oly 
módon, hogy kitűnik: a lovas szolgálat mellett számos egyéb szolgáltatásra köte-
lezett közrendűek is voltak.262 Azaz a források alapján egy olyan „két-" vagy 
inkább „sokarcú" gazdálkodás kontúrjai tűnnek fel, ahol az állattartás túlsúlya 
mellett már jelentős földművelés és kézműipar is létezett. Kristó Gyula követ-
keztetéseiben viszont kizárólag a lótartásra épít, az ezzel nem egyeztetető ada-
tokat csak felsorolja, de nem veszi figyelembe. Módszertani szempontból azonban 
nemcsak az kifogásolható, ahogyan a földművelésre nem figyel, hanem az is, hogy 
a tanulmány szerzője az állattartás egésze helyett csak és kizárólag a lótartásra 
koncentrál a nomadizmus bizonyítására. Kétségen felüli tény ugyan, hogy a lónak 
az eurázsiai steppén és a Kárpát-medencében a korai középkorban meghatározó 
szerep jutott nemcsak a közlekedésben, hanem az élelmezésben is.263 Viszont 
ennek ellenére sem szabad megfeledkezni a többi állatfajról, így pl. a szarvasmar-
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háról vagy a juhról264 sem - így pl. Kristó Gyula a recenzált könyvében idézi 
azon forrásokat, amelyek szerint Ajtonynak nemcsak ménesei, hanem hatalmas 
nyájai is voltak.265 A juhtartásra pedig két oknál fogva is érdemes lett volna 
utalni. Egyrészt azért, mert a birka húsának a lóéhoz mérhetően fontos szerepe 
volt a steppei népek táplálkozásában, másrészt azért, mert a gyapjúból készül a 
nemez, a jurt borításának legfontosabb alapanyaga. (E kérdéskörre alább, a sátor 
tárgyalása során még érdemes lesz visszatérnünk.) Továbbá, egészen a fentebb 
idézett mondatig Kristó Gyula nem figyel kellőképpen a ridegtartás és a nomád 
gazdálkodás közötti különbségre,266 így eljárásával — ad absurdum — még a 15. 
század közepi nomadizmus is bizonyítható lenne Bertrandon de la Brocquiére 
ama híres leírása alapján, amelyben a betöretlen lovak sokaságát említette Szeged 
környékén.267 Sőt, a ló nagyfokú megbecsülése önmagában még szintén nem érv 
a „tiszta" nomadizmus mellett. Méghozzá nemcsak azért, mert a ló volt a korszak 
legfontosabb közlekedési és hadbavonulási eszköze.268 Kristó Gyula ui. jól felfi-
gyelt arra, hogy a ló egyben egy életmód jelképe is lehetett, mivel már a 9. szá-
zadban is egy sajátos „társadalmi lecsúszás" megnyilvánulása volt a földművelés 
terjedése. így az újkori magyar parasztsággal ellentétben e korszak közrendűire 
nem a földéhség, hanem (talán megbocsátható a recenzens részéről e szókapcso-
lat!) az „állatéhség", pontosabban a „lóéhség" lehetett jellemző. E tény azonban 
nem a „klasszikus" nomád életformával, hanem sokkal inkább ennek megszűnő-
félben levő, felemás változatával magyarázható. A félnomád gazdaság ui. egy olyan 
dinamikus átalakulást jelentett, ahol bizonyos csoportok már szinte teljesen meg-
telepedhettek, mások viszont még kitarthattak a jószágot követő vándorélet (vagy 
annak egyes csökevényei) mellett. Illett volna továbbá, (még egy írott forrásokat 
tárgyaló cikkben is!) legalább utalni az utóbbi évtizedekben igencsak fellendült 
archaeozoológiai kutatásokra is.269 E vizsgálatok ui. az írott forrásoknál jóval 
pontosabb képet adnak a tenyésztett állatok százalékarányairól. A felsoroltak 
következtében Kristó Gyulának feltétlenül igaza van akkor, amikor a lótartást 
tárgyaló fejezetet az alábbiakkal zárja: „Mert igaz ugyan, hogy a magyaroknak e 
századokban temérdek lovuk volt, de hogy vándoroltak-e a lovakkal, az további 
vizsgálatot igényel. Az eddig áttekintett anyagból egyedül Bölcs Leónak azon adata 
vonható ehhez az ismérvhez, hogy a magyarok „nemzetségek és törzsek szerint 
szétszéledve legeltetik lovaikat folyvást, télen-nyáron" 2 7 0 Fentebb pedig már volt 
szó arról, hogy Bölcs Leó, mint az ún. Maurikios-féle Taktika átírója toposzokat 
is tevábbörökített vagy továbbörökíthetett. 

Bölcs Leó adatát Kristó úgy véli megtámogatni, hogy az állandó vándorélet 
bemutatására a sátorra vonatkozó adatokat sorolja fel.271 E fejezetben 20 forrás-
hely szerepel - ami az Árpád-kori írott források viszonylag csekély számának 
ismeretében szintén impozánsnak tűnhet. Sajnos azonban Kristó Gyula ez eset-
ben áldozatul esett a mennyiségi szemléletnek, így nemcsak, hogy huszadikként 
feltüntetett egy olyan adatot — pontosabban Spalatoi Tamás krónikája egyik 
helyének Pauler Gyula-féle értelemzését — amelyet saját maga sem fogad el.272 

hanem még az általa hitelesnek tekintett adatokat sem rostálta meg. Ennek kö-
vetkeztében került pl. teljesen téves kontextusba az, hogy 1132-ben II. (Vak) Béla 
király lengyelországi hadjárata során „főembereivel és vitézeivel a sátorban üldö-
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gélt" (14. adat). Talán triviálisan hangzik, de mégis ki kell mondani: a középkor-
ban nemcsak a steppén, hanem Közép- és Nyugat-Európában is sátorban éjsza-
káztak a hadba vonult seregek. így ha a hadjáratok idején folyt sátorozások ada-
tait is figyelembe vennénk, akkor nemcsak Magyarország nomadizmusát lehetne 
„kimutatni" a mohácsi csata előestéjén,273 hanem e gazdálkodás érvényét még a 
középkori Franciaországra is ki kellene terjesztenünk, a különböző, csatákat és 
ostromokat bemutató miniatúrákon látható sátrak miatt.274 Sőt, a kalandozó se-
regek dinamikus mozgása miatt nem bizonyítja a magyarság „tiszta" nomadiz-
musát az sem, hogy egy-egy, Nyugat-Európában portyázó magyar sereg sátrak 
alatt pihent meg pl. 899-ben, 937-ben, illetve 954-ben (8-10. adat). A középkori 
hadfelvonulás jellegzetességei miatt nem lehet a sátorlakó életmód általánosan 
elterjedt volta melletti érvnek tartani azt sem, hogy Lübecki Arnold leírása szerint 
a Szentföldre vonuló Barbarossa Frigyesnek sátrat adományozott Capet Margit, 
III. Béla második felesége 1189-ben (19. adat). Egy hadba vonuló középkori sereg 
vezére számára ez volt az egyik „legcélszerűbb" ajándék. A célszerűség nyilvánult 
meg abban is, hogy Barbarossa Esztergom alatt kapott még „két ráktárat tele a 
legfinomabb liszttel", és ugyanő egy további élelmiszerajándékból is részesült, 
már a szerémségi Szalánkemén (Slankamen, Jug.) vára alatt275 - e két utóbbi 
adomány pedig még áttételesen sem tekinthető nomád jellegűnek. A Lübecki Ar-
nold által leírt sátor értelmezése során pedig nem szabad megfeledkeznünk arról 
sem, hogy a harmadik keresztes hadjáratba induló német sereg magyarországi 
átvonulása idején III. Béla már minden valószínűség szerint megkezdte a csekély 
maradványaiban is nagyszerű esztergomi palota építését.276 

Továbbá, Kristó Gyula gyűjtésének legalább két adata: Szent László I. tör-
vénykönyvének, illetve az 1100-as esztergomi zsinatnak egy-egy cikkelye (16-17. 
adat) meglehetős biztonsággal vonatkoztatható az ún. utazó királyság (Reisekö-
nigtum) intézményére, és nem a nomád életformára. A koraközépkori uralkodók 
ui. a szállítás nehézségei miatt a különböző udvarházakban felhalmozott készle-
teket rendszerint a helyszínen élték fel. Az állandóan úton levő udvar rendszerét 
azonban nem az eurázsiai nomád birodalmak alapján írták le, hanem a karoling 
és az Ottó-kori császárok és királyok itineráriumai alapján.277 

A fenti ellenvetések tükrében igencsak egyet lehet érteni Kristó Gyula azon 
megállapításával, hogy „A fenti adatok a (11-15. szám alattiak) azt bizonyítják, 
hogy a 11-12. században sátrakat állítottak katonai akciók, háborúk, vásárok al-
kalmából, úton való misézés céljából és bizonyára vadászatokon. Nyilván ezen al-
kalmak nem nyújtanak lehetőséget arra, hogy a sátrak emlegetéséből az életmódra 
nézve messzevezető következtetéseket vonjunk Ze."278 Ezen idézet fényében azonban 
nem kerülhető meg azon kérdés, mi szükség volt a hivatkozott 11-15. számú, 
illetve a 8-10. és a 16, 17, illetve a 19. adat idézésére a „tiszta" nomadizmus 
Árpád-kori utóéletének alátámasztásához. 

Azaz, a látszólag impozáns adatgyűjtés ellenére is igazából csak az 1-7., 
illetve a 18. adat releváns.279 Az első hét adat: a moszlim földrajzi írók, az orosz 
őskrónika és a magyar krónikás hagyomány alapján kétségtelen a 10. századi 
magyarság (pontosabban: a krónikások látókörébe került fegyveres középréteg és 
a vezérek) sátorozása - amit egyébként a félnomád-álláspont hívei közül a recen-
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zens ismeretei szerint senki sem tagad.280 Az idézett helyek közül azonban e-
gyetlenegy auktor, Ibn Hajján írta le azt, hogy a honfoglalók csak és kizárólag 
sátrakban laktak, mert „nincsenek városaik és házaik".281 Fentebb pedig szóba 
kerültek ama régészeti érvek, amelyek alapján komolyan kétségbe lehet vonni a 
11. századi mór geográfus ezen állítását. Sajnos e ponton utalni kell Kristó Gyula 
forráskezelésének egy, a recenzens nézete szerint kifogásolható eljárására is. A 
tanulmány írója az idézetek közül az első helyen szerepelteti a moszlim geográ-
fusok Dzsajhánira visszamenő tudósítását a magyarok lakóhelyeiről.282 Ibn Rusz-
ta mellett azonban nem a 15. században élt Sukrüllahra kellett volna utalnia, 
hanem al-Bakrira, egy 11. századi mór geográfusra. (Igen érdekes, hogy a tanul-
mánnyal ellentétben a recenzált könyvben az idézetek sora jóval teljesebb, bár 
az olvasó ezen adatsort ott sem a gazdálkodásról szóló részben, hanem a magyar 
nomádállamot tárgyaló fejezetben lelheti meg283.) Sukrüllah átirata ui. egyrészt 
meglehetősen kései, másrészt pedig nem tartalmaz új elemeket. Al-Bakrí284 vi-
szont a Dzsajháni-hagyoniány e mondatának a legérdekesebb, de egyben legtalá-
nyosabb átírója. О ui. — Ibn Rusztával ellentétben — nemcsak a boltos jurtként 
fordítandó qubbát jelöli meg a magyarok lakhelyeként, hanem a 'sátor, pavilon, 
ágakból készült kunyhó' értelmű haimát285 is. E forráshely a recenzált könyvből 
feltehetően azért maradt ki, mert azt a honfoglalás-kori kútfők magyar fordításai 
eddig még nem méltatták kellő mértékben. így pl. a századfordulós forrásgyűjte-
ményben e mondat Kuun Géza fordításában csak annyit árul el, hogy „Ez a nép 
sátrak alatt tanyáz..."286 Nem szolgálták továbbá e forráshely árnyalt értelmezé-
sét a későbbi fordítások sem. így e mondatot 1943-ban Czeglédy Károly oly módon 
adja vissza, hogy: „Sátraik vannak..."287- Sőt al-Bakrit a Györffy György által 
szerkesztett szöveggyűjtemény is csak említi, de nem fordítja.288 Végezetül, a 
Kristó Gyula által szerkesztett forrásgyűjteményben e mondat magyarul Kmoskó 
Mihály fordításában így hangzik: „Ok egy olyan nép, melynek sátraik és jurtáik 
vannak".289 Azaz Kmoskó utal elsőként a két fogalomra, az ő értelmezésében 
azonban mindkettő lényegében azonos lakóhely jelölésére szolgált: a sátor fogal-
mát ui. minden valószínűség szerint a — főként a Közel-Keleten használatos — 
ún. „fekete sátorra" vonatkoztathatta.290 A haima kunyhóként való értelmezése 
azonban ennek ellenére is meglehetősen benne él a tudományos köztudatban. 
Elsőként Zichy István hivatkozott rá 1923-ban.291 Az szerepel László Gyula alap-
vető kézikönyvében,292 1982-ben pedig K. Csilléiy Klára elemezte részleteseb-
ben.293 Ez utóbbi okfejtés értékét pedig igencsak növeli az, hogy K. Csilléry ér-
velését az arab filológia egyik kitűnő ismerőjének, a közelmúltban elhunyt Czeg-
lédy Károlynak a fordítására és szakvéleményére alapozta. Czeglédy Károly ala-
posságát pedig az tanúsítja, hogy több további, kortárs moszlim auktornál is u-
tánanézett, mit is jelenthetett pontosan a korai középkorban a 'haima'. szó. Az 
ő 1982-ben megjelent fordítása szerint Bakri mondata magyarul így hangzik: , / a 
magyaroknak] Kupola alakú sátraik és kerekded agyagkunyhóik vannak...". Az 
arabisztikában járatlan recenzens számára a három fordítás közül Czeglédy Ká-
rolyé tűnik a leginkább elfogadhatónak, a filológiai eljárás kifogástalan logikája 
miatt. Ennél határozottabb vélemény alkotásának a joga azonban ez esetben tér-
mészetesen csakis olyan szakembert illet meg, aki al-Bakrit eredetiben tudja ta-
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nulmányozni. A recenzens csak annyit emelne ki, hogy a fentebb vázolt fordítási 
lehetőségek miatt a moszlim geográfusok egyáltalán nem olyan egyértelműek a 
lakóhelyek dolgában, ahogyan azt Kristó Gyula állítja. Különösen, ha figyelembe 
vesszük, hogy al-Maszúdi szerint a 9. századi magyarok — három másik kelet-
európai néppel együtt — „részben nomádok, részben letelepültek... Királyaik 
nomád életet folytatnak,"294 

Új módon igyekszik értelmezni Kristó Gyula a fentebb említett 18. adatot, 
azaz Freisingi Ottó gyakran idézett tudósítását is, a magyarok házairól és sátra-
iról.295 Ervelése szerint Váczy Péter és Szabó István félreértette e leírást, mert 
a freisingi püspök alapján nem bizonyítható, hogy a 12. század közepi Dunántúlon 
azonos emberek laktak volna a nomadizmus csökevényeként a melegebb évsza-
kokban sátorban, a hidegebben pedig a szilárdabb módon megépített házban. 
Ervelését arra alapozza, hogy a forrást értelmező történészek többsége túlkövet-
keztet, amikor a szöveg alapján a két lakóhely-típust egymás közelében, azonos 
településen láttatja. Fejtegetése igencsak elgondolkodtató, bár érvelésének végén 
Kristó Gyula maga is elismeri azt, hogy „az Ottó-féle adat nem nyújt perdöntő 
érvet a tekintetben, hogy hol álltak a magyarok sátrai a nyári és őszi hónapok-
ban",296 E fejtegetést lezáró bizonytalanság is azt szemlélteti — legalábbis a re-
cenzens számára —, hogy nem elegendő csak az írott forrásokra támaszkodni 
még a 12. századi közrendűek lakókörülményeinek rekonstrukciója során sem. A 
bírált könyvben negatív kontextusban hivatkozott komplex módszer alkalmazá-
sára lenne szükség. Freisingi Ottó esetében ennek esélyeit az is növeli, hogy az 
Ml autópálya nyugat-magyarországi szakaszán több olyan 12. századi falut is 
sikerült feltárni a néhai mosoni kapu közelében, amelyek a római kor óta használt 
hadiút közvetlen közelében álltak.297 

Kristó Gyula hangsúlyos helyen — vitacikkének címében — említett arra, 
hogy a honfoglaló magyarság életformáját az írott források alapján elemzi.298 Még 
így sem tűnik azonban kifogástalannak az, ahogyan itt sem vesz tudomást a 
tárgyi néprajz kutatóinak eredményeiről. így e cikk egyik fájó hiánya — legalábbis 
a recenzens nézete szerint — az, hogy a ház és sátor vonatkozásában egy egész 
kutatási ág maradt ki: Herman Ottótól,299 Bátky Zsigmondon,300 Vámos Feren-
cen301 és Korompay Bertalanon302 át K. Csilléry Kláráig.303 (K. Csilléry Klára 
által írott, rendkívül adatgazdag értekezés figyelmen kívül hagyásának negatív 
következményei már az al-Bakhri féle szöveghely vonatkozásában is szóba kerül-
tek.) Továbbá a kerek kunyhó finnugor kori eredeztetésének a lehetőségéről már 
a két világháború közötti időszakban is érdekes vita folyt,304 amelynek résztvevői 
a korszak kutatásának meghatározó jelentőségű alakjai voltak: Bátky Zsigmond 
és Cs. Sebestyén Károly. Cikkének alapállása nyomán nem nehéz kikövetkeztetni, 
hogy Kristó Gyula nem ért egyet a magyar nyelvterület legkülönbözőbb részein, 
a 19-20. században megfigyelt kerek kunyhó finnugor-kori eredeztetésével. A 
Herman Ottó és Bátky Zsigmond-féle elméletre azonban még így is reflektálnia 
kellett volna - hiszen az al-Bakhri által lejegyzett 'haima' nevű lakóhely miatt e 
kérdés igencsak kapcsolódik az írott források elemzéséhez is. Ugyanígy arra sem 
próbált meg magyarázatot találni Kristó Gyula, hogy a magyar nyelv finnugor 
alapszó-készletének is vannak olyan elemei (pl. a ház, a fal, a fél (ajtófél, kapufél), 
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illetve az ágas(fa), stb.) amelyek a kizárólagos jurthasználattal aligha egyeztete-
tők.305 Végezetül, nem tűnt fel a vizsgált cikk szerzőjének egy olyan érv sem, 
amely a 19-20. századi útleírásokból és néprajzi adatfelvételekből hámozható 
ki306. Számos — a jurtot és a veremházat személyes tapasztalat alapján ismerő 
— kutató egyöntetű véleménye szerint a két lakóhely-típus közül a jurt lakályo-
sabb: nagyobb belső tere, jobban megoldott szellőzése stb. miatt.307 így igencsak 
téves azon beállítás, amely a veremház terjedését egy magasabb rendű lakáskul-
túra meghonosodásaként igyekszik láttatni. A veremház ui. egy kicsiny, sötét és 
füstös lakhely volt, amelynek csak egyetlenegy előnye lehetett: felmenő falait és 
tetőszerkezetét meg lehetett építeni olyan anyagokból (fatörzsekből és -ágakból, 
nádból stb.), amelyek bármelyik téli szállás környékén nőttek. Kiáltó ellentétben 
a nemezborításos jurt használatának legfontosabb hátrányával: ez utóbbi fenn-
tartásához majdhogynem egy nyájnyi birka szükségeltetett, a nemez308 folyama-
tos pótlásának a kényszere miatt. E negatívum súlyát pedig igencsak növelhette 
az, hogy a magyarok már a Kárpát-medencei honfoglalásuk előtt is a kelet-európai 
steppék ligetes, és csapadékban gazdagabb helyeit lakták - a nedves levegőn ui. 
a nemez aránylag hamar bomlásnak indul.309 A nemez drágasága miatt feltéte-
lezte K. Csilléry Klára azt, hogy már a honfoglalás előtt is csak gazdagabbak 
használták sátraik borítására vagy ágytakaróként.310 

Tanulmánya következő fejezetében Kristó Gyula a magyarok legelőváltó gaz-
dálkodását, és az ebből — nézete szerint — következő vándorló életmódját elem-
zi.311 Ez esetben is csak az első két adata teljesen vagy megközelítően egykorú. 
Ezekre: a Dzsajhánit kivonatoló moszlim földrajzi írókra, illetve Bölcs Leóra fen-
tebb már részletesen kitértem, így felesleges lenne az azonos érveket ismételni. 
Viszont a cikk tagolása ellenére sem tartozik az egykorú adatok sorába a Nyesz-
tor-krónika,312 mivel az több átdolgozás után csak a 12. század elején nyerte el 
végső formáját.313 E forrásnak a magyarokról szóló híradását pedig azért is aján-
latos lett volna nagyobb óvatossággal kezelni, mert a honfoglalókat azon polove-
cekhez (kunokhoz) hasonlítja, akik a magyarok után csak több emberöltővel tűn-
tek fel a Kijevi Rusz határainál.314 Azaz, szemtanúként e két népet Kijev alatt 
azonos krónikás bizonyosan nem láthatta. A fejezet további részeiben Kristó 
Gyula Szent László és Kálmán törvényeinek azon rendelkezéseit elemzi, amelyek 
más püspökségek területén világra jött állatokról, a templomuktól távolt került 
falvak lakóinak misére járásáról, illetve az egyházukat elhagyó falusiak visszaté-
résének kötelezettségéről rendelkeznek.315 E számos alkalommal elemzett törvé-
nyek esetében is a Szabó István-féle értelmezést316 igyekszik megingatni a szerző. 
Ervelése igencsak szellemes. Am nem figyel fel arra, hogy saját maga is kimondja: 
a 11-12. századi Magyarországon párhuzamosan léteztek egymás mellett olyan 
csoportok, amelyek már majdnem teljesen letelepedtek, illetve olyanok is, amelyek 
még nagyállat-tartók és vándorlással járó életmódjukat fenn akarták tartani.317 

Összképben tehát igencsak ráillik a „két-" pontosabban a „sokarcú" jelző a gazdál-
kodási módok sokféleségére. Viszont e törvények semmiképp sem alkalmasak arra, 
hogy általuk bizonyítani lehessen a nagyállat-tartás hegemóniáját a 10. század elején. 

Tanulmánya zárófejezetében Kristó Gyula a 10. századi magyarság nomád-
ként való említéseit gyűjti csokorba.318 Bölcs Leót és Ibn Hajjánt abszolút hitelű 
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forrásként kezeli, relatív értékűnek pedig Bíborbanszületett Konstantin és Ma-
szúdi tudósítását. A felsorolt auktorok közül a recenzió korábbi részeiben már 
esett szó Bölcs Leó és Ibn Hajján idevonatkozó mondatáról. így itt inkább Bíbor-
banszületett Konstantinnak azon helyére érdemes kitérni, amely a legújabb, Szá-
deczky-Kardoss Samu által készített fordítás szerint így szól: „az avarok a Duna 
folyón túl tanyáztak, ahol újabban a türkök [magyarok] vannak, és nomád életet 
élnek".319 1982-ben Kristó Gyula még alkalmasnak tartotta e mondatot — pon-
tosabban annak Moravcsik Gyulától származó fordítását ("az avarok a Duna fo-
lyón túl tanyáztak, ahol most a nomád életet élő türkök [magyarok] vannak"32^ 
—, illetve Ibn Hajjan fentebb már említett helyét a félnomád-koncepció cáfolatára, 
és a rokon tudományok eléggé éles hangú bírálatára.321 Tanulmánya megjelenése 
óta azonban Szádeczky-Kardoss Samu révén kiderült, hogy e mondatban a no-
madizmus nemcsak a magyarokra, hanem az avarokra is vonatkoztatható. Azaz, 
Konstantin e helyének forrásértékével szemben komoly kételyek merültek fel, és 
ezt maga Kristó Gyula is elismerte mind a recenzált könyvében,322 mind pedig 
a második nomadizmus-cikkében.323 Érdekes, hogy a forrásbázis szűkülése elle-
nére Kristó Gyula nem lett óvatosabb. Sőt a rokon tudományok 1995-ös bírálata 
még az 1982-ben megjelentetettnél is élesebb. Pedig a recenzált könyvben egy 
igen érdekes levezetés végén maga is kiemeli, hogy e korban az írott források 
elsősorban a társdalom élén állókról szólnak.324 Vagyis — e gondolatmenetet foly-
tatva — a fentebb felsorolt szerzők nomád minősítése is leginkább a főemberekre 
vonatkozhat. Végezetül: a felsorolt auktorok tudósítását — legalábbis a recenzens 
felfogása szerint — nem lenne szabad olyan felhanggal kezelni, mintha e szerzők 
a nomád meghatározást a 19-20. századi néprajzi szakirodalomban folyó termi-
nológiai vita ismeretében írták volna le. 

A fejezet végén Kristó Gyula arra is választ igyekszik adni, miért nem tekinti 
hitelesnek al-Maszúdi azon híradását, hogy a magyar az egyike ama négy türk 
népnek, amelyek „részben nomádok, részben letelepültek" 3 2 5 A cikk szerzője sze-
rint nem lehet eldönteni, e jellemzés valóban vonatkoztatható-e a magyarokra.326 

A cikkhez csatolt jegyzetekből ismét nem derül fény arra, vajon Kristó Gyula 
konzultált-e arabistával e határozott vélemény megalkotása előtt. Állásfoglalása 
annál is furcsább, mert 1980-ban még saját maga is tett kísérletet e négy nép 
azonosítására.327 

A fenti megállapítással a bírált cikk végére jutottam. Az elemzést ezúttal is 
a könyv életmód-fejezetének vizsgálatához hasonló eredménnyel kellett zárnom. 
A recenzens nézete szerint Kristó Gyula cikkének érvei sem alkalmasak arra, 
hogy megingassák a honfoglaló magyarság gazdálkodásának „kétarcúságáról" ki-
alakított képet. így az 1995-ben elemzett írott források tükrében is az a valószí-
nűbb, hogy a magyarság a Kárpát-medencei honfoglalás idején már nem tartozott 
a „klasszikus" lovasnomád népek közé. Nagyállat-tartó gazdálkodása már Etel-
közben is kiegészült földműveléssel, amely a többé-kevésbé állandó téli szállások 
környékén folyhatott. E ligetes steppei nomád alapon fejlődött tovább a magyar-
ság gazdálkodása és életmódja a 10. században. Az átalakulás legfontosabb moz-
gatórugója az lehetett, hogy Etelköz és a Kárpát-medence központi része éghajlati 
szempontból nem volt azonos, csak hasonlított egymáshoz. így a honfoglalás után 
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bizonyosan alkalmazkodni kellett az új helyzethez. Továbbá a tartós letelepedés 
irányában hatott az államalapítás is: a vármegyeszervezet kiépítése, illetve az 
egyházi és a világi nagybirtok megszervezése miatt. A „kétarcúságot" tehát nem 
szabad statikusan elképzelni, hiszen az egy-egy rövidebb korszak, illetve konkrét 
helyszín vonatkozásában mást és mást kellett, hogy jelentsen. Ennek ellenére is 
igencsak valószínűtlen az, hogy a 10. század második felében egy, bármilyen néven 
is nevezett, „pásztortársadalom válsága" játszódott volna le. Ehhez ui. hiányzott 
a legfontosabb: a „klasszikus" lovasnomád életmód a 9-10. század fordulóján. 

A fentebb vázolt gazdálkodási rendszert, valamint a hozzá kapcsolódó élet-
módot szokás a magyar kutatásban félnomádnak nevezni. A recenzens azonban 
nem tartja jogtalannak e fogalom bírálatát,328 annak kissé megfoghatatlan tar-
talma miatt. így számára az is elképzelhető, hogy e meghatározás a jövőben a 
tudományos szakszókincsből ki is szorulhat. Ha azonban visszatérünk az eredeti 
„nomád" terminus technicushoz, valamilyen módon akkor is jeleznünk kell majd 
a honfoglalók gazdálkodásának sajátos „kétarcúságát". A „félnomád" műszó he-
lyett erre egy körülírás: „a megtelepülőfélben levő nomád" is alkalmasnak tűnik. 

A recenzió egy korábbi részében már történt utalás arra, hogy Kristó Gyula 
korábban inkább a terminológia következetlenségeit bírálta, 1995-ös és '96-os 
munkáiban viszont már a honfoglaló magyarság gazdálkodásának és életformá-
jának a jellegét igyekezett átértékelni. A recenzens szerint azonban ő maga is 
akkor járt a közelebb az igazsághoz, amikor az alábbi sorokat vetette papírra: 

(1980) ,JSÍem árt nagy nyomatékkal utalni arra: megengedhetetlen hiba lenne 
a X. századi magyar társadalmat önmagába zárt, „sültnomád" társadalomnak 
tekinteni. A földművelés megjelent már a honfoglalás előtti magyaroknál, a szláv 
földművességnek, valamint a nyugatról behurcolt foglyok földművességének pedig 
további megtermékenyítő hatása lehetett a magyar földművelésre."329 

(1983) „Természetesen a magyar nép nem kétszáz év alatt vált harcos lovas-
nomád (vagy akár úgynevezett félnomád) népből letelepült életmódot folytató békés 
földművelő néppé, hiszen nyilvánvalóan voltak földművelői már a X. századot 
megelőzően is, s mutatnak szép számmal adatok a szilaj pásztorkodásra a XI. 
századot követően is. De azt elvitatni, hogy az életformaváltásban, illetve ezzel 
együtt a foglalkozási ágak szerinti megoszlásban talán a legdöntőbb változás éppen 
e két évszázad alatt következett be, aligha lehet."330 

(1985), A lényegében egyazon korra utaló, egymástól teljesen független görög 
és arab kútfő [Bíborbanszületett Konstantin és Ibn Hajján - T. M.] egybehangzó 
tudósítása megengedi annak feltételezését, hogy a X. század közepi magyarok talán 
még nem jutottak el a félnomádság szintjére. Ugyanakkor bizonyosra vehető, hogy 
egészen nomádnak sem lehet már tekinteni őket."331 

(1993) ,yA kalandozó hadjáratok bizonyítják, hogy a 10. század első felének 
magyarjai nagyállat-tartó félnomádok voltak. Bizonyos — gyér számban rendel-
kezésre álló és pontosan nem keltezhető — telepfeltárások tanúságai szerint már 
a 10. század közepi magyarok egy része helyhez kötött életmódot folytatott, állandó 
lakhelyül szolgáló (bár igen szerény, kis méretű, félig földbe vájt) hajlékkal ren-
delkezett; ugyanakkor a magyarok másik, alkalmasint talán nagyobbik része köny-
nyen mozdítható sátrakban (jurtákban) élt. A Kárpát-medence éghajlati viszonyai 
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nem teszik indokolttá a 13. századi mongolokéhoz hasonló folyó menti sétálóutak 
feltételezését, az azonban valószínű, hogy kisebb körzetben, a törzs szállásterületén 
belül állatállományuk számára a zöld füvet követve és keresve váltották szállása-
ikat. Télire azonban már rendre egyazon helyre vonulhattak vissza, s ott földet 
művelhettek. (...) A földművelés azonban még alárendelt jelentőségű volt az állat-
tartással szemben."332 

Igencsak sajnálatos, hogy a millecentenáriumra írott munkáiban Kristó 
Gyula már nem e felfogás további kimunkálását tűzte ki tudományos elemzése 
céljául. Azaz — a recenzens meggyőződése szerint - sokkal inkább szolgálta volna 
a korszak jobb megismerését az, ha a fentebb vázolt „oszcilláció" u tán Kristó 
Gyula végül is nem a honfoglaló magyarság „tiszta" nomadizmusának tétele mel-
lett állapodik meg. E nézetrendszer ui. több feloldhatatlan ellentmondást is hor-
doz magában. 
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Révész László 

KRISTÓ GYULA KÖNYVÉRŐL 
E nagylélegzetű művében Kristó Gyula a magyarság 9-11. századi történe-

tének gazdasági, társadalmi viszonyait elemzi, a rendelkezésre álló történeti for-
rások számbavétele mellett a társtudományok (régészet, antropológia, nyelvészet) 
eredményeit is felhasználva. Talán érthető, ha a recenzens, mivel maga is régész, 
elsősorban azt kíséri figyelemmel, hogy szakterületének eredményei közül a könyv 
szerzője mit tudott hasznosítani munkája során. Minden kutató számára jelzés-
értékű ugyanis, hogy eredményeiből a társtudományok képviselői mit és milyen 
mértékben tudnak hasznosítani, beilleszteni saját kutatási eredményeik közé. 
Nos, a tárgyalt mű e tekintetben megfelel az előzetes várakozásoknak, hiszen 
annak két fejezete (A kárpát-medencei őslakosok és a honfoglalók régészeti ha-
gyatékáról, A régészeti lelet mint történeti forrás, 149-182. o.) teljes terjedelmé-
ben, de más részei is bőségesen taglalják azt a kérdést: Mivel járult hozzá (vagy 
egyáltalán: hozzájárult-e valamivel) a régészet 10. századi eleink gazdálkodásá-
nak, társadalmának megismeréséhez? 

Érdeklődésünk csak tovább növekszik a szerző alábbi, módszertani „ars po-
etica"-ként kezelhető megállapítása nyomán: „Csakis az előítéletektől mentes, 
szuverén régészeti vizsgálódások nyújthatnak némi esélyt arra, hogy a honfoglalás 
korában itt éltek hagyatékából bizonyos társadalomtörténeti következtetésekre 
lehessen jutni." (227. o.) A recenzens e mondat minden egyes betűjével egyetért, 
hiszen e két alaptétel tisztelete híján minden vizsgálódás tévutakhoz vezet. Min-
dezek fényében rendkívül sajnálatos és érthetetlen viszont, hogy e könyvében 
Kristó Gyula a saját maga által felállított szabályokat nem tudta és nem is akarta 
betartani: A legkevésbé sem tisztelte egy társtudomány (jelen esetben a régészet) 
szuverenitását, s nem volt képes annak eredményeit — ez utóbbi szót folyama-
tosan idézőjelbe téve, s gunyoros felhanggal emlegetve — előítéletektől mentesen 
szemlélni. 

Mindez csak első pillantásra tűnik meghökkentőnek, hiszen Kristó már 
könyve első fejezeteiben eldöntötte az alapvető kérdéseket, nevezetesen: 1. a hon-
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foglaló magyarok tisztán nomádok voltak (59-129. o.), földet nem műveltek, 
hanem ezt a feladatot az idegen etnikumokra hagyták (döntően a szlávokra, el-
szlávosodott avarokra és az onogurokra), legfeljebb csekély mértékben kölest ter-
mesztettek „bizonyos" törzseik. 2. Állandó telepeik a 10. század első felében nem 
voltak, még téli szállásaik sem (335-336. o.). Idegenek lehettek mesterembereik, 
ötvöseik, kereskedőik (203. о.), a szőlő- és gyümölcstermesztést pedig a kabarok 
végezték (196-197. o.). Mindebből logikusan következik, hogy nem lehettek köz-
népi tömegeik és állandó telepeik sem (127-131., 335-336. o.), köznép híján pedig 
létszámuk eleve csak fele, legfeljebb kétharmada lehetett a helyben talált népes-
ségnek (130-141. o.). 3. Társadalmuk viszonylag tagolatlan volt, s mivel a nomád 
társadalmakban minden férfi egyúttal katona is, a főembereknek nem lehetett 
külön, jól szervezett katonai kísérete sem (132-136., 292-296. o.). A fejedelmi 
hatalom a 10. században fokozatosan gyengül, a század közepére már csak név-
legessé válik, a törzsfők valójában teljesen önállóak voltak (39-46., 126-127. o.). 
Mindezeket összefoglalva tehát 895-ben egy kis létszámú, de rendkívül agresszív 
és harcias népesség özönlötte el a békés — főként szláv — szántóvetők által lakott 
Kárpát-medencét, amely állatai terelgetésén kívül semmi mást nem művelt, lét-
fenntartását az alávetett népek kizsákmányolása mellett a környező népek ki-
rablása által fedezte (336. o.), here módra élősködve az általuk megtermelt java-
kon. Végiggondolta vajon Kristó Gyula, hogy mindezzel mit állít? Mondatai u-
gyanis félelmetes módon összecsengenek néhány szomszédos ország azon — sze-
rencsére ott is kisebbségben lévő — „kutatójának" aktuálpolitikai célzattal meg-
alkotott irományaival, amelyek 1100 év múltán is képtelenek mást látni a ma-
gyarságban, mint pusztító, véres kezű, vad ázsiai hordát. Mindez azonban már 
tudományon kívüli terület. Térjünk hát vissza annak keretei közé. 

A fentiek fényében egyáltalán nem meglepő, hogy azokon a pontokon, ahol 
a régészeti kutatások ellentmondani látszanak Kristó hipotéziseinek, annak e-
redményeit elutasítja. Ha a feltárások 10. századi állandó falvakról (tehát letele-
pült, zömmel földműves népességről) vagy nagy sírszámú köznépi temetőről val-
lanak, akkor a régészet nem tud sem datálni, sem etnikumot meghatározni. Ha 
a leletek állandó, fegyveres kíséretre utalnak, akkor rosszul értelmeztük azokat. 
Ha pedig e kíséret kiemelkedő rangú és gazdagságú vezetőinek aranytól-ezústtől 
csillogó méltóságjelvényeit szemléljük és értelmezzük, akkor csak egy szerencsés 
rablás tanúbizonyságaként foghatók fel ezek a fityegők. Végezetül pedig ha a 
régészet sajátos forrásai alapján hatalmi központra, annak térbeli és időbeli meg-
határozására teszünk kísérletet, akkor szerinte a régészet egyszerűen túllépi il-
letékességének körét, mert az államszerkezet semmilyen vonását illetően eleve 
nincs és nem is lehet szava. Egyáltalán: jobb, ha a régészet megmarad a készenléti 
íjtegezek és az S-végú hajkarikák mibenlétének a taglalásánál (225. o.), és a ko-
moly kérdések megoldását a komoly tudósokra (értsd: a történészekre) hagyja. 

Nézzük tehát részletesebben azokat a problémákat, amelyeket „A magyar 
állam megszületése" c. könyv szerzője felvetett, illetve kifogásolt. 

Kristó Gyula külön fejezetet szentelt „A régészeti lelet mint történeti forrás" 
témakörének, s e fejezet tetemes részét két régebbi tanulmányom bírálata képezi. 
Nem tűnik tehát szerénytelenségnek, ha a kérdéskör boncolgatását éppen ezért 
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magam is az ott felvetett kérdésekkel kezdem (Révész 1991. — s nem 1990, mint 
a könyv lábjegyzeteiben és irodalomjegyzékében végig tévesen szerepel! — 87-97., 
Révész 1994. 139-150.). Erre már csak az is feljogosít, hogy a kritikai megjegy-
zések ugyan konkrétan az én írásaimnak szólnak, de mint a szerző bevallja, meg-
jegyzései „...egy része általában is érinti a magyar honfoglalás kori régészet ér-
tékítéleteit." (174. o.). 

Mindjárt a fejezet elején az olvasható, hogy „A rangjelzők értékelése vonat-
kozásában azonban mintha kevéssé haladt volna túl az idő László Gyula megál-
lapításán, legalábbis erre gondolhatok Révész László alábbi okfejtésének olvasta-
kor". (168. o.). Ezt követően összefoglalja azokat a következtetéseket, amelyekre 
az említett méltóságjelvények (arany- vagy ezüst szerelékes szablya, aranyozott 
ezüst veretes íjtegez, tarsolylemez, aranyozott ezüst veretes övek és lószerszám-
díszek) gazdag sírokban történő felbukkanása révén jutottam. E következtetése-
ket azzal utasítja el, hogy már a kiindulópont vitatható, „...semmi bizonyság nincs 
ugyanis arra, hogy mindegyik előkelő sírban valamennyi tárgynak elő kell for-
dulnia". (168. o.). Mivel a vizsgált tíz sír tárgyainak előfordulása kilencféle vál-
tozatot mutat, az én magyarázatom szerint — véli Kristó — ez kilencféle funkciót 
jelentene. Szerinte „Nehezen hihető, hogy a honfoglalás kori magyar seregben 
(?) ilyen hihetetlenül bonyolult és bonyolultan kifejezett rangsor (hierarchia) lé-
tezett volna." (168. o.). Bálint Csanádra hivatkozva kétségeit fejezi ki a tekintet-
ben, hogy módszertanilag tisztázatlan, vajon a mellékletek gazdagsága mennyiben 
tükrözi a halott társadalmi helyzetét, s mennyiben egyéni szempontokat, mint 
pl. a zsákmány, ajándék, hozzátartozók gyásza stb. Végeredményben szerintük 
naiv dolog lenne az övön viselt kisszíjak darabszámát, a rangjelző tárgyak kom-
binációit az újkori katonai jelzések mintájára lefordítani. Már e konkrét téma 
taglalása előtt elvetette azt a László Gy. által megalapozott módszert, mely a teljes 
életet kutatja, s így elsikkad a tárgyak részletes elemzése, az ily módon keletkezett 
űrt pedig más tudományágak forrásadatainak vagy eredményeinek átvétele he-
lyettesíti - írja az „akadémiai Régészeti Intézet kutatóinak köré"-re hivatkozva 
(Bálint-Kovács-Takács, in: KMTL. 568.). Végül e kérdésre a fejezet második felé-
ben visszatér még egyszer, s úgy foglal állást: a sírok gazdagsága nem jelez sem 
társadalmi, sem gazdasági meghatározottságot, a viseletet és a temetkezést in-
kább a szokások szabták meg, s egyébként is jóval több a gazdag női, mint a férfi 
sír, pedig bizonyosan nem volt nőuralom a 10. századi magyaroknál (177-178. o.). 

Kezdjük a módszertani kérdésekkel. Ami a László Gy. által bevezetett te-
metőelemzések módját illeti, ezek a magyar régészettudomány ma is vállalt ér-
tékei közé tartoznak. Nem a konkrét következtetéseit értem ez alatt, hanem az 
általa meghonosított szemléletmódot. Éppen ezért, akár vállalom a „maradiság" 
bélyegét is. Az a vád pedig aligha érhet, hogy megfeledkeztem a tárgyak részletes 
elemzéséről, s e munkát valamely más tudományág éppen „divatos" eredménye-
ivel helyettesítettem. Bizonyság erre nemrégiben megjelent, a karosi leleteket 
feldolgozó könyvem (Révész 1996.), amely Kristó Gy. munkája után néhány hó-
nappal hagyta el ugyan a nyomdát, kandidátusi disszertációként azonban 1993. 
júniusától ő maga is forgathatta volna. Ami a László Gy. módszerei feletti „aka-
démiai pálcatörést" illeti: Éppen e recenzió másik fejezetében mutat rá az egyik 
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szerző — Takács Miklós —, hogy az idézett szócikk jelen formájában nem annyira 
az ő véleménye, mint inkább Kristó Gy. szerkesztői ceruzájának (és ollójának) 
terméke. 

Az, hogy a fegyveröv (tehát a díszes, veretes öv, s a rá felfüggesztett, ugyan-
csak ékes fegyverek és használati tárgyak együttese) a steppei népeknél méltó-
ságjelvényként szolgált, már évtizedek óta adatok sokaságával alátámasztott tény 
(László 1955.158-185.; U. Kőhalmi 1971. 267-279.; Dienes 1973.199-200.; Dienes 
1964. 79-114.; Tóth 1930.; Révész 1990. 31-49.). Az tehát, hogy e tárgyakat miért 
tekinthetjük méltóságjelvényeknek, jól adatolt kutatások eredménye, ha Kristó 
Gy. szerint nem azok, azt ezek után neki kellene érvekkel alátámasztania. Az 
adatokkal alátámasztott érvelést még a Bálint Csanádra történő hivatkozás sem 
helyettesítheti, sem e kérdésben, sem másutt. Bár Bálinttól én is szolgálhatok 
egy idézettel: „A türk birodalomból kölcsönözhető példák azt mutatják, hogy az 
egyén anyagi gyarapodása sohasem nőtte túl a számára rendelkezésre álló szoci-
ális keretet. Csak arról lehetett szó, hogy a saját társadalmi rétegében — optimális 
esetben — a legtehetősebbek közé kerülhetett. A maradék — ez nagyobb hadi-
szerencse esetén túlszárnyalhatta az egyénnek juttatott-hagyott mennyiséget — 
a fölöttesek vagyonát gyarapította, s tegyük hozzá: aránytalanul intenzívebben." 
(Bálint 1976. 234-235.). Az idézett helyen (Révész 1991. 91-92.) én még véletlenül 
sem a mellékletek gazdagságáról beszéltem, hanem a méltóságjelvényekről. Az, 
hogy valakinek hány gyűrűje, fülbevalója, karperece, mhaverete volt, valóban 
lehetett — bizonyos határok között — esetleges; de hát nem is a zempléni sír 
ruhapitykéiből vontam le következtetéseket. Éppen ezért a férfiak veretes lószer-
számait magam is csak óvatosan említettem a méltóságjelvények között — éppen 
azért, mert pontosan az ilyeneket birtoklók sírjaiból láttak azok napvilágot — s 
lehet, hogy az újabb adatok fényében nézeteimet módosítanom kell. A steppei 
társadalmakról rendelkezésünkre álló ismereteink nyomán azt azonban valóban 
határozottan úgy vélem, szó sem lehetett arról, hogy bárki tetszés szerint azt 
aggathatott volna magára, amit éppen akart vagy tudott. Konkrétabban: soha, 
sehol le nem írtam azt, hogy minden előkelő sírban valamennyi tárgynak elő 
kellett volna fordulnia - éppen ezért nem lehet elemzésemben már „a kiinduló-
pont vitatható". Ebből következően — a Kristó által nekem tulajdonított magya-
rázat ellenére sem — gondoltam soha azt, hogy a felsorolt tíz sír méltóságjelvé-
nyeinek 9 féle változata 9 különböző funkciót takarna. Eléggé részletesen fejte-
gettem viszont azt, hogy ezen férfiakat mennyire azonos rítus szerint, s nagyrészt 
azonos méltóságjelvényekkel temették el, s hogy a vizsgálatok komoly akadályát 
jelenti az a tény, hogy e 10 sír közül mindössze hármat (!) tárt fel régész, a többiek 
hagyatéka csonkán maradt ránk. Mivel mindenütt e sírok egységességét hangsú-
lyoztam, rejtély számomra, mi módon tudta mondandómat Kristó Gyula ennyire 
félreérteni. Ezek összetétele koronként és népenként változott. A magyarok ilyen 
célzattal nem használták az arany íjat (mint a hunok), sem az ivókürtöt (mint 
az avarok), sem a nyíltegezt (mint egyes belső-ázsiai népek). Éppen ezért igen 
veszélyes térben és időben távoli analógiákat felhasználni, amitől másokat Kristó 
határozottan óv (88. o.), de amelyeket önmaga számára mégis megengedhetőnek 
tart (61-65., 83-88., 97-100., 134., 178., 219., 221-222. stb.). Hogy az avar sírok-
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ban a kisszíjak darabszámát naiv dolog-e lefordítani az újkori katonai jelzések 
mintájára, azt majd a korszak avatott kutatói eldöntik (merthogy a Bálint Cs. 
által elmondottak ezekre vonatkoznak). A magyarok mindenesetre nem viseltek 
mellékszíjas öveket. Hogy mennyire volt bonyolult a 10. századi magyar hadszer-
vezet, s hogy annak különböző rangú vezetőit hogyan különböztették meg egy-
mástól, ma még vázlatosan sem tudjuk. Egy adott területen és időben (a Felső-
Tisza-vidéken és a 10. század első felében) a jelenleg rendelkezésre álló adatok 
azonban a rangjelző tárgyak összetételének bizonyos törvényszerűségeit kezdik 
mutatni. Mindig is hangsúlyoztam, hogy ezt egyelőre csak ott és csak akkor te-
kinthetjük érvényesnek, és nem szabad e jelenségeket automatikusan még csak 
a korabeli magyar szállásterület egészére sem kivetíteni. E kérdésről sokféleképpen 
lehet vitázni ugyan, de a „nehezen hihető" (vagyis nem hiszem, 169. o.) nem érv. 

A szerző ezt követően, miután magabiztosan kijelölte a régészet illetékes-
ségébe tartozó (hitvilág, mindennapi élet, gazdaság, stb.) és az azt meghaladó 
témaköröket (politikai intézmények), csokorba gyűjti azokat a példákat — nem 
takarékoskodván a jelzőkkel — amelyek szerinte azt szemléltetik, hogy a hatás-
köri túllépések micsoda „tévedésekbe torkollottak, félrevezették a kutatást, zsák-
utcátjelentettek." (169-171. o.). Elsőként a Szőke Bélára támaszkodó Szűcs Jenőt 
rója meg, aki szerint „a honfoglaló magyarság régészeti hagyatéka mind horizon-
tális (törzsi, nemzetségi), mind vertikális (szociális) tagozódáson átütő viszonyla-
gos homogenitást mutat", de kijut a bírálatokból a Szűcs tételét elfogadó régé-
szeknek is. 

A századforduló táján Hampel József több monumentális művében össze-
gyűjtötte a Kárpát-medence akkor ismert népvándorlás kori és honfoglalás kori 
régészeti emlékanyagát, s a rendszerezés során 1907-ben arra az eredményre 
jutott: a honfoglaló magyarok hagyatékát csak a kis sírszámú, lóval és fegyverrel 
bőségesen ellátott, gazdagon felékszerezett férfiak és nők sírjaiból álló temetők 
alkotják, a több száz sírós, szegényes mellékletű temetők pedig az itt talált szláv 
szolgáltató népek hagyatékát rejtik. A korabeli nemesi történelemszemlélet je-
gyében fogant, a „párducos Arpád"-kép bűvkörében gyökerező elmélet rövidesen 
túllépett a tudomány határain, s kifogyhatatlan muníció-tartalékot jelentett és 
jelent azóta is a jellegzetes szláv szemlélet régi és új hirdetőinek. El is nevezték 
nyomban e hagyatékot — egy délvidéki, peremterületen fekvő lelőhely nyomán 
— Bjelo-Brdo-i kultúrának. Noha az 50-es években Fehér Géza, majd Szőke Béla 
részletekbe menően kimutatták, hogy e temetők sehol nem lépik át a korabeli 
magyar nyelvterület határait, emlékanyaguk pedig a legszorosabb szálakkal kö-
tődik a honfoglaló magyarság hagyatékához, s eredményeiket a magyar — s egyre 
inkább a környező országoknak a kérdéssel objektívan foglalkozó — kutatói is 
elfogadták, a szláv eredeztetés kérdése búvópatakként újra és újra felbukkan 
(Fehér 1957. 269-318.; Szőke 1962.). A kérdéssel legutóbb Bálint Csanád foglal-
kozott részletekbe menően, a kutatástörténetet is áttekintve, s megállapította: e 
népesség azonos a 10-11. századi magyar köznéppel, amely a peremterületeken 
nyilván keveredett szláv, a központi területeken pedig avar csoportokkal is, em-
lékanyaga azonban összességében nem vezethető le a jellegzetes morvaországi, 
dalmáciai és horvátországi, de még a Zalavár környéki 9. századi népesség ha-
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gyatékából (hozzátenném: a szilágynagyfalusi csoport vagy a Kárpátok ÉK-i elő-
terében megtelepedett szláv népesség hagyatékából) sem s a késő avar kultúrkör 
egyenes folytatásának is aligha tekinthető (Bálint 1976. 225-254.; újabban: Gi-
esler 1981.; Kovács 1985.). Mindezzel együtt a köznépi temetők kérdése távolról 
sem nevezhető lezártnak. 

Kristó Gyula a Hampel A és В csoport közötti különbségeket oly mélyreha-
tónak, egymástól élesen eltérőnek tekinti, hogy ezek alapján semmiképpen sem 
tarthatók egy nép hagyatékának - a Hampel В tömegeit egyértelműen a szlávok 
emlékeinek véli (131., 149-166., 170-171., 218-219. o.). A kör ezzel bezárult, 
sikerült visszalépnie Hampel száz esztendővel ezelőtti álláspontjához. A magyar 
régészek generációi szerinte nemzedékek óta egyetemlegesen tévúton járnak, sőt 
„...a régészet képviselői is — tisztelet a kivételnek — mindent (vagy még annál 
is többet) (sic!-R. L.) megtettek annak érdekében, hogy érdemben alakítsák fel-
tevéseikkel, „eredményeikkel" a korai magyar történelemről rajzolható képet. S 
ha valaki megkísérelte fékezni szabad szárnyalásukban a régészek ötleteit, meg-
értésre aligha számíthatott." (169. o.). Az előző fejezetekből az is világosan kide-
rül, mi vitte rá ezt a fantaszta, de ugyanakkor szolgai alázatú társaságot erre az 
eléggé el nem ítélhető cselekedetre. Az ősbűn a nyelvész Kniezsa Istvánt terheli, 
aki rámutatott: ha a honfoglaló magyarok kevesebben lettek volna, mint az itt 
talált népesség, menthetetlenül elszlávosodtak volna. Létszámban tehát az újon-
nan jötteknek messze felül kellett múlniuk a helyben lakókat. Most már aztán 
nagy köznépi tömegeket kellett produkálni bármi áron, mert a kis sírszámú gaz-
dag temetők nyilvánvalóan nem fedhették le ezt a hiátust. Be is indult a gépezet: 
László Gy. kitalálta a kettős honfoglalást, Györffy Gy. a késő avar temetőket tette 
meg a 10. századi köznépnek, Szőke B. pedig a korábban szlávnak vélt tömegeket 
(Hampel B) minősítette át magyarrá. Végül is az ő elmélete maradt győztesen a 
porondon (130-131. o.). Ez persze nem véletlen, hiszen Szőke — Molnár Erik 
útmutatása nyomán — „egy osztálytagozódást szorgalmazó marxi dogmából, egy 
előzetesen kialakított nézetből (prekoncepcióból) indult ki, e kétes eredet gyü-
mölcse hamarosan megnemesedett, megédesedett, legalábbis az elmélet fogadta-
tása egyértelműen erre mutat". (157. o.). 

Először is a felsorolt elméletekről annyit, hogy egyik sem az 50-es években, 
előzmények nélkül született. A kettős honfoglalás elmélete úgyszólván már a korai 
krónikairodalomtól kezdve jelen van, főbb tételeit már Nagy Géza megpendítette, 
minderről Kristó Gyula is meggyőződhetett volna, ha figyelmesen elolvassa László 
Gyula kutatástörténeti áttekintését (László 1970. 161-190. o.). Nem új dolog a 
köznépi temetők (Hampel B) népességének a magyar köznéppel való azonosítása 
sem. E lehetőséget már 1913-ban felvetette Nagy Géza (Nagy 1913. 268-275.), 
de pl. éppen a szegedi illetőségű Széli Márta vette számba először az általa 11. 
századra datált, magyarnak nevezett köznépi temetőket, még ha a későbbiekben 
ingadozott is az S-végű hajkarikások és a lovasok egymáshoz való viszonyának 
mikéntjét tekintve (Széli 1941. 231.). Szőke B. sem egyik napról a másikra „találta 
ki" tehát a magyar köznépet, a leletanyag gyarapodása és szisztematikus szám-
bavétele révén a korábbi nézetek módosulása várható volt. Eredményei egy lassú 



VITA 2 2 1 

folyamat termékei, s megfogalmazásukhoz roppant aprólékos feldolgozás révén 
jutott. 

Kristó többször felveti, hogy a régészet nem tud etnikumot meghatározni, 
s ily módon nem tudja bizonyítani a köznépi tömegek magyar voltát sem. Ebben 
igaza is van. Egyedekre (sírokra) lebontva valóban alighanem soha nem fogjuk 
tudni meghatározni az etnikumot. Egyvalamit azonban vitán felül ki lehet mu-
tatni: azt, ha egy területen gyökeresen új anyagi és szellemi kultúrát hordozó 
népesség jelenik meg. így van ez az írott forrásokat nélkülöző korszakokban, és 
ez a helyzet a 10. századi Kárpát-medencében is. A — nem jelentéktelen — kü-
lönbség „csak" annyi, hogy az egykorú feljegyzéseknek hála, meg is tudjuk ne-
vezni a jövevényeket. 

Márpedig a 10. századi Kárpát-medencébe egy ilyen új népesség érkezett. 
Hagyatékuk egyes elemeit nagy távolságra lévő területeken is ki tudjuk mutatni, 
de így együtt, összességükkel összetéveszthetetlenek másokkal. Ebben rejlik em-
lékanyaguk homogén volta, amely nem jelenti azt, hogy Vereckétől Dévényig min-
dennek uniformizáltnak kellett lennie. Ha szabad egy példával élnem: megvannak 
a maga jellegzetességei a zoboralji és a háromszéki, az (eredeti) sárközi és az 
(eredeti) matyó népviseletnek egyaránt, de attól még valamennyi beletartozik a 
magyar népviselet körébe, nem is beszélve a szellemi háttérről. 

A 10. századi magyarságnak is teljes bizonyossággal megvoltak az egymástól 
bizonyos mértékben eltérő csoportjai, mégha a jelenleg rendelkezésre álló adatok 
alapján nem is tudjuk elkülöníteni azokat teljes bizonyossággal. Ebben az érte-
lemben feltétlenül helyes és követendő Bálint Csanád és Mesterházy Károly azon 
törekvése, amely regionális különbségek meghatározására törekedett. Nem is a 
szándékukat érte kritika — mint azt Kristó tudni véli —, hanem az eredménye-
iket, és ez alapvetően más kérdés. 

Az imént idézett új típusú hagyaték pedig nemcsak a Hampel A csoport 
leleteit jellemzi, hanem a köznép temetőit is. Az újonnan teljesen feltárt és köz-
zétett, jól megfigyelt temetők révén a régészet most jutott el arra a pontra, hogy 
újra át kell tekintenie és értékelnie az eddigi eredményeket. Mégpedig szigorúan 
a saját forrásanyagára támaszkodva, más tudományágak hipotéziseitől lehetőleg 
minél kevésbé befolyásolva. Persze, ez nehéz lesz, ha tudományágunk az instruk-
ciókat ismét kívülről kapja, megszabva azt, hogy mit szabad vizsgálnunk, és mit 
nem. Maradjunk annyiban, hogy ezt majd eldönti maga a forrásanyag. 

Minden esetre a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján úgy tűnik: a 
Hampel A és a Hampel В csoport — legalábbis a maga vegytiszta formájában — 
nem létezik. Ha valóban olyan éles és mélyreható különbségek lennének köztük, 
mint ahogy Kristó Gyula hiszi, akkor bizony kellene lennie egy határozott vá-
lasztóvonalnak is, amely élesen elválasztja azokat egymástól. E helyett, ha a két 
végpontot nézzük (pl. Karos és pl. Majs), a kettő között számtalan átmenet, va-
riáció létezik, éppen olyan sokszínű, változatos módon, mint amilyen a hajdani 
élet, a hajdani társadalom volt. Merev kategóriákat csak a sematikus gondolko-
dásmód képes ezekből kiolvasni. Közrendű vagy szolga sírok még a leggazdagabb 
temetőkben is voltak (Karos, Kenézlő, Algyő stb.), s bizony, ezek mellékletei sem-
miben sem különböznek bármely köznépi temető hasonló leleteitől. Gyűrűik, kar-
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pereceik, hajkarikáik, füles gombjaik éppen annyira azonosak, mint csiholóik, 
nyilaik, szablyáik és baltáik, stb. Nem is beszélve temetkezési szokásaikról. Aligha 
e recenzió feladata tételesen felsorolni mindezt (bár egy új összefoglaló munkában 
erre vitán felül sort kell keríteni), egy valami azonban kétségtelen: mindezt aligha 
lehet a „lesüllyedt kultúrjavak" elméletével magyarázni (226. o.). Távolról sem 
arról van ugyanis szó, hogy az „őslakosság" bronzból utánozta mindazt, ami 
„urai" viseletén csillogott. 

A tétel fordítva is igaz: a köznépi temetők zömében is van egy vagy több 
lovas, esetleg fegyveres sír, gazdagon felékszerezett nő. Ha ezek a szláv szolgák 
közé telepedett új urak, akkor nem állja meg a helyét Kristó azon tétele, hogy a 
két népesség külön tömbökben élt, nem keveredett egymással a 10. század köze-
péig-végéig (146., 224., 336. o.), ha pedig a közrendűek is velük azonos etnikumot 
alkottak, akkor meg az a tétele esik el, hogy a magyaroknak nem voltak saját 
közrendű tömegeik. 

Az eltérő etnikumok kérdésében (a magyarok és a szlávok mellett még a 
kabarokat is felsorakoztatva) Kristónak kapóra jöttek az antropológia (nevezete-
sen Ery Kinga) megfigyelései, amelyek szerint a Kárpát-medence különböző ré-
gióiban eltérő származású etnikai tömböket lehetne kimutatni. A magyarok ezek 
szerint a nomadizálásra alkalmas síkvidéki területeket szállták meg (Alföld, Vág 
és Nyitra folyók alsó folyásvidéke), a kabarok a dombvidéket (Kelet- és Észak-
Dunántúl, Mátra tágabb körzete), a Dunántúl egész nyugati és déli területe pedig 
idegenek által lakott enklávé, ahová a magyarok csak 926-970 között telepedtek 
le (224. o.). Sajnos, e megállapításokat is többszörös nehézség terheli. Kristó 
Gyula, miközben elutasítja a közel 2000 10-11. századi lelőhely hozzávetőleg 20 
000 sírjának régészeti tanúbizonyságát, habozás nélkül magáévá teszi egy sokkal 
kisebb mintavétel (71 lelőhely 353 sírja!) eredményeit. Ráadásul úgy, hogy e min-
tavételből országrésznyi területek kimaradtak: A Szakony-Csákvár-Tengelic vo-
naltól délre és nyugatra az egész Dunántúl, a Jánoshalma-Békés vonaltól délre 
az egész Délvidék, Szabolcs megye kivételével a Tiszántúl egész, Körösöktől é-
szakra és keletre eső része, egész Erdély, Borsod, Abaúj és egy lelőhely kivételével 
egész Nógrád megye - nem sorolom tovább (Éry 1994. 217-224.). Azt már csak 
halkan teszem hozzá: a megvizsgált leletek között elvétve akad köznépi sír. Azt 
pedig, hogy ha már a régészet nem alkalmas (még nagy vonalakban sem) etni-
kumok meghatározására, az antropológia miért alkalmas arra, talán csak Kristó 
Gyula tudná megmondani. A különböző etnikumok területi elkülönítéséről: sem 
az Észak-Dunántűi, sem a Mátra-vidék kabar voltáról semmiféle komolyan vehető 
adatunk nincs (mert az, hogy e területek nem voltak alkalmasak a nomád ma-
gyarság számára, komolytalan érv), erről legutóbb — igaz, csak a „sajátságos" 
régészeti módszerek alapján — magam is kifejtettem a gondolataimat (Révész 
1996. a. 255-273.). A tisztán magyar lakosságúnak tartott Nyitra- és Vágvidékről 
pedig: ha valahol jelentős számú szláv népesség mellé telepedtek a magyarok, hát 
az éppen ez a terület (Tocik 1971., Tocik 1973., Tocik 1987.), mégpedig a 10. 
század legelejétől, nem pedig évtizedekkel később. Az egymástól elszigetelt töm-
bökben élő etnikumok elmélete tehát itt sem igazolható. Éppen úgy, ahogy a 
Dél-Dunántúlon sem: a vörsi, balatonszemesi, zalaszentgróti, zselickislaki, tengő-
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di stb. sírok, temetők ennek ékes bizonyítékai (hogy a Dunántúl keleti sávjában 
lévőket már ne is idézzem). Köznépi temetők pedig már a 10. század elejétől 
mindenütt előfordulnak, Hódmezővásárhely-Nagyszigettől Kálig és Püspökla-
dánytól Csekejig. Éppen ezért tévedés a hencidai temetőre hivatkozni, mint o-
lyanra, amelyben — közvetlenül 1000 előtt — elsőként akadunk nagyobb tömegű 
szolganépre, nevezetesen gepidával és szlávval kevert avar töredékre (207. о.). A 
hencidai temető ugyanis egyrészt nem a 10. század végére, hanem az első felére 
keltezhető, s a leletanyagában egyetlen olyan tárgy sincs, amely alapján a ma-
gyarétól eltérő etnikumot kellene az oda temetettek között sejtenünk (ld. erről 
részletesen Révész 1996. 66-67.). 

A 10. századi temetők leletanyagának és szerkezetének sokszínűségét a kü-
lönböző csoportok eltérő gazdálkodási módja éppúgy magyarázza, mint az oda 
temetettek társadalmi helyzetének különbözősége, s esetenként eltérő származá-
sa. Vizsgálatukat csak ezen szempontok együttes szem előtt tartásával szabad 
végezni, nem pedig valamelyiküknek a kiragadásával, s a többi figyelmen kívül 
hagyásával. Ha valaki pusztán egy-egy elemnek tulajdonít kizárólagos szerepet, 
az tévutakon jár, s hibás eredményre jut. 

A sokszínűség mellett, bátran mondhatjuk, e leletanyag mégis homogén. A 
bizonyság erre az 1995-96-ban látható, „A honfoglaló magyarság" c. kiállításunk 
(Miskolc, Budapest). E kiállítás anyagának összegyűjtése során a legnagyobb i-
gyekezettel is csak néhány tucat tárgytípust tudtunk bemutatni, pedig, bátran 
kijelenthetem, a rendezők nem kívántak tendenciózusan válogatni. A változatos-
ságot ezen tárgyaknak a korabeli magyar szállásterületeken való szóródása, ará-
nyai, összetétele jelenti. Ami pedig a tarsolylemezeket illeti: attól, hogy 1-2 db. 
akad cseremiszfoldön, ezek még bizony a magyarságra jellemző tárgyak marad-
nak, s a kutatás ezeket is magyar mesterek munkáinak tartja. Ennyit röviden a 
„mi a magyar?" kérdésről (180. o.). 

Kristó Gyula a köznépi temetők vonatkozásában még két rendkívül fontos 
kérdést vet fel, az időrend (datálás) problémáját, és azt, hogy ezek magyarrá 
minősítése után úgymond eltűnik a szlávok leletanyaga. 

A honfoglalás kori leletek keltezését tekintve, valóban komoly feladatok áll-
nak még a régészeti kutatás előtt. Alapvető fontosságú valamennyi tárgytípus 
felgyűjtése, vizsgálata, bár ez már jó néhány esetben megtörtént, s biztató ered-
ménnyel járt. Nem lehet azonban az egyes tárgyakat környezetükből, összefüg-
géseikből kiragadni - ezért is vezettek kudarchoz azok a próbálkozások, amelyek 
ily módon kísérelték meg területi egységek elkülönítését vagy egy-egy lelettípus 
időrendjének megállapítását. Ebben az értelemben tehát jogos az ellenvetés, hi-
szen egy hajkarikáról vagy karperecről önmagában aligha fogjuk tudni bármikor 
is megmondani, még évtizedes pontossággal sem, hogy mikor készült. Alighanem 
ez túlzott elvárás is lenne, körülbelül olyan szintű, mint ha egy történésztől azt 
várnák el, hogy egy oklevél egyetlen betűje alapján határozza meg évtizednyi 
pontossággal annak a korát. Ahogy az oklevél esetében a forrást maga az okmány 
jelenti összességében, a szerkezetével, írásmódjával, betűtípusával stb., a régész 
forrása maga a temető (vagy telep). Ha az teljesen feltárt, akkor rendkívül komoly 
információs értéke van, hiszen tárgyai a betűk, sírjai a szavak, sírsorai a monda-
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tok, melyek együttesen alkotják szerkezetét, az okmány szövegét. Ezt pedig a 
hozzáértő sikerrel elemezheti (a példánál maradva: forráskritikai vizsgálatnak 
veteti alá), és minél több ilyen temető (okmánytár) áll a rendelkezésére, annál 
több és sokrétűbb információt nyerhet az adott korszakról, területről és népes-
ségről. A baj akkor következik be, ha a régész odahagyja a leleteit s kellő kép-
zettség és alapismeretek, adott helyzetben a latintudás hiányában maga próbál 
meg dönteni egy oklevél hitelességéről vagy interpolált voltáról. A dolog termé-
szetéből adódóan, annak fordítottja is igaz: ha egy történész maga akar dönteni 
régészeti leletek forrásértékéről és felhasználásuk lehetőségeiről, akkor vagy zsák-
utcába jut, vagy pedig a végeredmény nagyon is meg fog egyezni azzal, amit ő 
maga szeretne látni. Mindebből legfeljebb görcsös önigazolás született. Ezt az 
utat járta be e könyvében sajnálatos módon Kristó Gyula is. 

A temetők keltezéséhez visszatérve: mivel minden lelőhely egyedi eset, azok 
keltezését is ehhez mérten, az adatok mérlegelése után kell meghatározni. Miután 
- mint fentebb már említettem, nem lehet tisztán A és В típusú, vagy szegény 
és gazdag, vagy magyar és szláv csoportokra bontani a 10-11. századi temetőinket, 
azokkal is ily módon kell eljárni. Nem minden — a régi kategóriák szerint mon-
dom — gazdag temetőt kezdtek használni már a 10. század első évtizedeiben, s 
értelemszerűen nem mindegyiknek a használata fejeződött be a század közepén 
vagy a 70-es éveiben. A történeti — vagy ha úgy tetszik, politikatörténeti, az 
állam szervezetét érintő — kérdések akkor vetődtek fel, ha egy adott területen 
ugyanabban a periódusban temetők sorozatát hagyják fel vagy nyitják meg. A 
magam részéről egy ilyen jelenségsorozat (és távolról sem egyedül a karosi teme-
tők!) alapján vetettem fel történeti súlyú, s az államszervezetet is érintő kérdést. 
Hogy megoldási javaslatom helytálló-e, azt majd az újabb kutatások eldöntik 
(hadd jegyezzem meg: ezeknek legalább annyira kiterjedt és aprólékos adatolást 
kell tartalmazniuk, mint amilyenre én alapoztam a mondandómat), maga a je-
lenségsorozat azonban ettől függetlenül objektíve létezik és magyarázatot igényel. 

Még egy gondolat e temetők keltezéséhez: A régészeti adatok alapján tény, 
hogy zömük használatát a 10. század végéig befejezik. Erre már sokféle magya-
rázat született (s fog is még születni), jelenleg tárgyalt témánk szempontjából 
azonban ez most mellékes. Az azonban bizonyos, hogy a század utolsó harmadá-
ban használatba jött ékszertípusok csak csekély számban vagy egyáltalán nem 
mutathatók ki belőlük, még csak azt sem lehet mondani, hogy azért, mert azoknak 
silány bronz anyaga nem elégítette ki — választhatunk: a nomádok, a magyarok, 
a törzsi-nemzetségi arisztokrácia, a katonai kíséret, a „régi vágású" előkelők stb. 
— igényeit. Hiszen pl. S-végú hajkarikák is készültek igen jó minőségű ezüstből, 
sőt aranyból is. Csak egy példa: Hódmezővásárhely-Nagysziget köznépi temető-
jében a 10. századi rész sírsorainak közepén mindig van egy-egy lovas, lószerszá-
mos, íjas, tegezes sír, körülötte néhány egyszerű huzalkarpereccel és nyitott haj-
karikával felékszerezett nő. A 11. századi temetőrészben a lovas, fegyveres férfiak 
eltűnnek, és megjelennek helyettük az arany S-végű hajkarikával, arany- vagy 
elektron gyűrűvel eltemetettek. A közösség vezető családjának leszármazottai -
csak éppen megjelenési formájuk gyökeresen űj. Kétségtelen, hogy a korábbi 
pompa emlékét őrző egy-egy tárgy még a l l . században is felbukkan, de már csak 
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ritkán. Ennek oka bizonyára abban is rejlik, hogy megszűnt a kalandozó hadjá-
ratok által korábban biztosított nemesfém-bőség. Önmagában ez azért még nem 
lehet magyarázat, hiszen a lovat, íjat, tegezt attól még betehették volna a sírba. 
Be is tették - mondja Kristó Gyula, tehát e temetkezések határát ki kell tolnunk 
a 11. század végéig (160. o.). Igen ám, de akkor e sírokban meg kellene jelenni 
az újabb ékszertípusoknak, pénzeknek. Márpedig erre egyetlen „10. századi típu-
sú" sírból sem ismerünk példát. A magyarázat erre is kész, érdemes szó szerint 
idézni: „Az pedig egyenesen felfoghatatlan számomra, hogy a 11. század elején 
ezeknek a — feltehetően régi vágású — előkelőknek miért kellett volna együtt 
temetkezniük ellenfelük, Szent István pénzével." (159. o.) 

Nos, alighanem Koppány, Ajtony vagy Gyula nagyapja sem azért varrta a 
ruhájára, lószerszámára Madarász Henrik vagy I. Berengar érméit, mert lelkileg 
valami különleges módon közel álló kapcsolat fűzte volna őket ezen uralkodókhoz. 
Ami pedig a többi ékszertípust illeti: komolyan kellene gondolnunk azt, hogy 
adott esetben ugyan szívesen felhasználták a karoling-normann kengyelt, a bi-
zánci oroszlános csatot vagy a morva gombikot, de az S-végű hajkarikával és a 
kígyófejes karpereccel szemben valami engesztelhetetlen gyűlölet fogta el őket? 

Hasonló a helyzet köznépi temetőinkben is, csak ott fordítva: ezek nagy 
részének kezdési időpontját sokan még ma is minden esetben a 960/70-es évekre 
teszik, azon az alapon, hogy „nincs bennük bizonyosan az első generációhoz" 
köthető, a 10. század elejére keltezhető tárgy, vagy (Mesterházy Károlyra hivat-
kozva) palmettadíszes ötvösmunka. Nos, a mondat első felében foglaltak nem 
állják meg a helyüket: huzal- vagy pántkarperecek, nyitott hajkarikák, huzalgyű-
rűk, olykor köves gyűrűk is stb. előfordulnak a 10. század első felére keltezett 
gazdag és szerényebb mellékletű temetőkben egyaránt (Kenézlő, Bezdéd, Karos 
- de ugyanakkor Kálón is, Püspökladányban, Halimbán, Csekejen stb.). Aligha-
nem meg kell fordítanunk a tételt: ha nincsenek olyan tárgyak egy lelőhelyen, 
amelyek alapján biztos a temető későbbi nyitása, de vannak olyanok, amelyek 
előfordulnak legkorábbi emlékeink között, akkor feltételezhető a 10. század eleji 
kezdet. Azt pedig ezúttal én nem értem, hogy miért kellene szerény anyagi hely-
zetű emberek birtokában nagy értékű, művészi ötvösmunkákat keresnünk? 

Térjünk rá most arra a kérdésre, hogy mi a helyzet a köznépi (vagy Bjelo-
Brdo kultúra) magyarrá „minősítése" után a szlávság emlékanyagával? Elöljáró-
ban meg kell jegyeznem: a probléma ezúttal valós, a köznépi emlékanyagnak 
kétségkívül van bizonyos uniformizáló jellege, s ezen belül valóban rendkívül 
nehéz — jelenleg majdnem lehetetlen — különböző etnikumú csoportokat kimu-
tatni. Ennek azonban legfeljebb a perifériákon lehet jelentősége, hiszen a teme-
tőtípusok — mint fentebb már említettam rá — elterjedése mindenütt a magyar 
nyelvhatáron belül marad. A peremterületeken (Köttlach-kultúra, a Morva folyó-
tól nyugatra eső terület, Karintia), de még Zalavár környékén is (Vándor 1996. 
144.) a szlávság háborítatlanul élte tovább a maga életét a 10. század közepéig-
végéig, megőrizve hagyományait. Önkéntelenül is adódik a kérdés: melyek voltak 
azok a nagy szláv tömegek a Kárpát-medence központi területein, amelyek most 
hirtelen láthatatlanná váltak? Tudomásom szerint ugyanis ilyenekről sem a ré-
gészeti leletek, sem a történeti források nem beszélnek. Azt gyanítom, itt Kris-
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tónak egy régebbi ötlete köszön vissza: Bálint Csanád kandidátusi értekezésének 
bírálata során a vonatkozó fejezet (A magyarság és az ún. bjelo brdoi kultúra) 
váltotta ki belőle a legtöbb kritikát. Opponensi véleményében megpendítette egy 
(egyébként sehonnan sem adatolható) közép-tisza-vidéki szláv népesség létének 
lehetőségét, melyből kifejlődhetett a bjelo brdo kultúra (Kristó 1978. 127-128.). 
Az ötletcsíra szárba szökkent, s ím, 1996-ra az egész 10. századi Kárpát-medencét 
befedő, lombos faóriássá növekedett. S e ponton egy újabb lényeges kérdéshez 
érkeztünk: a honfoglaló magyarság és a helyben talált (többnyire szláv, vagy el-
szlávosodott) népesség számarányának kérdéséhez. 

Az alaptétel itt is adott. Mivel a magyarok nomádok voltak (61-100. o.), 
eleve nem lehettek köznépi tömegeik sem, amelyek jórészt már megtelepedett, 
földművelő csoportok lennének (218-220. o.). Ilyenformán viszont jóval keveseb-
ben kellett legyenek a helyben talált népességnél. Ez az oka, hogy a köznépi 
temetőket bármi áron szláwá kellett nyilvánítani - hiszen ha a magyarság ha-
gyatékát képeznék, az egész szépen felépített elmélet kártyavárként omlana össze. 
E temetőkről fentebb már kifejtettem a véleményem. Lássuk most a számarányok 
kérdését. 

Miután Kristó áttekinti vázlatosan a 9. századi Kárpát-medencéről szóló, 
jobbára régészeti adatokat (ezúttal is sűrű megrovásban részesítve a régészek 
többségét), a helyi népesség létszámát 150-250 000 közé teszi. Lényegében meg-
ismételve (de el nem ismerve!) Györffy számbecslését (139-145. o.). A baj csupán 
az, hogy semmiféle adat nem támasztja alá ezt az eszmefuttatást. A Zalavár kör-
nyéki, kb. 30 km-es sugarú körön belül elhelyezkedő enklávéból nemhogy a Kár-
pát-medence, de még a Dunántűi népesedési viszonyait sem lehet megítélni. Az 
avar továbbélés kérdése évszázados vita a magyar régészek között is, egy valami 
azonban tény: ahhoz, hogy az avarok nagy tömegeivel számoljunk a 9. század 
végén, ezt előbb szabatosan igazolni kell tudni, a „biztosan" és az „ügy gondolom" 
típusú érvekkel nem lehet mit kezdeni. A szarvas-kákapusztai pár sírós temető 
csak egy rendkívül elszegényedett, úgyszólván vegetáló csoport továbbéléséről ta-
núskodik, de ez az egy szál adat az egész Nagyalföldre bizony édeskevés. A Kár-
pátok ÉK-i előterében, Szatmárban és a Bodrogközben élő szláv népesség szórt-
hamvas sírjai (Királyhelmec, Karcsa, Zemplénagárd) egyvalamire alkalmasak: 
Annak megállapítására, hogy élt ott egy, rendkívül szerény anyagi kultúrával ren-
delkező népesség, de — miután még egyetlen teljesen feltárt temetőjük sincs — 
létszámukról valójában halvány sejtelmünk sincs. Marad a Kisalföld Dunától é-
szakra, Garamtól keletre fekvő része a valóban viszonylag sűrű morva és késő-
avar népességgel. Ilyenkor talán célszerűbb lenne azt mondani: „nem tudom.". 
Hogy miként lesz ebből nagy tömegű, a köznépi temetők százait létrehozó szláv 
népesség, az rejtély számomra. 

Lássuk most a honfoglaló magyarok létszámának alakulását. A kiindulópont 
itt is a Dzsajháni-féle 20 000 lovas, illetve az az alaptétel, hogy a magyarok no-
mádok voltak, tehát minden férfi egyúttal katonának is számított. Ezzel a 
Györffy-féle 1:25-ös szorzószám helyére az 1:6-os szorzó került, ami a 9. század 
végén kb. 120 000-es népességet (vagy annál is kevesebbet) jelent. De ebből is 
lejön még 20 000 fő, az etelközi besenyő támadás során elszenvedett veszteség 
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(135-137. о.). Hogy ez utóbbit honnan lehet tudni, a szövegből nem derül ki. 
Adott tehát egy 150-250 000 fős helyi lakosság (többnyire szlávok), és egy felényi, 
kétharmadnyi magyarság. Utóbbiak közül is azonban 30 000-en török nyelvű 
kabarok voltak, akiket a magyarok csak a 10. század végére asszimiláltak nyel-
vileg. A képlet azonban nem ilyen egyszerű. Néhány oldallal később kiderül u-
gyanis, hogy a magyarokhoz a 830-as években 4 török nyelvű törzs csapódott 
(144-145. o.), akiknek a létszámát — Gyóni M. után — törzsenként 10 000 főre 
tehetjük. 

Minden kommentár nélkül nézzük tehát a végeredményt: adott volt 3(!) 
magyar nyelvű törzs (gondolom: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat) 30 000 fővel, ehhez 
csatlakozott 830 körül 40 000 török (Taiján, Jenő, Kér, Keszi), majd 20 év műltán 
újabb 30 000 török(?!) nyelvű kabar. Ez annyi, mint 30 000 magyar és 70 000 
török - a honfoglalás előestéjén. Bejöttek a Kárpát-medencébe, és itt találtak egy 
250 000 fős, többnyire szlávul beszélő népességet. Ezzel már 30 000:320 000 főre 
változik a magyar és nem magyar nyelvűek aránya. Am az igazi meglepetés csak 
most következik. A kabar, a magyar és a szláv etnikum is külön tömbökben élt, 
egymással nem keveredett (ld. a fentiekben). Miután csak a magyarok voltak 
tiszta nomádok (hiszen a kabarokról később kiderül, hogy nomadizálásra alkal-
matlan területet szálltak meg, így zömmel mesteremberek, kereskedők, szőlőmű-
vesek stb. voltak - 196-203., 224. o.) nyilván elsődlegesen ők vettek részt a ka-
landozó hadjáratokban, éltek azok hasznából (286., 335-336. o.), de ők is véreztek 
ki a háborúkban. Nos, ez az ily módon most már 30 000 fő alá csökkent népesség 
először asszimilálta a 10. század végére a 70 000 fős törökséget (146. o.), majd 
néhány évszázad alatt a szlávokat (s az időközben beköltöző besenyőket, később 
német és olasz stb. vendégeket is). Ezt nem én mondom, ezt Kristó Gyula írja. 
Arra a súlyos kérdésre, hogy miként tudták nemhogy megtartani, de terjeszteni 
is a nyelvüket, ilyen viszonyok között, mindössze azt a gyengécske érvet kapjuk, 
hogy a magyar volt a nomád állam vezető etnikuma, így az ő nyelvük lehetett a 
Kárpát-medencében az érintkezés nyelve. Szinte pironkodva jegyzem meg itt azt 
az ősrégi tényt: az al-dunai bolgár állam vezető etnikuma a bolgár török volt, de 
új környezetében számbeli kisebbségbe kerülvén, két évszázad alatt tökéletesen 
elveszítette atyái nyelvét. Minderre Kristó Gyula egy szót sem veszteget (pedig 
egyébként igen szívesen él az analógia módszerével). 

Térjünk vissza a régészeti kutatásokat érintő bírálatokra. A szerző joggal 
utal arra, hogy elhamarkodott dolog volt a kétélű kardos sírokban Géza és Szt. 
István azon harcosait látni, akik megszállták a fejedelmi/királyi hatalommal szem-
beszegülő törzsfők uralmi területének határait. Ugyancsak hiba volt a nagyszent-
miklósi kincs magyarnak való minősítése, s az, hogy elrejtését Ajtony leveréséhez 
kapcsolták. Ezen esetekben a hiba éppen abban rejlik, hogy az illető régészek 
(Bakay Kornél, ill. László Gyula) nem saját tudományáguk forrásaiból indultak 
ki, hanem történeti eseményekhez/hipotézisekhez igazították a régészeti leleteket 
- tehát a történészekhez igazodtak. Aszerint jártak tehát el, amit néhány lappal 
később maga Kristó is elvár („Révész régészeti adatokkal, megfigyelésekkel pró-
bált történelmet írni anélkül, hogy alaposan figyelembe vette volna a történeti 
— írott — források közvetlen és közvetett tanúságait." - 177. o.). Hasonló meg-
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fogalmazás Györffy Györgytől: „Révész László vezéri családról, ill. kíséretről ta-
núskodó gazdag leletei az írott forrásoknak nem ellentmondó történeti értékelésre 
várnak." (Györffy 1994. 138.) 

A felhozott példák éppenséggel azt bizonyítják, hogy milyen csapdába eshet 
egy kutató, ha a társtudományok elvárásainak próbál megfelelni, s nem saját 
tudományága forrásainak szuverén értékelését végzi. Éppen ezért csupán néhány 
megjegyzést fűznék a fentiekhez. A kétélű kardos sírok keltezésében alapvető 
változások újabban sem történtek, s ez nem is látszik indokoltnak. Egyéb mel-
lékleteik alapján ugyanis nincs lehetőség azokat a 950-es évek elé keltezni. Lehet 
ugyan, hogy a kalandozók valóban zsákmányoltak ilyen fegyvereket 899-től, de 
ezek harcmodoruknak nem feleltek meg, nem használták azokat, s sírjaikban sem 
tűnnek fel (Kovács 1990. 39^9. ; Révész 1996. 205.). A nagyszentmildósi kincset 
pedig már Fettich Nándor megbízhatóan keltezte az avar korra (Fettich 1937., a 
kérdés részletes irodalma Bóna 1984. 1599-1600.). Ami pedig a kincsnek a 10-11. 
századi magyar politikatörténetez kapcsolódó, „igen messzire vezető eszmefutta-
tások"-at illeti (173. o.), azokból Kristó Gyula is igencsak kivette a részét, elfo-
gadván és továbbfejlesztvén Német Gyula besenyő eredeztetését, s ily módon „bi-
zonyítékot" találva a „Vata-Kórogy-i terület" 10. századi besenyő voltára (Kristó 
1983. 95-96.). Nem illendő tehát az általa is elkövetett hibáért másokat is megróni. 

A szerző ezt követően visszatér a karosi leletekből levont következtetéseim-
re, mint amelyeket „többszörös nehézség terhel". Azon feltételezésem alapján, 
mely szerint a karosi temetőkben nyugvókat a 10. század első felében uralkodó 
magyar fejedelmek katonai kísérete tagjainak, vezetőiket pedig e kíséret kisebb-
nagyobb rangú vezetőinek tartom, Kristó számára logikusan következik, hogy 
„ez esetben a fejedelemnek is ott kellene nyugodnia...Karoson", de mivel Karoson 
nincs fejedelmi sír, adós vagyok a válasszal, hogy miért nincs. Sőt: „sajátságos, 
hogy Révész úgy vélte: eddigelé egyetlen fejedelmi vagy törzsfői sírt sem ismerünk 
a honfoglalás kori régészeti emlékek sorában." (174. o.). 

Nos, hogy e leleteket, s a Felső-Tisza-vidék hasonló temetőit miért tartom 
a katonai kíséret hagyatékának, azt részletesen megindokoltam (Révész 1996.), 
így e helyen nem szükséges visszatérni e kérdésre. Valóban úgy vélem, hogy első 
fejedelmeinknek is valahol a szabolcsi-bodrogközi térségben kell nyugodniuk, bár 
azt soha nem írtam, hogy éppen Karoson. Ezt legfeljebb Kristó Gyula vélte kiol-
vasni eddigi dolgozataimból. Miután pedig nem feltételeztem Karoson fejedelmi 
sír létét, annak hiányát tekintve sem maradhattam adós a válasszal. Fejedelmi 
gazdagságú sírt eddig még valóban nem találtunk, az eddig ismert - méltóságjel-
vényeik alapján kiemelkedő jelentőségű sírokról pedig valóban nem lehet eldön-
teni, törzsfők, nemzetségfők hagyatékát rejtették-e, vagy pedig egy részük más 
funkciót (a fejedelmi kíséret vezetői) töltött be. Magam az ÉK-magyarországiak 
esetében az utóbbi magyarázatra gondolok. Még egyszer megismétlem: nem a 
sírokban talált ékszerek, ruhadíszek mennyiségét tartom rangjelzőnek, hanem a 
méltóságjelvények jelenlétét. Erről a fentiekben már részletesen írtam, itt csak 
annyit tehetek hozzá: azok szerepét olyasfélének tartom, mint amikor az eurázsiai 
steppék teginjei és tarkanjai sírfelirataikon nemcsak kagánjuktól búcsúznak el, 
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de aranyöveiktől és aranyveretes tegezüktől is. Kristó azonban nem nagyon akar 
erről tudomást venni, így alighanem két malomban őriünk. 

Az avar kagáni székhely kérdését nem módszerem igazolásaként, hanem 
analógiaként hoztam fel. Konkrétan: úgy véltem — s ma is úgy gondolom —, 
hogy miként a bócsai, keceli, kiskőrösi stb. leletek előkerülése után várható volt 
a környéken előbb-utóbb egy kagáni sír felbukkanása (s ez valóban meg is történt 
Kunszentmiklós-Kunbábonyon!), a honfoglalás kori régészeti kutatás jelen állását 
is egy „Kunbábony előtti" periódusnak sejtem. Ebből következően sehol le nem 
írtam azt, hogy Zamárdi leleteit tartom egy első számú hatalmi központ bizonyí-
tékainak. Ezt legfeljebb Kristó Gyula vélte kiolvasni dolgozataimból. Hasonló 
módon ismételten Bálint Csanádra hivatkozik, mint végső és megfellebbezhetet-
len argumentumra, hogy „egy temető gazdagsága tehát nem feltétlenül politikai 
központ közelségét jelzi" (176. o.). Nos, soha nem egyetlen lelőhely (Karos) alapján 
jutottam ilyen következtetésre, hanem egy adott régió (a Felső-Tisza-vidék) te-
metőinek tucatjai, s az azokban megfigyelt jelenségek sokasága (az eltemetettek 
között az aránytalanul nagy férfitöbbség, ezek más területekhez képest példátlan 
felfegyverzettsége, méltóságjelvényekkel gazdagon történt ellátása, dirhemek it-
teni sűrűsödése stb.) nyomán. A Kristó által felkínált magyarázat — hogy tud-
niillik a karosi nemesfémgazdagság oka egy sikeres kalandozó akció, egy ,jó 
fogás" (176. o.) — oly mértékben komolytalan, hogy részletesen foglalkozni sem 
érdemes vele. Először is nemcsak Karos gazdag, hanem a jelzett régió valamennyi 
hasonló lelőhelye. Ez a helyzet a kutatók előtt nyilvánvaló volt a karosi leletek 
előkerülése előtt is (Dienes 1961. 133.), születtek is magyarázatként különböző 
elméletek (erről részletesen Révész 1994. 139-150.), kár, hogy e tény elkerülte a 
szerző figyelmét. Másodszor pedig az ezekbe eltemetettek három generációja nem 
egy adott pillanatban vált gazdaggá — egy ,jó fogás" következtében —, hanem 
azok voltak a temetők megnyitásának pillanatában, s azok maradtak az utolsó 
sír megásásáig. E nemesfémgazdagság valóban csak időleges, s már régóta köz-
helynek számít a kutatók között, hogy fő forrását a kalandozások során szerzett 
nemesfémtömeg alkotta. A zsákmányt és a befolyt adót azonban aligha szociális 
szempontok szerint osztották el, abból a fejedelmi udvartartás, kíséret, valamint 
a törzsi-nemzetségi arisztokrácia aránytalanul magasabb részt kihasíthatott. Nem 
tudom ugyan, hogy Tar Szerénd hagyatéka hasonlított-e a karosi vitézek lelete-
ihez (179. o.), de alighanem ő sem rongyokban járt. S az is kétségtelen, hogy az 
avarok sírjaiban is tükröződik 626 után az aranyeső elapadása, de vezetőik ezt 
követően is elég tisztességesen fel tudtak öltözködni, sőt, még a 8. század végén 
is szekérszámra hordták el a frankok a kagáni kincstárból az aranyat. Okozott 
is ez a hatalmas aranyfolyam az akkori európai gazdaságban hatalmas káoszt. 

Ami a türkök régészeti hagyatékának szegénységét illeti, ez csak a nemes-
fémben való szegénységet jelentheti. Köztudott ugyanis, hogy ők a kínaiaktól 
mindenek felett selymet akartak szerezni, azt aztán végszámra (Ecsedy 1979.; 
Ecsedy 1983. 15—40., 41-50.). A türk és a magyar temetkezési szokások abban is 
különböznek, hogy előbbiek a mellékletek nagyrészét nem a halottal temették el, 
hanem az áldozóhelyeken hantolták a földbe. Kristó Gyula nagy súllyal hivatkozik 
Owen Lattimore megállapítására: „az igazi nomád — szegény ember." Nos, ha 
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már idézetekhez folyamodunk, nem árt a pontosság. A mondat ugyanis így hang-
zik: The pure nomad is a poor nomad. Tehát: „aki csak nomád, az csak szegény 
nomád." (Helyesen idézi Ecsedy 1983. 16-17.). így pedig már egészen más a dolog 
értelme. 

Árpád sírjának kérdése. Hogy a honfoglaló fejedelmet Óbuda határában (Fe-
jéregyházán) temették volna el, azt egyetlen forrás említi: Anonymus Gestája. 
Éppen a történészek forráskritikai megállapításai nyomán derült ki, hogy a Név-
telen által említett személyek, népek, csaták, események stb. aligha foghatók fel 
hitelesnek. Netán éppen ebben az egyetlen kérdésben kellene abszolút és vitat-
hatatlan hitelt adnunk a Gestának? Kétkedésemet, ha úgy tetszik, Kristó Gyula 
érvelésével is alátámaszthatom. Könyvének egy későbbi részében Taksony sírjával 
kapcsolatban írja, hogy a fejedelem halála után legalább 130 évvel keletkezett az 
őskrónika, amely megemlíti, hogy őt az azonos nevű falu határában temették el. 
Az eseményekhez képest azonban ez túl távoli idő, s a krónikás is csak azt említi, 
hogy „dicitur" (mint mondják), tehát csak egy vélekedést ismer (259. o.). Már-
pedig ha a krónikás hagyomány ez esetben nem kétségtelen hitelű, vajon miért 
lenne az Anonymus több mint kétszer annyi idő távlatából lejegyzett tudósítása? 

Ami végezetül a kíséret széttelepítését, s az új hatalmi központ kiépítését 
illeti: az említett felső-tisza-vidéki temetők 10. század közepi lezáródása kétség-
telen tény. S az is aligha lehet véletlen, hogy ugyanebben az időszakban nyitják 
a Székesfehérvár és Esztergom környéki, immár kétélű kardokkal felszerelt har-
cosok által jellemezhető temetők sorozatát. E jelenség még akkor is feltűnő lenne, 
a meginduló építkezésekkel együtt, ha a történeti források nem szólnának e he-
lyekről, mint fejedelmi központokról (Bakay 1965., Bakay 1967.). Ennyit az új 
központok hiányolt régészeti nyomáról. 

Még egy, talán mellékes, de számomra rendkívül bosszantó téves hivatko-
zásról. Könyvének egy későbbi fejezetében Kristó Gyula — egyébként teljes mér-
tékben jogos — bírálattal illeti a törzsnévi helynevek forrásértékét, és azt a hi-
potézist, mely szerint azok névadói törzsi töredékek katonáskodó népelemei lettek 
volna. E felfogás lelkes híveként említi e recenzió szerzőjét is. A leghatározottab-
ban szeretném kijelenteni: soha ilyesmit le nem írtam, sem az idézett helyen 
(Révész 1991. 950.), sem másutt! Ezzel szemben minden dolgozatomban megfo-
galmaztam a helyneveknek a 10. századi magyar történelem eseményei, uralmi 
viszonyai rekonstruálásába történő bevonását illető kételyeimet (összefoglalóan: 
Révész 1994. 147.). 

Összegzésként tehát megállapítjuk: a honfoglaló magyaroknak volt nagy lét-
számú köznépük, mely zömmel már letelepedett, állandó falvakban élt és földet 
művelt. A társadalom közel sem minden férfitagja volt katona is egyben, a ka-
landozó hadjáratok résztvevői zömmel a fejedelem, valamint a törzsfők és nem-
zetségfők katonai kíséretének tagjai közül kerültek ki. A hadjáratok révén szerzett 
zsákmány és adó túlnyomórészt nemesfémből és luxuscikkekből állott, nem pedig 
élelmiszerből. Ily módon nem is e réteg eltartását — s különösen nem az egész 
nép eltartását! — szolgálta, hanem a törzsi-nemzetségi arisztokrácia, s kisebb 
mértékben annak kísérete vagyonát gyarapította. Ennek a — zömmel valóban 
nomád — elitnek a hatalma rendült meg a kalandozások során elszenvedett vér-



VITA 2 3 1 

veszteségek, majd kudarcok nyomán. Mire azonban ez bekövetkezett, az egyes 
rétegek közötti vagyoni különbségek már oly mélyrehatóvá váltak, hogy e törzsi-
nemzetségi arisztokráciának érdekében állott mindent elkövetni — s el is követtek 
mindent — hatalmuk és vagyonuk megőrzése érdekében. E réteg azon tagjai, 
akik felismerték, hogy „előre kell menekülniük", az Árpád-dinasztia egyik ága 
mellett sorakozhattak fel, s kíméletlenül leszámoltak a dinasztia azon ágával, 
amely körül a változatlanságot, a kalandozások további folytatását óhajtók, s e-
gyúttal a magyarságot a felmorzsolódás felé vezetők csoportosultak. E küzdelem 
emlékét őrizhetik Konstantin császár azon mondatai, amelyek a fejedelemnek 
nem engedelmeskedő törzsfőkre utalnak (bár az eseménytörténetből kikövetkez-
tetetően e széthúzás aligha lehetett jellemző a 10. század első felére, hanem in-
kább csak a 40-es évekre). A küzdelemben a változást követelő erők kerekedtek 
felül Taksony idejében — olyannyira, hogy a korábbi nagyfejedelemnek még a 
nevét sem őrizte meg az emlékezet —, majd Géza korában, aki „véres kézzel" 
biztosította a hatalmát, és Szt. István uralma alatt is, akinek harcairól a megin-
duló magyar írásbeliség már részletesen beszámolt. Törekvésük azonban nem 
járhatott volna sikerrel, ha hiányzott volna az a társadalmi-gazdasági alap, ame-
lyet a letelepedett, vagy letelepedőfélben lévő saját néptömegeik jelentettek. Ezek 
hiányában arra a sorsra juthattak volna, mint az avarok 626 után: alávetett né-
peik elszakadnak, a keletről beáramló csoportok (az avarok esetében az onogurok, 
Taksony idejében a besenyők) bejelentik igényüket a főhatalomra, s ha sikerül is 
azt megőrizniük, a bezárkózás, elszigetelődés lassan felőrli erejüket. 

A régészeti adatok tehát — Kristó Gyula könyve alapján úgy túnik — el-
lentmondásba kerültek a történeti forrásokkal. Ez az ellentmondás azonban csu-
pán látszólagos: egykorú, belső írott forrásaink ugyanis nem léteznek (219. o.). 
Miután a régészeti leletek tanúságait mereven elutasította, e hiányt a szerző 
kétféleképpen próbálta áthidalni: térben és időben távol eső analógiák felhaszná-
lásával, valamint — igen szelektíven válogatott és szubjektívan értelmezett — 
külső írott források vizsgálatával. Az analógiákról: nem lehet kilométerek ezreit, 
évek százait egy könnyed mozdulattal átugrani, s a 6. századi türkök és a 20. 
századi altáji nomádok jellegzetességeit a 10. századi magyarokra is érvényesnek 
vélni (220. o.). Egyébként is: az Altáj vidéki nomád és a dél-ukrajnai nagyállat-
tartók között ég és föld a különbség (Matolcsi 1983. 281-306.). A források közül 
pedig nem lehet csak azokat elfogadni, amelyek a magyarok nomád voltát sugall-
ják, s lesöpörni azokat, amelyek életmódjuk sokszínűségéről tanúskodnak (Ma-
szudi, Ibn Ruszta). E kérdésben rendkívül megszívlelendőnek tartom Ecsedy Il-
dikó alábbi szavait: „A nomádok tetteit ugyanis a falaik mögé húzódó földművesek 
jegyzik fel először, a maguk szemszögéből, és korlátozott történelmi horizontjuk-
nak esetleg nagyon is történetietlen perspektíváiba helyezve őket, megjelenésük-
nek csakis a sérelmes mozzanatait, s legfeljebb szembetűnő külsőségeit regiszt-
rálva. S ezért a földművesek számára a nomád többnyire „harcias", „támadó", 
„rabló"; a távolabbi „békés", azaz gyenge és (még vagy már) többé-kevésbé helyhez 
kötött pásztorközösségekről nem is igen szereznek tudomást." (Ecsedy 1983. 17.). 

Számomra úgy tűnik, némely történészünk nem, vagy csak igen nehezen 
veszi tudomásul azt a tényt, hogy a 10. századi magyar történelemről kortárs 
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belső írott forrásunk nincs, a külső írott forrásokat csak igen komoly fenntartá-
sokkal szabadna használni, s e töredékes információk újabb és újabb átforgatása 
csak új hipotéziseket, nem pedig új eredményeket szül. 

Kristó Gyula jelen könyvének érvrendszerét egyetlen hipotézisre építette: 
arra, hogy a magyarok nomádok voltak. Ha ezt nem tudja kétségbevonhatatlan 
módon bebizonyítani, tételei összeomlanak. Márpedig e könyvében ezt távolról 
sem tudta bebizonyítani. 
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Kristó Gyula 

A HONFOGLALÓK RÉGÉSZETI HAGYATÉKÁNAK 
KELTEZÉSÉRŐL 

(Rendhagyó válasz bírálóimnak) 

Amikor kéziratban végigolvastam a Századok szerkesztősége jóvoltából Ré-
vész László és Takács Miklós írásait (recenzióit, műfajukat tekintve vitacikkeit), 
a szokásos gyakorlat szerint két lehetőség közül választhattam volna. Az egyik 
szerint pontról pontra haladva sorolhattam volna elő kifogásaimat az azokban 
olvasható megállapításokkal szemben, kitérhettem volna az esetleges egyetérté-
sekre, tisztázhattam volna az adódó félreértéseket. Ez esetben pontosan kiderül-
hetett volna viszonyom a két íráshoz. Kérdés azonban, hogy ez mennyiben érde-
kelne a vitacikkek szerzőin kívül különösebben valakit is. A másik lehetőség az 
lett volna, hogy megragadom az alkalmat, és — válasznak álcázott tanulmány 
formájában — újólag kifejtem megbírált nézeteimet. Ettől azért riadtam vissza, 
mert nem hiszem, hogy az igazság mennyiségi kérdés lenne, vagyis hogy annak 
van igaza, aki többször mondja el a véleményét. Végül is a válaszadás egy har-
madik, rendhagyó módozatát választottam: tanulmányt írtam a honfoglalás kor-
ral foglalkozó magyar régészettudomány egy neuralgikus kérdéséről, a leletek, 
tárgyak keltezéséről (s csupán e dolgozat végén teszek a vitacikkekkel kapcsolat-
ban néhány észrevételt). 

Azért választottam ezt a témát, mert mind Révész, mind Takács írása nagy 
nyomatékkal hangoztatja ennek a kérdésnek a fontosságát. Révész ezt írta: „A 
honfoglalás kori leletek keltezését tekintve, valóban komoly feladatok állnak még 
a régészeti kutatás előtt", Takács meg számos dolgozatában kifejtette azt, „meny-
nyire nehéz ma még biztos időrendi következtetéseket levonni számos, objektív 
és/vagy szubjektív tényező szerencsétlen összhatása folytán", illetve megállapí-
totta: „az életmódról folytatott vita alapja az időrend". (A vitacikkek oldalszámaira 
— mivel nem tördelt és végleges oldalszámokkal ellátott kéziratokat kaptam — 
nem tudok hivatkozni, feltételezem azonban, a visszakeresés nem okoz túlságosan 
nagy gondot az Olvasónak.) Úgy gondolom, mindenképpen tisztességesebb eljárás 
volt részemről ezt a — bírálóim által egyetemlegesen fontosnak tartott — témát 
tollhegyre tűzni, semmint pl. az etnikai minősítés kérdését; ezzel kapcsolatban 
Révész is elismerte: „a régészet nem tud etnikumot meghatározni", legalábbis 
egyedekre (sírokra) lebontva valóban nem. Az időrend meghatározása olyan kulcs-
fontosságú pontja a történészek és régészek együttműködésének, hogy nagyon 
sok kérdésben a kronológiai meghatározások űgyszólván egymagukban perdön-
tőek lehetnek. Magam nem vagyok régész, mindössze olyan történész, aki figye-
lemmel kíséri, olvassa a régészeti szakirodalmat (még ha bírálóim ez utóbbiban 
kételkednek is). Igaz, a régészeti szakirodalomban (és főleg a leletekben) való 
tájékozottságom nem vetekedhet az övékével. Kívülálló voltom — a számos hát-
rány ellenére is — egy előnnyel mindenesetre kecsegtet, azzal, hogy (képletesen 
szólva) nem vagyok benn az erdőben, de éppen ezért talán nemcsak a fákat látom, 
hanem olykor az erdőt is. Más szavakkal: nem elsősorban ásatási tárgyak vannak 
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a szemem előtt, hanem valamicskét érzékelek azokból a jelenségekből, összefüg-
gésrendszerekből, amelyeknek szerény (de a maguk helyén aligha túlbecsülhetően 
jelentős) szeletét, a hajdani életmegnyilvánulásoknak egy-egy vetületét mutatják 
a régészeti leletek. Mi, történészek, akik a változást mérjük az időskálán, joggal 
lehetünk kényesek arra, hogy aki történeti kérdésekkel foglalkozik, lehetőség sze-
rint a legpontosabban keltezzen. A honfoglalás kori régészeti leletanyag datálá-
sának fogas kérdéseit nem megoldani akartam (ha akartam volna, sem tudtam 
volna), csupán arra törekedtem, hogy figyelemfelhívással, néhány szemponttal és 
példával hozzájáruljak egy leendő szilárd — a jelenleginél mindenesetre stabilabb, 
kevésbé önkényes, azaz nem prekoncepciók és érzelmek diktálta — kronológiai 
rend alapjainak megvetéséhez, amelynek megalkotása archeológusokra vár. 

Ügy vélem, vitapartnereim bírálatát nagymértékben azon eljárásom váltotta 
ki, ahogyan állást foglaltam a régészet eredményeit és lehetőségeit illetően a kel-
tezés, az etnikum-meghatározás és a társadalmi hovatartozás megítélése dolgá-
ban. Bármily szívesen is tértem volna ki e dolgozatban az utóbbi kettőre, mégsem 
tehettem. A terjedelmi és időbeli korlátok mellett két körülmény szabott gátat 
ennek. Egyrészt azon alapelvem, hogy ne ismételjem meg a korábban általam 
már elmondottakat (újat pedig aligha tudtam volna azokhoz képest mondani), 
másrészt pedig az az axióma, hogy sem az etnikai, sem a társadalmi minősítés 
vonatkozásában nem lehet érdemben állást foglalni addig, amíg az időrend biztos 
körvonalai nem alakultak ki. Ezért szorítkoztam — a csábítások ellenére is — a 
kronológiai kérdésekre. A honfoglalás kori régészetben az időrendre vonatkozóan 
(főleg egyes tárgytípusokat illetően) nem kevés maradandó — vagy annak tűnő 
— eredmény született az elmúlt évtizedekben. Ezek közül többre az alábbiakban 
utalok. Ugyanakkor — megítélésem szerint — nagyon sok még a tisztázatlan 
keltezési probléma, illetve számos esetben a javasolt megoldások vitathatónak 
tűnnek. Tanulmányomat igyekeztem úgy összeállítani, hogy kiderüljön belőle: 
nem légbőlkapottak azok a — korábbi munkáimban megfogalmazott — kételyek, 
aggályok, amelyeknek a régészet bizonyos keltezési „eredményeit", illetve lehe-
tőségeit illetően hangot adtam, s ennélfogva nem jogtalanok azon kritikai meg-
jegyzéseim sem, amelyek bizonyos régészek által tisztázatlan kronológiai mezők-
ben elhelyezett eseményeknek, folyamatoknak, megoldásoknak szóltak. Tudatá-
ban vagyok annak, hogy a kronológiai nehézségek kettős természetűek: egyrészt 
emberi-kutatói mulasztásokból (hiányos anyaggyűjtésből, a prekoncepció túlzott 
erejéből, nem kellő körültekintésből stb.), másrészt a tárgyak, régészeti jelenségek 
keltezhetőségének objektív korlátaiból fakadnak. Tudom, hogy a régészet soha 
nem adhat annyira pontos időmeghatározást, mint amilyenek a napi dátumokat 
feltüntető évkönyvekben vagy oklevelekben találhatók. Éppen ezért a finom kro-
nológiai rendbe tagozódó jelenségekről a régésznek nem lehet — az időrendet 
illetően — olyan súlyú szava, mint az írott források e csoportjaival foglalkozó 
történésznek. Ugyanakkor — mivel bizonyos folyamatok, helyzetek az írott for-
rások hiánya vagy szűkössége miatt kizárólag vagy döntően régészeti úton derít-
hetők fel — az archeológiának mindenképpen az elérhető legpontosabb időmeg-
határozásra kell törekednie. A történelem az idővel dolgozó tudomány. Éppen 
ezért a történeti kérdésekhez csak olyan tudományok nyújthatnak szilárd alapo-
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kon nyugvó adalékokat, amelyek mondanivalójukat az időskálán is többé-kevésbé 
megbízhatóan el tudják helyezni. (A népélet sok, archaikusnak tűnő elemével az 
a legnagyobb baj, hogy ezek keletkezésüket, virágzásukat illetően nem datálhatok. 
Ezért nem tehetem magamévá Takács Miklós azon kritikai véleményét, hogy 
figyelembe kellett volna vennem a honfoglaló magyarok életmódját vizsgáló nép-
rajzkutatók megállapításait is. Ezek az eredmények vagy datálatlan, korhoz nem 
köthető archaizmusokra épülnek, vagy pedig keltezett írott forrásokra. Ez utób-
biakról viszont, lévén a történelemnek is kútfői, kimerítően értekeztem.) így a 
régészettudomány mindazon vonulatának, illetve képviselőjének, ami, illetve aki 
történeti kérdések eldöntéséhez kíván hozzájárulni (ami végtére is lehetőség, de 
nem szükségszerűség), kiemelten kell kezelnie a kronológiai kérdéseket. Bálint 
Csanád az avar kor kapcsán tekintve át a honfoglaló nemzedék(ek) régészeti ha-
gyatékának meghatározását, a keltezés négyféle módszeréről emlékezett meg. Az 
alábbiakban — írásom első részében — magam is e módszerek Bálint által tárgyalt 
sorrendjében teszem meg észrevételeimet. 

1. Keltezés pénzzel 

Bálint szerint „e módszer a leghagyományosabbak egyike, ezt szokás a leg-
inkább megbízhatónak tartani".1 A pénzzel való keltezés azonban a magyar hon-
foglalás kor leletanyagának túlnyomó része esetében nem jöhet szóba, mert nin-
csenek pénzek a sírokban. (Fontos hangsúlyozni, hogy a régészet a honfoglalás 
kort sokkal tágabban értelmezi, mint a történettudomány, legalább a 895-970 
közti időszakot érti rajta.) Az elmúlt évtizedben elkészült a korszak valamennyi, 
akkor ismert pénzleletét feldolgozó monográfia,2 ami nagymértékben megköny-
nyíti a tisztánlátást. Az alábbi megjegyzések tehát csak a honfoglaló anyag kis 
részére vonatkoznak, a bizonytalan számú sírból alig több mint százra,3 vagyis 
az anyag optimális esetben is legfeljebb néhány százalékára. Ezek az érmék ré-
szint hadizsákmányként, részint kereskedelmi tevékenység eredményeképpen ju-
tottak a Kárpát-medencébe (a nyugati és a bizánci pénzek a kalandozó hadjára-
tokból, az arab dirhemek távolsági kereskedők révén). A 108 korabeli érmes sír 
közül 42-ben fegyveres férfi nyugodott, legfeljebb 13-ban fegyvertelen (a az érmes 
sírok másik fele asszony, gyermek vagy ismeretlen nemű személy temetkezéséből 
való). Feltűnő, hogy a zsákmányszerző akciók egyéb tárgyi emlékei a temetkezé-
sekben nem hagytak nyomot, nyilván azért, mert az új tulajdonos a nemesfémet 
beolvasztotta, és abból saját ízlésének megfelelő vereteket készíttetett. Ilyen kö-
rülmények között a „korabeli érmék... egyedülállóan közvetlen tanúi a hajdani 
vállalkozásoknak. Azért is maradtak meg, mert zsákmányolóik tudatosan az ere-
deti formájukban való megőrzésük mellett döntöttek, akár emlékül, akár mert 
felhasználásukkal nem volt különösebb gond: néhányszor átlyukasztották a pén-
zeket, nem törődve azok érmeképeivel, majd ruházatukra, lószerszámuk szíjaza-
tára erősítették fel, vagy nyakba akasztva hordták tovább őket: ezüstpénzből akár 
30^10 darabot is, aranyból természetesen csak egyet".4 Nagyon fontos megemlí-
teni, hogy a sírokban talált érmék száma — a más forrásból származó dirhemeket 
is beleértve — „meghökkentően kevés" (nem éri el az 500-at). Ennek igazolásául 
két példa: Itália hosszú évtizedeken át évi 10 mérő (375 kg) ezüstöt fizetett a 
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magyaroknak adóként, s ebből a temérdek kincsből érme formájában mindössze 
251 dénár maradt meg. A másik példa még meglepőbb tanulságot hordoz. Bár a 
magyarok 862-955 között csaknem száz éven át meglehetős gyakorisággal láto-
gatták zsákmányszerzés célzatával a német területeket, onnan összesen 20 érme 
maradt fenn, abból is 12 egyetlen sírban, a karosi II. temető 52. sírjában.5 Az 
érmék csekély számára nem lehet kielégítő magyarázat az, hogy az adókat nem 
pénzben, hanem veretlen ezüstben kapták a magyarok, hiszen a zsákmány bizo-
nyosan elsősorban a nemesfémből való pénzekre terjedt ki. Szó sincs tehát arról, 
hogy a sírokban fennmaradt pénzek a beáramlott érmemennyiség „reprezentatív 
mintavételét" jelentenék akár területi megoszlás, akár a különböző eredetű érmék 
egymáshoz viszonyított számbeli aránya, akár egyéb más szempontok tekinteté-
ben. Nem elég „csapás" ránk nézve, hogy az érmés sírok a ránk maradt honfog-
lalás kori (?) temetkezések mindössze kis részét teszik ki, hanem még azt is el 
kell viselnünk, hogy ami fennmaradt, az sem mutat a fennmaradásban bármiféle 
rendszerre, ami mögé koncepció lenne felvázolható. El kell fogadnom Kovács Lász-
ló azon véleményét, hogy az érmék megmaradásában új tulajdonosaik akarata 
döntött: ők határoztak az érmék eredeti formájában való megőrzése mellett, akár 
emlékül is. Egy koherens, a Kárpát-medence egészére érvényes rendszer helyett 
az érme zsákmányolójának szubjektív akarata érvényesült tehát az érme meg-
semmisítése (beolvasztása) vagy érmeként való megőrzése dolgában. Ha a tulaj-
donos úgy határozott, hogy az érmét érmeként őrzi meg, rendre átlyukasztotta 
(2 vagy 4 Íjaikkal), és díszként használta, illetve családtagjainak (asszonyának, 
gyermekeinek) adta oda használatra. 

Ebben a helyzetben a lehető legkisebb valószínűsége annak van, hogy a 
tulajdonos az érmét megszerzése és érmeként való meghagyásáról szóló döntése 
után röviddel eltemettette. Márpedig a magyar régészettudomány egyik-másik 
képviselője határozottan ezt a nézetet vallja. Mesterházy Károly arra gyanakszik, 
hogy „a pénzeket viszonylag hamar sírba tehették, legkésőbb a kibocsátójuk ha-
lála utáni évtizedben. így mind a szamanida dirhemek verési ideje, mind a nyugati 
pénzek kibocsátójának halála utáni időpont jelzi a temetés időpontját".6 Révész 
László szerint biztos, hogy a karosi II. temető már említett 52. síijában található 
érmék — Gyermek Lajos (899-911) mainzi denárai és a szamanida emír 904— 
905-ben vert dirhemei — „tulajdonosukkal együtt még a X. század első negyedé-
ben a földbe kerültek".7 Hogy eleve nagyobb óvatosság lett volna indokolt, már 
önmagában a karosi I. és II. temető érméiből következik: e sírmezőkből 864-866. 
és 893-894. évi veretek is ismeretesek, vagyis olyanok, amilyeneket a honfoglalás 
előtt vertek. Még ennél korábbi veretek is felbukkannak honfoglalás kori sírok-
ban. így pl. a tiszaeszlár-bashalmi Fenyvestábla I. temetőjének 13. sírjában Jám-
bor Lajos császár (814-840) bourges-i ezüstözött bronz denára vagy a Balaton-
szemes-Landler Jenő utcai temetkezésen Theofílosz, II. Mihály és Konstantin 
társcsászárok (832-839) solidusának negyede. Cifrázza a dolgot, hogy az előbbi 
sírban Jámbor Lajos denára II. Lotár itáliai király (945-950) veronai denárával 
együtt fordult elő.8 Nem haszon nélküli újra Mesterházy Károlyt idéznem: „a 
nyugati pénzek jelentős része 9. századi. A 9. századi pénzek keltező értékét az 
szabja meg, hogy volt-e a sírban későbbi érem vagy sem. Ha egész sor pénz volt 
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a sírban, akkor nyilvánvaló, hogy a legkésőbbi veretet kell figyelembe venni. A 
9. századi nyugati pénzeket tartalmazó sírok közül 5 esetben volt későbbi is..., 
négy esetben csak 9. századi pénzt találtak". Mesterházy következetes volt elmé-
leti tételéhez, így felvetette: a 9. századi pénzeket rejtő sírok alapján annak a 
vidéknek a „megszállását régészeti úton is 895 elé keltezhetjük",9 vagyis a magyar 
honfoglalás (illetve annak első felvonása) 895 elé helyezendő. Mivel azonban az 
erre vonatkozó egyéb bizonyítékok hiányoznak, így aligha gondolhatunk arra, 
hogy közvetlenül a Jámbor Lajos vagy a Kopasz Károly (840-877) halála utáni 
évtizedben (tehát 850 körül vagy a 880-as években) a magyarok megszállták a 
Kárpát-medencét (illetve annak bizonyos részeit), így Mesterházy tételének nincs 
realitása. Szó sem lehet tehát arról, hogy az érméket legkésőbb kibocsátójuk halála 
utáni évtizedben sírba tették volna. A pénzzel „keltezett" honfoglalás kori sírok 
megásásának időpontja vonatkozásában az érme verésének időpontja kizárólag 
terminus post quem-ként jöhet szóba, de nem ad sem pontos, sem nagyjából hoz-
závetőleges időpontot a sírokban eltemetettek halálának időpontjára nézve. A 
veret kelte után bizonytalan hosszúságú idő telt el az érme sírba kerülésig, hiszen 
nem tudjuk, hogy az érme külországban, a veret helyén mennyi ideig volt forga-
lomban, illetve azt sem, hogy az érmét a Kárpát-medencébe hazahozó új tulajdo-
nosak) meddig használta(ták) díszként. Mutatnak adatok arra, hogy az érmék a 
külországban értékmérőként sokáig forogtak. Kovács László helyesen utalt arra, 
hogy a „9. században vert itáliai, francia és német pénzek nem a honfoglalást 
megelőzően a Kárpát-medencébe települt s azonnal portyázni indult harcosokra 
utalnak, hanem az ottani pénzforgalomban való hosszú jelenlétük tanúi". A bi-
zánci aranypénzek „még tovább maradtak forgalomban..., nem véletlen tehát, 
hogy a 934-970 között adatolt bizánci hadjáratokban... még Theofülosz császár 
(832-839) solidusához is hozzá lehetett jutni".10 

Bizonyos nyomok szerint az érmék a Kárpát-medencében szintén hosszú 
időt töltöttek a föld felett (persze, nem értékmérőként, hanem díszként). Mivel 
érmék köznépi környezetben is fel-felbukkannak, megkockáztatható, hogy „a 
pénzszerző fegyveres férfiaktól érméik egy része másod- vagy sokadkézbe került 
tovább".11 Hogy ez a hosszúnak gondolható idő az érme külországi verése és 
kárpát-medencei sírba kerülése között ténylegesen mennyi volt, nem deríthető 
fel egyértelműen, legalábbis önmagában a pénzek alapján biztosan nem. Révész 
László a karosi temetőket régészeti módszerekkel 950 elé keltezte, s mivel azok-
ban az utolsó veretek 924 előttiek, úgy vélte: „Még ha minden pénz esetében azt 
a szélsőséges [kiemelés tőlem - K. Gy.] esetet feltételeznénk is, hogy verési ideje 
és utolsó tulajdonosa általi megszerzése, valamint a megszerzés és a sírba kerülés 
között évtizedek teltek el", akkor is 950 előtti időpont adódik a temetők felső 
határaként.12 Vagyis Révész legfeljebb 25 évet (vagy — mint fentebb Gyermek 
Lajos mainzi denárait illetően idéztem — más alkalommal még ennél is kevesebb 
időt, 911 és 925 között 14 esztendőt) tételezett fel szélsőséges esetként az érme 
verése és sírba helyezése között. Magam iménti okfejtésem alapján sem a 14, sem 
a 25 évet nem tekintem szélsőséges esetnek, hanem a néhány (három-öt) évtizedet 
vélem normális időnek, s az ezen túli időt gondolom szélsőséges esetnek. Erre 
utalhatnak életkori megfigyelések is. Ha harcos fiatalember szerezte az érmét 
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külországi zsákmányul, legalább 25-30 évig viselhette, ha viszont még másod-
vagy harmadkezes tulajdonossal is számolunk, ez esetben az időtartam megdup-
lázódik, megháromszorozódik. Bár a nyugati és arab pénzek Kárpát-medencébe 
kerülésének lehetőségei a 10. század közepén megszűntek, ez ilyen érméket tar-
talmazó sírokat nem lehet a 10. század közepével lezárni. Ezt a nézetet Kovács 
László ekként fogalmazta meg: „Az említett pénzeket tartalmazó sírok megásá-
sának kora minden bizonnyal több évtizednyire belenyúlik a 10. század 2. felébe... 
A pénzes temetkezésekben a fegyveres férfiak 10. század első felében megfigyelt 
túlsúlyát a század 2. felére a fegyvertelen férfiak, a nők és gyermekek arányának 
növekedése váltja fel." Kovács végső megállapítása ez: „A korabeli pénzeket tar-
talmazó honfoglalás kori temetkezések a 10. század nagyját kitöltik". Ezek szerint 
tehát a karosi temetők használatát sem lehet pusztán a pénzek alapján a 10. 
század közepe elé keltezni? Vajon a karosi sírok kései darabjai is jócskán bele-
nyúltak a 10. század második felébe? Nem tudom. Hogy Kovács most idézett 
álláspontja mely temetkezésekre mily mértékben igaz, egyéni elbírálást igényel, 
képletbe nem foglalható. Nagyon is indokolt Kovács óvatossága és mértéktartása: 
„A régészettől elvárható részletes honfoglalás kori belső időrendet csak a pénzes 
sírok anyagának alapján nem lehet felállítani. Ezt a feladatot a pénzes temetke-
zések kiemelt fontosságú kezelésén kívül csak a náluk többszörös mennyiségű, 
de érmét nem tartalmazó hiteles sírlelet tárgyainak együttes előfordulási körül-
ményeit vizsgálva lehet majd megoldani."13 Ezért a régészeti leletek időmeghatáro-
zásában a pénzzel való keltezésen kívül más módszerek alkalmazása is szükséges. 

2. Keltezés horizontokkal és analógiákkal 

Bálint Csanád szerint „a pénzzel való keltezés korlátozott számú alkalmaz-
hatósága miatt a horizontokkal és analógiákkal való keltezés a leginkább elterjedt. 
Ez köztudott módon a pénzzel keltezett leletegyüttesek hasonló tárgyaira épít-
kezik, vagy ha nincsenek ilyenek, akkor olyan sírok vagy kincsek leleteire támasz-
kodik, melyek végső soron mégiscsak valahogy a pénzzel keltezett együttesekhez 
kapcsolhatók". Egy megjegyzés erejéig meg kell szakítanom Bálint Csanád szö-
vegének idézését. Éppen az imént láttuk, hogy a pénzzel való keltezés nem ab-
szolút időpontot ad, hanem csak terminus post quem-et. Ebből következően az 
érmeleletekkel való datálásra épülő régészeti (horizontokkal és analógiákkal tör-
ténő) keltezés szintén nem biztosít feddhetetlen kiindulópontot. Ennek ellenére 
— folytatva Bálint megállapításainak idézését — „e klasszikus kormeghatározási 
módszerről sosem mondhatunk majd le", de „egyúttal ne feledkezzünk meg két 
bizonytalansági tényezőről". Bár Bálint avar példákból vonta le következtetéseit, 
ezek a magyar honfoglalás korára nézve is maradéktalanul érvényesek. Az egyik: 
a legtöbb tárgytípus és díszítőelem pontos életkorát nem ismerjük, a másik: a 
„mi mit keltez" kérdése. A kettős keltezés Fettich Nándor által felvetett kérdés-
körénél (a tárgy készítése vagy megszerzése, illetve földbe kerülése)14 jóval bo-
nyolultabb helyzetről van szó. „Hogyan lehetséges eldönteni, hogy az adott sír 
esetében egy tárgy mellékelése a temetés időpontjában már vagy még nem volt 
divatban? A tárgyak készülési, használati és földbekerülési ideje között rendkívül 
komplex összefüggések lehetőségei állnak fönn." Egy tárgytípus előállítási peri-
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ódusa, használatban maradása, birtokosának élete és a tárgy megszerzési idő-
pontja között „elvileg eltelhetett igen kevés, de igen hosszú idő is (egy évtized 
vagy egy évszázad)".15 Az alábbiakban azon újabb kísérletekről szólok, amelyek 
a magyar honfoglalók első nemzedéke régészeti emlékanyagának meghatározá-
sára tettek kísérletet. 

Hogy miként változott meg az alapvető felfogás, azt jól tükrözi az alábbi 
két vélemény, amelyet Mesterházy Károly összegzése — amelynek tárgyalására e 
helyütt hely- és időhiány miatt nem térek ki — szavaival idézek: „A honfoglalás-
kori leletek időrendjét másképp képzelte el Fettich N. és másképpen László Gy. 
Fettich minden szép leletről feltételezte a levédiai eredetét, készülését. László Gy. 
pedig azt hangsúlyozta, hogy kellett saját ötvöseinknek is lenni, akik már a Kár-
pát-medencei igényeket elégítették ki. A pontosabb időrendre csak homályos el-
képzelések voltak".16 Erre a véleménykülönbségre utalt Dienes István e monda-
tokkal: „A karancslapujtői sírhoz hasonló, pompás mellékleteket szolgáltató síro-
kat a honfoglalók első nemzedékének szokás tulajdonítani. E keltezés mögött az 
a felfogás lappang, hogy e rangosabb tárgyak még a régebbi szállásterületen ké-
szültek és idegen mesterek munkái." Dienes azonban ezt a — Fettich Nándorra 
visszamenő — nézetet nem fogadta el. Szerinte az államalapítás korában a „hon-
foglalók előkelőire oly jellemző emlékanyag egyszeriben eltűnik", azért, mert „a 
törzsi-nemzetségi arisztokrácia, kiváltságait féltve, feladja ősi pogány temetkező-
helyeit, és az új hatalom mellé állva elsőnek temetkezik — keresztény módon — 
az új hit felépülő templomaiba, illetve az általuk alapított monostorokba", az új 
renddel szemben az ellenállást választók csoportja pedig elveszti javait, „és te-
metkezései is szegényessé válnak". Dienes végső összegzése szerint „pusztán a 
rangos, ritka ötvösemlékek alapján nem keltezhetjük tehát e temetkezéseket a 
legkorábbi időkre, legfeljebb annyi bizonyos, hogy az államalapítást megelőző kor-
szakból valók". Ugyanakkor Dienes is megkísérelte a karancslapujtűi leletet pon-
tosabb időhöz kötni. Úgy vélte, hogy mivel a díszítetlen felületű, visszapödrött 
végű keskeny pántkarperec „inkább a század első feléből, első két harmadából 
ismeretes", a karancslapujtői lelet esetében a temetkezés felső időhatárát a X. 
század végénél szűkebbre lehet vonni. Ennek megerősítéséül hozta fel, hogy maga 
ilyen karpereceket ásott ki az orosházi I. számú temetőben Hugo és Lotár (931-
945) érméjével együtt.17 Meg kell jegyeznem, az orosházi temetőt a pénz alapján 
csak akkor lehet a 10. század közepére keltezni, ha a pénz verésétől — a Kár-
pát-medencébe kerülésén és itteni használatán át — a földbe jutásáig eltelt időt 
legfeljebb egy évtizedre tesszük, ami végül is egyedi esetben nem elképzelhetetlen. 
Am hogy úgyszólván minden, pénzzel „keltezett" sír esetében ugyanezt a „meg-
oldást" alkalmazzuk, azaz hogy legfeljebb egy évtizednyi idővel számoljunk az 
érme verésétől a földbe kerüléséig, teljességgel valószínűtlen, ellentmond annak 
a fenti elvnek, hogy az érme éppen azért menekült meg a tulajdonos akarata 
szerint a beolvasztástól, mert az viselni, használni óhajtotta. Azt pedig ugyancsak 
nehéz feltételezni, hogy a zsákmányként érmét szerző fiatal emberek 10 éven 
belül mind elhaláloztak, s így velük temették a pénzt is. 

Miért időzöm újra a pénzes sírok kérdésénél? Azért, mert a horizontokkal, 
analógiákkal való keltezés — mint Bálint Csanád fentebb idézett soraiból kitűn-
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hetett — végső soron a pénzek keltező szerepére megy vissza. A továbbiakban 
Révész László karosi monográfiája alapján néhány példát hozok fel tárgyak, tárgy-
típusok keltezésére, illetve az ezzel kapcsolatos problémákra. Egyik példám a 
gombos nyakú kengyelhez kapcsolódik. Mivel ennek a kengyeltípusnak egy vál-
tozata a karosi II. temető 51. síijában előfordul, így Révésznek a temető feldol-
gozása kapcsán állást kellett foglalnia a tárggyal kapcsolatban. Elfogadta Mes-
terházy Károly és Kovács László nézetét, hogy ti. e kengyeltípus Kelet-Európából 
hiányzik, „így őseinkhez inkább bajor-német kapcsolatok révén" kerülhetett. Ré-
vész szerint Mesterházy és Kovács a 10. század első kétharmadára keltezte a 
karoling-normann típusú kengyeleket. Révész azonban alaposan szűkített ezen a 
tág időközön. Mivel az említett sírban 898/899-ben, 906/907-ben és 910/91 l-ben 
vert dirhemek voltak, szerinte „úgy tűnik tehát, a karosi lelet a legkorábbiak 
közül való, tulajdonosa akár az első [kiemelés tőlem - K. Gy.] kalandozó hadjá-
ratok egyikén a birtokába juthatott. Ugyanakkor előkerülése arra is felhívja fi-
gyelmünket, hogy e kengyeltípus használatával már a honfoglalók első [kiemelés 
tőlem - K. Gy.] generációjánál is számolnunk kell".18 Ezt a magyarázatot több-
szörös nehézség terheli. Először: alapszabály, hogy ha egy sírleletben több, kü-
lönböző korú érme van, a legutolsó veret (a zárópénz) használható fel a datáláshoz 
kiindulópontként.19 Ez esetünkben 910/911. Ez a verés, a kibocsátás dátuma. Mi 
a biztosíték azonban arra, hogy az a folyamat, amely az érme verésétől földbe 
kerüléséig tartott (miközben a dirhemnek Közép-Ázsiából el kellett jutnia a Kár-
pát-medencébe, továbbá az új tulajdonosnak is használnia kellett), a minimális 
— egy-egy esetben feltehető, de minden egyes esetben meg nem engedhető — 10 
év alatt végbement? Ugyanis csak mintegy 10 évnyi időköz esetén van létjogo-
sultsága annak a feltevésnek, hogy az a dirhemmel temetkező személy, akit esze-
rint a 920-as évek elején tettek sírba, fiatalabb emberként az első kalandozó had-
járatok egyikén hozzájuthatott a nyugati típusú kengyelhez. Másodszor: Révész 
elhallgatja azt a tényt, hogy Mesterházy és Kovács nem egyszerűen a 10. század 
első kétharmadára keltezték e kengyeleket, hanem nem láttak lehetőséget a ko-
rábbi keltezésre. Mesterházy szerint „biztosnak látszik a nyugati kengyelek vi-
szonylag késői [kiemelés tőlem - K. Gy.] magyarországi megjelenése". A nagyon 
kevés hiteles leletegyüttes közül, amely ilyen kengyelt rejtett magában, a szeredi 
II. 2/5-ös és az ártándi 207. számú sírban nő nyugodott. Mesterházy szerint „a 
szeredi és az ártándi leletek egyaránt a X. század első két harmadára keltezhe-
tők", e kengyelek „a honfoglalók második [kiemelés tőlem - K. Gy.] nemzedékéhez 
tartozhattak".20 Kovács László — egyébként vitatható módon, mivel argumentum 
e silentio-ra épített (ami meglehetősen gyakori a régészeti kelet-meghatározások-
ban) — a kengyelt tartalmazó sírok felső határát „bizonyos késői leletek (s-végű 
varkocskarika, fonott gyűrű, magyar érme stb.) hiánya" miatt húzta meg a 10. 
század 60-70-es éveinél, az általa tárgyalt Nagytarcsa-Temető utcai, kengyelpárt 
tartalmazó sírt — bronz karikagyűrűjét is figyelembe véve — „hozzávetőlegesen 
a 10. század második harmadára, ill. annak végére keltezte".21 Harmadszor: Ré-
vész nem figyelt fel arra, hogy e karoling-normann (gombos nyakú) kengyelek 
kevésbé illenek a honfoglaló magyarok (férfiak és nők) puha talpú csizmáihoz, 
amelyek ívelt talpalójú, könnyű kengyeleket igényeltek. A most tárgyalt, idegen 
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eredetű tárgytípus ugyanis a magyarok számára szokatlan alakú, nagyobb súlyú, 
feleslegesen nehéz, egyenes talpalójú kengyel volt. Bár teljes joggal feltehető, hogy 
a kalandozók zsákmányként hoztak be e típusból néhányat a Kárpát-medencébe, 
s asszonyaiknak ajándékként adták tovább,22 más magyarázat (és keltezés) is 
felmerült. Mesterházy feltette, hogy e kengyelek férfi sírokban való feltűnése 
„talán a nyugati fegyverzet megjelenésével kapcsolatos".23 Az ugyanezen tárgy-
típusba sorolható geszti kengyelek kapcsán Nevizánszky Gábor a magyaroknál 
való megjelenésüket egyenesen a hadsereg Géza fejedelem kori átszervezésével 
kapcsolta össze.24 Ne feledjük, a karoling-normann típusú kengyelt tartalmazó 
karosi II/51-es sírban, amelynek e leletét Révész László az első kalandozó hadjá-
ratokból eredeztette, férfi feküdt. A fentebbi három megjegyzést figyelembe véve 
megállapítható: Révész keltezése, vagyis e tárgynak a honfoglalók első nemzedé-
kéhez kötése nem tűnik megnyugtató megoldásnak. 

Még továbbra is a kengyeleknél kell maradnunk. Kovács László szerint „a 
trapéz alakú kengyeles sírok általános keltezésének kérdésében is a kardos-szab-
lyamarkolatú kardos temetkezések lehetnek a legfontosabbak, hiszen koruk vi-
szonylag pontosan, a 970-es évektől kezdődő időszakra határozható meg". Úgy 
vélte, hogy bár a kengyel átalakulásának folyamata „már valamikor a 10. század 
első felében is megindulhatott, a trapéz alakú kengyeltípus csak a század második 
felében válhatott gyakorivá, sejthető összefüggésben a fegyverzet részleges áta-
lakulásával Géza nagyfejedelem uralkodása idején". E kengyeltípus szinte kivétel 
nélkül férfi sírokból ismert, akiknek túlnyomó többsége fegyveres volt.25 Feltűnő, 
hogy a Felső-Tisza-vidék 10. század első felére keltezett temetkezéseiből hiányzik 
ez a típus. A karosi II. temető 41. síijából viszont felszínre került. Révész László 
nem gondolt arra, hogy a trapéz alakú kengyelek eddigi datálását alapvetően 
módosítsa, „legfeljebb egyes példányoknak a X. század 40-es, 50-es éveiben történő 
megjelenését valószínűsíthetjük. A karosi kengyelek a típus legkorábbi [kiemelés 
tőlem - K. Gy.] darabjai közé tartozhatnak, s tulajdonosukkal együtt a temető 
használatának utolsó fázisában kerülhettek a sírba. Erre utal az a tény is, hogy 
a 11/41. sír a temető ENY-i szélének a peremén, a domb lejtőjén helyezkedett 
el".26 Szemmel láthatóan Révész nem „engedi" a karosi leleteknek, hogy azok 
átlépjék a „bűvös" 950-es éveket, vélhetően 955-öt. Vajon mivel valószínűsíti Ré-
vész azt, hogy a karosi trapéz alakű kengyel a típus legkorábbi darabjai közé 
tartozik? Az egyetlen „érv", hogy temető szélén fekvő sírról van szó, nem jöhet 
komolyan szóba, hiszen a sír temetőben elfoglalt helye csak relatív és nem ab-
szolút kronológiát ad, azt jelzi, hogy bizonnyal későbbi, mint a domb tetején levő 
sírok. Más szavakkal: a 11/41. sír helye éppen a sír relatíve késői voltát mutatja, 
ami összhangban van azzal, hogy a benne levő trapéz alakú, vállas kengyel első-
sorban a 10. század második felének régészeti tárgya lehet. Ugyanez a keltezési 
lehetőség merült fel az imént tárgyalt karoling-normann típusú kengyel esetében 
is. E sírok halottjainak eltemetési idejeként tehát gyanúba foghatók a 960-as évek 
vagy akár a még későbbi évtizedek is. Nem haszon nélküli megemlíteni, hogy a 
11/41. sírban bronzveretes tarsoly és vasszablya is volt. Ezek szerint ezekre a 
tárgyakra is érvényes lenne a 960 utáni földbe kerülés? Kovács László a szablya-
kard fegyverváltás idejét pénzleletekkel „keltezett" sírok alapján akként határoz-
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ta meg, hogy a szablyás sírokat „a 970/80-as évekig áshatták meg", de nem zárta 
ki, hogy a szablyákat tovább is használhatták,27 sőt készíthették is. Maga Révész 
elismeri, hogy a nevezetes „bécsi szablya а X. század közepén vagy az azt követő 
évtizedekben készült, talán Taksony nagyfejedelem uralkodása alatt", de ehhez 
már nem volt köze a felső-tiszai fejedelmi központnak (Karosnak) és a mellette 
dolgozó ötvösműhelynek, amelyek ekkor már nem léteztek.28 Kezd tehát körvo-
nalazódni, hogy miért ragaszkodik Révész minden karosi sír 950-es évek (955) 
előtti datálásához. 

Egy rövid kitérő erejéig azt szeretném felvillantani: olyan esetekben, amikor 
a tárgy hordozta magán a hosszű — mi több: igen hosszú — használat jegyeit, 
tehát maga szolgált valamiféle, időre utaló bizonyítékkal (ami — persze — nem 
abszolút kronológia), milyen következtetésekre jutott Révész annak érdekében, 
hogy ebből a leletek minél korábbi volta (és minél korábbi földbe kerülése) adód-
jék. Ezt írja: „A karosi 11/52. sírban talált öweretek rendkívül kopottak, némelyik 
közülük javított vagy töredékes is. Mindez hosszú használatukat jelzi." Ha viszont 
ezeket egy, 895 utáni műhely munkájának tekinti, könnyen lehet, hogy a rend-
kívül erőteljes kopás magyarázatául nem elégséges még a 955-ig eltelt idő sem. 
De mert a sírban 905/906-ban vert arab dirhemek és Gyermek Lajos (899-911) 
mainzi denárai találhatók, ebből Révész arra a következtetésre jut: „tulajdonosuk 
legkésőbb [kiemelés tőlem - K. Gy.] а X. század első negyedének végéig élhetett". 
A pénzleletek keltező értékéről fentebb elmondottak tükrében ez igazol(hat)atlan 
feltevés. De még így is kevesellhette Révész a 895 és 925 közti 30 évet a nagymérvű 
kopás magyarázatára, ezért jutott arra az újabb, megint igazol(hat)atlan feltéte-
lezésre, hogy a sírban nyugvó személy („vezér") „hatalmi jelvényeihez már 895 
előtt is hozzájuthatott". (A feltett „kitűnő keleti párhuzam"-okra általában tör-
ténő hivatkozásnak nincs pontos kort jelölő értéke.) Ahhoz azonban, hogy a fel-
tevés egymás élére rakott „kártyalapjai" megálljanak ideig-óráig, és ne omoljanak 
rögvest kártyavárként össze, még egy feltevésre volt szüksége Révésznek. Arra 
nevezetesen, hogy Etelközben működött magyar ötvösműhely, ez nem szűnt meg 
a honfoglalás körüli években, hanem — zavartalanul! — folytatta működését 
immár a Kárpát-medencében. Természetesen Révész ezt a kártyát is megjátszotta, 
és ezt a lapot ugyancsak élével a korábbi kártyalapok éleire helyezte. íme: „A 
11/52. sírban nyugvó vezér övdíszeit azonban — akár Etelközben is — egy olyan 
ötvösműhely készíthette, amely a fejedelmi ház szolgálatában állott, s mint ilyen, 
895 után is a fejedelmi központ területén működött." Mivel pedig „a veretes 
övek... nagy része, egyes típusok... pedig döntő többségükben a felső-tiszai teme-
tőkből láttak napvilágot", ez — mások mellett — arra utal: „а X. század első 
felében a Felső-Tisza-vidékén volt a magyar nagyfejedelmek hatalmi központja." 
Márpedig „hogy a X. század közepén nagymértékű hatalmi átrendeződésre került 
sor a magyar törzsszövetségen belül, ezt az elgondolást — a fejedelmi kíséret 
felső-tiszai temetőinek ez idő tájt történő megszűnésével — ... a régészeti adatok 
egyértelműen [kiemelés tőlem - K. Gy.] alátámasztják"; az új hatalmi centrum 
„átkerült Székesfehérvár-Budapest-Esztergom körzetébe".29 Kiderült tehát: Ré-
vésznek azért fontos a karosi temetőket 950 tájával lezárni, hogy ezek ekkori 
felhagyása illeszkedhessék a 955 körül feltett hatalomváltáshoz, illetve még in-
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kább azért, hogy 950 tája előtt Karos vidékén lehessen feltételezni az utóbb Du-
nántúlra került fejedelmi központot. Erről a nézetről majd később szólok, most 
— kitérőm végén — csak arra szeretnék utalni: igazolatlan elemek láncolata 
„épül" Révész okfejtésében egymásra. Nincs bizonyítéka a feltett etelközi ötvös-
műhelyre, nincs arra, hogy ha ilyen volt — mert végső fokon lehetett —, az a 
fejedelemé volt, nincs arra sem, hogy az változatlanul áttelepedhetett a Kárpát-
medencébe, mégpedig éppen Karosra vagy vidékére. 

Egyelőre azonban folytassuk annak ismertetését, miként keltezett régészeti 
leleteket horizontokkal és analógiákkal Révész László! Immár azonban magyará-
zatot kaptunk Révész azon igyekezetére, hogy miért nem hajlandó egyetlen, 950 
utáni temetkezésre utaló halvány nyomot sem mérlegelni, hogy miért irányul 
minden igyekezete arra: semmi adat ne zavarja azon feltételezését, hogy Karos 
temetőit 950 táján használói felhagyták. íme, ezen igyekezet következő példája, 
még mindig az öweretek tárgyköréből. A karosi 11/16. sírból négy bronz öweret 
került elő. Révész alábbi „legközelebbi párhuzamaikat" sorolta elő, a keltezésre 
vonatkozó — általam zárójelben közölt — utalással: 

1. Magyardiószeg, 1. sír (a 10. századon belül pontosabban nem keltezhető); 
2. Taksony (10. század második fele -11. század első fele); 
3. Gáva-Vásártér, 1. sír (10. század vége -11. század); 
4. Miskolc-Repülőtér, 4. sír (éppen Révész László szerint a temető a 10. 

század második harmada -11. század első harmada közötti időre datálható, a 4. 
sír a temető első periódusára). 

Ezen adatsort követően Révész — nem kis meglepetésemre — így összegezte 
a párhuzamok vizsgálatából levont „eredményeit": „A fent ismertetett leletek 
zöme a X. század[i] közepére, második harmadára keltezhető." Magam úgy gon-
dolom, három vagy négy adatból egy (a 4. számmal jelzett) — az is éppen Révész 
datálása — nem tekinthető azok „zömé"-nek. A második adat esetén ugyanis 950 
utántól, a harmadik esetén 975 utántól indul a keltezés lehetséges időhatára, a 
negyedik adat (az 1. számú) pedig egyik álláspontot sem gyámolítja. Révész tehát 
már ekkor affelé „kacsint", hogy ne kelljen átlépnie a „bűvös" 950-es éveket. 
Álláspontja igazolására bevonja a vizsgálatba — datálása szempontjából aligha 
szerencsésen — a vizsgált (tehát a karosi 11/16.) sírban talált fokos bárdot is, 
amely szerinte „közvetett módon megerősíti" a bronz öweretek 10. század kö-
zepére, második harmadára valló keltezését. Ennek a fokos bárdnak egyetlen 
párhuzama van a Kárpát-medencében (Kecel-Vádéi dűlő 2. sír), ahol kétélű kard-
dal együtt látott napvilágot, így — véli Révész — „а X. század második harma-
dánál korábbra semmiképpen sem datálhatjuk ezt a sírt".30 „AX. század második 
harmada" azonban eufemisztikus kifejezés. Elvileg a 933-966 közti időt jelöli, de 
akkor szokták használni, amikor a datálásból e 33 év második fele (950-966) nem 
zárható ki; ellenkező esetben ugyanis „a század második negyede" megjelölés 
járja. Hogy a kétélű kardos temetkezések valóban nem helyezhetők 950-960 elé, 
azt Kovács László vizsgálatai valószínűsítették, aki szerint az ilyen sírok „a ko-
rabeli idegen, ill. magyar érmék hiánya alapján nagyjából a 955/70-es és az 
1010/20-as évek közötti időszakra keltezhetők".31 A 11/16. sír négy öweretének 
fentebb bemutatott négy párhuzama és az ugyanott lelt fokos bárd alapján Révész 
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szerint „a tárgyalt karosi öweretek készítését, sírba kerülését is а X. század 
közepére kell helyeznünk". Ezzel az összegzéssel két gondom van. Egyrészt az, 
hogy Révész megfogalmazásában a készítés és a sírba kerülés teljesen egybecsú-
szott (mintha e tárgyak eleve azért készültek volna, hogy rögvest a föld alá tegyék 
őket). Súlyosabb a második gondom, ugyanis sem az öweretek párhuzamai, sem 
a fokos bárd egyetlen kárpát-medencei megfelelője nem sugallja azt a lehetőséget 
(még szélső határesetként sem), hogy az ezekkel egy sorba állítható karosi leletek 
a 10. század közepén sírba kerülhettek volna. Az analógiák alapján optimális 
esetben is a 10. század második felére gondolhatunk. 

De vajon elismerte-e Révész az analógiák bizonyító erejét? Nem olyasmit 
kérek-e számon tőle, amitől elhatárolódott? Már önmagában az a körülmény, hogy 
mindenütt párhuzamokat, megfelelőket vonultatott fel, kellő bizonyság arra, hogy 
lehetségesnek tartja az analógiákkal, horizontokkal való keltezést. Ezt rövid soron 
az ugyanezen (11/16. számú) sírból való öweretek párhuzamaiként számba vett 
leletekről nyilvánított véleményével igazolhatom. Mivel Révész a 11/16. sír négy 
bronz öweretét — mint láttuk — 10. század közepi temetkezésből eredeztette, s 
mivel e verettípushoz sorolta, annak legdíszesebb változataiként vette számba a 
zempléni vezéri sír aranyozott ezüst öwereteit s a velük teljesen egyforma bod-
rogvécsi leleteket, ebből következően a karosi 11/16. sír öwereteinek keltezését 
érvényesnek tekintette a zempléni és bodrogvécsi veretekre is, szerinte ez utób-
biak „sírba kerülésével legkorábban [kiemelés tőlem - K. Gy.] a X. század negye-
dik, ötödik évtizedében számolhatunk". (Vajon mi lehet Révész szerint a legké-
sőbben?) 

Nagyon érdekes Révésznek a 11/16. sír alapján levont, imént idézett megál-
lapításait összevetni azzal, amit általában tett a karosi temetők öwereteivel kap-
csolatban. Ügy vélte, hogy az öwereteket használók időszakát „aligha szűkíthet-
jük egy-egy generáció életének időtartamára, és ezek segítségével sem lehet el-
különíteni egymástól a honfoglaló első, második, harmadik stb. generáció tagjait... 
Egy-egy változatos formájú díszítményekből... összeállított övkészlet szinte min-
den darabjának más-más sírokban találjuk meg a párhuzamait". Ez az elv gyö-
keresen más, mint amit Révész a gyakorlatban alkalmazott. Sajnos, az elwel ön-
magának mondott ellent, hiszen éppen Karossal kivételt tett, ott nem ismerte el 
azt, hogy az öweretek a honfoglalók harmadik nemzedékéhez is kapcsolódhattak 
(már amennyiben a harmadik nemzedék élete átlépte volna a 950-es évek első 
felét). De gondom van az ezen elvet alátámasztani hivatott konkrét esettel is. 
Révész ugyanis ezt írta: „E vizsgálati módszer gyengéjét itt csak egyetlen példával 
illusztráljuk: a (közöletlen) fonyódi sírt a benne talált Provence-i Hugó érme a-
lapján Mesterházy K. a honfoglalók második nemzedékéhez köti. Csakhogy e lelet 
egy olyan övcsatot is tartalmaz, melynek pontos mása Szerencsen került elő. A 
szerencsi virágdíszes öweretek megfelelői pedig a karosi 11/52. sírból ismertek. E 
karosi lelet viszont — a benne talált érmék alapján is! — bizonyosan [kiemelés 
tőlem - K. Gy.] a X. század első negyedében került a földbe, tehát mindenképpen 
az első [kiemelés tőlem - K. Gy] honfoglaló generáció hagyatéka!"32 A karosi 
11/52. sír 925 elé keltezése távolról sem bizonyos, sőt éppen erősen vitatható el-
járás, ugyanis — korábban szó volt róla — ez esetben a benne levő érméknek 
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verésük után alig egy évtizeddel már sírba kellett volna kerülniük. Ha a karosi 
11/52. sír érméi esetében néhány évtizedes használatot tételezünk fel (amire min-
den alap megvan), akkor máris eltűnik minden ellentmondás abból a levezetésből, 
ami a fonyódi és a karosi II/52-es sír, valamint az ezeket összekötő öwereteket 
magukban rejtő sírok között Révész szerint fennáll. A fonyódi sírban talált érme, 
amely Provence-i Hugóé volt (vagyis a 930-940-es években verték), csakis legko-
rábban a honfoglalás második nemzedékéhez tartozó személyé lehetett (mert e-
gyébként a fílius ante patrem esete állna elő). Nem feltétlenül a vizsgálati mód-
szerrel van tehát baj, hanem Révész azon felfogásával, amely egy makacsul kép-
viselt, olykor az adatok ellenében is védett prekoncepcióhoz igazodik, ahhoz, hogy 
a három karosi temető 105 sírjának egyetlen (összességében sok ezerre rúgó) 
lelete sem későbbi a 10. század közepénél. 

Érvényesnek tekinti ezt Révész természetesen a kiemelkedő jelentőségűnek 
vélt tarsolylemezekre is. Mivel a tarsolylemezekkel azonos helyen előkerült pén-
zeket 884-926 között verték, Révész szerint ennek alapján „valószínű, hogy va-
lamennyi tarsolylemez a X. század közepére már földbe került. Ennek egyedül a 
bodrogvécsi sírban talált szablyamarkolatú kard mondana ellent", de mivel a lelet 
elkallódott, „pontos tipológiai meghatározásra nincs lehetőség".33 Olyan szablya-
markolatú kardos sír, amelyet érme keltez, kettő van a Kárpát-medencében, az 
egyik éppen Bodrogvécsen, azonosítatlan korú dirhemmel, a másik pedig a Sze-
ged-Csongrádi (sugár)úti temető 1. síija, benne VII. Bíborbanszületett Konstantin 
és II. Romanosz érméje, amelyet 948-959 közötti időben vertek. Kovács László 
szellemes alternatívája szerint a bodrogvécsi „sír kormeghatározása attól függ, 
hogy az egyébként egyedülálló leletpárosból a tarsolylemezzel kíséreljük-e meg 
keltezni a szablyamarkolatú kardot vagy fordítva".34 A Szeged-Csongrádi 
(sugár)úti temető bizánci érméje ugyanis nem teszi lehetővé azt, hogy a vele egy 
sírban levő szablyamarkolatú kard földbe kerülését 950 elé helyezhessük, sőt in-
kább a 960-970-es évek jönnek szóba legkorábbi dátumként. Ha ez így van, a 
(sokáig használt) tarsolylemezek eltemetését sem lehet lezárni a 950 előtti időben. 
(Emlékeztetni szeretnék a fentebb már említett mozzanatra: a karosi 11/41. sírból 
egy bronzveretes tarsollyal együtt olyan trapéz alakú kengyel került elő, amely 
lehetővé tenné a sír 10. század második felére történő keltezését.) 

Anélkül, hogy feladatomnak tekinteném Révész László terjedelmes könyve 
valamennyi keltezésének átvizsgálását, azt, hogy kellő körültekintéssel járt-e el 
a datálásban, még egy tárgytípus időrendjében elfoglalt álláspontjára kell kitér-
nem, a karperecére. Szabó János Győző szerint „a két vékony huzalból sodrott 
karperecek már a X. sz. második negyedében is közkedveltségnek örvendhettek". 
A karosi II. temető sírjaiban azonban nem ezek a típusok fordultak elő, hanem 
olyanok, amilyeneket Szabó 930-1000 közé keltezett. Mi több, szórványként még 
olyan vastag karperec is előkerült a 11/72. sírból, amely Szabó táblázatán 1000 
utániként szerepel, összhangban azzal a megállapításával, hogy „a huzal karpe-
recek körében a bonyolítás és a huzal vastagodás irányában növekvő tendencia 
érvényesült".35 Révész ezzel kapcsolatban azt jegyezte meg: a huzal karpereceket 
nem törölhetjük „а X. század első harmadának [kiemelés tőlem - K. Gy.] leletei 
sorából", hiszen „a Felső-Tisza-vidék, de a Kárpát-medence más, X. század első 
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felére [kiemelés tőlem - К, Gy.] keltezhető rangos temetőiből és sírjaiból is ismer-
tek". Hogyne lennének ismertek, hiszen Szabó János Győző 925 utáni közked-
veltségükről szólt, az azonban egyáltalán nem mindegy, hogy egy század első har-
madáról vagy első feléről szólunk-e. Révésznél megint a pénzek jutottak nagy 
szerephez a keltezésben, szinte egybemosva a pénzek verésének és földbe kerü-
lésének idejét. Huzalkarperecek Vereben 858-924 között vert érmék, Kisdobra-
Ligahomokon pedig 892-911/912-ben vert arab dirhemek társaságában kerültek 
elő. Kötve hiszem, hogy egy 924-ben vert érme már 925 előtt egyáltalán, vagy 
akár egy 912-ben a közép-ázsiai verdét elhagyó arab pénz már tíz évvel utóbb 
nagy valószínűséggel a Kárpát-medencében földbe került volna. Révész azonban 
mindeme, óvatosságra intő mozzanatok ellenére is így összegezte a huzalkarpe-
recek kronológiájával kapcsolatos álláspontját: „e karperectípus használatával a 
honfoglalók első [kiemelés tőlem - K. Gy.] nemzedékénél is számolhatunk, s sírba 
kerülésük már a honfoglalást követő első [kiemelés tőlem - K. Gy.] évektől meg-
indulhatott." Annyi engedményt tett mindössze, hogy elismerte: „Tagadhatatlan 
ugyanakkor, hogy tömeges elterjedésük valóban csak a X. század második har-
madától mutatható ki, s főként a köznépi temetők leletanyagára jellemzők." Vajon 
mi magyarázza azt, hogy a karosi huzalkarperecek Révésznél kivételes elbánásban 
részesültek, és már a honfoglalás utáni első években, azaz 899-900 táján földbe 
kerülhettek? Ha ebben Révésznek lenne igaza — feltéve, de meg nem engedve 
ezt —, akkor ez nyilván döntően érintené az ún. köznépi temetők keltezését is. 
Ne feledjük, eddigelé kivétel nélkül arról az ezer sírról beszéltünk, amely Hampel 
A néven vált ismertté, a köznépi sírok viszont 25 ezres számot tesznek ki. Nos, 
nem kis bátorságra vall Révésznek azon — a kárpát-medencei köznépi temetők 
kronológiáját alapvetően érintő — datálási „ötlete", amely a karosi huzalkarpe-
recek általa adott — imént tárgyalt és általam bírált — időrendjére épül: „véle-
ményem szerint tarthatatlan az a nézet, mely köznépi temetőink sorozatát leg-
feljebb a X. század második harmadától-közepétől indulónak tekinti, részint a 
karperecek tipológiája alapján, másrészt arra hivatkozva, hogy nincs a leletek 
sorában bizonyosan az első generációra jellemző tárgy. Túl azon, hogy ilyeneket 
— objektív okokból [?? - K. Gy.] — azokban nem is igen várhatunk, e karperecek 
bizonyíthatóan korai [kiemelés tőlem - K. Gy.] felbukkanása révén nincs akadálya 
annak, hogy az ezeket tartalmazó sírok megásását a X. század első évtizedeire 
keltezzük".36 Úgy vélem, az analógiákkal és horizontokkal való keltezés Révész 
által követett — előítéletektől befolyásolt, elsietett általánosításokkal terhelt — 
gyakorlata csak aláhúzza azon megállapításomat, amelyet vitatott könyvemben 
tettem: „a történelemnek lételeme az idő, a régészet pedig éppen a (pontos) idővel 
áll hadilábon."37 Ehhez most csak annyit tennék hozzá, legalábbis az a régészet, 
amit Révész László űz. 

3. Keltezés „vegyes érveléssel" 

Kicsit hosszabban kell idéznem Bálint Csanádot: „Német nyelvterületen e 
kifejezés (»gemischte Argumentation«) jelöli azt a módszert, mely a magyarországi 
és általában: kelet-európai kora középkori kutatásban igen elterjedt. Ez abban 
áll, hogy amikor valaki egy tárgy, leletegyüttes stb. olyan régészeti és/vagy törté-
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neti értékelésébe fog, mint például a kor, az etnikum stb. meghatározása, akkor 
egy másik régészeti adat interpretációjára vagy valamilyen hipotézisre, igen sok-
szor pedig történeti adatokra, körülményekre, rosszabb esetben: történeti elmé-
letekre támaszkodik. A mindig a megismerés biztos voltára törő európai filozófi-
ában viszont Arisztotelész óta egyértelműen eldőltnek számít, hogy különböző 
nemű vagy kategóriájú dolgokat összevetni, -kapcsolni, -hasonlítani csak igen kor-
látozott feltételek mellett lehetséges. A régészet számára ez azt jelenti, hogy tör-
téneti adatok és régészeti tények vagy megfigyelések összekapcsolása kizárólag 
akkor kísérelhető meg, ha az utóbbinak abszolút kormeghatározása biztos [kie-
melés tőlem - K. Gy.] alapon nyugszik, különben az a helyzet áll fönn, hogy egy 
bizonytalant egy bizonytalanul odakapcsolható adattal kívánunk értelmezni."38 

A magyar régészettudomány — egészen a hitelvesztés határáig eljutóan — 
az elmúlt évtizedekben oly sok alkalommal igazodott éppen divatos történeti el-
méletekhez, illetve kísérelte meg a maga eszközeivel alátámasztani ezen elméletek 
igazát, hogy nem is lehet feladatom minden egyes „eset" elősorolása, inkább jel-
zésszerűen utalok csak néhány közismert példára. Ilyen a nagyszentmiklósi kincs 
esete. Ezt neves régészek tekintették magyar ötvösmunkának, és hozták kapcso-
latba a 11. század első évtizedeiben élt Ajtonnyal.39 Ilyen a korai magyar várak 
kérdése; egy időben bevett gyakorlat volt azt bizonygatni, hogy a magyar mint 
várépítő nép már a honfoglalás korában épített erősségeket, mígnem aztán a 
régész Bóna István radikálisan leszámolt ezzel a vélekedéssel40 (remélhetően ma-
radandó eredménnyel). Ilyen a 10. századi dukátus kérdése. A magyar régészek 
jelentős része kritikátlanul fogadta el azt az elméletet, hogy a hercegség már a 
10. század elejétől létezett, a csatlakozott katonai segédnépek szervezete volt, s 
területén idegen (kavar) emlékanyag jöhet csak elő.41 Ilyen a 10. századi előkelők 
helynevekkel „bizonyított" nomadizálásáról szóló felfogás, egyes régészek szor-
galmasan rajzolgatták a feltett téli és nyári szállások közti, régészeti lelőhelyekkel 
tarkított útvonalakat, helynevekből próbálva meg meghatározni azt, ki nyugodott 
a 10. században megásott sírban.42 Nem folytatom a sort (bár folytathatnám), 
legyen elég Bóna István összefoglaló megállapítását idéznem: „régészetünk lép-
ten-nyomon az éppen korszerű (divatos) vagy uralkodó történelmi elméletek-
szemléletek uszályába került. Azt hitte, akkor jár el tudományosan, ha saját e-
redményeit az írott forrásokból legutóbb kiolvasott, frissen »elfogadott« értéke-
léseknek rendeli alá, jobb esetben: mellé. A következmények — éppen témánk 
[ti. a várak - K. Gy.] kapcsán — közismerten súlyosak, a vegyes (történeti elmé-
lettel párosított régészeti) érvelés ugyanis a régészetet tüntette fel megbízhatat-
lan, önálló keltezésre, értékítéletre képtelen tudománynak. Nem is alaptalanul 
[kiemelés tőlem - K. Gy.]. Határainkon kívül a 10. század végi-11. századi lele-
tekkel keltezett sáncok és várak következetes »premagyar, antemagyar« vissza-
datálása, határainkon belül pedig ennek magyar megfelelője: 11. századi leletek 
korai 10. századi visszakeltezése, szélsőséges esetekben (nem is ritkán) csak 12-
14. századi leleteket szolgáltató ásatások és várak 10. századi »történelmi« datá-
lása a régészet hitelét ásta alá [kiemelés tőlem - K. Gy.]."43 Bóna idézett szavai 
avatott szakember véleményével támasztják alá, hogy mekkora keltezési tévedé-
sek terhelték a magyarországi régészetet (azaz nem kevesen a archeológusok 
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közül vágyaikat vetítették vissza korai időkbe). Révész vitacikkében azt sugallja, 
mintha én minősíteném a régészeket „fantaszta, de ugyanakkor szolgai alázatú 
társaság"-nak. Én soha ilyent le nem írtam! Kérem ugyanakkor az Olvasót, fussa 
át még egyszer Bóna István itt idézett sorait, hogy világosan kiderüljön: a régész 
Bóna írt a régészekről valami effélét. A hasonlóság megállapításához nem haszon 
nélküli az értelmező kéziszótár meghatározásainak figyelembe vétele: fantaszta 
az, aki képtelen terveket szövöget, szolgainak pedig az az eljárás minősíthető, 
amely valamely mintát egyéni mérlegelés nélkül követ. 

Bóna István megállapításával maradéktalanul egyetértek. Úgy gondolom, 
fontos szempontra mutatott rá akkor is, amikor „magyar megfelelő"-ről beszélt, 
arra a „versenyre" hívta fel a figyelmet, amely határokon kívüli idegen és hatá-
rainkon belüli magyar régészek között folyt (folyik), az előbbiek saját vélt etni-
kumuk leleteit keltezték (keltezik) a magyar elé, a hazaiak pedig a magyar anya-
got datálták (datálják) a lehetségesnél olykor sokkal korábbra. Ebbe a „verseny-
be" magyarországi régészek is belementek, anélkül, hogy felmérték volna: ezzel 
az eljárással a „versenyt" nem lehet megnyerni (nem tudnak a teljes szakmai 
ellehetetlenülés nélkül a szomszédok elé datálni), de a tudományos hitelt el lehet 
veszteni. Fentebb említett példáim túlnyomórészt már a múltat jelentik, a tudo-
mánytörténet tárgykörébe tartoznak. A magyar tudósok — úgy tűnik — többsége 
ma nem tekinti a nagyszentmiklósi kincset magyarnak és Ajtonyhoz kapcsolha-
tónak, nem hisz a magyarok által a 10. század első felében emelt várak létében, 
nem fogadja el a dukátus 10. századi létét, nem rajzol szállásváltó utakat későbbi 
helynevek alapján annak érdekében, hogy megtudja a megtudhatatlant: merre 
nomadizáltak a 10. századi előkelők. A Bóna István által ostorozott, „historizáló" 
régészet azonban nem halott. Eleven voltára Révész könyve a tanú. Úgy látom, 
Révész nem körültekintően keltezte anyagát, szemmel láthatóan arra törekedett, 
hogy 950 utánról a karosi temetőkben egyetlen leletet se kelljen datálnia. (Magam 
persze nem azt állítom, hogy minden karosi lelet 955 utáni, csak azt, hogy jelen 
tudomásunk szerint lehetnek — vagy talán vannak is — ilyenek, azaz hogy a 
karosi temetőt nem hagyták fel feltétlenül 950 körül vagy a 950-es évek első 
felében.) 

Révész egy történeti tényre meg egy történeti feltevésre építette mondandója 
egészét. A történeti tény: 955-ben a magyarok Augsburgnál vereséget szenvedtek. 
A tény nem vitatható, de az már nagyon is kérdéses, hogy volt-e ennek az ese-
ménynek régészetileg közvetlenül kimutatható hatása éppen Karoson, amely a 
Kárpát-medence Augsburgtól távol eső részén fekszik. Fontos hangoztatni: a Ka-
roson talált érmék legkésőbbi darabjai Berengár császár (915-924) pénzei. Bár 
érmék fennmaradásából (azok vázolt esetlegességei miatt) messzevezető követ-
keztetésre nem lehet jutni, feltűnő, hogy nincs 915/924 utáni veret Karoson. Vajon 
mutathat-e ez arra, hogy a karosiak egészen 950 tájáig élénken benne éltek a kor 
magyar nagypolitikájában, hogy 955 tragikusan érintette őket, s hogy ekkor hir-
telen döntő változás történt velük, azaz felhagytak ottani temetkezésükkel? Nem 
tudom. Révésznek azonban, ha nagy horderejű elméletet „telepít rá" történeti 
eseményre, tudnia kell annak hatásrendszerét is, mert egyébként légvárakat épít, 
kártyalapokat rak élükkel egymásra. Mit tud a történész? Két dolgot bizonyosan. 
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Az egyik: a honfoglalás utáni évtizedekben a magyarokban páni félelem élt a 
besenyők iránt. Ennek az érzésnek Bíborbanszületett Konstantin többször is han-
got adott a birodalom kormányzásáról szóló művében. „A türkök [= magyarok] 
nemzetsége szintén nagyon retteg és fél az említett besenyőktől", illetve más 
helyen a magyarok fejeinek szájába adva a szót: „mi nem kezdünk ki a besenyők-
kel, mert nem bírunk velük harcolni, minthogy nagy ország az, nagyszámú nép 
és gonosz fickók; többé ilyen beszédet ne mondj nekünk, mert nem kedvünkre 
való az." Megint más helyen: a magyarok az etelközi vereség óta „nem vették fel 
a harcot a besenyőkkel".44 Igaz, 934-ben szövetségben voltak egy katonai akció 
erejéig besenyők és magyarok45 (vagy csak bizonyos magyar törzsek?), de a be-
senyőktől elszenvedett és a honfoglalásba torkolló súlyos vereség után még hosszú 
ideig oly nagy félelem élhetett a magyarok körében a besenyőktől, hogy közvet-
lenül 895 után a magyar nagyfejedelem aligha a besenyők szomszédságában vá-
lasztotta volna ki központját. A másik: a 955. évi augsburgi csatát közvetlenül 
követő időben — 958-ban megkezdett munkájában — írta a 972-ben meghalt 
Liudprand: „a magyarok népe a legszentebb és felettébb győzhetetlen [I.] Ottó 
király hatalmától megrémülve... mukkanni sem mer."46 Teljes joggal írta az e 
fordítást is adó Makk Ferenc: a Lech mezei vereség után „szinte páni félelem 
fogta el a magyarságot, ami csak a besenyőktől való korábbi rettegéshez volt 
hasonlítható".47 Elképzelhetetlen, hogy egy felelős politikai központ — miközben 
még arról sem lehetett meggyőződve, hogy a besenyők nem folytatják-e a magya-
rok üldözését a Kárpát-medencén belül — közvetlenül 895 után ellensége és le-
győzője szomszédságában alakítja ki központját, a magyar szállásterület éppen 
legkeletibb (északkeleti) szélén.48 Ennél nagyobb tévedésről már csak akkor tett 
volna e központ tanúbizonyságot, ha székhelyét röviddel 955 után az ellenséges 
németek „torkába", Esztergom vidékére helyezte volna át. Révész e két nehézség 
(a fejedelmi központok megválasztásának két vaskos ellenérve) közül az utóbbit 
nem is érzékelte, az előbbi súlyát lekicsinyellte. A besenyőktől való félelemről ezt 
írta: „Mindebből azonban egyáltalán nem vonhatók le mélyreható következteté-
sek. A magyar vezetőket akkoriban lefoglalták sorozatos nyugati hadjárataik, s 
különösebb érdekük aligha fűződött a besenyőkkel való konfrontációhoz."49 Ré-
vésznél fel sem vetődik, hogy az írott forrásadatokat gondosan mérlegelje, illetve 
hogy a besenyő-magyar viszonyban ne csak a magyar vezetők — egyoldalúan 
feltételezett — érdekeit hangoztassa. 

Az, hogy Révész 955-höz mint záródátumhoz kapcsolta a karosi leletegyüt-
test, még mindig csak a kisebbik baj (bár szerintem már ez önmagában elég vitára 
okot szolgáltató eljárás, ugyanis az eseményhez kapcsolás puszta lehetőségét nem 
előzte meg elfogulatlan, minden apró mozzanatra kiterjedő, igen gondos krono-
lógiai vizsgálódás). De itt legalább egy valós történeti esemény szolgál alapként. 
Sokkal súlyosabb, hogy Révész is „historizál" (méghozzá alap nélkül), azaz iga-
zolatlan történeti feltevéshez igazítja a maga gondolkodását. Ezt írja: „A történeti 
kutatás — elsősorban Györffy Gy. révén — az elmúlt évek során egyre erőtelje-
sebben hangsúlyozta, hogy a X. század folyamán az Arpád-utódok között többször 
is konfrontációra kerülhetett sor, melynek elsődleges oka a fejedelmi hatalomért 
vívott küzdelem volt. E küzdelmek — az utóbbi időben ismertté vált, a magyarok 
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942. évi spanyolországi kalandozását, s az ott elfogott magyar harcosoknak a 
korabeli törzsszövetségi méltóságokat bemutató vezérnévsor alapján — főként a 
942-48, valamint a 955 körüli időszakban éleződhetettek ki."50 Elvileg magam 
sem zárkózom el annak feltevésétől, hogy hatalmi harcok a 10. századi magyar 
vezetők között lehettek (sőt bizonyára voltak is), de nyomatékosan leszögezem: 
ezekről semmi konkrétumot — sem személyeket, sem időpontokat — nem tudunk 
(az első és az utolsó ebben a sorban Koppány 997. évi hatalommegszerzési kísér-
lete). A Révész által említett dátumok és a hozzájuk kapcsolt hatalomváltás(ok) 
ugyanis nem rendelkeznek forrásos megalapozottsággal. Ami a Györffy által 942-
948 tájára tett belső villongásokat illeti, ezek forráskritikai megalapozatlanságára, 
ötletszerűségére Makk Ferenc mutatott rá.51 Magam arra utaltam: a 10. század 
közepén a magyar nagyfejedelmi poszton bekövetkezett változás (a Fájsz-Taksony 
csere) összekapcsolása a 955. évi augsburgi vereséggel „nem több, mint puszta 
— igaz, nem minden valószínűséget nélkülöző — gyanú... Túlságosan kevéssé 
ismerjük a magyar viszonyokat a X. században ahhoz, hogy egy efféle feltevést a 
valószerűség igényével megkockáztathassunk".52 Továbbra sem látom be annale 
indokolt voltát, hogy a pompás karosi leletek mögött fejedelmi központnak kell 
állnia. Erről vitatott könyvemben írtam. Ottani megállapításomhoz („Révész ré-
gészeti adatokkal, megfigyelésekkel próbált történelmet írni anélkül, hogy alapo-
san figyelembe vette volna a történeti [írottl források közvetlen és közvetett ta-
núságait"53) most azt tehetem hozzá: Révész úgy próbált történelmet írni, hogy 
régészeti szempontból sem járt el igazán körültekintően. Nem csökkentheti e 
téren Révész felelősségét az, amit már a dolgozat elején kifejtettem: tökéletes 
keltezések sora esetén sem bizonyos, hogy a régészetnek módja van olyan fela-
datok elvégzésére, főleg a régészeti leletekben ritkán nyomot hagyó politikatör-
ténet terén, amelyek a történettudományra tartoznak. 

4. Keltezés kiválasztott tárgytípusokkal 

Az ide vonható kérdéseket már fentebb, a 2. pont alatt érintettem, kimerítő 
tárgyalásra nem vállalkozhatom. Szabó János Győző egy megállapítását kell e-
gyetértően idéznem, amit a sarudi temető egyes kiválasztott tárgytípusokkal való 
keltezése dolgában tett: „A sarudi temető régészetileg jól keltezhető leletei szá-
munkra a nyakperecek, a karperecek és az érmék. Láttuk, hogy a temető nyak-
perecei a X. sz. harmadik harmada és a XI. sz. harmadik negyede közé kelteznek. 
A karperecek még tágabb időhatárokat jelölnek: a X. sz. 3. harmada és a XII. sz. 
eleje között mintegy 150 éves időszakot, öt generáció temetkezését is átfoghatják. 
A két ékszerfajta együttesen viszont igen szűk korszakra is enged következtetni, 
ha a minimális időhatárokra gondolunk: elképzelhető egy X. sz. vége és a XI. sz. 
második negyede közti időszak is, amely egy generációt jelentene. Mindez jól ér-
zékelteti, hogy egy-egy kiragadott tárgytípussal és környezetüktől elszakítva, nem 
a temetkezési rendben gondolkodva, az abszolút időrendi keltezés lehetőségeinek 
korlátai vannak."54 Hozzá kell azonban tennem: több tárgytípus együttes kelte-
zése csak akkor tekinthető megnyugtatónak, ha egy-egy tárgytípus keltezése körül 
minden rendben van. Ne feledjük: a keltezés „piramisának" talapzata az egyes 
tárgyak, egy-egy tárgytípus datálásán alapszik. Ezzel végére értem a Bálint Csa-
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nád által — a honfoglaló nemzedékiek) régészeti hagyatékának meghatározására 
— felsorolt keltezési módszerek áttekintésének. Viszont az ott olvashatókat meg 
kell toldanom néhány további ponttal. 

5. Keltezés természettudományos módszerekkel 

Két mozzanatra szeretnék ennek kapcsán utalni. Az egyik a kémiai elemzés, 
a másik a radiokarbon vizsgálat (C 14-es módszer). Az előbbi eljárás Lengyel Imre 
jóvoltából gyökeret vert Magyarországon. Ez a módszer relatív kronológia nyúj-
tására alkalmas, azt mondja meg, hogy hozzávetőlegesen mennyi ideig, hány évig 
használták a temetőt. így jutott Lengyel arra a következtetésre, hogy pl. az imént 
említett sarudi temető élettartama 70 ± 20 év, illetve hogy a szabolcsi temetőé 
(az ott feltárt sírok túlnyomó többsége vonatkozásában) 200 ± 40 év.55 Sajnálatos, 
Karos (és még sok-sok más lelőhely) esetében ma még nélkülöznünk kell a kémiai 
vizsgálatot, pedig bizonyára nem lenne közömbös ennek eredménye a temetők 
használatának időtartamát illetően. 

Az abszolút kronológia terén adhat felvilágosítást а С 14-es módszer. Nem 
ok nélkül szólt Makkay János egészen frissen „a ma legtudományosabb eljárásnak 
számító radiokarbon keltezés"-ről.56 Sajnálatos, hogy ez az eljárás a szerves a-
nyagú régészeti leletek időmeghatározására nem vert gyökeret Magyarországon, 
pedig immár — Hertelendi Ede révén — a hazai (debreceni) vizsgálat lehetősége 
is biztosított, amit oly sokáig nélkülözni kellett. Az még csak-csak némileg érthető 
(?) volt, hogy távoli országokba nem vitték el a magyar régészek anyagaikat С 
14-es vizsgálatra, de hogy Debrecenbe sem küldik el, semmivel sem igazolható. 
Hogy mekkora tartózkodás figyelhető meg a módszer vagy inkább annak megle-
pőinek tűnő) eredményei iránt, jól mutatja Bálint Csanád alábbi megjegyzése, 
amelyet egyik könyve „Avar továbbélés a 9. században" című fejezetében tett. 
Ezt írta: „Kommentár nélkül említsünk meg itt egy С 14-elemzést is, amelyet a 
celarevói (magyarul Dunacséb, Jugoszlávia) késő avar temetkezési hely leletanya-
ga alapján végeztek el. Ennek megfelelően a sír a 969. +. 66 évre (British Museum 
Laboratory) tehető".57 Eszerint egy „továbbélő" avar a 10. században vagy esetleg 
a 11. század elején élt, amely adat kalibrálva mindenképpen 11. századi (1 Sigma 
cal. AD 1004-1174, 2 Sigma cal. AD 969-1227) időt jelent.58 

Egészen meglepő az, amit az Opusztaszer-Kiszner-tanya lelőhely három sír-
járól újabban Vályi Katalin megállapított. íjas-tegezes lovastemetkezésről van szó, 
amelyet általában a 10. század első évtizedeire szoktak keltezni. Ezzel a közvé-
lekedéssel szemben Vályi Katalin analógiákkal és horizontokkal keltezve, a vidék 
történeti helyzetére is tekintettel („historizálva") a sírok korát a 10. század utolsó 
harmadára, illetve a 11. század első harmadára tette, vélhetően inkább csak a 
szokatlan datálás miatt várható ellenvéleményekre tekintettel fűzte ehhez záró-
jelben a következőket: „éppen a temető töredék-jellege és viszonylagos leletsze-
génysége miatt egy korábbi datálás sem zárható ki."59 Ezen állásfoglalás közzé-
tételét követően „megszületett radiokarbon eredmény teljes mértékben [kiemelés 
tőlem - K. Gy.] alátámasztja ezt a korhatározást: a mért sír kora: cal. AD. 995 +. 
35".60 Az időpont-meghatározás nincs lényegi összefüggésben a sorozat nagysá-
gával, tehát a vizsgálat értékéből mit sem von le, hogy mindössze három sír a-
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nyagára épült, bár nagyobb széria esetén még általánosíthatóbbak az eredmények. 
A közvélekedésben testet öltő elemi reflex működött akkor, amikor Trogmayer 
Ottó így kommentálta Vályi — С 14-es vizsgálat előtti — nézetét: „Nem tartjuk 
meggyőzőnek Vályi Katalin érvelését, aki e temetőrészlet közlése során különböző 
analógiákkal a 10. század utánra helyezi e sírok korát. Meggyőződésünk, hogy 
10. századi temetőrészletre bukkantunk, amely az első [kiemelés tőlem - K. Gy.] 
szeri megtelepülök emlékanyagát őrizte."61 Sajnos — megannyi más mellett — 
a karosi leletanyagot sem bocsátották a radiokarbon vizsgálat „ítélete" alá, ame-
lyet magam mihamarabb pótlandó feladatnak tartok. Nem szabad elszalasztani 
azt a lehetőséget, hogy immár Magyarországon is van mód régészeti ásatások 
során előkerült szerves anyagok életkorának С 14-es módszerrel való megállapí-
tására, vagyis abszolút időrend felállítására. Minél több leletet kell radiokarbon 
vizsgálat alá vetni, mert nem ex cathedra, hanem csak kellő tapasztalati anyag 
birtokában lehet vitatkozni e módszer megbízható voltáról. A régészek számára 
közismert, hogy a fentieken túl más természettudományos módszerek is léteznek 
régészeti leletek korának meghatározására, ezek alkalmazásától sem kellene távol 
tartani a honfoglalás kori anyagot. Valamennyiünk érdeke, hogy a tárgyakat minél 
pontosabban datálhassuk. 

6. Keltezés benyomás alapján 

Ügy vélem, a honfoglalás korral foglalkozó magyar régészettudomány leg-
fontosabb feladatai közé tartozik az időrend tisztázása, lehetőség szerint szilárd 
kronológiai váz megadása. Hogy mekkora bizonytalanság uralkodik mind a relatív, 
mind az abszolút időrend vonatkozásában, arra fentebb adatokat sorakoztattam 
fel, de ezek számát tetszőlegesen gyarapíthatnám. Még egyetlen konkrét példa. 
Hogy mily könnyedén csúszik át az évtizedek és évszázadok változásait — nyilván 
saját tudományszaka helyzetéből adódóan — kevéssé érzékelő, a finomabb, egé-
szen pontos keltezések iránt éppen ezért kevésbé fogékony régész gondolkodásá-
ban a 11. század második feléből való okleveles adat a 10. század viszonyaira, 
annak igazolására álljon itt egy egészen friss tanulmány megállapítása. Németh 
Péter az alábbi egymondatos okfejtéssel kívánta hatályon kívül helyezni a 10. 
századi magyar nomadizmusra vonatkozó elméletemet: „Éppen a korán kimutat-
ható faluhatárok (pl. az 1067 körüli százdi alapítólevélből), vagy a nemzetségi 
(törzsi?) szállásterület határai, azaz a 10. századra is visszavezethető korlátozott 
mozgási lehetőségek is kényszerítenek annak kimondására, hogy le kellene szá-
molnunk a honfoglaló magyarság egésze nomád életmódjának az elképzelésé-
vel."62 Ezt az egyetlen mondatot négy tévedés (vagy legalábbis igazolatlan állítás) 
terheli. Először: az 1067 körüli, ráadásul a 13. században interpolált százdi ala-
pítólevél viszonyait még 1000-re sem szabad visszavetíteni, nem hogy 900-ra. Az, 
hogy a magyaroknál 1067-ben falvakat említenek, nem jelenti azt, hogy szilárd 
határú települések 1000-ben, 900-ban is voltak, mert ilyen alapon lenniük kellett 
800-ban, 700-ban, 600-ban stb. Németh megfogalmazásából aligha vitás, hogy 
szerinte a falvak gátolták a nomádokat mozgásukban. Másodszor: a nemzetségi 
szállásterület határa mint korlátozott mozgási lehetőség csak úgy értelmezhető, 
ha földművelők akadályozták a nomádokat szabad járásukban. Miből tudja a szer-
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ző, hogy a nemzetségek földművelőket tömörítettek? Harmadszor: honnan gon-
dolja Németh, hogy a 10. században a megszállás nemzetségenként történt? Ne-
gyedszer: Németh elfeledkezik arról, hogy egy elmélettel „leszámolni" nem spe-
kuláció, nem későbbi adatok visszavetítése révén, hanem csakis megbízható ada-
tok felsorakoztatásával lehet, a bizonyítékul felhasznált tényeket érvénytelenítő, 
azok erejét kioltó, hasonló (vagy még erősebb) súlyú adatokkal. Én 1995-ben e 
folyóirat hasábjain tényekben igazán nem szűkölködő tanulmányt tettem közzé 
a honfoglaló magyarok nomád életmódjáról.63 Ennek összegzéseként ezt állapí-
tottam meg: „Nem lehet le nem írttá tenni a magyarok életmódjával kapcsolatban 
a Dzsajháni-hagyomány, Bölcs Leó, az Orosz Évkönyv, Regino, Ibn Hajján... szö-
veghelyeit. Ez nem egy-két »kóbor« forrás, ezek az írott források mindarra, amit 
a 9. századból, a honfoglalás korából a magyarokról" tudunk.64 Németh Péternek 
és mindenkinek, aki kimondva vagy kimondatlanul velem vitatkozik a honfoglaló 
és a 10. századi magyarok nomadizmusáról, voltaképpen nem velem, hanem e-
zekkel a forrásokkal kellene polemizálnia, ezek egybehangzó tudósításait kellene 
hatálytalanítania, természetesen megbízható, igazoltan arra a korra vonatkozó, 
kellő bizonyítóerővel rendelkező tények sorával. Amikor Németh azt írja, hogy 
„le kellene számolnunk a honfoglaló magyarság egésze nomád életmódjának el-
képzelésével", akkor az objektív valóságtól elrugaszkodó vágyait (elemi reflexeit) 
juttatta kifejezésre. Szemben ugyanis megfogalmazásával, egyfelől nem elképze-
lésről, hanem tényről van szó (méghozzá olyan tényanyagról, amelyet több kul-
túrkörben fogant, egymástól független írott források hagyományoztak ránk), más-
felől pedig nem velem, egy általam képviselt nézettel, hanem mindeme források-
kal, azok közléseivel kellene „leszámolnia". Hogy a valóságban mennyire korlá-
tozottak az eszközei Németh Péternek ehhez a „leszámoláshoz", az idézett szö-
vegre következő mondata a tanú: „Igaz, nem tudjuk, hogy a földművelés mekkora 
szerepet játszott már a 10. században."65 Ilyen arzenállal valóban csak jámbor 
(?) óhaj marad a „leszámolás". Nem mulaszthatom el, hogy ne mutassak rá: a 
kiindulópont itt is kronológiai természetű. A tévedések sora onnan indult el, hogy 
Németh Péter a százdi oklevél adatait 150 évvel visszavetítette, minden különö-
sebb indoklás nélkül, feltehetően benyomás alapján (hogy ne gyanítsam: nem 
prekoncepció nélkül). És még hány és hány ehhez hasonló példát lehetne idézni 
az elmúlt évtizedekből egészen napjainkig a magyar régészektől az időrend — 
finoman fogalmazva — „laza" kezelésére!? 

7. A köznépi anyag keltezése 

A fentiekben — a nyakperecek kérdéskörét leszámítva — rendre annak az 
ezer sírnak a keltezéséről volt szó, amelyet a Hampel A-csoportba szoktak sorolni. 
Ugyanakkor hátravan két olyan hatalmas problémakör, mint a 25 ezres sírszámú 
köznépi anyag, valamint a telepek keltezésének kérdése. Mindkettőről vitatott 
könyvemben írtam, s az ott elmondottakat e helyütt sem akarván elismételni, 
csak néhány apró mozzanatra utalok. A két számot, az ezret (pontosan: mintegy 
940-et) és a 25 ezret Bóna István állította szembe, s ő beszélt arról, hogy a Hampel 
A- és B-csoport sírjainak aránya 1995-re 1 : 25-re módosult.66 Ennek a szembe-
állításnak csak akkor lenne értelme, ha a két adat azonos időre vonatkoznék. 



VITA 255 

Egészen bizonyos azonban, hogy koránt sincs szó nemhogy azonos, hanem meg-
közelítően azonos időről sem. A magyar vitákban elfogulatlan J. Giesler szerint 
a Hampel B-csoport (a Bijelo Brdo-i kultúra) sírjai a 10. század közepe és a 12. 
század megállapíthatatlan szakasza közti időre keltezhetők.67 Ezzel szemben a 
Hampel A-csoport sírjait elemi reflexek alapján szívesen keltezik a 10. század első 
felére, első kétharmadára, s Vályi Katalin is csak nagyon óvatosan merte kimon-
dani „eretnek" véleményét (amit utóbb radiokarbon vizsgálat megerősített), azt 
ti., hogy ilyen típusú temetkezés még 1000 körül is folyt. Az 1 : 25 aránnyal tehát 
túl sokat nem kezdhetünk, mivel nem azonos időszakra vonatkozik; arra pedig, 
hogy az ezres, illetve a 25 ezres értéket azonos időszakra redukáljuk (vagyis egy 
azonos időszak metszetében állapítsuk meg egymáshoz viszonyított arányukat), 
a vázolt keltezési nehézségek miatt a régészet még nem kész. Ha viszont ez így igaz, 
akkor az 1 : 25-ös arány egyszerűen nem fedi a valóságot, mert az aránypár két tagja 
nem azonos alapon áll, így a hozzájuk csatolt okfejtés is tárgyi alapját veszti. 

Az utóbbi évtizedek, évek egyik legjelentősebb elgondolása az volt, amelyik 
a Hampel B-csoport hagyományosan 950-970 körüli időtől indított sírjait vissza-
keltezte (megkísérelte — legalábbis szavakban — visszadatálni) a 9-10. század 
fordulójára, a 10. század elejére. A tét nem csekély: ha a Hampel B-csoport csak 
a 10. század közepe után jelenik meg a Kárpát-medence régészeti anyagában, 
aligha lehet egyidős a Hampel A 895-900-tól jelen levő magyarjaival. Hol volt e 
kultúra hordozója fél évszázadig? Milyen etnikumú népesség alkotta a Hampel 
В-csoportot? A probléma lényegét Bálint Csanád nagyon világosan fogalmazta 
meg húsz évvel ezelőtt: a hagyományos keltezés szerint a Hampel A-nak 970 után 
nincs folytatása, a Hampel B-nek pedig 950-970 előtt nincs előzménye.68 Ahhoz 
tehát, hogy a Hampel B-csoport honfoglalás kori magyarrá minősülhessen, 50-70 
évvel vissza kell keltezni sírjait. Dienes István az elsők között figyelt fel erre a 
lehetőségre: „A »B« csoporttal is tehát már a honfoglalás időpontjától kell [kie-
melés tőlem - K. Gy.] számolnunk, hiszen csak ez esetben beszélhetünk a köznép 
sajátos műveltségéről. Kell [kiemelés tőlem - K. Gy.] lennie Kelet-Magyarországon 
ilyen temetőnek már а IX. század utolsó harmadából."69 A kell szavak nem té-
nyeket takartak, hanem vágyakat juttattak kifejezésre, elemi reflexeket hoztak 
felszínre. Ugyancsak ezek és nem adatok motiválták Révész László már fentebb 
idézett kijelentését is: „Véleményem szerint tarthatatlan [kiemelés tőlem - K. 
Gy.] az a nézet, mely köznépi temetőink sorozatát legfeljebb а X. század második 
harmadától-közepétől indulónak tekinti... Nincs akadálya annak, hogy az ezeket 
tartalmazó sírok megásását а X. század első évtizedeire keltezzük".70 De igenis 
van akadálya: a vizsgálatok hiánya. Amíg nem végzik el a régészek az ún. köznépi 
temetők (a Hampel B-csoportba sorolható sírok) kronológiai szempontú elemzé-
sét, addig még a feltevésekkel is csínján kell bánni, még inkább az imperativusban 
{kell) megfogalmazott vagy az óvatosság minimumát sem tartalmazó (tarthatat-
lan) kijelentésekkel. Gondosan számba kell venni, hogy milyen különbségek van-
nak a Hampel A- és B-csoportok hagyatéka között, mert legújabban Bóna István-
nál még az eltérések puszta megléte is — megint nem tények, hanem indulatok, 
elemi reflexek alapján — megkérdőjeleződött: „Hampel A. és Hampel B. igényes 
kutató számára éppúgy nem létezik, mint a »Bijelo Brdo-kultúra«."71 Vitacikké-
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ben szinte szó szerint ezt írta Révész László is: „a Hampel A és a Hampel В 4 

csoport — legalábbis a maga vegytiszta formájában — nem létezik." A Bónánál 
ezt bizonyítani hivatott legfőbb, szinte egyetlen érv — az imént tárgyalt 1 : 25-ös 
arány (az aránypár nem azonos alapú volta következtében) — bizton elvethető. 

Magam nem kételkedem abban, hogy indokolt a Hampel A- és B-csoport 
megkülönböztetése, bár részletekbe menő vizsgálat feltételezhetően korrigál majd 
a jelenlegi (hampeli) határvonalakon. Bizonyára igaza van Bónának akkor, amikor 
felvetette: túlságosan szűken értelmezte Hampel az A-csoportot, amikor az ide 
soroláshoz „még a zabla és kengyelpár sem volt elegendő, a magyarsághoz ló-
csontváz is szükségeltetett".72 A lovat nélkülöző, de lószerszámokat tartalmazó 
síroknak az A-csoporthoz vonásával az ezres szám megnövekedik. Ügy vélem, a 
— nyilván még más vonatkozásban is lehetséges — korrekciók a csoportok közötti 
alapvető tartalmi különbséget nem fogják érinteni, bár a számbeli arányt módo-
sítják. Ezt a feltevésemet arra alapítom, hogy az A-csoport mozgékony, lovas, nem 
letelepedett, harcos, támadó népességet foglal magában, fegyverekkel, a zsákmá-
nyok következtében többnyire gazdag mellékletekkel, míg a B-csoport anyaga 
letelepedett, békés népességet mutat kevés és értéktelenebb mellékletekkel, illetve 
mellékletek nélkül. Ezt a két népességet akkor sem lehet összemosni, ha bizonyos 
(inkább kevesebb, mint több) megfelelések vannak is a két csoport anyagában. 
Egy hasonlattal élve: a szivárvány szélső színei sem hasonlítanak egymásra, jól-
lehet az egyes színek éles kontrasztok nélkül mennek át egymásba. Ügy gondolom 
továbbá, hogy a két csoport között eredendően etnikai és nem társadalmi különb-
ségek voltak. Mi bizonyítja ezt? A világtörténelem nem ismer olyan képződményt, 
ahol egy nomád hatalmi elit saját nemzetség-, illetve törzsbelijeit, saját etnikumát 
süllyesztette volna le csatlakozott segédnépi helyzetbe. Az ide vonatkozó adatokat, 
bizonyítékokat vitatott könyvemben elősoroltam.73 

Ezt a nézetemet — íija Takács Miklós vitacikkében — „teljes mértékben 
cáfolja al-Maszúdi... kijelentése, amely szerint — három másik kelet-európai nép-
pel együtt — a magyarok is »részben nomádok, részben letelepültek... Királyaik 
nomád életet folytatnak«". Takács úgy véli, Maszúdi e helye annak bizonyságául 
szolgál, hogy a magyar főemberek életmódja különbözött köznépükétől. Ez a szö-
veghely azonban a legcsekélyebb mértékben sem alkalmas állításom cáfolatára. 
Nem elsősorban azért, mivel magam sok példát soroltam elő a tétel igaza mellett, 
Takács Miklós mindössze ezt az egyet szegezi ezzel „szembe". Mikor én egy sor 
nép (hunok, avarok, kazárok, a jelen írás következő részében pedig a kunok stb.) 
esetére hivatkoztam/hivatkozom, Takácsnak további más nomád népeket és a 
rájuk vonatkozó azon forráshelyeket kellett volna felsorakoztatnia, ahol és ame-
lyek szerint a nomádoknál bevett gyakorlat volt a saját nemzetség/törzs/etnikum 
— egyébként vérrokon vagy vérrokonná fogadott és akként tekintett — tagjaiinak 
szolgává süllyesztése, vagyis hogy az alávetett, szolgai állapotú köznépet saját 
nemzetségük/törzsük/etnikumuk népessége tette volna ki. Példáim bizonyító e-
rejét csakis ilyen módon lehetett volna hatálytalanítani, a példákkal példákat, a 
forrásadatokkal kútfőhelyeket állítva szembe. Ilyen adatokat, ilyen forrásokat 
azért lesz Takácsnak szerfelett nehéz (hogy ne mondjam: lehetetlen) találnia, 
mert a nomád nemzetség/törzs/etnikum saját népe egyetemlegesen katonai fela-
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datot látott el, minden nomád (vagyis az állattartásban termelő) férfi egyszers-
mind harcos is volt, de nem földművelésbe befogott, szolgáltatásra kényszerített 
alávetett. Az én tételemmel Takács által egyetlenként „szembe"-állított Maszú-
di-hely valójában nem áll szemben azzal. Ezt a következőkkel szeretném bizonyí-
tani. Először: Takács nyilván azt tételezi fel, Maszúdi oly mélyen ismerte az általa 
leírt népek struktúrájának belső felépítését, hogy idézett helyén vertikális tago-
zódásról szólt. Vagyis minden egyes népnek nomád királya volt, maguk a népek 
pedig vagy nomádok vagy letelepültek. Ahhoz, hogy egy ilyen feltevést egyáltalán 
meg lehessen kockáztatni, analóg jelenségek sorát kellene felsorakoztatnia arra, 
hogy ez szokásos társadalom-felépítési elv a steppén. Ez az egyetlen forráshely 
nem bírja el azt a terhet, hogy egyszerre bizonyítsa a szociálisan tagolt nomád 
nemzetség/törzs/etnikum létét, illetve azt, hogy ez a magyarokra is érvényes. Má-
sodszor: Maszúdi e minősítést négy népnek (b.dzs.n.y., badzsgirt, b.dzs.nak, 
núk.r.da) adta meg,74 nem részletezve, hogy melyik megállapítást melyikre érti. 
Ebből nagyon nagyfokú önkényességgel lehet csak arra a következtetésre jutni, 
hogy a magyarok azon népek közé tartoznak, amelynek királya nomád életet él, 
de a nép letelepült (és nem abba a csoportba, ahol a király is és a nép is nomád). 
Harmadszor (és ez a legdöntőbb mozzanat): nagy a valószínűsége annak, hogy 
Maszúdi szövegét nem a fenti (ráadásul nehézségekkel terhelt) módon kell értel-
mezni, vagyis ez a forráshely nem az arab szerző kiváltképpen jól értesült voltának 
bizonyságául szolgál. Sokkal természetesebb arra gondolni: a négy nomád elit 
népéhez egyaránt tartoztak nomádok (saját nemzetségük/törzsük/etnikumuk 
népe) és alávetettként letelepültek (azaz idegenek). Ez felel meg a szerte Eurá-
zsiában megfigyelhető nomád társadalom-felépítési gyakorlatnak. Fel kell hívnom 
a figyelmet: nomád viszonyok közepette egy-egy népnév használata esetén mindig 
tisztázni kell, hogy a népről mint etnikumról vagy a nép nevével jelzett biroda-
lomról, azaz a birodalomba befoglalt összes népről van-e szó.75 E különbség kö-
vetkezetes érvényesítése sok tévedés lehetőségét küszöböli ki a kutatásban. 

S ha már Maszúdi került szóba, egy bekezdés erejéig megtörve a logikai 
gondolatmenetet, itt — és nem a jelen írás végén — térek ki Takács Miklós 
vitacikkének orientalisztikai vonatkozásaira. Nincs illetékességem, hogy érdem-
ben foglalkozzam muszlim forrásokkal. Ezeket keletkutató szakembereknek kell 
elvégezniük. Megjegyzéseim éppen ezért nem a tartalmat, hanem csak a formai 
kellékeket érintik. Sukrallah szövegét azért idéztem 1995. évi Századok-cikkem-
ben,76 mert Czeglédy átültetéséből és az ahhoz főzött magyarázatból is kiderült: 
tartalmaz új mondanivalót az eredeti Dzsajháni-hagyományhoz képest.77 A vo-
natkozó helyet, Sukrallah török átültetésének szövegét legfrissebben Zimonyi Ist-
ván újrafordította, s ennek alapján is egyértelmű, hogy a török textusnak van 
többlete a párhuzamos szövegekhez képest, s erre Zimonyi többször is (a forrást 
bevezető szövegben, a kútfő textusának kurziválásával és lapalji jegyzetben) fel-
hívta a figyelmet.78 Nem igaz tehát Takács Miklós ellenem irányuló kritikai meg-
jegyzése, hogy felesleges volt Sukrallahra hivatkoznom, mivel „átirata... nem tar-
talmaz új elemeket". Orientalistáknak kell dönteniük arról, hogy vajon megállja-e 
helyét Takácsnak al-Bakri szövegéhez főzött kommentálja a 9. századi magyarok 
kerekded agyagkunyhóiról. Magam két mozzanatra hívom fel a figyelmet. Egy-



2 5 8 VITA 

részt: azon szónak (haima), amit Takács — Czeglédy nyomán — kerekded agyag-
kunyhónak értelmez, Takács szerint is első jelentése 'sátor'. Ennek tükrében nem 
meglepő, hogy egy orientalista szakember, Kmoskó Mihály ezt sátornak fordította, 
s ezen átültetést egy másik orientalista szakember, Zimonyi István, aki a fordítást 
sajtó alá rendezte — azzal, hogy lapalji jegyzetben nem helyesbítette — elfogad-
ta.79 Másrészt: al-Bakri textusa nem önálló szöveghely, hanem a Dzsajháni-ha-
gyomány kivonata. Ha a vitatott helyen az arab szerző kerekded agyagkunyhót 
értett, akkor két eset van: vagy visszamegy ez az értelmezés az eredeti Dzsajhá-
ni-passzusra (amit a hagyományt megörökítő más kútfők nem tükröznek), vagy 
pedig az al-Bakri önálló értelmezése (aminek 870 tájára és Etelközre vonatkozóan 
aligha van forrásértéke, mivelhogy al-Bakri Spanyolországban élt, és több mint 
200 évvel a tárgyalt esemény időpontja után, 1094-ben halt meg). Ezek mérlege-
lése esetén Takácsnak szerényebben kellett volna megfogalmaznia alábbi mon-
datait: „a fentebb vázolt fordítási lehetőségek miatt a moszlim geográfusok [al-
Bakri mióta használatos többes számban? - K. Gy.] egyáltalán nem olyan egyér-
telműek a lakóhelyek dolgában, ahogyan azt Kristó Gyula állítja. Különösen, ha 
figyelembe vesszük, hogy al-Maszúdi szerint a 9. századi magyarok — három 
másik kelet-európai néppel együtt — »részben nomádok, részben letelepültek... 
Királyaik nomád életet folytatnak«." Maszúdi kapcsán viszont éppen az imént 
láttuk, hogy itt idézett szövege nem értelmezhető a Takács-féle módon (vagyis 
hogy abba egyaránt bele lehetne érteni magyar nomád elitet és magyar etnikumú 
letelepült köznépet), s így nem szolgálhat bizonyságául az uralkodó elittel egyazon 
nemzetségbe/törzsbe/etnikumba tartozó, ezen a szinten szociálisan tagolt nomád 
társadalomnak. 

A nomád társadalom-felépítési gyakorlatot bírált könyvemben bemutató s 
ezzel kapcsolatos megállapításomat bizonyítani hivatott példaanyagot most egy 
sajátos esettel, a magyarországi kunok 13. századi helyzetével egészítem ki, abban 
a formában, ahogyan ezt a jelen vitától nem befolyásolt, 1988-ban meghalt Szűcs 
Jenő bemutatta. Előre kell bocsátanom: a kunok saját helyzetükhöz képest sokkal 
fejlettebb viszonyok közé érkeztek 1244-1246 között Magyarországra, mint a ma-
gyarok 895-900 között a Kárpát-medencébe, ami gyorsítólag hatott a kunok tár-
sadalmának átalakulására. Szúcs úgy vélte: a kunok betelepedésével „egy immár 
szokatlan, nyájaival, sátraival ide-oda vonuló pogány nomád atmoszféra éledt újjá 
az ország középső sík vidékein". Három évtizeddel utóbb, az 1279. évi kun törvény 
idején a nemzetségfők, a kun urak már kiemelkedtek a kun társadalomból, ők 
részesültek a nemesi jellegű kiváltságokban. A nemzetségi kötelékben élő, népes 
szabad kunok (őket nevezi — félreérthető terminussal — Szűcs középrétegnek), 
,,a kun haderő törzse" ragaszkodott a nomadizmushoz. A középréteg kifejezés 
azért vitatható, mert alatta éppen nem kun alattvalók álltak, vagyis a kun kö-
zépréteg nem a kun előkelők és kun szolgák között helyezkedett el. A kun közép-
réteg nem etnikai, hanem szociális értelemben áll a kun társadalom közepén, jogi 
értelemben pedig még ott sem, hiszen ugyanúgy szabad volt, mint a közülük 
éppen kiemelkedő kun előkelők. A terminus vitatható voltától eltekintve azonban 
Szűcs Jenő megállapítása tartalmi szempontból maradéktalanul igaz: „E közép-
réteg erejét a nomád struktúrában szokásos idegen szolgaréteg [kiemelés tőlem -
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К. Gy.] biztosította, mely a téli szállások körüli járulékos földművelés munkaerejét 
adta, jórészt a hadjáratokból 1246 óta zsákmányként hazahurcolt osztrák, stájer, 
morva keresztény foglyok tízezres nagyságrendű tömege... Ezen túl, a szabad 
nomád számára nem volt gyűlöletesebb dolog, mint a rákényszerülés a földmű-
velésre és kötött települési rendre, nem volt fenyegetőbb veszedelem, mint ha-
gyományvilágának feladása."80 E sorokat Szűcs Jenő az 1240-1270-es évek közti 
magyarországi kunokról írta! Mivel a magyarság a 10. század második feléig maga 
is a Szűcs által említett „nomád struktúra" része volt (ezt igazoltam az ide von-
ható, megbízható adatok összegyűjtésével81), ugyanezek jellemezték a magyarsá-
got is, mint a 13. századi kunokat. Szempontunkból most annyi a kiváltképpen 
fontos: a zsákmányszerző haderőt képező szabad magyarok alatt is idegen szol-
garéteg állt a 10. században. Ez a szolgaréteg három összetevőből verbuválódott; 
etnikailag szerfelett eltérő népcsoportok, az itt talált „őslakosok", a magyarok 
magukkal hozott alávetettjei és a kalandozó hadjáratokból behurcolt foglyok al-
kották ezt az igen népes csoportot. Ezek régészeti hagyatékának kimutatása és 
azonosítása döntően még az eljövendő vizsgálódások feladata.82 Az utóbbi kettő 
létét eddig sem vonta kétségbe kutatásunk, az egyik legnehezebbnek tartott kér-
désben, az — avar és szláv — „őslakosság" (maguk is persze bevándorlók voltak, 
csak a magyarok előtt érkeztek) továbbélésében pedig újabban határozott elmoz-
dulás tapasztalható a korábbi elutasításhoz képest, azaz egyre bizonyosabbra ve-
hető, hogy a Kárpát-medencében a magyarok jelentős számú népességet találtak 
(ezt szintén megtárgyaltam bírált könyvemben83). Csak saját szerény, ott felsorolt 
példáimra meg а С 14-es módszerrel meghatározott korú dunacsébi késő avar 
anyagra gondolva egyszerűen érthetetlen számomra, hogy miért írta vitacikkében 
Révész a következőket: „A szarvas-kákapusztai pár sírós temető csak egy rend-
kívül elszegényedett, úgyszólván vegetáló [avar - K. Gy.] csoport továbbéléséről 
tanúskodik, de ez az egy szál adat az egész Nagyalföldre bizony édeskevés." 

A Hampel B-csoport időrendjének meghatározása éppen olyan régészeti fel-
adat, mint a Hampel A ezer (illetve megfelelő kibővítés esetén ezret jóval meg-
haladó) sírja kronológiájáé. Magam mindaddig, amíg ezt meg nem cáfolják, J. 
Giesler véleményét tekintem mérvadónak, aki a 10. század közepével indította 
az általa Bijelo Brdo-inak nevezett kultúrát, de ugyanakkor e kultúra elterjedé-
sével a 11. századi magyar állam határai között számolt. Ebből számomra aligha 
vitathatóan az derül ki, hogy a Hampel B-ből nem lehet kirekeszteni a magyar-
ságot. Ügy vélem, a Hampel B-csoport a különböző eredetű, de lassan összeolvadó 
szolgarendű őslakosság és a közéjük (a szolgák közé) lesüllyedő magyarok egysé-
gesülő régészeti kultúrája. így véltem már 1980-ban: „Aligha látszik jelenleg vi-
tathatónak, hogy a Bjelo Brdo-i kultúra megjelenése kapcsolatban van azzal az 
uralomváltással, amely а X. század első évtizedében a Kárpát-medencében befe-
jezett ténnyé vált. Ennek a földrajzi és politikai keretnek a régészeti hagyatéka 
a Bjelo Brdo-i kultúra. Benne van tehát а X. századi Kárpát-medence egész la-
kossága, azaz benne kell lennie az itt talált, több népből összetevődő őslakosság-
nak, az ide bevonult heterogén etnikumú »magyarságnak« és az ide behurcolt 
kevert népességű fogoly-szolgáknak."84 így gondoltam bírált könyvem írásakor 
is. Egyszerűen nem értem, miért vádolt meg vitacikkében Révész László azzal, 
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hogy „a Hampel В tömegeit egyértelműen [kiemelés tőlem - K. Gy] a szlávok 
emlékeinek" véltem még 1995-ben is. Már több mint másfél évtizede és ma is 
pontosan úgy gondolkodom erről, mint Kiss Attila: a Hampel B-csoport a kora 
feudális magyar állam népeinek anyagi kultúrája.85 Ezért indulnak e kultúra első 
leletei a 10. század közepén, illetve második felében, akkor, amikor megkezdődött 
a kalandozó hadjáratok kudarcai, majd befejezése miatt itthon megélni kénysze-
rülő, de a szúkös kárpát-medencei legelőterületeken nomád módon megélni nem 
tudó szabad magyarok lesüllyesztése (alig hinném, hog}' — szemben Révész László 
kétkedésével — lenne ok elzárkózni a Hampel A- és B-csoport közti szerény ha-
sonlóságot magyarázó „gesunkenes Kulturgut" oly sok korban nemzetközi példák 
tömegével bizonyított meglététől éppen ebben a történeti periódusban), s ezért 
záródik a 12. században, amikor meghonosodott a templom melletti temetkezések 
keresztény gyakorlata. Ennek a két évszázados folyamatnak a termékei az immár 
helyhez kötött telepek. 

8. A telepek keltezése 

Takács Miklós vitacikke szerint magam azért nem foglalkoztam érdemben 
a telepkutatás eredményeivel, mivel annak megállapításai nem voltak összeegyez-
tethetők az írott források közléseivel. A valóságban ennek oka egészen másutt 
keresendő, amit Mesterházy Károly, Takács Miklós és Kovalovszki Júlia szavaival 
illusztrálok. Mesterházy szerint a terepjárások kiadatlansága és más okok miatt 
„nehéz vagy egyáltalán nem lehet megítélni, hogy a települések közül melyik 
tekinthető X. századinak... A feldolgozások... többnyire csak az Árpád-kori és késő 
középkori települési réteg elkülönítésére vállalkoztak", márpedig nyilvánvaló, 
hogy „teljességgel elégtelen a négy évszázadot felölelő Árpád-kor egységes egész-
ként való felfogása".86 Ezt Mesterházy 1980-ban írta. Hogy érdemben azóta sem 
történt változás, azt Takács Miklós és Kovalovszki Júlia 1996-ban közzétett ál-
lásfoglalásai mutatják. Takács Miklós 1996-ban az Ml-es autópálya nyugat-ma-
gyarországi szakaszán végzett terepfeltárásairól rendre úgy szólt, mint amelyek 
10-11. századi településeket hoztak felszínre. Szűkebb kronológiai határok meg-
állapítására nem vállalkozott. Ezt írta: „időrendi okok miatt nem mertem szűkí-
teni dolgozatom időhatárait... A kisalföldi kerámia elemzésén alapuló meggyőző-
désem szerint ugyanis manapság még csak igen ritkán, néhány kivételes esetben 
lehet egy-egy edény időrendjét pontosítani e két évszázadnyi, meglehetősen tág 
[kiemelés tőlem - K. Gy.] időhatárokon belül."87 Aligha szükséges bővebben fej-
tegetni: történetileg mennyire más a helyzet, ha egy, igazoltan magyar etnikum 
által lakott telep 901-ből való vagy ha 1100-ból. A Takács által adott időhatár 
annyira tág, mintha valaki Szent István törvényeit helyezné az Aranybulla (1222) 
idejébe vagy az Aranybullát első királyunk korába. Márpedig ha valaki a rosszul 
keltezett Szent István-törvényekből vonna le következtetéseket a 13. század ele-
jére vagy a „félredatált" Aranybullából az ezredforduló utáni első évtizedekre, 
aligha juthatna az igazságnak még csak a közelébe is. Semmivel sem más a hely-
zet, ha — tegyük fel — egy 11. század végi lakóobjektumot kelteznek a 10. század 
elejére, s ebből vonnak le messzemenő következtetéseket. A tág keltezési időhatár 



VITA 261 

e pillanatban nem kutatói mulasztás, hanem kényszerű szükségszerűség, az anyag 
jellegéből, a kutatási helyzetből következik. 

Világosan kiderül ez a nehézségeket — főleg a kronológiai problémákat — 
még Takácsnál is drámaibban megfogalmazó Kovalovszki Júliának, a magyaror-
szági telepkutatások avatott ismerőjének szavaiból. Ezzel kezdte írását: „Nehéz 
feladat megoldására vállalkoztam, amikor a honfoglalás kori települések régészeti 
kutatásáról ígértem beszámolót írni. Előre leszögezhetjük, hogy a feladatot nem 
tudtam megoldani. Honfoglalás kori településeink ugyanis nincsenek. Régészeti 
eredményeink hiányosak, csupán apró mozaikszemenként kezd kirajzolódni korai 
településeink összetett képe." A bizonytalanság oka — ma már — nem az adat-
hiányban van, hanem a keltezésben. Mint írta: „Földbe ásott házak minden eddig 
feltárt településen előkerültek, ám ezeket önmagukban szinte lehetetlen korhoz 
kötni." Beláthatatlan perspektívája van Kovalovszki alábbi megjegyzésének: az 
általa említett „települések mindegyike feltehetően 10. századi (vagy korábbi) 
eredetű". Kik laktak a 10. század előtt ezeken a településeken? És a 10. század-
ban? Reflexszerűen mondják rá erre sokan: a magyarok, mint tette ezt Kova-
lovszki is az idézett mondat folytatásában: „a honfoglalók hagyatékát tehát joggal 
kereshetjük e falvakban."88 Vitacikkében Takács Miklós sem habozott kijelenteni: 
„a 10. században már magyar környezetben is álltak települések veremházakkal." 
Ám egyfelől a 10. század még mindig túl nagy időszakasz (a történész szeretne 
szűkebb időhatárokat látni), másfelől pedig tudni kellene, vajon mi tekinthető a 
10. században „magyar környezet"-nek (semmi esetre sem az, ami a 11. vagy a 
12. században). Harmadrészt (és főleg): vajon tényleg vannak-e bizonyítottan a 
10. századra (jelesül annak első évtizedeire, hiszen ez a vita igazi tétje) visszave-
zethető, magyarok lakta települések? Ha feltesszük, hogy mindeme településeken 
magyarok éltek (a 10. században is és a 10. század előtt [! - К Gy] is), hol élt a 
magyar honfoglalást meg- és túlélő „őslakosság"? Vajon pl. a Visegrád-Várkert-
dűlőben feltárt telepen milyen etnikumú népesség élt? Szlávok? Vajon a szláv 
nevű Csongrád környékén, a mai Felgyőn milyen etnikum lakott? Magyarok? 
Kiktől kapta a két terület írott forrásban már 1009-ben szereplő Visegrád és 
1075-ben felbukkanó Csongrád nevét?89 A nevek régi voltából arra lehet követ-
keztetni, hogy a terület első, névadó lakói szlávok voltak, tehát valahol ott kellett 
lakniuk a névadás színtere környékén. Am ha nem éltek szlávok — mint Takács 
Miklós véli — a Kárpát-medence nagy részén a honfoglalás idején, vajon kiktől 
származnak a térségben nagy számban előforduló szláv és szláv közvetítéssel 
átvett földrajzi nevek? 

Szemben azokkal a kísérletekkel, amelyek területi szempontot érvényesítet-
tek, azaz egy-egy térség helynévanyagának eredetét kortól függetlenül próbálták 
meg vallatóra fogni (s ilyen módon évszázadok csúsztak szétválaszthatatlanul 
össze), magam kronológiai rendező elvet próbáltam meg érvényesíteni akkor, a-
mikor a legkorábbi (a veszprémvölgyi görög nyelvű, továbbá a l l . század elejéről 
való veszprémi, pécsi és pannonhalmi) oklevelek helynévi adatait tettem mérlegre 
eredetük szempontjából. A vizsgálat meglepő eredménnyel járt. A veszprémvölgyi 
oklevél 13 helyneve közül egy sincs egyértelműen (az etimológiát és a névadás 
módját tekintve egyaránt) magyarnak minősíthető, jelentős hányada szláv erede-
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tü, egy része szláv közszóból alakult. Ha a körülményeket nem ismernénk, aligha 
gondolhatná bárki is pusztán e 13 helynév alapján azt, hogy ezek mintegy száz 
évvel a magyar honfoglalás után a Dunántúlra vonatkoznak. A másik három 
oklevél is tartalmaz — ha már kisebb számarányban is — szláv köznevekre visz-
szamenő megnevezéseket.90 Révész László szerint 10. századi szláv tömegekről 
„a Kárpát-medence központi területein... sem a régészeti leletek, sem a történeti 
források nem beszélnek". A gyakorlatilag nem létező 10. századi történeti (azaz 
írott) forrásoktól aligha lehet bármit is várni. Nem az én dolgom eldönteni, hogy 
az eddig késő avarnak gondolt (és az Alföldön képviselt) régészeti hagyaték va-
lójában milyen etnikumhoz köthető. De az bizonyosra vehető, hogy a szlávok — 
helynévadásban testet öltő — jelenlétéről a Kárpát-medence központi területein 
korai okleveleink földrajzi nevei kétségbevonhatatlanul szólnak. Újólag nem térve 
ki bírált könyvem e tárgykörről szóló névtani vonatkozásaira,91 most csak utalok 
az ott elmondottakra, valamint az itt megemlített adatsorra. Mivel ezek alapján 
szlávokkal (és még más „őslakosokkal") számolnunk kell a 10. században, a te-
lepek kérdése nem szűkíthető le a magyar etnikum telepeire, hanem más, letele-
pült és ennélfogva állandó, helyhez kötött telepeken élő etnikumok lakóhelyeiként 
kell (elsősorban) gyanúba fognunk őket, kivált a 10. század első felében. Összes-
ségében ezen okok miatt, ezen kérdések megválaszolatlansága következtében nem 
támaszkodhattam munkáimban a jelenleg még szerfelett kevés biztos eredményt 
szolgáltató telepfeltárásokra. A datálási nehézségek megoldásának kulcsát Kova-
lovszki abban látta: „Lehetőség szerint olyan jelenségeket kellett tehát — és kell 
a további kutatásokban is — felismerni és elkülöníteni, amelyek nagy valószínű-
séggel a korai időkre lehettek jellemzőek."92 

Ahhoz, hogy a telepek a történész számára felhasználhatók legyenek, szilárd 
kronológiával kell rendelkezniük, ennek híján ötletszerű állásfoglalások szület-
hetnek csak. Maga Takács Miklós is elismerte velem polemizáló írásában: „Elvileg 
tehát felvethető, hogy a 10-11. századinak meghatározott telepek mind csak a 
10. század végén, vagy még ennél később keletkeztek." Két megfontolást szegez 
azonban szembe ezzel. Az általa másodikként említett merőben régészeti kérdés, 
nem szólhatok hozzá. Az első azonban keltezést érintő megfontolás. Eszerint két 
esetben 10. század végi sáncátvágások igazolják ennél korábbi lakóobjektumok 
létét. De vajon mi igazolja azt, hogy e sáncátvágások (Bény, Edelény) 10. század 
végiek? S ha valóban ekkoriak, mennyivel korábbiak a „korábbi lakóobjektu-
mok"? Húsz évvel vagy 100 évvel? Korántsem mindegy. Az ásató Wolf Mária 
szerint Borsodvár „az államalapítás korában épült".93 Ez aligha a 10. század vége 
Északkelet-Magyarországon, sokkal inkább a l l . század eleje, illetve Szent István 
időszaka.94 Ami a település korát illeti, erre vonatkozóan Bóna István ekként 
nyilvánított véleményt: leletanyaga „nem kifejezetten honfoglalás kori. Kétség-
telenül 10. századi típusú cserepek és edények elválaszthatatlanul összefonódnak 
benne a korai 11. század jól ismert típusaival, s ez — ha másra nem is — arra 
okvetlenül rávilágít, hogy a 10. századi magyar település aligha keltezhető a szá-
zad első felére. Amiként az ásatások során előkerült fémtárgyak: nyílcsúcsok, 
karperecek, líra alakú csat, bepödrött végű hajkarikák, kéttagú csüngő sem ko-
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rábbiak a század második felénél vagy utolsó harmadánál".95 Várom a bizonyí-
tottan honfoglalás kori és igazoltan magyarok által lakott objektumo(ka)t. 

Végére értem szerény és — az idő rövidsége, valamint a terjedelmi korlátok 
miatt — vázlatos kronológiai áttekintésemnek. A végső kép eléggé lehangoló. Ügy 
tűnik számomra, hogy a magyarországi honfoglalás kori régészet — a kétségte-
lenül elért eredmények ellenére is — alapvető keltezési nehézségekkel küzd. Amíg 
ezen gondok nem csillapodnak, amíg az évszázados időközök nem rövidülnek sok-
kal kisebb időtávokká, a régészet magát zárja ki abból a lehetőségből, hogy ér-
demben beleszólhasson a honfoglalás kor problémáinak megoldásába. Születhet-
nek (és születtek is) igen kiváló részösszefoglalások egy-egy tárgytípusról, egy-egy 
kisebb területről, de kárpát-medencei méretekben és az egész 10. századot illetően 
minden, általánosító igényű régészeti megállapítás mögött ott lappang az időbe-
sorolás bizonytalansága. A hazai régészettudománynak szilárd alapokra kell he-
lyeznie — amennyire ez lehetséges — leletei időrendjét, azt az újonnan felszínre 
került tárgyakkal állandóan kontrollálnia kell. Ehhez az szükséges, hogy a kor-
meghatározások széles arzenálját használják fel, ne prekoncepciók után indulja-
nak. Csakis a szilárd alapon álló régészeti időrend megalkotása teremt lehetőséget 
arra, hogy a régészeti kronométer kompatibilis legyen a történészek abszolút időt 
mutató órájával. Félreértés ne essék, az, hogy a történész pontos időrenddel tud 
(ha éppen tud) dolgozni, nem a történész érdeme, hanem forrásaié. Az, hogy a 
régész ezt nem tudja megtenni, rendes körülmények között nem személyes hibája, 
hanem anyaga nem ad erre lehetőséget. A régészet csak akkor és annyiban képes 
érdemben bekapcsolódni az időrend láncára felfűzhető történeti folyamatok elem-
zésébe, ha és amennyiben nem csupán egy-két évszázados „pontossággal" tud 
keltezni. Arról már nem is szólva, hogy a régészeti adatokból levonható (??) et-
nikai, társadalmi, politikai következtetések puszta létének is csak akkor van egyál-
talán jogosultsága, ha ez szilárd időrend alapján történik. Úgy vélem, kevés sür-
getőbb feladata van honfoglalás kori régészetünknek, mint a szilárd időrend a-
lapjai lerakásának megkísérlése, amihez viszont az szükségeltetik, hogy az arche-
ológusok sokat ássanak és a kiásott anyagot — a jelenlegi, megnyugtatónak aligha 
nevezhető gyakorlattal szemben — mielőbb tegyék közzé, a leleteket pedig gon-
dosan és sokoldalúan elemezzék. Hosszú még az út, amely egy megbízható régé-
szeti kronológia megalkotásáig elvezet, de soha nem érnek (érünk) célba, ha el 
sem indulnak (indulunk). 

* * * 

Mégoly rendhagyó válaszom végén illő, hogy a vitacikkek néhány, fentebb 
nem érintett, számomra fontosnak ítélt tanulságára, illetve megállapítására ki-
térjek. Kezdem a fentebbi tanulmányomból adódó következtetéssel. Aki figyelme-
sen végigolvasta a két vitacikket, aligha derült ki onnan számára markánsan, 
hogy mekkora problémákkal kell a honfoglalás kor régészetének szembenéznie. 
Ellenkezőleg: bírálóim kioktató, fölényes hangű, lehengerlő stílusú, olykor a vi-
tapartner megszégyenítésének határáig elmenő szövegeit áttekintve az a benyo-
más támadhat: szerfelett dilettánsnak kell lennie Kristó Gyulának, ha ennyi meg-
fellebbezhetetlen „érv", állítás egyértelmű tanúsága ellenére is mást mer állítani. 
Ügy gondolom, a régészet általános (de kiváltképpen adott) pozíciójának ismere-
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tében vitapartnereimnek sokkal szerényebbnek kellett volna lenniük, jóval többet 
kellett volna érzékeltetniük a problémák nyitottságából. Nem vitatom, hogy sok 
mindenben nekik van igazuk. így pl. Századok-beli cikkemben valóban észre nem 
vett sajtóhiba a lovag szó a lovak helyett, valóban elnézésből szerepel könyvemben 
Révész 1991. évi Valóság-cikke 1990. éviként (de nem mindenütt a kötetben — 
mint Révész állítja —, hiszen éppen a bibliográfia címleírásában a helyes 1991. 
év található,96 ami bizonyítja, figyelmetlenség és nem vétkes tudatlanság ered-
ményezte a kétségtelen hibát), valóban jóval több munkára hivatkozhattam volna 
a felhasználtnál stb. A vita azonban nem erről szól. 

Meg merem kockáztatni: a polémia alapvetően két dolog miatt robbant ki. 
Egyrészt azért, mert kétségbe vontam bizonyos területeken a régészet illetékes-
ségét, másrészt pedig mert bírálóim véleményétől gyökeresen eltérő megállapítá-
sokra jutottam számos fontos, a magyarság korai történetét alapjaiban érintő 
kérdésben. Ami az elsőt illeti, Révész ezt a gondolatot tulajdonítja nekem: , jobb, 
ha a régészet megmarad a készenléti íjtegezek és az S-végű hajkarikák mibenlé-
tének a taglalásánál..., és a komoly kérdések megoldását a komoly tudósokra 
(értsd: a történészekre) hagyja." Munkám azon helyén, amelyre Révész hivatko-
zik, ez áll: „a régészetnek a maga sajátos eszközeivel kell hozzájárulnia a hon-
foglalás kor problémáinak tisztázásához. Amiként aligha valószínű, hogy a törté-
nésznek lesz érdemi mondanivalója — mondjuk — a készenléti íjtartó tegez vagy 
az S végű hajkarika kérdésköréhez, a régésznek is be kell látnia, hogy más jellegű 
területeken (ide tartozik pl. az állam is) a történészé a döntő szó."97 Révész 
eljárása egyszerűen csűsztatás, ugyanis szövegemben szó sincs arról, amit Révész 
nekem tulajdonított, nevezetesen hogy mélységes megvetéssel viseltetem a régé-
szet iránt. Mindössze az illetékességet, illetve annak fokát vontam kétségbe szá-
mos (alapvetően az időrendet, az etnikai besorolást és a társadalmi hovatartozást 
illető) területen, s jelen tanulmányom igazolhatja, talán nem alaptalanul. Ami az 
övékétől eltérő véleményemet illeti, az adatok rovására annak ideológiai-politikai 
tartalmát teszik mérlegre. Révész László megkérdezi tőlem: vajon végiggondol-
tam-e azt, hogy állításaim „félelmetes módon összecsengenek" néhány szomszé-
dos ország kutatójának a magyarokban pusztító, vad ázsiai hordát látó beállítá-
sával? Takács Miklós minden alkalmat megragad, hogy mára érvényesen is a 
Molnár Erik-i marxista iskola hagyományainak folytatóját lássa bennem. Nem 
riad vissza attól sem, hogy úgy állítsa be, mintha nem a tények, hanem még ma 
is Molnár Erik koncepciójának feltétlen tisztelete vezetné gondolataimat és tollam. 

Magam nagyon örültem volna, ha bírálóim tényeket soroltak volna elő, olyan 
adatokat, amelyek a vizsgálatba általuk bevont régészeti leletek egyértelmű és 
szilárd kronológiájára épülnek, kétségtelenül bizonyítottan magyar etnikumhoz 
kötődnek, bőséges bizonyítékokat szolgáltatnának a magyarok 10. századi föld-
művelésére, letelepedett voltára, erős szociális rétegezettségére. Sajnos, a vitacik-
kek mindezzel adósak maradtak. Vitapartnereim többnyire megelégedtek azzal, 
hogy megállapításaim bizonyító erejét kisebbítsék (az Olvasó döntse el, mekkora 
sikerrel vagy sikertelenséggel tették ezt), a napnál világosabb adatokat relativi-
zálták, az általánosításra szóba sem jövő egyedi jelenségeket abszolutizálták. Pél-
dát adtak abból, hova vezet az elfogultság, a prekoncepció, a bizonyos elméletekkel 
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szembeni szinte zsigeri ellenszenv. Ennek igazolására Takács írásából idézek két, 
erősen szubjektív értékítéletre valló (hogy ne mondjam: nyíltan tendenciózus), 
egymással szorosan összefüggő gondolatsort. Egyik megállapítása: „Kristó Gyula 
elvitatja a honfoglaló magyaroktól az állandó téli szállás létezését. Érvelését... az 
ún. Dzsajháni-hagyományt továbbörökítő Ibn Ruszta, Gardízi, Bakri stb., illetve 
Bölcs Leó, Regino, Ibn Hajján, a Nyesztor-krónika híradására építi. E szöveghe-
lyek túlnyomó többségéről el kell ismerni, hogy a magyarokat — pontosabban a 
potenciális fegyverforgatóként és vásárlóként is számba vehető részüket — tény-
leg nomádként írják le. Viszont Kristó Gyula talán túlzott mértékben [kiemelés 
tőlem - K. Gy.] is ad hitelt ezen auktorok legjobb esetben is másodkézből származó 
információinak." Takács másik megállapítása, amely különös kontrasztot képez 
az iméntivel, így szól: a honfoglaló magyarokkal kapcsolatba hozható egyetlen 
maglelet mint „egyetlen adat is perdöntő!" Takács gyakorlatilag a teljes honfog-
lalás kori írott kútfőanyagot értéktelennek tekinti, legalábbis azon pontokon, a-
mikor a magyarok nomadizmusáról szólnak, megalapozatlan fejtegetések sorával 
próbálja őket megfosztani történeti forrásértéküktől. Bezzeg amikor egyetlen írott 
forrás a magyarok sok szántóföldjét említi, Takács nem finnyás a forrás hitelét 
illetően, bezzeg amikor egyetlen magleletről van szó (az is egy, földműveléssel 
aligha foglalkozó személy, a zempléni előkelő halott síitából!), ez az egyetlen adat 
perdöntővé válik, fontosabbá, mint a teljes honfoglalás kori írott forrásanyag (a 
magyarok sok szántóföldjét említő passzust kivéve). Ezért értékelődik fel Takács-
nál Maszúdi egyetlen szöveghelye is, mert az letelepedett népekről szól (amelyet 
fentebb már elemeztem). Takács azzal vádol, hogy szándékosan nem vettem fi-
gyelembe ezt az adatot, mivel nem felelt meg prekoncepciómnak. Holott ezt írtam: 
„Maszúdi törzs- (vagy inkább nép-) nevei nem értelmezhetők teljes egyértelmű-
séggel... Egységesnek minősíti az arab szerző őket annyiban, hogy mindegyiknek 
a »királya« nomád életet él, viszont nyitva hagyja azt a kérdést, hogy közülük 
melyik törzs (nép) nomád és melyik letelepült. (Mindenesetre a 10. század közepén 
a Kárpát-medencében is éltek már magyar uralom alatt nagy valószínűséggel 
letelepült népek, ilyenek lehettek a szlávok, a túlélő avar maradványok és esetleg 
az onogurok is.) A magyarság nomadizmusára ez az adat sem vitathatatlanul 
egyértelmű kútfő."98 Ha a magam nézetével kapcsolatban tartózkodó és elővi-
gyázatos voltam, legyek határozott Takács nem igazolható feltevésével szemben: 
a vázolt okok miatt nem tekinthető Maszúdi igazán forrásnak a magyarok lete-
lepedett voltára sem! S hogy mekkora csúsztatást — és még hányat! — enged 
meg magának Takács, hadd illusztráljam éppen ezzel az esettel. Miután elma-
rasztal Maszúdi mellőzése miatt (akiről az egyik munkámban kimutattam, hogy 
nem használható fel az életmód kérdésében perdöntő tanúként, s egy másik mun-
kámban ennélfogva nem építettem rá), a kioktatást így folytatja: „a koncepciónak 
[ti. az én koncepciómnak - K. Gy.] nem megfelelő források [kiemelés tőlem - K. Gy.] 
mellőzése mindenképpen egyoldalú, és igencsak rontja az egész érvelés hitelét." Mi 
jogosítja fel Takácsot az egyetlen Maszúdi — előzetesen megmagyarázott és nem a 
prekoncepció miatt történt — „mellőzése" miatt a többes szám használatára? 

Kivált Takács alkalmazza előszeretettel azt a módszert, hogy a neki nem 
tetsző adatokat hitelteleníteni akarja. Kétségbe vonja, hogy amikor e források 
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(Ibn Hajján, Bölcs Leó) egyetemlegesen a magyarokról szólnak, valóban egyetem-
legesen a magyarokról szólnának. Ha van is bizonyos kétely egy-egy forrással 
kapcsolatban (melyik, ezer éves história szilánkjait felvillantó kútfővel kapcsolat-
ban nem merül fel ilyen!?), Takácsnál ez mindig ott (és csakis ott) jelentkezik, 
ahol az nézetével ellentétes híradást tartalmaz: Ibn Hajjánnak a magyarok no-
madizmusáról szóló közlése csak „egy következtetés", Bölcs Leó esetleges téve-
dése a magyarok lovának szügyét borító vas- vagy nemezpáncélról természetesen 
azt a forráshelyet hitelteleníti, ami a magyar nomadizmus jellegzetességéről ad 
hírt. A Nyesztor-krónika azért nem jön komolyan szóba, mert a 12. század elején 
szerkesztették (ilyen alapon a 14. század közepén összeállított magyarországi kró-
nikakompozíciót mindenestül hiteltelenné kellene nyilvánítani). Takácsnak vajon 
miért nincs forráskritikai aggodalma Maszúdi letelepedett népeket említő vagy a 
Dzsajháni-hagyománynak a magyarok sok szántóföldjéről szóló passzusaival kap-
csolatban? (Pedig vaskosan lehetne.) Takács nem veszi észre, hogy az általa alap-
talanul bírált és indokolatlanul hitelteleníteni szándékolt források nem csupán 
önmagukban megálló, hanem egymást szervesen kiegészítő és lényegében mege-
rősítő kútfők. Én mindenesetre hiszek a hitelüket illetően sokszorosan igazolt 
írott forrásoknak. Hiszek, mert osztom Czeglédy Károly alapigazságot kimondó 
nézetét: „e kevés írott forrással rendelkező területen sokszor önmagunkkal is 
könnyű elhitetnünk azt, hogy egyik-másik régi probléma megoldásáért akár az 
eddig legértékesebbnek elismert forrásunkat is fel kell áldoznunk. A valóság ezzel 
szemben az, hogy e régi szövegek mint sziklák a tengerben, többnyire túlélik a 
legnagyobb viharokat is."99 

Hogy mily meglepően alacsony szinten állnak vitapartnereimnél megbecsült-
ségben a tények, azt a fentieken túl további adatok mutatják. Csak egyet említek 
ezek közül. Révész azzal vádol, hogy már könyvem első fejezeteiben eldöntöttem 
az alapvető kérdéseket. Eszébe sem jut, hogy ezekre forrásadataim voltak, s hogy 
nem én döntöttem, hanem a kútfők szolgáltatták a megoldásokat. S hogy meny-
nyire nem könyvem elején tettem azt (amit persze a valóságban nem tettem), 
arra Révész statisztikája szolgáltat csattanós bizonyítékot. Miután a három pont-
ba szedett „alapvető kérdések"-hez megadta lelőhelyként könyvem oldalszámait, 
állítása igaza esetén itt csupa olyan oldalszámnak kellene szerepelnie, amelyek 
egy 383 oldalas könyv esetén az első száz oldalra utalnának, a valóságban azonban 
itt Révész egyaránt sorol fel 100-200. és 200-300. oldalak közti, sőt két esetben 
300. oldal feletti oldalszámokat is. 

Hogy mind Révész, mind Takács rendszeresen mekkora csúsztatásokat 
enged meg magának, annak igazolására a fentebb idézett példák mellett még 
néhány továbbit említek. Révész nevetségessé akar tenni engem, amikor annak 
képtelenségét mutatja ki, hogy szerintem 30 ezer magyar nyelvű miként (szerinte 
pedig miként nem) asszimilálhatott 320 ezer nem magyar nyelvűt. Ebben az a 
csúsztatás, hogy nem hívja fel a gyanútlan Olvasó figyelmét: a 30 ezer magyar 
nyelvű nem egyazon időpontban találkozott 320 ezer idegen ajkúval, hanem hosz-
szú időszak alatt. (Már megint a kronológia!) Még inkább képtelenség — úgy 
vélte — arra gondolnom, hogy a kis létszámú magyarság nyelvileg asszimilálhatott 
másokat, ha feltevésem szerint a két különféle nyelvi csoport külön tömbökben 
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élt, egymással nem érintkezett. Itt megint az időtényezővel van baj: az általam 
valóban feltett területi elkülönülés nem örök időkig tartott, hanem néhány évti-
zedig, utána megindult és ütemesen folytatódott az asszimiláció. Régész körökben 
különben is az egyik leghevesebb ellenállást éppen az a feltevésem váltotta ki, 
amely a honfoglaló magyarságnak a Kárpát-medencében a honfoglalás idején lakó 
„őslakossághoz" viszonyított relatíve kisebb arányára (és abszolút értelemben is 
a megszokott 4-500 ezernél jóval alacsonyabbra tett létszámára) vonatkozott. 
Dénes József egyenesen odáig ment el kétkedésében, hogy így fogalmazott: „Ha 
igaza lenne Kristónak, a világtörténelemben páratlan [kiemelés tőlem - K. Gy] 
dolog történt volna esetünkben, a kisebbség asszimilálta volna a többséget (?). 
Az olvasóra bízom, vajon el tud-e képzelni ilyesmit, mint lehetségest? Vajon, nem 
az emberiség történetében mindenütt másutt előforduló folyamatok zajlottak le 
a Kárpát-medencében is?"100 A részletek helyett csak nagyon röviden a nyelvész 
(tehát a kérdésben igencsak illetékes) Róna-Tas András minap megjelent könyve 
két helyére utalok, az egyiken konkrét példát említ (és a világtörténelemben nem 
is az egyetlen kivételes esetet), a másik helyen általános tételt mond ki. „A kelta 
és részben germán helyi lakosságra rátelepedett egy római eredetű vezető réteg. 
Itt a többség vette át a kisebbség nyelvét." „Többen abból indultak ki, hogy a 
honfoglaló magyarság létszámának lényegesen nagyobbnak kellett lennie, mint 
az akkor a Kárpát-medencében élőkének, mert különben nem őrizhették volna 
meg nyelvüket. Ez az érvelés módszertani szempontból nem fogadható el." E 
megállapítás erejét nem rontja le az utána következő megjegyzés: „azonban ettől 
az állítás még igaz lehet."101 Ez utóbbi kitétel éppen arra mutat: a téves elvi 
tétellel nem lehet az állítást igazolni, ahhoz más adatok kellen(én)ek. 

Révész a leghatározottabban visszautasítja azt, hogy én őt azok közé sorol-
tam be, akik szerint a törzsnévi helynevek „névadói törzsi töredékek katonáskodó 
népelemei lettek volna". Az inkriminált helyen ezt írtam: „Györffy György szerint 
a törzsi helynevek telepített törzsi töredékek, katonai beavatkozás nyomán lét-
rejött telepítés eredményei; a törzsi töredékek katonáskodó népelemekből álltak. 
E helynevek a 10. században keletkeztek." E mondatot követi a nevek felsorolása 
(köztük Révészé).102 Mondandóm két dolgot foglal magában, egyrészt a telepítést, 
másrészt a törzsneves helynevek keletkezését. Csúsztat tehát Révész, amikor ha-
tározottan kivonja magát az ide vonás lehetősége alól. Mivelhogy Révész 1991-ben 
egy 10. század közepi „nagy népmozgás "-sal számolt, és ugyanekkor a kíséret 
egy részének ,,széttelepítésé"-ről szólt103 (s én ezen munkájára hivatkoztam), 
joggal soroltam be őt az e nézetet osztók közé, hiszen a kíséret 10. század közepi 
széttelepítését -— akár hivatkozik valaki a megfelelő szakirodalomra, akár nem 
— csak a törzsi helynevek alapján lehetett (?) egyáltalán felvetni. Más: Révész 
szokásos kioktató stílusában ezt írta: „Kristó Gyula nagy súllyal hivatkozik Owen 
Lattimore megállapítására: »az igazi nomád - szegény ember«. Nos, ha már idé-
zetekhez folyamodunk, nem árt a pontosság. A mondat ugyanis így hangzik: The 
pure nomad is a poor nomad. Tehát: »aki csak nomád, az csak szegény nomád«. 
(Helyesen idézi Ecsedy 1983. 16-17.) Úgy pedig már egészen más a dolog értel-
me". Sajnálatosnak tartom és a csúsztatás sajátos esetének, hogy Révész nem 
közölte azt: ez nem az én átültetésem, hanem — mint könyvemben feltüntet-
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tem104 — Bálint Csanád értelmezése: „Mint SIR OWEN LATTIMORE írta: »a 
pure nomad is a poor nomad«, azaz az igazi nomád - szegény ember."105 Az meg 
egyenesen érthetetlen számomra, hogy miért írja Révész azt: „nagy súllyal" hi-
vatkozom erre a helyre. Egyetlen alkalommal, nem új bekezdésben, mintegy szö-
veg közé elrejtettem utaltam Bálint Csanád nyomán — de persze Ecsedy fordí-
tását is ismerve — Lattimore-ra, de jobbnak véltem Bálint Csanád értelmezését, 
ezért rá hivatkoztam. Magam úgy vélem, szó sincs arról, hogy a két fordítás között 
akkora különbség lenne, ami indokolhatná Révész megjegyzését: Ecsedy értelme-
zése szerint „pedig már egészen más [kiemelés tőlem - K. Gy.] a dolog értelme". 
Szemmel látható Révész igyekezete, hogy pontatlan forráshasználaton (kvázi ha-
misításon) kapjon, de ez esetben aligha sikerül neki. Ugyanis van a kérdéses helyről 
Ecsedy Ildikónak egy másik fordítása is. Ez így szól: „A tiszta nomád: szegény 
nomád."106 Kérem az Olvasót, vesse ezt össze Bálint Csanád értelmezésével. Más: 
úgyszintén félreért Révész, amikor azt sugallja: magam a nomádok rangjelző tár-
gyaival, azok létével általában nem értek egyet, holott csak bizonyos megoldásokkal 
kapcsolatban vannak fenntartásaim, illetve a tekintetben vagyok óvatos, hogy pl. a 
magyaroknál mi tekinthető rangjelzőnek, no meg hogy hányféle rangjelző volt stb. 

Hadd említsek egy-két további példát Takács Miklós csúsztatásaira. Szerinte 
én leírtam azt, hogy „a Lech mezei csata után még évtizedekig [kiemelés tőlem 
- K. Gy.] indultak nyugati irányban kalandozások". Mit írtam valójában azon a 
helyen, ahonnan Takács a fenti idézetet vette? Ezt: „Ha hitelt adunk e tudósí-
tásnak [Ortilo de Lilienfeldnek - K. Gy.], annyi bizonyosnak látszik, hogy a ma-
gyar szállásterület nyugati határa mentén, ahol az Németországgal érintkezett, 
még jóval 955-öt követően is folytak kisebb jelentőségő katonai akciók", illetve 
az „ugyancsak Ortilo által ránk hagyományozott nyugati határmenti csetepaték 
a déli irányú kalandozásokkal egy időben, 970-971 táján érhettek véget".107 Itt 
szó sincs 955 utáni kalandozó hadjáratokról és szó sincs évtizedekről! Megró azért 
Takács és abszurdnak minősíti azon nézetemet, hogy „az avarok szláv beolvadá-
sának a folyamatát egészen a l l . századig" kitolom. Ezzel szemben a valóságban 
ezt írom: a szláv-török kétnyelvűségből „a 11. századra... a szláv nyelv került ki 
győztesen".108 A két mondat nem egészen ugyanazt jelenti. Takács többször is 
hivatkozik arra, bizonyos értelemben értetlenül, hogy még 1993-ban is más volt 
a vitatott kérdésekről a véleményem, mint manapság. Elfeledte megnézni, hogy 
az 1993-as könyvem egy 1986. évi kézirat szinte változatlan közzététele, s csak 
ott módosítottam a szövegen, ahol „új, megfontolásra érdemes feltevések szület-
tek" 1986-1993 között.109 A magam új eredményei ekkor még nem voltak készen, 
főleg pedig nem voltak szakközleményben publikálva. Arra ugyanis mindig töre-
kedtem, hogy feltevéseim először a kutatókhoz jussanak el, s csak utána jöjjön 
— ha egyáltalán jött — a népszerűsítő feldolgozás. Félreértésből írhatta csak 
Takács azt, hogy magam önálló véleményt alkottam az S végű hajkarikák idő-
rendjéről (legfeljebb mások véleményét idéztem). Kifejezetten bántóak azon, cím-
kézéssel egybekötött csúsztatások, amelyekre szintén egy-két példát idézek. Ami-
kor Takács Kniezsához köti a reálisabb (vajon mitől reális ez?) szemlélet újbóli 
elterjesztését, s azt írja, hogy ezek eredményeit akarom megkérdőjelezni, akkor 
már ab ovo az én felfogásom az irreális. Amikor kiemeli, hogy 1977-ben (helyesen: 
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1976-ban elmondott és 1978-ban írásban megjelent opponensi véleményemben) 
kifogást emeltem a Bijelo Brdo-i kultúra nem kizárólagosan szláv értelmezése 
ellen, s Molnár Erikhez igazodtam,110 igaza van, de az már valótlanság, amikor 
azt írja: álláspontom azóta is változatlan maradt, s a magyar régészek eredményeit 
bíráló felfogásom 1996-ban is „ugyanezen a síkon mozog". Takács elfeledte, hogy 
egy, 1986-ban megírt és 1988-ban megjelent könyvemben éppen erre az 1976-ban 
elmondott opponensi véleményre mint az elmélet hattyúdalára utalva tagadtam 
meg a Molnár Erik-i tételt a magyar állam szláv alapjairól.111 Vissza kell utasí-
tanom Takács azon gyanúját, mintha magam Molnár Erik nyomán holmi „pász-
tortársadalmi válság"-ról beszélnék mind a mai napig a 10. század második felé-
ben. Éppen nálam keményebb kritikusa kevés akadt e Molnár Erik-i tételnek.112 

Elöljáróban sem ígértem részletes választ (az idő, a tér is megakadályoz, 
ugyanakkor a tényleges előrelépés, a problémamegoldás szempontjából meddőnek 
érzem a szellemi dagonyázást), talán már így is túl sokat időztem a félreértések, 
-magyarázások, csúsztatások stb. bemutatásánál. De egyetlen bekezdés erejéig 
még kérnem kell az Olvasó türelmét, ráadásul olyan kényes „ügy" kapcsán, amely 
nem tartozik szorosan a témához, de bíráló(i)m vitakultúrájára mégis rávilágít, 
továbbá részemről „becsületbeli" kérdés. Révész vitacikkéből szereztem tudomást 
— nem kis meglepetéssel — arról: Takács Miklós a Korai magyar történeti lexikon 
egyik (vélhetően a régészeti hagyaték) szócikkéről úgy vélekedik, hogy az Je len 
formájában nem annyira az ő véleménye, mint inkább Kristó Gy. szerkesztői ce-
ruzájának (s ollójának) terméke". Más szavakkal: megmásítottam (meghamisí-
tottam) eredeti mondanivalóját. (Vajon honnan tudja Takács, hogy ha valóban 
hamisítás történt, a hamisító csak én lehettem, és nem — a kéziratokba velem 
egyenlő jogon belenyúlható — két másik szerkesztőtársam, Engel Pál és/vagy 
Makk Ferenc?) Nem akarom az Olvasót részletkérdésekkel untatni (pl. hogy miért 
volt szükség egyáltalán egy ilyen összefoglaló jellegű szócikkre vagy hogy miként 
került Takács utólag — és örömünkre — e szócikk szerzői közé), csak a szikár 
tényekre szorítkozom. A nevezett szócikket hárman készítették, Bálint Csanád, 
Kovács László és Takács Miklós.113 Takács Miklósnak 1993. május 14-én Szegeden 
kelt levelemben a fazekasság szócikk kapcsán megírtam: „semmit sem jelentetünk 
meg anélkül, hogy a szerző ne látná". Ennek az elvnek megfelelően juttattuk el 
utóbb az MTA Régészeti Intézetébe korrektúrára a régészeti hagyaték szócikk 
anyagát is, amelyet annak rendje-módja szerint onnan kijavítva visszakaptunk. 
Annak megállapítása, hogy a szerzőhármas hogyan osztotta meg a munkát egy-
más között, sem akkor, sem most nem volt a feladatom/feladatunk. Egy biztos, 
mi azt a szöveget jelentettük meg, ami a Régészeti Intézetből kéziratos javítással 
visszajött. Ha bárkit érdekel, a Szegeden őrzött, archivált anyagból írásvizsgálat-
tal könnyedén kiderítheti, hogy ki, illetve hány kéz javított. Mindenesetre — 
hátha ez segít a javító személyének meghatározásában — a bibliográfiában a 
javító saját kezével több tétel bevételét kérte, olyanokat, mint Méri István, Árpád-
kori népi építészetünk feltárt emlékei Orosháza határában, illetve Kovalovszki 
Júlia, Telepásatások Tiszaeszlár-Basahalmon című műveit, amelyeket természe-
tesen elfogadtunk, s a szócikk bibliográfiája így, e javítások figyelembevételével 
jelent meg. Nem tagadom, hogy bele-belenyúltunk egy-egy szócikkbe (azért vol-



270 VITA 

tunk mi a főszerkesztő, illetve a szerkesztők, ugyanis mi láttuk együtt az anya-
gokat), de hitünk szerint egyetlen olyan mondatot sem jelentettünk meg, amit a 
szerző ne látott volna, s korrektúrájával ne hagyott volna jóvá. (Takácsnak Révész 
által közvetített, meghamisításra vonatkozó gyanúján kívül efféle kritikai észre-
vételt a lexikon megjelenése óta eltelt 30 hónap alatt egyet sem kaptunk.) Vissza 
kell tehát utasítanom a sanda és alapot nélkülöző gyanúsítást, hogy én még a 
lexikont is a magam — Takács szerint sokban abszurd, hiteltelen, Révész szerint 
pedig komolytalan — nézeteim propagálására használtam volna fel. 

Immáron végleg a dolog érdemére visszatérve: szomorúan kell megállapíta-
nom, bírálóim nem vették észre az egyik legfontosabbat, azt, hogy feltevéseimet 
nem — egyébként nem létező — politikai-ideológiai elkötelezettségem, nem a 
múlt századi magyar romantikusok iránti — szóba sem jövő — rajongásom, nem 
a szomszédos országok mai magyarfalóival való — fenn nem álló — szellemi 
közösségem, nem abszurditások iránti — szintén nem létező — fogékonyságom 
stb. gerjesztették, hanem egyes-egyedül az adatok sugallták. Az 1990-es évek kö-
zepén (a millecentenáriumtól függetlenül) jutottam arra a következtetésre, hogy 
a 10. századi magyar történelmet (a régészeti terminus szerinti honfoglalás kort) 
számos, a hagyományos értelmezés szerint megoldhatatlan ellentmondás terheli. 
(Bár ennek egyes elemeit korábban is láttam, az adatok rendszerré számomra 
csak néhány éve álltak össze. Éppen ezért felesleges volt opponenseimnek, főleg 
Takács Miklósnak annak bemutatásán fáradoznia, hogy korábban nem minden 
ponton ugyanazt vallottam, amit megbírált könyvemben kifejtettem, s így engem 
nemegyszer önmagammal szemben játszott ki.) 

Rendhagyó válaszom végén szeretném pontokba foglalva elősorolni, milyen 
ellentmondásokat észleltem történelmünk e nagyon fontos évszázadában: 1. Rá-
jöttem, hogy úgyszólván nincs olyan korabeli vagy közel kortárs, megbízható írott 
forrásunk, amely ne nevezné (vagy legalább ne ábrázolná) nomádként a magyar-
ságot. Ezek közül egyik-másik pontosan meg is adta, hogy mit ért nomádon. Ezzel 
szemben évtizedek óta folyt annak az — adatokkal alá nem támasztott — elmé-
letnek a felduzzasztása, hogy a honfoglalók zöme letelepedett, földet művelő nép 
volt. Ez utóbbira korhoz köthető, megbízható adatokat kerestem és nem találtam. 
2. Felfigyeltem arra, hogy a Kárpát-medence legkorábbi földrajzinév-anyaga erős 
szláv jelleget mutat,114 ugyanakkor úgyszólván teljesen hiányzik a török helynévi 
szubsztrátum. A szláv helynévanyag az egész Kárpát-medencében — egyenetlen 
területi megoszlásban — jelen volt. A történelem nyelvére lefordítva ez annyit 
jelent, hogy — Benkő Loránd friss állásfoglalásának szavait idézem — „az ere-
detileg török (mongol) nyelvű avarság döntő mértékben elszlávosodott a magyar 
honfoglalás idejére".115 Nem kevesen viszont éppen azt vallották, hogy a Kárpát-
medence 900 táján ha nem is néptelen, de gyéren lakott volt. 3. Ha — a helyné-
vanyagból meg a magyar nyelv igen nagyszámú szláv jövevényszavából megítél-
hetően — jelentős szláv nyelvű népesség élt itt a honfoglalás idején, ez régészeti 
emlékanyagot is hagyott maga után. Igen ám, de a magyar régészet évtizedek óta 
nem vagy alig számolt a magyaron kívül más etnikum hagyatékával, mindent 
magyarnak minősített, miközben bevallottan nem tudott etnikumokat egymástól 
elkülöníteni (pl. nincs a mai napig meghatározva sem a besenyő, sem a kavar 
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emlékanyag). 4. A hazai archeológia a teljes kárpát-medencei leletanyagot ma-
gyarnak minősítve a régészeti hagyatékban fellelhető nyilvánvaló különbségeket 
szociális tagoltságra és nem etnikai különbözőséggel magyarázta. (Csak zárójel-
ben: Révész bírálatában a honfoglalók régészeti hagyatékát sokszínűnek, mégis 
homogénnek minősítette. E meghatározás túlságosan elasztikus. Ha az egynemű-
séget kell igazolni, a homogén jelleget veszik elő, ha a bármiféle rétegezettséget, 
abban az esetben a sokszínűség kerül előtérbe.) Eszerint a 10. században már 
kialakult alá-fölérendeltségi viszonyok uralkodtak itt. Ha ez így lenne, akkor az 
egész 11. században a teljes állami apparátus, a törvények, az egyház kiknek a 
lesüllyesztésén munkálkodtak, hiszen a régészeti doktrína szerint már a 10. szá-
zadban mindenki megtalálta végső helyét a társadalmi hierarchiában. 5. A ha-
gyományos felfogás a magyarok létszámát az itt élő lakosoknak legalább a dup-
lájára tette. Ezzel szemben Ery Kinga — Révész által indokolatlanul kicsinynek 
minősített — embertani vizsgálati anyaga alapján arra mutatott rá, hogy „a hon-
foglalók és az Árpád-kori népesség embertani jellege összességében nem azonos, 
ebből következően az Árpád-kori népesség jelentős része nem tekinthető a hon-
foglalók leszármazottainak. Valószínű tehát, hogy az Árpád-kori lakosság egy 
része már a magyar honfoglalás előtt a Kárpát-medencében élt".116 6. Miközben 
a szakirodalom a magyar nagyfejedelmi hatalom fokozatos erősödéséről beszélt 
az egész 10. század folyamán, amely törés nélkül vezet át Szent István államába, 
fel kellett figyelnem a fejedelmi tekintély korlátozottságát bizonyító adatokra, 
továbbá arra, hogy a Szent István-i állam éppen új alapvetésen (német mintára 
és segítséggel), nem pedig a régi folytatásaként jött létre. 

Az itt felsorolt hat probléma mindegyike önmagában is eléggé súlyos, együt-
tesen pedig kifejezetten aggasztó, megoldásért, az ellentmondások feloldásáért 
kiált. Magam a „nomád szindrómá"-ban találtam meg ezt az oldószert, abban, 
amit a fentebb 1. számmal jelölt ellentmondás tartalmazott. Innen kiindulva pró-
báltam az ellentmondások fonalát felgöngyölíteni. Azt kellett mérlegelnem, mi-
lyen érvek szólnak az írott források egyértelmű tanúsága ellenében amellett, hogy 
a magyarok mégsem voltak nomádok. Rá kellett jönnöm, emellett tanúskodó, 
korhoz köthető elemek nincsenek; nem ilyenek a datálatlan vagy nagyon nagy 
időközökbe beállított régészeti leletek (amelyeket még az etnikum-meghatározás 
nehézségei is sújtanak), nem ilyenek a magyar nyelv török jövevényszavai, mag-
leletek gyakorlatilag nincsenek, a földműveléssel kapcsolatos szókincsünk legjava 
idegen eredetű stb. Ha viszont el kellett hinnem az írott forrásoknak (mert tör-
ténészi iskolázottságomnál fogva nem tehettem másként ennyi kútfő egyértelmű 
tanúsága alapján), hogy a honfoglaló magyarok nomádok voltak, akkor az ellent-
mondások nagy része egy csapásra megoldódni látszott. A lovasnomádok kis lét-
számúak, társadalmuk bár gazdaságilag rétegzett, jogilag egységes (egységesen 
szabad), kiterjedt mértékben foglalkoztatnak idegen munkaerőt, ők maguk nem-
csak „pásztorok", de katonák is, rendszeresen vezettek zsákmányszerző hadjára-
tokat, képtelenek európai típusú állam létesítésére. E feltevés esetén magyaráza-
tot kapott a 11. század legfontosabb mozzanata; ezen elmélet szerint volt kiket 
lesüllyeszteni. Ezek a szabadok viszont még sokáig ragaszkodtak szabadabb élet-
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formát biztosító nomadizmusukhoz, pogány vallásukhoz, nehezen tértek át a föld-
művelésre, utolsó képviselőik lovas szolgaként álltak földesúri szolgálatba. 

Vitapartnereim írásaiban leginkább az a mozzanat csüggesztő, hogy ezen 
ellentmondások meg sem jelennek, illetve számottevő szerephez nem jutnak. Gör-
getik tovább évtizedek „agyonbizonyítási kényszerétől" mesterségesen felduz-
zasztott, de adatokkal pontról pontra alá nem támasztott koncepciójukat a vegyes 
életmódot folytató (félnomád), tagolt társadalmú, nagy létszámú, utóbb önerőből 
európai államot alkotó honfoglaló magyarságról. A köztük és köztem levő alap-
vető, diametrális különbség az, hogy ők nem látják szükségét a mellény újragom-
bolásának, magam pedig ezt elkerülhetetlennek tartom. Azt vallom: megérett az 
idő arra, felgyülemlett annyi — a közel fél évszázada változatlan elméletre rakódó 
— ellentmondás, hogy új alapokra szükséges helyezni a 10. század kutatását s 
megítélését. Magam azonban nem egyszerűen ennek felismeréséig jutottam el, 
hanem megkíséreltem elvégezni ezt a — téma szórtsága, az ismeretek „százlábú" 
volta miatt nehezen egy emberre szabott — feladatot. Nem győzöm hangoztatni, 
hogy nem a politikára, nem az ideológiára, nem tudományon kívüli szempontokra 
figyeltem, hanem egyedül és kizárólag a forrásokra. Nem tudhatom, hogy a ké-
sőbbi kutatások engem igazolnak-e, de abban bizonyos vagyok, hogy későbbi ku-
tatások lesznek, és a tekintetben sincs kétségem, hogy azok — éppen a fentebb 
felsorolt, objektíve létező ellentmondások feloldása érdekében — a 10. század 
jelenben uralkodó, általam bírált megítélésén valamilyen irányban mindenképpen 
változtatni fognak.117 

JEGYZETEK 
1 Bálint Csanád.-. Kelet, a korai avarok és Bizánc kapcsolatai (Régészeti tanulmányok). Magyar 

Őstörténeti Könyvtár. 8. Szeged 1995. 241. 
2 László Kovács: Münzen aus der ungarischen Landnahmezeit. Fontes Archaeologicae Hun-

gáriáé. Bp. 1989. 
3 A számadatra 1. Kovács László: Fegyverek és pénzek. In: Honfoglalás és régészet. Szerk. 

Kovács László. A honfoglalásról sok szemmel. I. Bp. 1994. 190. 
4 Uo. 188., 190. 
5 Kovács László: Ami a zsákmányból megmaradt. In: Honfoglaló őseink. Szerk. Veszprémy 

László. Bp. 1996. 113-121. 
6 Mesterházy Károly: A felső-tisza-vidéki ötvösműhely és a honfoglalás kori emlékek időrendje. 

In: Agria. Az Egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. XXV-XXVI. Eger 1991. 242. 
7 Révész László: A karosi honfoglalás kori temetők. Régészeti adatok a Felső-Tisza-vidék X. 

századi történetéhez. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei. 1. Miskolc 1996. 
187-188. 

8 Kovács László: az 5. jegyzetben i. m. 113., 115. 
9 Mesterházy Károly: a 6. jegyzetben i. m. 243-245. 

10 Kovács László: a 3. jegyzetben i. m. 191. 
11 Kovács László: A magyar honfoglalás kori pénzleletek keltező értékéről. In: A Herman Ottó 

Múzeum Évkönyve. XXV-XXVI. Miskolc 1988. 166. 
12 Révész László-, a 7. jegyzetben i. m. 188. 
13 Kovács László: a 11. jegyzetben i. m. 168. 
14 Fettich Nándor: Adatok a honfoglaláskor archaeológiájához. Archaeologiai Értesítő 1931. 104. 
15 Bálint Csanád: az 1. jegyzetben i. m. 242-244. 
16 Mesterházy Károly: A magyar honfoglalás régészetének ötven éve. Századok 1993. 293. 
17 Dienes István: A karancslapujtői honfoglalás kori öv és mordvinfoldi hasonmása. Archaeo-

logiai Értesítő 1964. 37. 
18 Révész László: a 7. jegyzetben i. m. 45. 
19 Kovács László: a 11. jegyzetben i. m. 162-163. 



VITA 2 7 3 

20 Mesterházy Károly. Karoling-normann típusú kengyel a honfoglaló magyaroknál. Folia Ar-
chaeologica 1981. 221. 

21 Kovács László: Honfoglalás kori sírok Nagytarcsán. I.: Temető utca 5. (Adatok a gombos 
nyakú kengyelek értékeléséhez). Communicationes Archaeologicae Hungáriáé 1985. 134., 135. 

22 Kouács László: a 21. jegyzetben i. m. 132.; Kovács László: az 5. jegyzetben i. m. 121., 123. 
23 Mesterházy Károly: a 20. jegyzetben i. m. 221. 
24 Idézi: Mesterházy Károly: uo. 218. 
25 Kovács László: Honfoglalás kori sírok Nagytarcsán. П.: A homokbányai temetőrészlet (Ada-

tok a nyéltámaszos balták, valamint a trapéz alakú kengyelek értékeléséhez). Communicationes 
Archaeologicae Hungáriáé 1986. 112-113. 

26 Révész László: a 7. jegyzetben i. m. 45-46. 
27 Kovács László: Szablya-kard fegyverváltás. A kétélű kardos 10-11. századi magyar sírok 

keltezéséhez. Archaeologiai Értesítő 1990. 40—11. 
28 Révész László: a 7. jegyzetben i. m. 184. 
29 Uo. 115., 198., 202., 204^206. 
30 Uo. 109. 
31 Kovács László: a 27. jegyzetben i. m. 42. 
32 Révész László: a 7. jegyzetben i. m. 109., 131. 
3 3 Uo. 152., 149. 
34 Kovács László: a 27. jegyzetben i. m. 40., 41. 
35 Szabó János Győző: Árpád-kori telep és temetője Sarud határában. In: Az Egri Múzeum 

Évkönyve. XVI-XVII. Eger 1978-1979. 64-66. 
36 Révész László: a 7. jegyzetben i. m. 90-91. 
37 Kristó Gyula: A magyar állam megszületése. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár. 8. Szeged 

1995. 179. 
38 Bálint Csanád: az 1. jegyzetben i. m. 246-246. 
39 Dienes István: A honfoglaló magyarok. Hereditas. Bp. 1972. 65-66.; László Gyula-Rácz 

István: A nagyszentmiklósi kincs. Bp. 1977. stb. 
40 Bóna István: Az Árpádok korai várairól. 11-12. századi ispáni várak és határvárak. Debrecen 

1995. Vö. Németh Péter: Szabolcsvárról - a viták tükrében. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 1995. 
265-268. 

41 Vö. Dienes István: Szabolcs-Szatmár megye régészeti emlékei. II. In: Szabolcs-Szatmár 
megye műemlékei. I. Bp. 1986. 92-101. 

4 2 Pl. Németh Péter: Ki nyugodott a geszterédi „fejedelmi" sírban? In: A magyar középkor 
kutatóinak nagyvázsonyi találkozóján (1971. máj. 6-8.) elhangzott előadások. Összeáll. Éri István. 
Veszprém 1973. 19-32.; vö. Németh Péter: A Nyírség honfoglalás és kora Árpád-kori földrajzi képe 
és régészeti emlékei. In: A Kárpát-medence történeti földrajza. Szerk. Frisnyák Sándor. Nyíregyháza 
1996. 27-29. 

43 Bóna István: a 40. jegyzetben i. m. 9. 
44 Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Bp. 1984. 35., 37., 45. 
45 A honfoglalás korának írott forrásai. Olajos Teréz, H. Tóth Imre és Zimonyi István közre-

működésével szerk. Kristó Gyula. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár. 7. Szeged 1995. 53. 
46 Die Werke Liudprands von Cremona. Hg. Joseph Becker. Scriptores rerum Germanicarum 

in usum scholarum. Hannover-Leipzig 1915.3 6-7. 
47 Makk Ferenc: Magyar külpolitika (896-1196). Szegedi Középkortörténeti Könyvtár. 2. Szeged 

1996.2 18. 
48 A magyar szállásterületre 1. Kristó Gyula: A honfoglalók megtelepedése a Kárpát-medencé-

ben. In: Honfoglaló őseink, az 5. jegyzetben i. m. 207-222., különösen 219. 
49 Révész László: a 7. jegyzetben i. m. 203. 
50 Uo. 204. 
51 Makk Ferenc: Csaba és Alpár. In: Kelet és Nyugat között. Szerk. Koszta László. Szeged 1995. 

351-365. 
52 Kristó Gyula: Mikor lett fejedelem Géza? Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 

nominatae. Acta Historica. CII. Szeged 1995. 12-13. 
53 Kristó Gyula: a 37. jegyzetben i. m. 177. 
64 Szabó János Győző: a 35. jegyzetben i. m. 68. 



2 7 4 VITA 

55 Uo.; Imre Lengyel. Ergebnisse der Laboruntersuchungen menschlicher Knochenüberreste 
aus dem früharpadenzeitlichen Gräberfeld von Szabolcs. In: László Kovács: Das früharpadenzeitliche 
Gräberfeld von Szabolcs. Varia Archaeologica Hungarica. VI. Bp. 1994. 212. 

56 Makkay János: Indul a magyar Attila földjére. Bp. 1996. 103. 
57 Csanád Bálint: Die Archäologie der Steppe. Steppenvölker zwischen Volga und Donau vom 

6. bis zum 10. Jahrhundert. Wien-Köln 1989. 186. 
58 Vályi Katalin: Bolgár és késő avar kori elemek a pusztaszeri település kerámiájában. In: 

Honfoglaló magyarság - Árpád-kori magyarság. Antropológia - régészet - történelem. Szerk. Pálfi 
György-Farkas L. Gyula-Molnár Erika. Szeged 1996. 52. 

59 Vályi Katalin: Honfoglalás kori sírok Szeren 1973 (Megjegyzések a terület korai történeté-
hez). In: A kőkortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára. Szerk. Lő-
rinczy Gábor. Szeged 1994. 387-396. 

60 Vályi Katalin: az 58. jegyzetben i. m. 50-51. 
61 Trogmayer Ottó: ...de diruto quondam monasterio... (Szer és Szermonostor). In: Árpád előtt 

és után. Tanulmányok a magyarság és hazája korai történetéről. Szerk. Kristó Gyula-Makk Ferenc. 
Szeged-könyvek. 2. Szeged 1996. 124. 

62 Németh Péter: a 42. jegyzetben i. m. (A Nyírség) 29. 
63 Kristó Gyula-. A honfoglaló magyarok életmódjáról (írott források alapján). Századok 1995. 

3-62. 
64 Kristó Gyula-. Magyar honfoglalás - honfoglaló magyarok. Bp. 1996. 159. 
65 Németh Péter, a 42. jegyzetben i. m. (A Nyírség) 29. 
66 Bóna István: Régészetünk és a honfoglalás. Magyar Tudomány 1996. 934., 935. 
67 J. Giesler: Untersuchungen zur Chronologie des Bijelo Brdo-Kultur. Prähistorische Zeitschrift 

1981. 151-153. 
68 Bálint Csanád: A magyarság és az ún. bjelo brdói kultúra Cumania. Archaeologia 1976. 245. 
69 Dienes István: a 41. jegyzetben i. m. 101. 
70 Révész László: a 7. jegyzetben i. m. 91. 
71 Bóna István: a 66. jegyzetben i. m. 935. 
72 Uo. 930. 
73 Kristó Gyula: a 37. jegyzetben i. m. 129-227. 
74 A 45. jegyzetben i. m. 52-53. 
75 Kristó Gyula-. A magyar nemzet megszületése. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár. 12. 

Szeged 1997. (sajtó alatt). 
76 Kristó Gyula: a 63. jegyzetben i. m. 33. 
77 A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai. Sajtó alá rend. 

Györffy György. Bp. 1986.3 86., 88., 85. 
78 A 45. jegyzetben i. m. 46., 47-48., 47. 113. jegyzet. 
79 Uo. 39. 
80 Szűcs Jenö\ Az utolsó Árpádok. História Könyvtár. Monográfiák. 1. Bp. 1993. 18., 305. 
81 Kristó Gyula: a 63. jegyzetben i. m. 3-62. 
82 Szőke Béla Miklós: A Kárpát-medence a 9. században. In: Honfoglalás és régészet, a 3. 

jegyzetben i. m. 83. 
8 3 Erre 1. Kristó Gyula: a 37. jegyzetben i. m. 139-141. 
84 Kristó Gyula: Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig. Elvek és utak. Bp. 1980. 381. 
85 A. Kiss: Zur Frage der Bjelo Brdo Kultur. Bemerkungen zu den ethnischen Verhältnissen 

des heutigen Slawonien und Syrmien im 10-11. Jahrhundert. Acta Archaeologica Academiae Scien-
tiarum Hungaricae 1973. 327-340. 

86 Mesterházy Károly: Nemzetségi szervezet és az osztályviszonyok kialakulása a honfoglaló 
magyarságnál. Bp. 1980. 26. 

87 Takács Miklós: Honfoglalás és korai Árpád-kori telepfeltárások az Ml autópálya nyugat-ma-
gyarországi szakaszán. In: A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. Szerk. Wolf Mária-Ré-
vész László. Miskolc 1996. 198. 

88 Kovalovszki Júlia: Honfoglalás kori települések régészeti kutatása. In: a 87. jegyzetben i. 
m. 288-290. 

89 Diplomata Hungáriáé antiquissima. I. Edendo operi praefuit Georgius Györffy. Budapestini 
1992. 52., 216. 



VITA 2 7 5 

90 Kristó Gyula: Adatok és szempontok a magyar helynévadás kialakulásához a X-XI. század 
fordulója táján. Névtani Értesítő. 15. 103 tanulmány Hajdú Mihály 60. születésnapjára. Bp. 1993. 
200-205. 

91 Kristó Gyula: a 37. jegyzetben i. m. 264-265. 
92 Kovalovszki Júlia: a 88. jegyzetben i. m. 289. 
93 Wolf Mária-. A borsodi földvár. In: a 87. jegyzetben i. m. 245. 
94 Kristó Gyula-. A vármegyék kialakulása Magyarországon. Nemzet és emlékezet. Bp. 1988. 

396-397. 
95 Bóna István: a 40. jegyzetben i. m. 33. 
96 Kristó Gyula-, a 37. jegyzetben i. m. 380. 
97 Uo. 225. 
98 Kristó Gyula: a 63. jegyzetben i. m. 52. 
99 Czeglédy Károly: Árpád és Kurszán. (Az Arpád-ház megalapításához). In: Czeglédy Károly: 

Magyar őstörténeti tanulmányok. Budapest Oriental Reprints. Series A 2. Bp. 1985. 128. 
100 Dénes József: Könyvismertetés. Vasi Szemle 1996. 618-620. 
101 Róna-Tas András: A honfoglaló magyar nép. Bevezetés a korai magyar történelem isme-

retébe. Bp. 1996. 20., 137. 
102 Kristó Gyula: a 37. jegyzetben i. m. 269-270. 
103 Révész László: X. századi magyar fejedelmi kíséret temetői Karoson. Valóság 1991. 10. 

szám, 95. 
104 Kristó Gyula: a 37. jegyzetben i. m. 178. 
105 Bálint Csanád: A honfoglaló magyarok és Európa. Magyar Szemle 1994. 808. 
106 Ecsedy Ildikó: Félnomád életmód. In: Korai magyar történeti lexikon. Főszerk. Kristó 

Gyula. Szerk. Engel Pál-Makk Ferenc. Bp. 1994. 217. 
107 Kristó Gyula: a 84. jegyzetben 293., 298. 
108 Kristó Gyula: a 37. jegyzetben i. m. 146. 
109 Kristó Gyula: A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig). Szegedi Középkor-

történeti Könyvtár. 3. Szeged 1993. 5. 
110 Kristó Gyula: Opponensi vélemény Bálint Csanád: Dél-Magyarország a X. században c. 

kandidátusi értekezéséről. Archaeologiai Értesítő 1978. 127-129. 
111 Kristó Gyula: a 94. jegyzetben i. m. 9. és a könyv egész anyaga. 
112 Kristó Gyula: Magyarország története (895-1301). Egyetemi jegyzet. Bp. 1984. 29. 
113 Bálint Csanád-Kovács László-Takács Miklós: Régészeti hagyaték. In: a 106. jegyzetben i. 

m. 568-572. 
114 Kristó Gyula: A Kárpát-medence X. századi helyneveiről. Magyar Nyelv 1997. (sajtó alatt). 
115 Benkő Loránd: Nyelvünk vallomása a honfoglaló magyarságról. Magyar Tudomány 1996. 962. 
116 Ery Kinga: Embertani jegyek. In: a 106. jegyzetben i. m. 187. 
117 E válaszcikk kevesebb mint két hét alatt készült. A Századok szerkesztősége 1996. decem-

ber 16-án postázta számomra Révész László és Takács Miklós kéziratát (amelyet két nappal később, 
18-án kaptam kézhez) azzal a kéréssel, hogy válaszomat „lehetőleg 1997. január 2-3-a körül" 
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Szerkesztőségünk abban a meggyőződésben adott helyet a terjedelmes vitá-
nak, hogy olyan fontos kérdéseket érint, amelyekről szükséges olvasóinkat tájé-
koztatni. 

A szerk. 



TÖRTÉNET IRODALOM 

Miklós Molnár 

HISTOIRE DE LA HONGRIE 
Hatier Littérature Générale, 1996. 469 о. 

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 

Az Hatier kiadó Nations d'Europe sorozatában 16 európai ország története jelent meg egy-egy 
kötetben, köztük a csehek és szlovákok, illetve a lengyelek története. Molnár Miklós Svájcban élő 
magyar történész tollából most egy vastag kötetben Magyarország rövid története is napvilágot 
látott. 

A kötet a római birodalom bukásától és a népvándorlástól egészen a legutóbbi hónapokig 
követi nyomon Magyarország sorsát - a könyv a megjelenéssel párhuzamosan zajló millecentená-
riumi ünnepségek ismertetésével fejeződik be. 

Molnár Miklós részletesen ismerteti a magyarok őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó 
elméleteket, bizonyítékokat, majd az államalapítás történetét táija olvasói elé, részletesen bemu-
tatva a Szent István kori Magyarországot és annak társadalmát. A tatárjárás leírása után IV Béla 
országépítő munkáját ismerhetjük meg, majd az Árpád-ház kihalásának időszakát, a belháborúkat, 
az Anjouk uralomra jutását és berendezkedését tárgyalja. A könyv nemcsak politikatörténetet ad, 
bár a ma Magyarországon kiadott rövid magyar történelemkönyvekhez képest nagyobb teret szentelt 
a politika, a diplomácia és a hadtörténet kérdéseinek - erre szükség is van, hiszen leendő francia 
olvasóinak zöme nyilván semmit sem tudott eddig akár Szent Lászlóról, akár Nagy Lajosról. A 
francia nyelven megjelent könyv érthető módon igyekszik hangsúlyozni a francia kapcsolatokat, a 
magyar kultúrát ért francia hatásokat, de ezt mindenhol az arányok megtartásával, kiegyensúlyozott 
szemlélettel teszi, nem francia szemszögből nézi a magyar történelmet. 

Molnár Miklós részletesen bemutatja Hunyadi Mátyás államát, összehasonlítva a kortárs 
francia király, a centralizáló XI. Lajos államával, és ezután tárgyalja Mátyás mecenatúráját, az 
itáliai kapcsolatokat, a magyar reneszánszt, majd szól a mohácsi bukáshoz vezető útról, Mohács 
okairól is. 

Rövid, de világos és a külföldi olvasó számára is jól követhető leírását kapjuk a 16. századi 
politikatörténetnek, a reformáció egymással vetélkedő irányzatait is elhelyezi a szerző az európai 
palettán. A 17. századi függetlenségi harcok és a Rákóczi szabadságharc bemutatásakor a francia 
nyelvű összefoglaló érthetően nagy teret szentel a francia kapcsolatoknak, XIV Lajos külpolitiká-
jának, így hozva közel a francia olvasó számára ezt a látszólag oly „egzotikus" történelmet. 

A 18. század, a felvilágosodás kora átvezet a reformkorba, majd az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc korszakába, Molnár Miklós itt is részletesen, minden leegyszerűsítés nélkül, de 
ugyanakkor az előzetes ismeretek nélkül érdeklődő külföldiek számára is jól követhetően mutatja 
be az eseményeket. 

A könyv elkerülte megannyi francia földön a kelet-európai országokról íródott egykötetes, 
egyszerzős összefoglaló hibáját, amelyek valójában az adott ország legújabb kori történetét nyújtják, 
és inkább csak címük szerint adják az ország történelmét a kezdetektől napjainkig, vagy pedig 
legfeljebb a huszadik század történéseinek jobb megértését szolgáló előtörténetként foglalkoznak 
a korábbi századokkal. Molnár Miklós összefoglalója a huszadik századot éppen úgy részletesen, 
de a könyv arányait megtartva tárgyalja, mint Szent István vagy Zrínyi Miklós korát, az arányok 
nem torzulnak el pl. a Horthy-korszak vagy a második világháború javára. A Kádár-korszak be-
mutatására viszont mindössze néhány lap jut, míg az 1989 utáni éveket ismét rendkívül részletesen 
tárgyalja a szerző. 

A kötetet a magyar történelmi összefoglalók és a magyar történelemről francia nyelven 
megjelent könyvek rövid bibliográfiája zárja. Ez csak hatkötetesként ismeri a „tízkötetes" Magya-
rország történetét, elfeledkezve az 1989-ben megjelent, a 18. századot tárgyaló kötetről. Ezenkívül 
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a magyar történelmet angolul, tehát a francia olvasók számára általában elérhető nyelven bemutató 
könyvek felsorolása is bizonyára hasznos lett volna. 

Aki valaha már megpróbált Nyugat-Európában magyar történelmet tanítani, az tudja, hogy 
milyen kevés a színvonalas, részletes, de egy, a kor történelmében, földrajzában tájékozatlan olvasó 
számára követhető történelmi összefoglaló. Molnár Miklós könyve — amelyet Palovics Lajos világos, 
jól követhető térképei illusztrálnak — gyakran forgatott kézikönyv lesz: franciául írt kötet, amely 
elkerülte a félrefordítások, fordítói nehézkességek megannyi csapdáját, de amely a magyar törté-
nelem forrásközeli ismerete alapján készült. 

A kitűnő kötet minden bizonnyal megérdemelten nagy sikert fog aratni a magyar történelem 
iránt érdeklődő nemzetközi közönség körében. Nemzeti múltunk értékeit minden nacionalizmustól 
mentesen, teljes gazdagságában mutatja fel, átfogó képet adván egyszemélyes művében a magyar 
gazdaság, társadalom, kultúra szféráiról, olyan teljesítményt nyújtva ezzel, amely különben egész 
kollektívákat is kemény próbára tesz. Példát mutatott arra, hogyan lehet a történésznek a maga 
eszközeivel optimálisan hozzájárulnia a millecentenáriumi megemlékezéshez az ország határain túl. 

Tóth István György 

MÖNS SACER 996-1996 
Pannonhalma 1000 éve /-77/. 
Szerkesztette: Takács Imre. 

Pannonhalma, 1996, 636 + 383 + 320 o. 

A magyar honfoglalás millecentenáriumának 1996-os megünneplése elválaszthatatlanul egy-
befonódik a bencés rend hazai megalapításának millenniumával. A Pannonhalmi Főapátság fenn-
állásának ezredik évében méltó megemlékezésként háromkötetes kiadvány jelent meg számos in-
tézmény és kutató összefogásával. Ezer esztendő, az európai történelem fonalára fűzött harminc-
három nemzedéknyi élet alkotja azt a korszakot, melyben Pannónia Szent Hegye mindvégig jelen-
tékeny szerepet játszott. Története — mint cseppben a tenger — visszfényét hordozza ezeréves 
államiságunk sorsfordulókban mozgalmas históriájának. A pannonhalmi monostor tárgyi emléke-
inek és szellemiségének bemutatása a legkülönbözőbb tudományágak művelői, az egyházi s világi 
kutatók — régészek, történészek, levéltárosok, művészet- és irodalomtörténészek — tollából ma-
gában foglalja az egyetemes civilizáció és a magyar művelődéstörténet java részének áttekintését 
is. Éppen ezért az impozáns terjedelmű és kimagaslóan jó minőségben kivitelezett hármaskönyv 
részletes ismertetésére nem vállalkozhatom; csupán arra törekszem, hogy a mintegy félszáz szerző 
munkája nyomán érzékeltessem, milyen főbb eredményeket tartalmaznak a tanulmánykötetek, s 
milyen benyomások értek az ezredéves kiállításhoz készült katalógust olvasván. 

Az I. kötet Várszegi Asztrik OSB főapát beköszöntőjét követően hat fejezetben foglalja össze 
Szent Márton monostorának történetét létrejöttétől kezdve Tolnai Máté főapát reformjáig. A borítón 
Pannonhalma egyik jelképe, a Porta speciosa, az apátsági templom déli díszkapuja — a mai rend 
törekvéseihez híven — nyitott helyzetben fogadja az érdeklődő közönséget. 

Az I. monasterium ah genitore nostra inceptum. Pannonhalma alapítása c. fejezet a szellemi 
háttér, a közvetlen földrajzi környezet és az alapító öröksége, illetve az alapítás körülményeinek 
összegzését adja. Pius Engelbert OSB prágai Szent Adalbertről Püspökideál, politika és szerzetesség 
alcímmel azt az utat foglalja össze, melyet a főnemesi származású püspök a szerzetesi életmódhoz 
kötődve járt be a mártíromságig. Adalbert magyarországi működése — a források hiánya miatt 
természetszerűleg — kevés helyet kaphatott a tanulmányban. A Szerző Györffy Györgyhöz csatla-
kozva azt a véleményt hangoztatja, hogy — bár Szent István nagyobbik legendája neki tulajdonítja 
Vajk megkeresztelését — mégis inkább István bérmálása kapcsolható Szent Adalbert nevéhez. 

Szőnyi Eszter és Tomka Péter a régészeti leletek alapján Pannonhalma közvetlen környékének 
történetét vázolják az ősidőktől a bencések megjelenéséig. Mit örököltek a múltból a szerzetesek, 
akik a tájegység kiemelkedő központját kapták meg az államalapítás egyik fontos pillanatában? A 
leletek arra mutatnak, hogy „csupán" a római korban kiépült úthálózat emlékeztethette őket az 
őslakosokra, a honfoglaló magyarság ezen a tájon — az eddig megismert anyagi emlékek szerint 
-— nem állt kapcsolatban az avar népességgel, akiknek egyik közeli temetőjében (Táp-Borbapuszta) 
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a 8. század legelejéről származó bizánci stílusú aranyozott ezüst mellkereszt árulkodik a keresztény 
hitnek ezen a vidéken való megjelenéséről. 

Érszegi Géza Szent István pannonhalmi okleveléhez fűzött részletes levéltani-filológiai kom-
mentárt — mind külső (az oklevél anyaga, pecsétje és írása), mind belső ismérveit (a szöveg alapos 
elemzésével) mérlegre téve. A ma eredetinek tartott oklevélről azt hangoztatja, hogy az inkább egy 
több évszázados jogfejlődés írásba foglalásának eredménye, mintsem egy adott korban hitelesen 
kiadott kiváltságlevél. E megállapítás egy több évszázados kutatástörténet eredményeire támasz-
kodik, hiszen amióta 1581-ben először megjelent nyomtatásban, azóta a viták kereszttüzében áll 
az alapítólevél eredetiségének megítélése — minderről Thoroczkay Gábor számol be Szent István 
pannonhalmi oklevelének historiográfiájában. A máig tartó bellum diplomaticum végső következ-
tetése szerint az eredeti példány helyett csak annak interpolált változata maradt ránk. 

Gerics József és Ladányi Erzsébet az államférfi Szent István örökségéről értekezik. Mindenek 
előtt arról az alapvetésről, hogy első királyunk Magyarországot Mária oltalmába ajánlotta, melyről 
a Nagyobb Legendában és a Hartvik-féle életrajzban olvashatunk. Ez vált alapjává az Árpád-kori 
magyar államfelfogásnak; erre hivatkozva tudták III. András királlyá koronázásakor a magyar trón 
fölötti pápai igényt visszautasítani abból kiindulva, hogy Magyarország Szent Péter helyett Mária 
örökségéhez tartozott. 

A régészet és a művészettörténészet eddig feltárt eredményeit tartalmazza a II. fabrica 
monasterii. Az apátság építésének története a középkorban c. fejezet. Marosi Ernő a bencés 
építészet az Árpád-kori Magyarországon témakör keretében a „rendi építőiskolák" problémakörét 
elemzi. Meglátása szerint e tanulmány lényege akár 20-30 évvel ezelőtt is megírható lett volna — 
a modern monasteriológia előmunkálatai csak most folynak, ezért nem léphetett föl a szintézis 
igényével. Téziseivel azonban összefoglalja a bencés rend magyarországi építészetének kezdeteire 
jellemző formagazdagságot. A mai kutatás általában elveti a „rendi építőiskolák" feltételezését, 
inkább a rendi szokások hatásáról, a nekik megfelelő elrendezési típusokról lehet beszélni. A 12. 
századtól kezdve a kevés számú építészeti típus széles körben elterjed, s a 13. században a bencés 
építkezéseken is nagyobb változatosság jelenik meg (Vértesszentkereszt, Aracs, Deáki). 

Ami pedig a rend hazai központját, Pannonhalmát illeti, László Csaba a történeti források, 
a korabeli ábrázolások és felmérések, majd az 1961-62-es, illetve az 1986-tól napjainkig folytatott 
régészeti ásatásokra támaszkodva mutatja be a monostor építészettörténetét. A legújabb felfedezések 
közül is kiemelkedik az első, 11. századi templom félköríves apszisának megtalálása a bazilika 
nyugati harmadában, valamint a 14. század végére keltezhető Volto Santo (Szent Arckép) részletének 
feltárása az északi kerengőfolyosó templom felőli falán. Takács Imre a monostor 13. századi újjá-
építésének részletes leírását adja Uros apát működésének méltatásával együtt. Papp Szilárd a 
Mátyás-kori, késő gótikus építkezéseket (mindenekelőtt a kerengő, a fő- és mellékszentélyek bol-
tozatai, Szent Benedek kápolna felméréseit) foglalja össze. A tanulmányokat nagyszámú illusztráció 
kíséri; a rekonstrukciós ábrák korszakok szerinti színezése megkönnyíti a rendkívül sok „szabály-
talanságot" hordozó épületegyüttes periodizációjának nyomon követését. A kutatástörténeti átte-
kintések és az ásatások, műemléki helyreállítások nehézségei viszont arra intenek, hogy többször 
csupán a felmerülő problémák körvonalazása történhet meg — a sorok között sejtetett, vagy a 
jegyzetekben megfogalmazott ellentmondások feloldása az utókorra, az adott tudományterület ku-
tatójának megítélésére vár. 

A III. fejezet litterae sacrae et profanae. Könyvkultúra a középkori Pannonhalmán 
címet viseli. Veszprémy László az apátság javainak Szent László korabeli összeírása alapján mutatja 
be a monostor könyvtárának 11. század végi — legalább 77 kötetes — állományát. Az összeírásban 
nem különülnek el szigorúan az egyes műfajok. Az értékes Evangeliariumokat kiemelve, a további 
könyveket őrzési helyük és használatuk szerint tartották nyilván: a szerkönyvek (homilia, collatio, 
sermo, sententiae) csoportja, majd az oktatás könyvei (Cicero, Lucanus, Donatus, Cato, Psalterium) 
következnek — tanúsítva, hogy mivel gyarapodott a fiatal magyar királyság, amikor feltárta kapuit 
a latin deákság és Európa előtt. Richard Prazak a Szent Zoerard és Benedek remetékről szóló 
legrégibb magyarországi legenda keletkezését és hagyományozását foglalja össze, amelyet Szent 
Mór, az egykori pannonhalmi bencés növendék már pécsi püspökként foglalt írásba. Bollók János 
a — valószínűleg szintén pannonhalmi bencés szerzőhöz köthető — Szent Imre-legendát elemzi. 
Rámutat, hogy a szüzesség és alázatosság erényét képviselő herceg nem az Intelmekből megismert 
trónörökös már, hanem a szent életű szerzetes ideáljának megtestesítője. 

Kapitánffy István a feltehetően velencei Cerbanus által fordított Hitvalló Szent Maximus 
Centuriae de caritate c. művét a latin és görög műveltség kapcsolódásaként — az eredeti szöveg 
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legújabb kiadásának segítségével — mutatja be. A fordítás alapjául szolgáló görög kódex a pásztói 
bencés monostorban volt, és munkáját a fordító Dávid pannonhalmi apátnak (1130-1151) ajánlotta. 
Madas Edit a rendalapító Szent Benedek szerepét vizsgálja a középkori Magyarország ránk maradt 
prédikáció- és legendairodalmában. Mindössze három sermo és egy prédikációtöredék ismeretes: az 
első két beszédvázlatot a Pécsi egyetemi beszédek néven ismert sermonarium domonkos szerzője 
készítette a 13. század végén; egy pannonhalmi oklevél hátoldalán megmaradt 15. századi prédi-
kációfogalmazvány, amely itt került először közlésre; illetve az obszerváns ferences Temesvári Pel-
bárt prédikációvázlata a 15. század második feléből. Vizkelety András a Regula Benedicti középkori 
kéziratait vizsgálja. Azt a kérdést, hogyan lehetséges az, hogy a történeti Magyarország területéről 
egyetlen hazai eredetű, vagy biztosan itt használt Regula-kézirat sem maradt fenn, sem a bencések 
81 monostorából, sem a Benedek-regulát követő más monasztikus rendi kolostorokból. 

A IV fejezet scripturae perpetuo duraturae. A scriptorium emlékeinek összefoglalása. 
Sarbak Gábor a pannonhalmi Liber ruber elemzését nyújtja elsősorban kodikológiai szempontból. 
A másolati könyv jelenlegi kötése sötétbarna, a vörös nevet az eredeti középkori kötéséről nyerhette. 
A pannonhalmi levéltár 192 korabeli okleveléből 60-at őrzött meg, ebből 17 csakis ebben olvasható. 
Az Uros apát által szorgalmazott munka egy 1240. február 16-i keltezésű oklevél utolsó soránál 
szakadt meg, s maradt befejezetlen a tatárjárás miatt. Szovák Kornél a pannonhalmi konvent 
hiteleshelyi működésének kezdeteiről (1244-1387) számol be. A késő Árpád-korban még csak alkalmi 
hiteleshelyi tevékenységet folytatott (az első konventi oklevél 1253-ra datálható), majd az 1320-as 
évektől egyre szaporodó számú oklevelet adtak ki (a Zsigmond kor elejéig 202 ilyen ismeretes): az 
esetek egyharmadában a bakonybéli monostor, további egyharmadában a környék (kis)birtokos* 
lakóinak ügyeiről állítottak ki oklevelet. A tanulmány függeléke — többek között — 45 kiadatlan 
oklevelet tartalmaz a vizsgált időszakból. Dreska Gábor a pannonhalmi konvent hiteleshelyének 
14. századi oklevélátírásait veszi szemügyre. A jogilag érvényesített hiteles másolat (transsumptio) 
készítésének korabeli gyakorlatát és szerepét vizsgálja: az 1301-1387 közötti évekből csupán nyolc 
darab átírás maradt fenn, melyek az ismert oklevelek alig egyhuszad részét képezik. Veszprémy 
László a 13-14. századi pannonhalmi okleveleket az adott korban megfigyelhető írástechnikai váltás 
szemléltetésére veszi igénybe. Annak bizonyságául, hogy az oklevelek hitelességét biztosító könyv-
írás, illetve a gyors és könnyed írást, jó olvashatóságot nyújtó kurzív gyakorlat — Magyarországon 
is — még sokáig párhuzamosan élt egymás mellett. Solymosi László a bencés konventek hiteleshelyi 
oklevéladásának kezdeteit foglalja össze. Bár a hiteleshelyi működés kialakulásának színterei ha-
zánkban a székes- és a jelentősebb társaskáptalanok voltak, az oklevelek iránt megnövekedő tár-
sadalmi igény 1220 táján a fejlettebb írásbeliséggel rendelkező bencéseket és másokat is bekapcsolt 
ebbe a tevékenységbe. Kezdetben leginkább a kegyúr, a szerzetestárs, egy másik bencés monostor 
vagy egyházi intézmény foglalkoztatta őket, s csak a 13. század utolsó harmadától vették ki igazán 
részüket a hiteleshelyi működésből. 

Az V insigne regni. A királyi apátság társadalmi kapcsolatai a középkorban c. fejezet 
kitekintést nyújt a Szent Hegyről a birtokállomány összetétele, a királyi és egy magánkegyúri 
monostor, illetve a commendator-rendszer sajátosságainak ismertetésén keresztül. Solymosi László 
Albeus mester nyitrai főesperes összeírását három jól áttekinthető térképpel illusztrálja, melyet a 
pannonhalmi bencések tatárjárás előtti birtokairól, a szakrális rendeltetésű szolgálónépek és temp-
lomok, valamint az udvarnokok, a szántók és a szőlőművesek elhelyezkedéséről készített. A történeti 
források segítségével a IV Béla megbízásából — feltehetőleg Uros apát kezdeményezésére — történt 
összeírás időpontját 1238 tájára határozza meg. Szent Márton monostora ennek alapján az Árpád-
kori Magyarország egyik leghatalmasabb egyházi (az összeírás idején 99 kisebb-nagyobb részből 
álló) nagybirtokának volt tulajdonosa. Ráez György Pannonhalma és Ják összevetését adja abból a 
szempontból, hogy miben különbözött a királyi alapítású bencés monostor a magánkegyúritól: 
jogállása szerint — eltérően az utóbbitól — már a 13. században immunitást élvezett, azaz a királyi 
igazgatással szemben adózási és bíráskodási kiváltságokat a birtokaikon lakó népek felett; egyházjogi 
vonatkozásban viszont exemptio illette meg, a megyés püspök joghatóságától mentesen közvetlenül 
az esztergomi érsek, vagy — mint Pannonhalma esetében — maga a pápa alá tartozott. E helyzetből 
kiindulva egy eddig hamisnak gondolt, 1332-ben kelt jáki oklevél kapcsán a bencés oklevél-hami-
sítások jövedelem- és egyéb jogérvényesítő rendszerét mutatja be I. Károly király uralkodásának 
idején. 

Mátyás király és a monasztikus rendek kapcsolatát világítja meg Kubinyi András. Már a 15. 
század a rendi élet hanyatlását mutatja, s ez a folyamat Mátyás alatt felgyorsul és a monostorok 
számának csökkenéséhez vezet. A velük szemben folytatott királyi (és kegyúri) politika kétarcú 
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volt: a korábbiaknál egyre nagyobb mértékben használták fel a monostorokat és azok vagyonát, 
amelyhez a commendator-rendszer, a kegyűri jogon való apátkinevezés, és a protectionalis-intézmény 
által védelem alá vonás szolgált eszközül; ugyanakkor — az aktuális politikai érdektől függő mér-
tékben — megvolt a szándék a szerzetesi élet megreformálására is, amint azt Mátyás 1489. szep-
tember 3-án kelt oklevele tanúsítja. 

Uros apát után a rend életében a másik legnagyobb hatással bíró személyiség életművét 
tárgyalja a VI. abbatiarium in regno primátus. Tolnai Máté reformja c. fejezet. Érszegi Géza & 
középkorvégi Magyarország bencés monostorainak hétköznapjait veszi számba az első pannonhalmi 
főapát, Tolnai Máté megbízásából történt 1508-as vizitáció állapotfelmérése és a Pannonhalmán 
negyedszázadon át vezetett ingóságjegyzék alapján. A kijelölt 17 — különösen elhanyagolt — du-
nántúli és felvidéki bencés monostor javainak (birtokok, használati tárgyak) és mindennapi életének 
összeírása lehetőséget ad a viszonylag gazdagabb és a kevésbé jól ellátott szerzetesi közösségek 
életvitelének bemutatására is. 

Amikor II. Ulászló 1500-ban kinevezte kancelláriája nótáriusát a bencés rend főapátjává, 
királyi rendelettel megbízta a szerzetesi élet reformjának kidolgozásával és megvalósításával is. 
Mikó Árpád Tolnai Máté személyiségét és tevékenységét mutatja be, akihez a reneszánsz művészet 
első emlékei kapcsolódnak Pannonhalmán (1500-1535). A főmonostor a rendi reformtörekvések 
központjává vált, ezzel függött össze az új épületrészek (a Mária- és a Keresztelő-kápolna repre-
zentatív kapuzata, s két új mellékszentély reneszánsz faragványokkal), vagy a díszes szerkönyvek 
(fametszetekkel, egészlapos illusztrációkkal díszes Breviárium két kiadásban: Velence, 1506, 1519) 
elkészíttetése is. 

A mű gerincét jelentő első kötet mellékleteként Pannonhalma altemplomának és templomá-
nak alaprajzait, illetve hosszmetszeteit és a diadalív előtti keresztmetszetét közölték. Az épületek 
új, tudományos célú felméréseit a Gaudium Alapítvány Műemlékvédelmi Köre végezte el 1995-ben 
Sarkadi Márton vezetésével. 

A II. kötet címlapján a Főapátság alapításának 700. évfordulójára Bécsben készült jubileumi 
emléklap látható; négy fejezete a török kortól a 20. század végéig öleli fel a rend viszontagságos 
történetét, amelynek mélypontját elemzi a VII. Pannonias pulsat limine Thurca fores. A monostor 
a török háborúk korában: 16-17. század c. fejezet. Szakály Ferenc az eddigieknél kritikusabb 
hangvétellel fogalmazza meg véleményét Pannonhalma török időkben játszott szerepéről. Szerinte 
nem lehet még Tolnai Máté esetében sem rendi reformokról, legfeljebb fennmaradási törekvésekről 
beszélni. A monostor 1526 és 1711 közötti története egybefonódik Szentmárton mezőváros sorsával: 
a mohácsi csatavesztés után csakhamar helyőrséget kapott, majd a végvári rendszernek elsősorban 
Győrhöz kapcsolódó láncszemeként, s 160 esztendőn át inkább erődként, mint kolostorként műkö-
dött. Maga a konvent, s vele együtt az egész bencés rendtartomány évtizedekre megszűnt, a folya-
matosságot a magyar uralkodók által kinevezett főapátok biztosították. A főapáti címet viselő 
egyházi méltóságok tevékenységének köszönhetően azonban Pannonhalma anyagi bázisa viszony-
lagos épségben átvészelte a török kor birtokviszony-átrendeződéseit; és jelentős károkkal bár, de 
megőrizték az apátság évszázadok alatt összegyűlt értékeit. 

Horváth József a monostorkörnyék falvainak mindennapjait ismerteti a 16-17. században. 
A korabeli Győr vármegye közállapotaiból kiindulva jellemzi a településeket, melyet egy bencés 
földesúri fennhatóság alá tartozó falu, Kajár részletes bemutatása követ. A tanulmány a Kántor 
jobbágycsalád életéről készített mikrofelvétellel zárul. 

A VIII. fejezet ad formám antiquam. A monostor megújítása a 18. században c. témakört 
öleli föl. Karner Egyed főapát (1699-1708) ellentmondásos tevékenységét összegzi Molnár Antal, 
amidőn a monostor élére került igazi szervező, építtető, a konvent jogait harcosan védelmező — s 
vele elhíresült viszályban álló — keménykezű és nyers modorú barokk főpap pályáját írja le. A 
rend megerősödése és anyagiakban való gyarapodása, a kolostor épületeinek helyreállítása és a 
várfal bástyákkal való megerősítése fűződik főapátságának kilenc évéhez, ami alatt megszervezte 
a főiskolai szintű hittudományi stúdiumot is. 

A 18. században meglévő épületeket és építési terveket Kelényi György foglalja össze. A 
monostor lényeges átépítésére, bővítésére csak a Rákóczi-felkelést követő időkben gondolhattak. A 
Sajghó Benedek főapát által befejezett építkezéseket Zsoldos Xavér OSB örökítette meg akvarelljén 
1767-ben, lényegében az ezen látható állapot maradt meg a bencés rend feloszlatásáig. Bár nagy-
szabású elképzelések születtek a kolostor teljes átalakítására (melyek mintája az egri líceum volt), 
ám az 1777-es tervsorozat lapjain ábrázolt épületek soha nem valósultak meg. A pannonhalmi 
apátság barokk ebédlőjének falképekkel és stukkókkal díszes termét Galavics Géza a 18. századi 
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kolostor legjelentősebb és legjellegzetesebb építészeti tereként jellemzi, amely a templomi zsolozsma 
mellett naponként többször is helyszínt és keretet ad a közösségi életformának. A Sajghó Benedek 
főapát felfogása szerint megfestett szerzetesi erénykatalógus képeskönyve alkotja az oldalfalak 
díszítését, fölötte a bencés rend magyarországi története illetve egyetemes jelentősége került be-
mutatásra. Granasztóiné Györffy Katalin a monostor barokk oltárait és berendezési tárgyait ismer-
teti. Kiindulópontja a rend feloszlatásakor elkészült leltár, egyébként az apátsági templomból szár-
mazó kilenc megcsonkított szoborból igen nehéz rekonstruálni az e századra utaló felszereléseket. 

A IX. ad modum modernum. Újjáépítések a 19. században c. gondolatkör a rend hely-
reállításából legsürgősebben következő feladatotokat, a megvalósult elképzeléseket és a be nem 
váltott terveket járja körbe. Sajó Tamás az 1802 és 1812 között felállított oltársort és azok terveit 
mutatja be ikonográfiái és formai elemzéssel. Sisa József az egész magyar klasszicista építészet 
legjelesebb emlékei közé sorolható könyvtárszárny és torony létrejöttének körülményeit vázolja, 
melyek egy grandiózus — csupán rajzokon és maketten ránk maradt — terv szerencsésen megva-
lósult részeit alkották. A pannonhalmi főegyház múlt századi helyreállítása Kruesz Rrizosztom 
főapát és Storno Ferenc nevéhez kapcsolódik. A restaurálás építészeti vonatkozásait Dávid Ferenc, 
az egységes stílusra törekvéssel historizáló berendezések és felszerelések ismertetését Askercz Éva 
tollából olvashatjuk. 

A bencés monostor 1802. évi visszaállításakor — a lelkipásztori tevékenység ellátása mellett 
— új feladatot kapott, s elsősorban ennek köszönheti történetének máig tartó kiteljesedését: a X. 
docete. A tanítórend: Pannonhalma a 19-20. században c. fejezet e korszak áttekintését nyújtja. 
Katus László a korábban nyilvános oktatással nem, vagy csak kivételesen foglalkozó bencések 
kezdeti nehézségeit, a tanárképzés személyi feltételeinek megteremtését, a gimnáziumi, majd főis-
kolai tanítás szervezeti kereteinek változásait mutatja be. A rend legkiválóbb tanárainak életútját, 
sokrétű tevékenységüknek a hazai természet- és társadalomtudományok fejlődésére gyakorolt ha-
tását három kiváló szerzetes életműve példázza: Jedlik Ányosról Radnai Gyula, Rómer Flórisról 
R. Várkonyi Ágnes (akinek bútorairól Szabolcsi Hedvig külön is megemlékezik), Lovas Elemérről 
pedig Vida Tivadar értekezése szerepel a kötetben. 

A pannonhalmi apátság — montecassinoi kiváltságaiból fakadóan — jogilag mintegy külön 
egyházmegyét alkotó birtokainak újkori történetét Fazekas István mutatja be. Győr vármegye két 
oppidumának egyikének életét, a monostor tövében meghúzódó Szentmárton mezőváros 19. századi 
önkormányzatát, társadalmát, lakosságának korabeli életviszonyait Dominkovits Péter tárgyalja. A 
tanulmánykötetek záróakkordjaként Várszegi Asztrik főapát a Magyar Bencés Kongregáció 1916 és 
1996 közötti történetét foglalja össze. 

A három kötet közül elsőként a katalógus készült el: a millenniumi kiállítást kísérő III. 
kötet a monostor gyűjteményeinek történetét fogja át, s egyben reprezentatív válogatást nyújt a 
legjelentősebb művészeti és históriai emlékekből. A borítót egy észak-olasz (velencei?) festő „Coena 
Domini" (Az Úr lakomája) elnevezésű, a 16. század második harmadára keltezett képének részlete 
díszíti. Amíg az első két kötetben a katalógus tételei a nagyobb lélegzetű tanulmányokhoz főként 
illusztrációul szolgáltak, addig itt a gyűjteményeket kezelő atyák lakonikus rövidségű tárgytörténeti 
összefoglalóit az eddigieknél is bőségesebb anyagismertetések követnek (Sólymos Szilveszter OSB: 
Művészeti gyűjtemények, Bánhegyi B. Miksa OSB. A Könyvtár, Csóka Gáspár OSB\ A Levéltár, 
Polán Hildebrand OSB-. A Régiségtár, Mayer Farkas OSB-. A természettudományi „terménytárak" 
története). Sajnálatos, hogy ebben a részben nem kaptak helyet a tanulmányok német nyelvű 
összefoglalói, amelyeket a később befejezett első két kötetnél már megtalálunk. 

A bencés műgyűjtemény a reformkorban alapított nemzeti gyűjtemények kortársa. Tudatos 
művészetpártolásról Pannonhalmán a 19. század elejéig nem lehetett beszélni, ám ez a helyzet 
megváltozott 1802-ben, amikor az iskolák átvételével a rend újabb feladatot kapott. A tanítani 
kezdő szerzetesek körében felmerült az oktatásra, a tanárképzésre és a tudományos munkára való 
felkészülést szolgáló központi könyvtár megteremtésének igénye. 1824-ben kezdődött a monostor 
új könyvtárpalotájának építése, amely már 1831-ben az ide látogató Kazinczy Ferenc számára a 
múzsák lakhelyét idézte klasszikus építészeti kiképzésével és díszítésével. 

A Képtár alapítása Kovács Tamás főapátnak köszönhető, aki 1833-ban megvásárolta Viczay 
Mihály gyűjteményének legjelentősebb festményeit, köztük a legismertebb darabok Pompeo Battoni 
két allegorikus festménye és ifj. David Teniers aratási ünnepet ábrázoló zsánerképe. A nem csupán 
vallásos témákat ábrázoló állomány fejlődése a folyamatos vásárlások ellenére megtorpant, s csak 
e század közepén (1946 tavaszáig) megszerzett Lónyay-hagyaték jelentett ismét nagymértékű gya-
rapodást: ekkor elsősorban a Habsburg és a belga királyi család tagjait ábrázoló nagy udvari 
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portrégyûjtemény került Pannonhalmára. A katalógusban szereplő festményeket nem stílustörténeti 
és időrendi csoportosításban, hanem tematikai, ikonográfiái bontásban mutatják be (bibliai témák; 
Mária és a szentek ábrázolásai; allegóriák, tájképek és zsánerképek; portrék). Ezeket a különféle 
szobrászati alkotások leírása követi, az építészeti töredékektől kezdve az alakos ábrázolásokig. A 
Metszettár grafikai gyűjteményében a sokszorosított lapokon kívül rajzok is találhatók, köztük a 
monostor építésének 18-19. századi tervrajzai és látképei. A Főapátság numizmatikai gyűjteménye 
főképpen római érmékből áll, ám emlékérmeket, papírpénzeket, szükségpénzeket és kegyérmeket 
is tartalmaz. A liturgikus felszerelések tára a Kincstár. Az apátság többszöri pusztulása, s nem 
utolsósorban az 1786-os feloszlatás következtében csupán néhány középkori emlék maradt ránk. 
A különlegesen gazdag ötvösművekből és textíliákból álló gyűjtemény mai napig legbecsesebb da-
rabjai a Mária Terézia által 1775-ben a rendnek adományozott ébenfa ereklyetartó házioltárok és 
Sajghó Benedek főapát 1738-as monstranciája. A császári ereklyegyűjteményből szintén Mária Te-
rézia ajándékaképpen került Pannonhalmára a magyar koronázási palást 1613-ból származó má-
solata. 

A középkori monostorok kultúramegőrző-hagyományozó egységét képezte a könyvtár, a le-
véltár és a hozzájuk kapcsolódó író- és másolóműhely, a scriptorium. Már a legkorábbi időktől 
feltételezhető a liturgikus és szentírási könyvek mellett a tanításhoz szükséges írásokat tartalmazó 
Könyvtár megléte Szent Márton hegyén. Szent László király összeírólevele a 11. század utolsó 
évtizedében részletesen szól a monostor könyvállományáról. A török megszállás miatt a könyvtárat 
Pozsonyba, majd Nyitrára kellett menekíteni. Az utolsó — 3912 leltári számos — könyvjegyzék 
Pannonhalma régi könyvtáráról 1786 decemberében készült, ami végül is feloszlatási katalógus 
lett. A rend megszüntetésekor az Egyetemi Könyvtárnak juttatott 4249 darabos könyvtárból csupán 
616 nyomtatott és 26 kéziratos kötetet kaptak vissza 1803-ban, ám ez alkotta az azóta egyre bővülő 
könyvtár alapját. Gyűjteményei közül a legfontosabb az ún. Benedictina: a magyar bencések nyom-
tatásban megjelent munkái és kéziratos hagyatéka. Értékes kéziratok találhatók a külön kezelt 
Paíntner-gyűjteményben is, amely Jesuitica néven főleg jezsuita anyagot tartalmaz. A ma már több 
mint 400.000 egységet magában foglaló könyvállomány tervezett számítógépes feldolgozása mind 
az oktatás, mind a kutatás terén nagy segítséget fog jelenteni. 

A Levéltár első darabja István királynak — a fentiekben már idézett — kiváltságlevele a 
Szent Márton monostor számára. Uros apát kormányzása alatt (1207-1242) mintegy másfélszáz 
oklevéllel gyarapította a monostort. Kiemelkedő jelentőségű a Liber ruber másolati könyvként (char-
tularium) az apátság jogait biztosító 39 királyi oklevelet és 21 pápai bullát tartalmaz az 1001-1240 
közötti időkből. A levéltár belső rendjére lehet következtetni az 1400 körül készült Registrum 3 
fóliójából. Két csoportban, ábécében felsorolva (királyi oklevelek és megerősítéseik; pápák, kápta-
lanok, nádorok oklevelei), in bybliotheca, a könyvtár szekrényeiben őrizték őket, feltehetőleg falá-
dikákban elhelyezve. A rendi levéltártól már a kezdetekkor elkülönülhetett a hiteleshelyi műkö-
déssel kapcsolatos okmányok nyilvántartása, a hiteleshelyi levéltár. Értékes egységét alkotja a 
térképtár, amelyben 1692-től kezdődően birtok-, határ-, határmegoszlási, kateszteri, felmérési, me-
zőgazdasági, úrbéri és tagosítási térképek találhatók. A főapátság levéltárához tartoztak a „fióka-
pátságok" — Tihany, Bakonybél és (Cell)Dömölk — apátságainak levéltárai. Ezért őrzi Pannonhal-
ma többek között a legrégibb, eredeti formában fennmaradt magyarországi oklevelet, az 1055-ből 
származó tihanyi alapítólevelet; Dávid herceg 1089-1090 körüli adománylevelét Szent László király 
pecsétjével; az 1211-es tihanyi összeírást. A levéltár a jog- és gazdaságtörténeti dokumentumok 
mellett művészeti emlékeket, így címeresleveleket is birtokol. 

A Régiségtárban elsősorban a környék őskori, római és középkori régészeti leleteit őrzik, 
melyeket adományokból és hagyatékokból kapott — nem ritkán tisztázatlan eredetű — tárgyi 
emlékek egészítettek ki. A katalógus külön tárgyalja a pannóniai kőfaragványokat, illetve az itáliai 
ásatásokból származó kőemlékeket. 

A könyvtár kabinetjeiben elhelyezett sokrétű együttes a 19. század folyamán képzőművészeti 
alkotásokból, oktatási szemléltető eszközökből és ritkaságokból álló kolostori gyűjteménnyé fejlő-
dött, amelyhez különböző „terménytárak" — a tudománytörténeti jelentőségű ásványtár, a csiga-
és kagylógyűjtemény, illetve növénytár — is tartoztak. 

A pannonhalmi milleniumi megemlékezés minden területen széles körű együttműködést 
igényelt, így pl. a kiállítás többségét biztosító helyi gyűjtemények anyagát a következő intézmények 
egészítették ki kölcsönadott műtárgyaikkal: Egyetemi Könyvtár, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar 
Országos Levéltár, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 
Országos Műszaki Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár; Prímási Levéltár (Esztergom); Városi 
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Levéltár, Egyházmegyei Gyűjtemény (Győr); Zisterzienserstift (Rein); Archivio di Stato (Siena); 
Soproni Múzeum. 

A milleniumi kiállítást és kiadványait a rend tagjaiból álló bizottság készítette elő Várszegi 
Asztrik főapát vezetésével, a tanulmánykötetek és a katalógus összehangolásában népes szerkesztői 
közösség vett részt. Mindhárom kötet szerkesztője Takács Imre, a történeti tanulmányok szerkesz-
tésében társszerkesztőként közreműködött Szovák Kornél és Monostori Martina; a kötetek megje-
lenítését Lengyel János tervezte. A szerkesztés különösen szövevényes munkáját csak dicsérni lehet, 
még akkor is, ha olykor ki nem küszöbölhető átfedések, ismétlések fordulnak elő nemcsak a kü-
lönböző szerzők egyazon témáról írott részeinél, hanem a tanulmányokhoz járuló katalóguscímsza-
vak ugyanazon kéz által fogalmazott szövegében is. A számítógépes szövegszerkesztéssel szinte már 
„együtt járó" elválasztási hibák ennél a kiadványnál a megszokottnál lényegesen kisebb számban 
találhatók. A gyomaendrődi Kner Nyomda hagyományaihoz híven kiváló munkát végzett. A hár-
maskönyv külön értékét alkotja a több száz színes és fekete-fehér fotóból álló, sokrétű műfajú 
illusztráció, melyek a legfontosabb részleteket külön is bemutatják. Érdekesség, hogy több, tussal 
még kihúzatlan ceruzarajz is közlésre került, amelyek még az idei esztendő legelején készültek, így 
— feltehetőleg — már nem volt mód a nyomdába adás előtt átrajzolni őket, ám ezeket is feltétlenül 
érdemes volt a kötet ábrái közé emelni. 

Végezetül néhány apróbb megjegyzés: informatív lett volna (bár személyükben részben azo-
nosak voltak), ha a tanulmányok szerzőit a katalógustételek készítőinek listáihoz hasonlóan külön 
is felsorolják alkotóműhelyeikkel együtt. A köteteket záró apparátust (rövidítések, névmutató) 
hasznos lett volna ellátni — éppen a főapátság kapcsolatrendszerének ilyen módon való bemutatása 
céljából — helységnévmutatóval, illetve az illusztrációk külön jegyzékével, feltüntetve az egyébként 
mintaszerűen szerkesztett térképek listáját. A kötethez újonnan tervezett térképek számítógépes 
szerkesztéssel készültek; külön ki kell emelni a grafikus ábrák gondos kivitelezését. 

Éppen a nagylétszámú szerzői gárda, az eltérő alkotói műhelyeket képviselő szakemberek 
együttműködése és a témakör sokoldalú megközelítése eredményezte végül is a minden eddiginél 
sokrétűbb és árnyaltabb rendtörténet létrejöttét. A különböző tudományágak egymásra hatásában 
is kiemelkedő jelentőségű Möns sacer így, összességében jelenti egy kutatástörténeti korszak lezá-
rulását, míg a részletek tekintetében, a részben vagy egészében nyitva hagyott, illetve megválaszo-
latlan kérdések remélhetőleg azzal töltik be majd szerepüket, hogy ismételt átgondolásra ösztönzik 
a korszak kutatóit. A Szent Hegy mai lakóinak — a szerzet majd 200 évvel ezelőtti megújulásából 
eredő — közvetlenebb társadalmi kapcsolatait ugyanakkor jól jellemzi az a tény, hogy a kódexeket, 
ősnyomtatványokat őrző Pannonhalma az információs forradalom korában, a III. évezred küszöbén 
is példát mutat a hagyományok tisztelete és a megújulás felé törekvés jegyében: az új „írásbeliség", 
az Internet világához az elsők között kapcsolódtak hazánkban, hogy a múlt értékeit akár a lehe-
tőségeit tekintve ma még kiforratlan kultúrahordozó segítségével is közvetítsék a jövő felé... 

Szentpéteri József 

Huszár Lajos 

AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG PÉNZVERÉSE 
Sajtó alá rendezte Rádóczy Gyula 

Akadémiai Kiadó, Budapest 1995. 231 o. 

Akik tudtak a kéziratról, illetve német fordításának elkészültéről, azok évekig türelmetlenül, 
majd egy idő után csüggedten várták, hogy megjelenjen Huszár Lajos műve az Erdélyi Fejedelemség 
pénzveréséről. E sorok írója nem először, s nemcsak magának teszi fel a kérdést: miért kellett 
csaknem egy évtized ahhoz, hogy napvilágot lásson az a munka, amely a szűkebb szakma művelői 
között méltán váltott ki nagy érdeklődést? Miért késett, miért késleltették annak a korszerű nu-
mizmatikai összegezésnek a kiadását, amely már évekkel ezelőtt méltán válthatta volna fel a ritkaság 
számba menő századelős összefoglalást? A recenzens kompetenciáján kívül esik a válaszadás, s 
miután találgatásokba nem kíván bocsátkozni, célszerűbb, ha azt hangsúlyozza, hogy Huszár Lajos 
(1906-1987) kivételesen gazdag életművének szerves része e posztumusz kötet, amely nemcsak a 
könyvespolcon, hanem rangban is a „Habsburg-házi királyok pénzei 1526-1657.", illetve a ,,Münz-
katalog Ungarn" mellé kívánkozik. 
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Az Erdélyi Fejedelemség pénzverése iránti szakmai érdeklődés hosszú múltra tekint vissza, 
ennek eredményeként jelent meg a századelőn A. Resch igen részletes és értékes műve Nagyszebenben 
(Siebenbürgische Münzen und Medaillen von 1538 bis zur Gegenwart. Hermannstadt, 1901.), illetve 
С. Buzdugan és társainak újabb keletű összegezése (Monede §i bancnote româneqti. Bucure§ti, 1977). 

Huszár Lajos arra törekedett, hogy az Erdélyi Fejedelemség pénzeit típusok és évszámvál-
tozatok szerint mutassa be, a bélyegváltozatok felvétele azonban nem állt szándékában. Resch 
említett, úttörő munkájánál mintegy 120 — eddig ismeretlen — típussal és 70 új évszámváltozattal 
többet tartalmaz Huszár szintézise, katalógusszámai mellett helyesen Resch sorszámait is feltünteti, 
így a két mű összevetése különösebb nehézség nélkül megoldható. Szíve szerint a szerző minden 
esetben mérethű, eredeti felvételekkel kívánta illusztráltatni kötetét, fáradozása azonban nem járt 
sikerrel, mert a nagyszebeni Brukenthal Múzeum igen értékes gyűjteményéről nem kapott fényképeket. 

Huszár katalógusának „legterjedelmesebb" szöveges része a „Pénztörténeti vázlat." E tömör 
összegezés kiváló tájékoztatást nyújt Erdély pénzveréséről azoknak is, akik a numizmatikai háttér 
iránt nem, vagy csak kevésbé érdeklődnek. Négy időmetszetben, 1323-1540, 1540-1690, 1690-1867 
és 1868-1871 között tárja elénk az erdélyi pénzverés történetét. 

Károly Róbert 1323. évi pénzreformjától Szapolyai János haláláig számítható Erdélyben a 
középkori, illetve a magyar királyi pénzverés. Ofen-, későbbi nevén Aranyosbányán állított fel 
pénzverő kamarát az uralkodó, aki ott aranyforintokat és garasokat veretett. Az erdélyi pénzverés 
Zsigmond uralkodása alatt fellendült, az említetten kívül Nagyszebenben, Kolozsvárott, Segesvárott 
és Brassóban vertek pénzt, erre lehet következtetni a verdejegyekből, de azt is figyelembe kell 
venni, hogy minden verde nem üzemelt folyamatosan. Zsigmond Nagyszebenbe tette át a pénzverő 
kamara székhelyét, Hunyadi Mátyás alatt is Szeben volt a legjelentősebb verde, ahonnan Szapolyai 
János költöztette át Kolozsvárra 1527-ben. A pénzverő kamara nagyszebeni működésétől datálható 
a polgárság részvétele a kamarabérletben. 

Bár az önálló Erdélyi Fejedelemség csak a speyeri egyezménytől (1570) számítható, János 
Zsigmond pénzverését, mint egységes egészet, már a fejedelmi pénzverés, ezen belül a nemzeti 
fejedelmek emissziós tevékenységének keretei (1540-1690) közé sorolta a szerző. Már a kezdeti 
években kialakulóban voltak azok a jellegzetességek, amelyek a későbbiekben is rányomták bélye-
güket a fejedelmi pénzverésre. Erdélyben az aranypénzek és a tallérok kibocsátása lett jellemző, 
ami részben a bányák gazdagságával, részben a töröknek fizetett és ,jó pénzben" követelt adóval 
magyarázható; továbbá — tegyük hozzá — azzal, hogy az Oszmán Birodalomban keresettek voltak 
a távolsági kereskedelem értékes fizetési eszközei. Ezeknek a pénzeknek, főként a dukátoknak 
többszöröseit is verték, s nemcsak a fejedelem kívánságára, hanem magánosok által bevitt nemes-
fémből is előállítottak hasonló pénzeket. Az erdélyi pénzverés sajátosságai közé kell sorolni az 
önálló pénzláb és pénzrendszer hiányát, ugyanis az igen értékes aranyforintokat és ezüst tallérokat, 
továbbá a szerény mennyiségben készített dénárokat és garasokat magyarországi, az egyéb apró 
pénzt pedig egyre inkább lengyel mintára verték. Nagy mennyiségben készítettek emlékérmeket, 
pontosabban éremszerű vereteket, amelyeknek minőségi mutatói megegyeztek a forgalomban lévő 
aranyforintokéval, illetve tallérokéval, az utóbbiak között feltűnően sok volt a sajátos formájú dukát, 
továbbá a kortársak által „szeges tallérnak" nevezett csegely. 

A fejedelmi tallérverés Báthori Zsigmond korában vált jelentősebbé, az ő pénzein tűnt fel 
először a „PRINCEPS TRANSILVANIAE" körirat, majd a későbbiekben nemcsak Erdély, hanem 
Moldva és Havasalföld fejedelmének és a Szent Római Birodalom hercegének is nevezte magát 
/Sigismundus Dei Gratia Transilvaniae Moldáviáé Valachiae Transalpinae Sacri Romani Imperii 
Princeps). Uralkodásától lett egyre jelentősebb a lengyel mintára vert III-as garasok, ismertebb 
nevükön dutkák kibocsátása, amelyekből majdani utóda Báthori Gábor veretett nagy mennyiséget. 

Bethlen Gábor uralkodása alatt Közép-Európán hatalmas pénzrontási hullám söpört végig, 
amelynek kedvezőtlen következményeitől az Erdélyi Fejedelemséget sem lehetett megóvni. A nagy 
fejedelem pénzverése részben e monetáris vihar kapcsán osztható három jól elkülönülő szakaszra, 
a pénzrontás előttire, alattira és utánira. Az első és a harmadik szakaszban jó pénzeket veretett 
Bethlen, de 1620-1625 között maga is rákényszerült arra, hogy nagy mennyiségben állíttasson elő 
kevés ezüstöt tartalmazó váltópénzeket, ez utóbbiak között magyar és lengyel mintájú veretek 
egyaránt megtalálhatók. Bethlen Gábor uralkodása alatt lett földrajzi értelemben legkiterjedtebb 
a fejedelmi pénzverés, az erdélyi verdéken kívül Bethlen nevével készültek pénzek Körmöcbányán, 
Kassán és Munkácson, illetve Oppeln és Ratibor hercegeként Sziléziában is veretett pénzt. Az 1625. 
évi devalváció után rendezett körülmények között verték a fejedelmi pénzeket, s így folytatódott 
I. és II. Rákóczi György uralkodása alatt is. Főként aranyforintok és tallérok, továbbá kisebb 
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mennyiségben különböző címletű, lengyel mintájú garasok, még szerényeb mértékben pedig magyar 
dénárok kerültek ki a verdékből. 

Barcsai Ákos és Kemény János rövid uralkodása nem hozhatott fordulópontot a fejedelmi 
pénzverésben, a jelentősebb módosulások Apafi Mihály idejében következtek be. Megnövekedett a 
verdék száma, változatosabbak lettek az éremképek, 1672-1675 között újabb váltópénzekkel kísér-
leteztek, de ezek nem bizonyultak sikereseknek. Számottevőbbé vált viszont a — korábbiaknál 
gyengébb minőségű — lengyel váltópénzek, illetve a császári, azaz Habsburg-házi veretek szerepe 
Erdély pénzforgalmában, amelyet kisebb mértékben egyéb váltópénzek felbukkanása (pl. a timon 
néven ismert francia 5 sous) színesített. 

Gyökeres változás következett be Erdély pénzverésében Aapafi Mihály halála után. Az erdélyi 
veretek elvesztették korábbi jellegzetes vonásaikat, csupán a körirat és a hátlapon látható erdélyi 
címer őrzött meg elemeket a fejedelmi pénzverésből. Fokozatosan centralizálták a verdéket, s 1713-
tól csupán Gyulafehérvárott készültek pénzek. Az erősödő birodalmi igényeknek megfelelően az 
erdélyi aranyforintok pénzlábát is a körmöcinél gyengébb osztrák dukátokéhoz igazították. Továbbra 
sem volt jellemző az aprópénzek tömeges előállítása, de 3 krajcár értékű garasokat és polturákat 
— 1/2 garas értékben — vertek. Erdély pénzverésében szinte tükröződött az a változás, amely a 
fejedelemség közjogi helyzetében bekövetkezett; Erdély Habsburg-fejedelemség lett, s mint ilyen 
kapcsolódott a birodalomhoz, következésképpen az Erdélyben vert pénzekre nézve is a birodalmi 
normák voltak érvényesek. A pénzrendszert és a pénzlábat az 1753-ban Ausztria és Bajorország 
között megkötött rövid életű pénzügyi egyezmény változtatta meg. Huszár Lajos táblázatos formá-
ban közli a konvenciós pénzek jellemző adatait, finomságukat, illetve nyers- és színsúlyukat, (mai 
szóhasználattal teljes és tiszta tömegüket.) Rézpénzt 1761-től vertek Erdélyben. 

Mária Terézia halálával megszűnt a fejedelmi pénzverés Erdélyben, a gyulafehérvári verdét 
nem zárták be, de teljesen osztrák típusú pénzek készültek benne 1867-ig. A kiegyezés után néhány 
évig GYF verdejeggyel magyar királyi pénzeket bocsátott ki a gyulafehérvári verde, amelynek 
működésére 1871-ben tettek véglegesen pontot. 

A történeti áttekintés után Huszár sorra veszi az erdélyi pénzek verdehelyeit, amelyek 
földrajzi elhelyezkedését jól szerkesztett térkép tárja az olvasók elé. A nagy gonddal összeállított 
jegyzeteket követően a verdejegyek, majd a köriratok feloldása következik. Az idézett gyűjtemények 
és a felhasznált művek jegyzéke ugyancsak jól elkülönített, az utóbbi helytakarékossága azzal 
magyarázható, hogy szerző utal a részletesebb könyvészeti fogódzóra: F. Fejér Mária-Huszár Lajos: 
Bibliographia Numismaticae Hungaricae. Budapest 1977., amelyben Erdély önálló részt kapott. 

Az éremleírások foglalják el a katalógus legnagyobb részét, ezen belül a változatok nagy 
száma miatt is „A nemzeti fejedelmek korának veretei" a meghatározóak (41-192. old.), a Habs-
burg-kor produktumai értelemszerűen szerényebb helyet kaptak (193-220. old.). „Az Erdélyi Feje-
delemség pénzverése" c. mű az „Egyeztető táblázatok"-kal zárul, amelyek — mint fentebb emlí-
tettem — lehetővé teszik azt, hogy Huszár Lajos kiemelkedősen színvonalas munkáját összevet-
hessük Adolf Resch századelős — a maga korában úttörő — művével. 

A fentiekből nyilvánvalóan kiviláglik, hogy a szerzői tevékenységet illetően nincs hiányérzete 
a recenzensnek, Huszár Lajos post mortem is kiváló szintézissel ajándékozta meg az Erdélyi Feje-
delemség pénzverése iránt érdeklődőket, numizmatákat, történészeket és igényes olvasókat egya-
ránt. 

Hiányolható azonban az idegen nyelvű összefoglaló, amely nélkül nem lett volna szabad 
útjára bocsátani e kötetet, akkor sem lett volna szabad, ha remélhetjük német nyelvű változatának 
megjelentetését. Az ilyen rangos, tudományos termékeket szakmai és üzleti megfontolásból is leg-
alább 2 idegen nyelvű rezümével kellene kiadni! A hosszú „átfutási idő" miatt célszerű lett volna 
továbbá — az irodalomjegyzék után — kiegészítésként felvenni azoknak a tudományos közlemé-
nyeknek, Magyarországon és külföldön kiadott monográfiáknak és tanulmányoknak a bibliográfiai 
adatait, amelyek Huszár Lajos halála után jelentek meg; ilyen esetben vagy fordítások közzétételekor 
külföldön már hosszú ideje mellékelnek kiegészítő könyvészeti adatokat. Kegyeletsértésre nem 
került volna sor, hiszen a későbbi részletmunkák nem cáfolják Huszár Lajos megalapozott állításait, 
inkább feltételezéseinek helyességét erősítik meg. 

E kritikai megjegyzések ellenére zárszóként természetesen azt kell kiemelni, hogy az Aka-
démiai Kiadó Huszár Lajos művét annak numizmatikai értékeihez, tartalmához méltó formában 
jelentette meg, s ezzel régi adósságainak egy részét törlesztette. 

Buza János 
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Ibn Khaldún 

BEVEZETÉS A TÖRTÉNELEMBE (AL-MUQADDIMA). 
Arab eredetiből fordította, bevezette és kommentálta Simon Róbert. 

Budapest, Osiris, 1995. 635 о. 

Forráskiadásunk jelentős eseménye a nemzetközi szakirodalomban sokat idézett, Tuniszban 
született Ibn Khaldún (1332-1406) arab történetíró munkájának magyar nyelvű megjelentetése. 
Ennek az értékes történeti forrásnak a jelentőségére már Goldziher Ignác felhívta a figyelmet a 
múlt század hetvenes éveiben, amikor ezeket írta: „Mert aki elolvassa Ibn Khaldunnak „Prolego-
mena historica"-ját, amire most egy francia fordítás is kínálkozik, az kétségkívül azon ítélettel 
fogja félretenni e nevezetes kötetet, hogy a szerző bámulatos szellemi röpttel föléje emelkedett a 
történelem anyagának... Ő volt a legelső és legutolsó nagy tekintélyű muhammedán ember — ne 
felejtsük, hogy főkádi volt — ki midőn a csodaszerű hagyományokat és a természetellenes dolgokról 
szóló híreket, egyenesen mint a történelembe nem tartozókat declarálja, oly lépést tett meg, melyről 
itt Európában ugyanazon időben a történetírás nem álmodozott." Hasonló elismeréssel nyilatkozott 
Goldziher két évtized múlva: „Ibn Khaldún a legelső a világ írói között, ki a szó legigazibb értel-
mében kultúrtörténetet művelt..." (Az arabok és az iszlám, Bp. 1995, 99. 954. о.). 

Ibn Khaldún valóban új történelemszemlélettel jelentkezett, amit munkája elején így fogal-
mazott meg: „Tudd meg, hogy a történelem valójában híradás az emberi társadalomról, amely nem 
más, mint a világ civilizációja. Azokkal a jelenségekkel foglalkozik, amelyek megszabják a civilizáció 
természetét: például a vadsággal, a társas életmóddal, a különböző csoportszolidaritásokkal és 
uralmi formákkal, amelyeket az emberek egyik része gyakorol a többi fölött..." (95. o.). Ibn Khaldún 
kezdetben csak a muszlim Nyugat (Magrib) regionális történetével akart foglalkozni, de miközben 
az események mozgató rugóit kereste, a Kitáb al-ibar vagyis az „Intő tanulságok könyve" c. nagyobb 
munka bevezetőjét (al-muqaddima) tervezte meg. Ezt a nagy „Bevezetés"-t egy bevezetésre és 
három könyvre osztotta fel. Ez a bevezetés a történetírás érdemeivel, a különböző módszerek 
kiértékelésével, a történetírók hibáinak felidézésével foglalkozik. Az első könyv tartalmazza a civi-
lizáció jellegzetes vonásait, a királyi uralom, a hatalom, a létfenntartás, a mesterségek, a tudomá-
nyok és mindezek okainak és indítékainak bemutatását. A második könyv szól az arabokról és a 
velük kortárs olyan híres népekről és dinasztiákról mint a nabateusok, szírek, perzsák, izraeliták, 
koptok, görögök, bizánciak és törökök. A harmadik könyv foglalkozik a berberekkel és a hozzájuk 
tartozó Zanata törzs történetével, eredetükkel, származásukkal és különösen Magribban a királyi 
uralommal és a dinasztiákkal. 

Ibn Khaldún életpályájáról, munkája során kialakult történelem szemléletéről Simon Róbert 
figyelmet érdemlő bevezető tanulmányt írt, mely a korszak világszemléletének jobb megértéséhez 
is hozzá segíti az olvasót (19-84). E tanulmányban idézett munkák bibliográfiája (85-91) pedig jó 
tájékoztatást nyújt az Ibn Khaldún munkásságával foglalkozók széles táboráról. Ibn Khaldún mun-
kásságával muszlim kortársaira kisebb hatást gyakorolt, mint a későbbi utókorra. Újra felfedezése 
során Ibn Khaldún neve az oszmán birodalomban a 17. században már ismertebbé vált, ld. erre 
Bemard Lewis, Ibn Khaldún in Turkey (in: Studies in Islamic History and Civilization, ed. M. 
Sharon, Jerusalem - Leiden 1986, 527-30). 

Az al-Muqaddima sokak számára Franz Rosenthal kitűnő angol nyelvű fordításából (Ibn 
Khaldún, The Muqaddimah. An Introduction to History, I—III, London 1958) vált jobban ismertté. 
E fordítás terjedelmes, szinte mindenre kiteijedő indexe (III. 515-603) jó lehetőséget nyújt Ibn 
Khaldún történelemszemléletének vizsgálata mellett különféle gazdaságtörténeti vagy kultúrtörté-
neti adatközlés keresésére, felhasználására. 

Példaként említhető Eliyahu Ashtor neve, aki a levantei kereskedelem történetét vizsgálva 
éppen Ibn Khaldún munkájában talált adatot arra, hogy a muszlimok a hajóépítésben és a hadihajók 
felszerelésében már nem ügyeskednek annyira, ezért az európai keresztények segítségére szorulnak 
(Levant Trade in the later Middle Ages, Princeton 1983, 9, de vö. 213). Ibn Khaldún vonatkozó 
közlését ld, Simon Róbert fordításában (287). Ugyanezt a szövegrészt idézte John H. Pryor, de neki 
fenntartásai voltak, mint írta „ Ibn Khaldún's analysis was extravagant" (Geography, technology 
and war, Cambridge 1988, 142-43). 

Ibn Khaldún számos közlése azonban nemcsak a történetkutatók, hanem az olvasó közönség 
érdeklődését is felkeltheti. Az adózásról például egyebek között ezeket írta: „Végül a kötelezettségek 
és a kivetett adók olyan ponthoz érkeznek el, hogy ez már lehetetlenné tesz minden hasznot (az 
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alattvalók számára) mivel a civilizációt szolgáló tevékenység sok ráfordítást követelne, ugyanakkor 
pedig az adók magasak, s a remélt haszon teljességgel kilátástalan. Az adóbevétel összege egyre 
csökken, ugyanakkor az egyes kötelezettségek és adókivetések folytonosan növekednek, mivel úgy 
vélik, hogy ez orvosolja az összjövedelem (hiányát). Végül aztán, hogy reménytelenné váltak a 
civilizációt gyarapító tevékenységek, romba dói a civilizáció is." (301) Figyelmet keltő a városok 
civilizációjáról írt fejezetben egyebek között ez a közlés is: „Megfigyelhetjük ezt a zsidók esetében. 
Miután uralmuk Szíriában 1400 évig tartott, városi civilizációjuk megerősödött. Nagy ügyességre 
tettek szert a megélhetés körülményei és szokásai terén, s olyannyira remekeltek annak minden 
mesterségében — vonatkozzék ez az élelemre, a ruházkodásra, s a háztartás bármelyik oldalára 
—, hogy többnyire még ma is lehet tőlük tanulni." (356) 

Sok olvasó számára meglepetést okozhat „Az iszlámon belül a tudósok zöme nem-arab" c. 
fejezet, mely így kezdődik: „Figyelemre méltó tény az, hogy a muszlim közösségen belül a legtöbb 
tudós — kevés kivételtől eltekintve — mind a vallástudományokban, mind a racionális tudomá-
nyokban nem-arab. Ha akad közöttük származását tekintve arab, akkor annak nem arab a nevel-
tetése, a nyelve, és mesterei sem arabok." (534) 

Természetesen Ibn Khaldún közléseit nem lehet minden esetben fenntartás nélkül elfogadni, 
így például feljegyezte, hogy amikor a mongolok 1258-ban Bagdadot elfoglalták és al-Mustasim 
kalifát megölték, Hülegü a könyveket a Tigris folyóba szóratta (Rosenthal i. m. II. 219). Különösnek 
tűnik a tudomány iránti ilyen ellenszenv megnyilvánulása Hülegü részéről annak ismeretében, 
hogy a szolgálatában álló Nasir ad-Din at-Tusi perzsa matematikus (1201-74) ösztönzésére alig egy 
év múlva csillagvizsgálót építtetett Tabriztól délre Maragában, ahol 1261-ben könyvtárat is létesített 
(ld. Kleinasien im Spannungsfeld von vier neuen Machtzentren um 1260, in: Wiener Zeitschrift 
für die Kunde des Morgenlandes 85. (1995) 122. 

Ibn Khaldún vonatkozó közlése Simon Robert fordításában nem található, mert az al-Mu-
qaddima szövege magyar nyelven nem teljes egészében került kiadásra. A válogatás szempontjairól 
az 579. oldalon a 263. és az 593-4. oldalakon az 1. sz. jegyzetben kaphatunk tájékoztatást. 

A fordítás számos nehézséget okozhatott különösen a terminus technicusok esetében, mert 
Ibn Khaldún történelemszemléletének új fogalmaival gyakran a más értelemben használt régi 
kifejezéseket ruházta fel. Erre vonatkozóan ld. a „Megjegyzés a fordításhoz" c. fejezetet (539-41). 
Ezeknek az új tartalommal megtöltött kifejezéseknek nemcsak magyar, hanem más nyelven való 
visszaadása is problémát okoz. Franz Rosenthal az al-Muqaddima fordításának előszavában vagy 
Ann К S. Lambton „State and Government in Medieval Islam" (Oxford 1981, Id. The historical 
theory: Ibn Khaldún, 152-77) с. munkájában oldalakat írt olyan kulcs szavak értelmezéséről mint 
az 'ibra (t.sz. 'ibar), az 'asábiya és az 'umrán. Az ilyen kifejezésekről Simon Róbert a kötet végén 
„Ibn Khaldún néhány fontosabb terminus technicusa" címen rövid magyarázó szótárt állított össze 
(619-21). Egyik-másik fogalom részletesebb értelmezése meglelhető az előszóban, pl. a 61-62. ol-
dalakon az 'ibar vagy a 63. oldalon az iqtá'. Ezenkívül a gazdag jegyzetanyagban (542-619) is 
számos tanulságos magyarázat található. 

Ibn Khaldún történelemszemlélete a muszlim történetírásban iskolát nem teremtett (Aziz 
al-Azmeh, Ibn Khaldún. An Essay in Reinterpretation, London 1982, 146, 159-160, idézte Jahn 
Schmidt, Pure Water for Thirsty Muslims, Leiden 1991, 196-7). Az al-Muqaddima azonban Ibn 
Khaldún történelemszemléletének bemutatása mellett a különféle híradásoknak, adatközléseknek 
olyan gazdag tárháza, hogy magyar nyelvű közreadása után minden bizonnyal gyarapodni fog 
olvasóinak tábora. 

Simon Róbert már régóta szakavatott ismerője Ibn Khaldún munkájának; 1981-ben jelent 
meg róla első tanulmánya. Az al-Muqaddima gondos szövegértelmezéssel végzett fordításáért és 
annak jobb megértését elősegítő bevezető tanulmányáért Simon Róbert köszönetet, a munka meg-
jelentetésével a tudományt is támogató Osiris Kiadó pedig dicséretet érdemel. 

Káldy-Nagy Gyula 
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Mollay Károly 

DAS GESCHÄFTSBUCH D E S KRAMERS PAUL MORITZ 
Sopron város történeti forrásai B. sorozat. 1. kötet. 

Sorozatszerkesztő: G. Szende Katalin. 
Kiadja Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára. Sopron, 1994. 100 o. 

MORITZ PÁL KALMAR ÜZLETI KÖNYVE 1520-1529 
A késő középkor és a koraújkor története iránt érdeklődő kutatók az elmúlt esztendőkben 

örömmel nyugtázhatták, hogy a magyar tudományosság, közelebbről a forráskiadványok készíté-
sének, két világháború közötti vidéki fellegvárában, Sopronban ismét intenzív munka kezdődött. 
Az egykori városi főlevéltárnok, a neves tudós Házi Jenő emlékének ajánlott alapítvány gondozá-
sában útjára indult a „Sopron város történeti forrásai" c. sorozat, melynek keretében a kitűnő 
régész-történész (és nem utolsó sorban tudományszervező) G. Szende Katalin szerkesztésében máris 
több jelentős munka látott napvilágot. A gazdaságtörténettel, kereskedelemtörténettel foglalkozók 
számára pedig misem lehet örvendetesebb mint az, hogy a sorozatban éppen a kiváló germanista 
Mollay Károly professzor vállalkozott egy számadáskönyv közzétételére. 

A kereskedők árukészletét, üzleti kapcsolatait, mindennapi forgalmát, bemutató számadások, 
üzleti könyvek sem Európában, sem Magyarországon nem tartoznak a leggyakrabban előforduló 
történeti források közé, felbukkanásuk ritka véletlennek számít. Kerekes György és Szakály Ferenc 
voltak azok, akiknek Kassa város, illetve a gyöngyösi ferencesek iratai között három XVI-XVII. 
századi számadást sikerült feltalálni és publikálni. Ezzel szemben Pozsony, Nagyszombat, Kolozsvár 
vagy éppen Sopron levéltárában, mint a példa is mutatja, még lappanghatnak ilyenek. Mollay 
professzor most Moritz Pál soproni kalmár 1520-1529 közötti üzleti könyvének közzétételével 
csökkentette a fehér foltok számát. Ez annál is fontosabb, mert ily módon összefüggőbb képet 
kaphatunk a nyugat-dunántúli és az osztrák-magyar határmenti kapcsolatoknak arról a szeletéről, 
amely a bécsújhelyi Alexius Funck (1526-cca. 1538) és a judenburgi Clemens Körbler (1526-1548) 
— Othmar Pickl és Ferdinand Tremel által a hatvanas években közzétett — üzleti feljegyzéseiből 
kibontakozott. 

A német és magyar szövegében csekély mértékben eltérő rövid bevezetőben a hangsúly nem 
a kereskedelemtörténeti elemzésre (noha Mollay professzornak ilyen jellegű írása néhány évvel 
ezelőtt megjelent a Soproni Szemle hasábjain), hanem Moritz életének főbb csomópontjaira, családi 
viszonyaira, közéleti tevékenységére, és magára az üzleti könyvre (formai jegyek, nyelvezet, keltezési 
sajátosságok, stb.) helyeződött. így megtudhatjuk, hogy Moritz 1511-ben telepedett meg Sopronban, 
ahol a l l engedélyezett városi kalmár egyike lett s házassága révén a Fő téren jutott háztulajdonhoz 
és boltját is itt bérelte a városi magisztrátustól. 1521-ben már tekintélyes polgárként szerepelt s 
bár a luteránusság gyanújába keveredett 1526/28 között két ízben városbíróvá választották. 1530-
ban hunyt el. 

A 340 levélnyi terjedelmű (időnként az általános számadáskönyv funkcióját — pl. a szőlő-
művelési kiadások említése — is betöltő) feljegyzések, amelyeket Moritz halála után sógora Auer 
Pál városi jegyző egészített ki további adatokkal, különböző részlajstromokra (napi regiszter, a 
szolgák regiszterei, stb.) támaszkodnak, bizonyítékát adva a 16. század elején is már létező magán 
jellegű üzleti írásbeliségnek. 

Az export-import kereskedelemben egyaránt érdekelt, inkább már koraújkori vállalkozó tí-
pusú kereskedőnek tekinthető Moritz bevásárlásai döntően Bécsben történtek, ahová rokoni szálak 
is fűzték. Láthatólag nem csekély kapcsolatai voltak azonban — a Funck cég könyveiből kitűnőleg 
— Bécsújhellyel, de Augsburggal és Boroszlóval is. Aruterítése és az exportcikkek összegyűjtése 
Sopronban és Sopron tágabb piackörzetében (Sopronkeresztúr, Cenk, Meggyes, Füles, a távolabbi 
Sárvár, Kőszeg, Csepreg, Sajtoskál) történt. A behozatalban a magyarországi helyzetnek megfelelően 
a textíliák (posztó: bergamói, kölni, müncheni, augstadti, iglaui - bélésposztó, nadrágposztó; vászon: 
gyolcs, damaszt, csinvat, ingvászon, zsákvászon; selyem: atlasz, szatén, arrasi) és ruházati cikkek 
(kalapok: cseh, huszár, magyar), a só, bors, sáfrány széles választéka, az aprócikkek játszottak döntő 
szerepet. A kivitelben — gyakorta a vételár megelőlegezésével — a méz volt a kiemelkedő, alkal-
manként a szarvasmarha és a bor is előfordult. Vásárlói idehaza mindenekelőtt a soproni polgárok, 
zsidó kiskereskedők, az említett falvak néhány lakosa, egy-egy egyházi személy, nemesúr, Ausztri-
ában pedig bécsi és neunkircheni mézeskalácsosok voltak. Az ügyletek nagyságrendjére a bécsi 
Ruprecht Nelbegnél (a neves Lackner cég képviselőjénél) lévő folyamatos adósságai: 161 tallér, 200 
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rajnai forint, 65 tallér, 52 tallér, 82 tallér, 100 tallér, utalnak. Az adásvételek, amelyek zömmel a 
szokásos, adóslevéllel fedezett hitelügyletek keretében zajlottak, nagy részében nemcsak az árufaj-
tákról, de a pénzekről és az árakról is számos információt kapunk. így a soproni ártörténet Zimányi 
Vera és Dányi Dezső által közzétett adatsorai további értékes részletekkel gazdagodtak. 

A kötet használatát személy- és helynévmutató valamint válogatott német-magyar szójegyzék 
könnyíti. Mindkettő haszonnal forgatható az egyes árufajták azonosításánál is. 

Gecsényi Lajos 

Lambert F. Peters 

DER HANDEL NÜRNBERGS AM ANFANG 
DES DREISSIGJÄHRIGEN KRIEGES 

Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Beihefte No. 112. 
Franz Steiner Verlag Stuttgart, 1994. 694 o. 

A NÜRNBERGI KERESKEDELEM A HARMINCÉVES HÁBORÚ 
KEZDETÉN 

A források szétszórtsága, esetlegessége, gyakori értelmezési nehézségei, és valljuk meg a 
téma „szürke mindennapisága", ellenére a koraújkori kereskedelmi kapcsolatok történetét — gon-
doljunk csak a legutóbbi félévszázadban Braudel és Kellenbenz munkásságára — az európai törté-
nettudomány jól kimunkált terrénumai között tarthatjuk számon. Különösen így van ez, ha a 
közép-európai régió, pontosabban a német és az itáliai térség állapotát, összeköttetéseit, ezeknek 
fázisbeli sajátosságait vizsgáljuk. Hozzájuk kapcsolódva a németnyelvű szakirodalomban alkalman-
ként még a cseh, lengyel és — Ember Győző, Makkai László, Pach Zsigmond Pál, Zimányi Vera és 
sajátos módon Othmar Pickl írásainak köszönhetően — a magyar viszonyok is megfelelő hangsúly-
hoz jutottak. Némi bizonytalanság akkor támadhat a szűkebb téma iránt érdeklődőben, ha mé-
lyebbre nézve, a rendszeres, nagy kiterjedésű és aprólékos kutatásokat mellőző, elnagyoltan meg-
fogalmazott megállapítások ellentmondásosságába ütközik. Olyan megkövesedett felfogásokba, a-
melyek sajnálatosan időről időre visszatérnek a nemzetközi szakirodalomban, hogy többek között 
az oszmán-törökök európai térhódításának a kelet-közép-európai kereskedelmi kapcsolatokat meg-
semmisítő hatásáról vallott nézetekre utaljunk. Ilyen, és aligha csekélyebb jelentőségű kérdéskör 
a válságokról, pontosabban a nürnbergi kereskedőházak vagy a bécsi kereskedővilág 16. századi 
visszaszorulásáról, hanyatlásáról (s velük az alrégió peremre kerüléséről) vallott álláspontok lán-
colata. S ha valaki azt gondolná, hogy rég meghaladott történeti munkák szellemképét idézzük, 
utalhatunk a legújabb osztrák „tíz-kötetes" gazdaságtörténeti kötetének megfelelő részeire. (Ös-
terreichische Geschichte. Hg. vom Herwig Wolfram. Roman Sandgruber: Ökonomie und Politik. 
Österreichische Wirtschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Ueberreuter, 1995.) 

Mindezt azért szükséges bevezetőként elmondani, mert a kimagasló eredményeket elért 
nürnbergi gazdaságtörténet-írásban az egykori Kellenbenz tanítvány, L. Peters munkája olyan mér-
földkövet jelent, amely számítógépes technikával feldolgozott adattömegével kétséget kizáróan ok-
adatolja a nürnbergi kereskedelem változatlan jelentőségét és virágzását a 17. század húszas-har-
mincas éveiben. 

Peters egy régóta ismert, de megfelelő technikai háttér nélkül érdemben alig megközelíthető 
forrást, az 1621-ben alapított nürnbergi Banco Publico főkönyveinek három évfolyamát állította 
vizsgálatai középpontjába oly módon, hogy egy speciális számítógépes program segítségével elemeire 
szedte, majd csoportosította az 50 000 könyvelési esetet tartalmazó banki számsorokat. (Ez az 
anyag 3 kötetben várja a vállalkozó szellemű kiadót.) Ezzel együtt az összegző adatok analógiájaként 
feldolgozta a hasonlójellegű amszterdami (1625) és hamburgi (1619) pénzintézetektől rendelkezésre 
álló információkat és ezzel első ízben sikerült a három fontos európai gazdasági központ bankáljai 
és kereskedői ügyleteinek számát, azok nagyságát meghatározni. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, az 
egyedül fennmaradt névmutató alapján, formai és tartalmi becslések segítségével, rekonstruálnia 
kellett az 1652. évi tűzvészben elpusztult amszterdami főkönyveket, ami önmagában is jelentős 
forrás-módszertani teljesítmény. 

Mielőtt azonban bárki elrettenne a valóban igen fáradságosan követhető pénzügy-statisztikai 
elemzésektől, megnyugtathatja a szerző történészi hitvallása az emberi tevékenység, a szerencse 
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és balszerencse történelmet befolyásoló szerepéről. Ami egyben azt is jelenti, hogy nem maradt 
meg a számok, a banki átutalások bűvöletében, hanem szorosan kutatásai körébe vonta a főköny-
vekben szereplő 20 legnagyobb nürnbergi kereskedőcsalád társadalmi és családi viszonyait is, az 
1575-1630 közötti évtizedekből. Ebben támaszkodott a nürnbergi levéltárak szerteágazó iratsoro-
zataira, illetve a francia, olasz, osztrák, svájci levéltárak kisebb irategyütteseire és természetesen 
a szakirodalom páratlan gazdagságára. 

A módszertani, forráskritikai elemekkel megtűzdelt bevezetőben a szerző modellizálja a sta-
tisztikai átlagcéget; vizsgálja a kereskedelmi vállalkozásoknak az összlakossághoz viszonyított ará-
nyát (ezt az 1610-es évek végén a három városban 1-1,5%-ra becsüli); az árucsere összértékét; a 
kereskedelmi forgalom koncentrációját (a forgalom 80%-a a vállalkozások 15-20%-ára jutott); a 
különböző vállalkozásformákat (egyéni és családi); a bank munkanapjainak számát és a forgalom 
ehhez való viszonyát; az egyes országok (elsősorban az itáliaiak és németalföldiek), régiók és városok 
kereskedőinek részesedését a nürnbergi kereskedelemben; a váltóüzletek jellegét, nagyságát, lokális 
megoszlását. A „hanyatlás-tézis" áttekintésében — miközben nem felejti el hangsúlyozni az óvatos 
véleményalkotás szükségességét — sorra veszi mindazon jelenségeket (a városi patriciátus gazda-
ságpolitikáját, a csődök jellegét, a külföldi, elsősorban itáliai, vállalkozók magatartását), amelyek 
az eddigi történetírás érvrendszerében meghatározó helyet foglaltak el. Megállapítja, hogy a hajdani 
kereskedő-patríciusokból álló városvezetés (akik közül ekkor csupán két család vett részt a gazdasági 
életben) a 16-17. század fordulóján rendelkezéseivel nem akadályozta a fejlődést, sőt segítette a 
polgárság gyarapodását, új rétegek bekapcsolódását és felemelkedését az ipari és kereskedelmi 
tevékenységben. Igen figyelemre méltó, amit a csődökről ír, hiszen éppen ezek számának állítólagos 
növekedése szolgáltatja az általános válság egyik legfontosabb bizonyítékát. Rámutat többek között 
arra, hogy csak alapos elemzéssel dönthető el, vajon valóságos vagy csalárd módon előidézett csődről 
van szó és a valóságos csődök mennyiben reprezentativek egy-egy ágazat szempontjából. A csalárd 
csődökre számos jel utal, amikor is a vállalkozások új név alatt, módosult összetételben változatlanul 
működtek tovább. Végezetül ami a külföldi — itáliai és németalföldi — vállalkozókat (akik 40%-kal 
részesedtek a banki összforgalomból) illeti az ő helyben maradásuk racionálisan csakis egy stabil, 
jól működő, nemzetközileg elismert gazdaságban volt elképzelhető. 

A legnagyobb banki forgalmat felmutató húsz cég: Lumago, Ayrmann, de Braa, Beck, Muelleg, 
Viatis és Peller, Schwandörffer, Imhoff, Kleewein, Scherl, Fuerleger, Tucher, Odescalco, Hassenbart 
és Savioli, Marstaller, di Capitani, de Bourg, Benevieni és Sini, von Oyrl, Roth - általános jellemzése, 
a Nürnbergtől Velencéig, Lyonig, Sevilláig, Londonig, Amszterdamig, Bécsig, Prágáig és Krakkóig 
elágazó kapcsolatokkal, üzletfelekkel, beszállítókkal történő számbavétele, a cégekre szabott követ-
keztetésekkel és a megválaszolatlan kérdések felsorolásával együtt adja a válság-elmélettel szemben 
megfogalmazott érvek hátterét. Ebből a háttéranyagból fejthetők fel azok a szálak, amelyek a 
külföldi kereskedők bécsi árulerakatán keresztül Magyarország és Erdély felé vezettek, amelyeken 
át a 17. század első harmadában a nyugati iparcikkek változatlanul bejutottak az itteni piacokra 
és cserében a magyar élőállat, a nyersbőr, méz is Nyugat felé áramlottak. A Rottengatter és a 
Gösswein fivérek továbbá Hans Rottenburger már az 1570-es években üzletfeleik között tudhattak 
debreceni, kassai és nagyszombati polgárokat, utóbbiak sorában Thököly Sebestyént. A németalföldi 
Nikolaus von Occersel egykori faktora Andreas Kandier az 1590-es évtizedben hódoltsági és erdélyi 
kereskedők hitelezője, szállítója. Georg Lang és Paul Vogel vállalkozása a 17. század elején a Nyu-
gat-Dunántúl számos mezővárosában, városában voltjelen, miként ott voltak Hans Heinrich Pilg-
ram, Georg Trainer és a Pestalozzi család tagjai is. A Pestalozzik, akiknek ügyletei egész Nyugat-
Európában és Lengyelországban is zajlottak, nemcsak a magyar marhabőr felvásárlásában voltak 
érdekeltek, de röviddel később a még mindig hasznot hajtó észak-magyarországi rézkereskedelembe 
is bekapcsolódtak. A felsoroltak kivétel nélkül — s ezt éppen Peters munkájából láthatjuk legszem-
léletesebben — a nürnbergi kereskedők élvonalába tartoztak. A Rottengatterek üzleti és családi 
kapcsolatban álltak a Viatis/Peller céggel; II. Rudolf egyik bankárja Bartholomeo Castello csődü-
gyében (1606) Vogel és a Rottengatterek mellett a magyar kereskedelemben ugyancsak érdekelt 
Georg Ernst és Philipp Proebst is szerepelt. A szent-galleni Zoliikofferek, a magyar piac állandó 
szállítói, a thüringiai rézkereskedelemben érdekelt Abraham de Braa körében bukkantak fel. Georg 
Zoliikoffer marseille-i, genfi, lyoni, párizsi, spanyolországi üzletfelei mellett vevői között tudhatta 
nemes Almássy István kassai bírót, bécsi és krakkói üzletemberek sorát. A Banco Publiconál három 
év alatt évente átlagosan 89 000 aranyforintot forgalmazott. Mindezt azzal tesszük hozzá Lambert 
Peters értékes kötetének mondanivalójához, hogy a nürnbergi kereskedők kelet-közép-európai kap-
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csolatainak részletes feltárása — miként azt Kubinyi András és Helmut Haller a középkort illetően 
már elvégezte — változatlanul a magyar kutatókra vár. 

Gecsényi Lajos 

Csiffáry Gergely 

MANUFAKTÚRÁK ÉS CÉHEN KÍVÜLI IPAR HEVES MEGYÉBEN 
Eger, 1996. 389 o. 

Csiffáry Gergely már több mint két évtizede foglalkozik Heves megye ipartörténetével, számos 
tanulmány mellett két kismonográfiát is publikált, 1977-ben az Egercsehi Szénbánya, 1993-ban a 
hatvani posztómanufaktúra történetét. Mostani könyvének időhatáraiul 1687-et, Heves vármegye 
török uralom alóli felszabadulásának évét és 1849-et, mint a magyarországi feudalizmus lezárulá-
sának esztendejét választotta, de —• véleményem szerint helyesen — nem ragaszkodott hozzájuk 
mereven, bőven foglalkozott a megye korábbi és későbbi ipartörténetével is. Munkáját mégsem 
tekinthetjük a téma monografikus feldolgozásának. Monográfiává a benne feldolgozott anyag belső 
kohéziója tesz egy munkát, ebből a könyvből azonban szerves összefüggések nem derülnek ki, 
ilyenek nyilván nem is voltak. Egy külső keret fogja össze az anyagot: Csiffáry azokat a manufak-
túrákat és céhen kívüli iparokat tárgyalja, amelyek a mai Heves megye határai között működtek, 
így bekerültek a könyvbe olyan ipari üzemek is, amelyek működésük idején más megye területéhez 
tartoztak, ami azért nem baj, mert pl. Bélapátfalva vagy Szilvásvárad ipari múltjának Borsod megye 
múltjával sincs a földrajzi kereten túlmenő szerves kapcsolata. Hogy könyvének „van egyfajta 
adattár jellege", azzal a Bevezető tanúsága szerint szerzője is tisztában van. 

Valóban, a könyv lelkiismeretes munkával elkészített kitűnő adattár. Húsz iparág adatait 
gyűjtötte össze és adta közre, az egyes iparágakon belül a települések alfabetikus rendjében. A-
nyaggyűjtése kiterjedt a történeti és a néprajzi szakirodalomra, a levéltári anyagra, műzeumi adat-
tárakra, a geológiai és földrajzi háttérre, a fennmaradt tárgyi emlékekre, és arra is volt gondja, 
hogy szinte minden iparágról világos technológiai leírást adjon. A manufaktúrák és egyéb ipari 
vállalkozások földrajzi névmutatója és iparágankénti tematikus mutatója (372-377. o.) lehetővé 
teszi, hogy a könyv használója pillanatok alatt megtalálhassa, amire szüksége van. 

Az adattár azonban, bármilyen pontos és hasznos is, csak nyersanyag, nem történeti feldol-
gozás. Érezte ezt a szerző is, ezért egy „Heves megye kora újkori ipartörténetének jellegzetes 
vonásai" c. fejezettel (310-340. o.) zárta le könyvét. Ez az értékelő fejezet azonban az előzőkhöz 
képest nem hoz újat. Megállapítja, hogy „a korai ipari kezdeményezések döntő része országosan 
szerény jelentőségű", hogy „tartós tőkehiány... szabott korlátot az iparfejlesztésnek", és hogy csak 
az egyházi és a világi uradalmak vállalkozásai „tudtak időtálló vagy hosszabb-rövidebb ideig működő 
manufaktúrákat és ipari vállalkozásokat létesíteni és fenntartani" (339. o.). Arra nem gondolt, 
hogy megvizsgálja egy-egy uradalom vagy vállalkozó ipari tevékenységét egészében, és ezt könyvének 
használói sem tehetik meg, mert személynévmutató nem készült. Csak az adattár lapozgatása 
közben tűnik fel, hogy Fazola Henrik a vasiparon kívül a színesérc-, a szén- és a timsóbányászatban 
is érdekelt volt, hogy Farkas János építési felügyelő az egri püspökség szinte minden 18. század 
végi ipari vállalkozásánál bábáskodott, hogy a márványbányász Carlo Adami szénkutatással is foglal-
kozott stb. Együtt van — szétszórtan — az adattárban az egri püspökség vagy a Keglevich-uradalom 
ipari tevékenységének a forrásanyaga is, Csiffáry lett volna a legilletékesebb rá, hogy ezt bemutassa. 
Sajnos ez elmaradt. Ipartörténeti irodalmunk csak egy megbízható adattárral gazdagodott. 

Heckenast Gusztáv 

Molnár András 

BATTHYÁNY LAJOS A REFORMKORBAN 
Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 1996. 221 o. 

A Zala Megyei Levéltár kiadói tevékenysége során újabb hézagpótló, a korral foglalkozó 
történészek és a laikusok figyelmére egyaránt igényt tartó művel jelentkezett. Molnár András 
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Batthyány Lajosnak, 1848 miniszterelnökének, a függetlenségi küzdelem mártírjának reformkori 
pályáját választotta műve tárgyául. Mint az igen alapos bibliográfiai áttekintésből kiviláglik, meg-
lepően kevés visszaemlékezés, történeti feldolgozás foglalkozik Batthyány személyével, különösen 
politikai pályájának első szakaszával, az 1840-es évekkel. Molnár tehát arra vállalkozott, hogy 
bemutassa az ország jövendő miniszterelnökének életútját, politikai nézeteinek alakulását, pályá-
jának kibontakozását, amely valóban történelmi magasságokig ívelt, s egyúttal közvetve választ 
adjon arra a sajátságos hallgatásra, mellőzésre, amelyben — a szerző szerint méltánytalanul — 
holta után mind a politikai közvélemény, mind a történetírás oldaláról része volt. Igazolni kívánja, 
hogy a liberális ellenzék, sőt politikai riválisai által is támogatott kormányfői kinevezését — amely 
számos történelmi formátumú kortárs mellőzésével történt — olyan évtizedes politikai pálya előzte 
meg, amely méltóvá, sőt egyedül alkalmassá tette őt a történelmi kihívás elfogadására. 

Bár Batthyány Lajos kevés személyes iratot hagyott hátra — nem vezetett naplót, levelet 
alig, könyvet, hírlapi cikket egyáltalán nem írt — így is imponálóan gazdag az a forrásanyag, 
amelyre műve megírásában Molnár András támaszkodott. A műfaj sajátosságának megfelelően az 
életrajz kronologikus szerkezetű. Röviden kitér a család évszázados múltjára, kiemelve néhány 
személyiséget, akik számottevő szerepet játszottak az ország életében, s magalapozói voltak a család 
vagyonának, rangjának, amely a magyar arisztokrácia legfelsőbb köreibe emelte a 19. századra már 
igencsak szerteágazó nemzetséget. 

Szerencsés születése ellenére sem volt könnyű gyermek- és ifjúkora Batthyány Lajosnak. 
Apja korai halála után, anyjától anyagi természetű viták miatt elhidegülve meglehetősen magányo-
san nőtt fel. Molnár ezekre az előzményekre vezeti vissza a későbbi politikust is jellemző szeszé-
lyességet, gőgöt, indulatos természetet. Neveltetése egyébként a rangbéli arisztokrata ifjakénak 
megfelelően alakult: magántanároktól szerzett széleskörű felvilágosult európai műveltséget, német, 
angol, francia, olasz nyelvtudást, ám nem tanult meg magyarul, latinul, keveset tudott a magyar-
országi viszonyokról, s ez sokáig hátráltatta politikai karrierjének kibontakozását. Öt évi katonás-
kodás után átvette öröklött birtokát, s a szétzilált jószágot korszerű aliódiumokká fejlesztette. Az 
1830-as évek egyéb vonatkozásban is a felkészülés kora volt számára. Beutazta Európát, bővítette 
műveltségét, fokozatosan megismerkedett hazája gazdasági és politikai viszonyaival. Gróf Zichy 
Antóniával kötött házassága révén bekapcsolódott a magyar arisztokrácia társasági majd politikai 
életébe is. Molnár András színes, érzékletes képet rajzol e mondén világról, s igen jól sikerültek a 
grófot és új környezetét néhány vonással felvázoló emberi és politikusi portrék is. 

Batthyány az 1839-40. évi országgyűlésen lépett a politikai porondra. Egy aulikus hagyo-
mányú arisztokrata család sarjaként korántsem volt természetes, hogy az e korban már erősen 
polarizálódott politikai életben az ellenzék oldalára álljon. Mivel kiforrott politikai nézetei ekkor 
még aligha voltak, a szerző feltételezi, hogy a kezdő politikust elsősorban engedelmességre nem 
hajló impulzív természete, pártvezéri ambíciói állították a liberálisok oldalára. Az utolsó három 
rendi országgyűlésen a főrendi ellenzék vezéreként szerepelt, s bár sikerült egy viszonylag népes 
és szilárd ellenzéki bázist kialakítania a felsőtáblán, igazi áttörésre nem került sor. Az ellenzék 
politikai irányvonalát, taktikáját az alsótábla köznemesi vezérei diktálták, s megfelelő bázis és 
felkészültség hiányában Batthyány is ehhez alkalmazkodott. 

A grófnak a szerző által idézett országgyűlési megnyilatkozásai elsősorban a hagyományos 
sérelmi, közjogi kérdések körül forogtak, sajátos, önálló profilt nézeteinek az kölcsönzött, hogy — 
neveltetésénél és helyzeténél fogva — a birodalom egészében gondolkodva felismerte, hogy a ma-
gyarországi belső átalakulás kérdései a birodalom nyugati fele nélkül vagy éppen ellenére nem 
oldhatók meg. Ugyanakkor a történeti jogokon alapuló önálló magyar államiság híve lévén az ebből 
fakadó ellentmondást nem gondolta végig, holott az egy birodalom - több állam dilemma felismerése 
és esetleges feloldása lehetett volna Batthyány személyes hozzájárulása az ellenzék programjának 
kidolgozásához. Ám ő nem volt teoretikus elme, így az 1848-ban kialakult helyzet mindenkit ké-
születlenül ért, s fatális következményeinek maga is áldozatul esett. 

Ha volt Batthyánynak e korban önálló politikai arculata, az inkább negatívumokban fogal-
mazható meg. 1846-ig nincs egyetlen dokumentált megnyilatkozása a jobbágykérdésről, amely vi-
tathatatlanul a reformkori küzdelmek legnagyobb tétje volt. Ugyanígy nincs érdemleges reflexiója 
a nemzetiségi kérdés tárgyában sem. Országgyűlési felszólalásai gyakran marginális kérdések körül 
forogtak, mint például a parlamenti gyorsíróképzés megvalósítása. A reformellenzék derékhadától 
elütő volt felfogása az arisztokráciának az átalakulás folyamatában betöltendő szerepéről. A ma-
gának és osztályos társainak szánt vezető szerep mögül azonban nemcsak a szélesebb bázis hiány-
zott, maga Batthyány sem bizonyult alkalmasnak a professzionális politikus szerepére. Felszólalásai 
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gyakran átgondolatlanok voltak és visszhangtalanok maradtak. Az országgyűlések közötti időszak-
ban hosszú időre passzivitásba vonult vagy éppen külföldre távozott. Számára a politika nem hivatás 
volt, hanem a nagyúri lét egyik tartozéka, a személyes becsvágy eszköze, melyért azonban tagad-
hatatlanul sokat áldozott; anyagiakat s végül az életét is. 

Molnár András az országgyűlési fejezetekben is jól megbirkózik a kronologikus szerkezetből 
esetleg támadható tartalmi szerkesztetlenség minden történészt próbára tevő dilemmájával, ugyan-
akkor az események sodrába kerülve túlságosan belecsúszik a részletekbe. Tanulmányának lendü-
lete itt érzékelhetően alábbhagy. Forrásai által sodortatva mintha csökkenne a kritikus távolság-
tartás önmaga és tárgya között. így például nem csupán Batthyány Lajos mulasztja el szóba hozni 
a jobbágykérdést és a polgári átalakulás számos kardinális problémáját, a szerző maga sem méri 
hősét korához. 

Molnár interpretációjában az igazi áttörést Batthyány számára nem az országgyűlések hozzák 
meg, hanem azok a — többnyire gazdasági célú — társadalmi egyesületek, amelyek eredeti céljukat 
ugyan nem érték el, ám az ellenzék országgyűlések közötti szerveződésének, végső soron az ellenzéki 
párt megalakulásának katalizátorává váltak. Batthyány pályája, sorsa ezen a ponton fonódott össze 
Kossuth Lajoséval. Az 1840-es évek elején még Széchenyi és Kossuth között ingadozó jövendő 
pártvezér az utóbbi mellé állt, ám — véleményem szerint — nézeteik feltételezett azonosságánál 
is fontosabb volt az egzisztenciális érdekközösség, amely a két, egymástól társadalmilag, intellek-
tuálisan oly távol álló politikust összekötötte, és a vármegyei bázison politizáló köznemesi refor-
merektől elválasztotta. A táblabíró-politikusok számára biztos hátországot jelentett szűkebb pátri-
ájuk, egyszersmind azonban foglyai is voltak e szűk világnak, amelyből csupán az országgyűlések 
alkalmával tudtak kitörni. A gőgös, gazdag arisztokrata és a nincstelen nemesi értelmiségi rend-
hagyó pályájának volt egy közös vonása: egyikük sem csinált vármegyei karriert, Kossuth újságí-
róként, Batthyány éppen ellenkezőleg, a feudális nagyúr jogán futott be politikai pályát. Immáron 
közössé váló tevékenységük Pesthez kötötte őket, amely szellemi és gazdasági központból a politikai 
élet centrumává is vált. Ezzel rendhagyó karrierjükből fakadó hátrányuk immáron előnnyé válto-
zott. A politikai szerveződés és agitáció eszköztára is megváltozott. A sajtó állandó, a szélesebb 
közvéleményt befolyásolni tudó fórumot, az egyesületek pedig szervezeti keretet biztosítottak az 
ellenzéki politika számára. Ezt a két eszközt pedig Kossuth és Batthyány uralta, a vármegyei 
politikusok nem rendelkeztek olyan lehetőségekkel, amely ezzel konkurálhatott volna, így a párttá 
szerveződő ellenzék 1847-48-ban már vitathatatlanul a Batthyány-Kossuth páros vezetésével indult 
harcba. 

Molnár András helyesen ismeri fel a Batthyány-Kossuth kapcsolat, az egyesületi politizálás 
szerepét a gróf pályájának felívelésében, ellenzéki vezérré és ezzel potenciális miniszterelnökké 
válásában. Am a tényszerű leíráson túl adós maradt azoknak az okoknak a kifejtésével, amely a 
helyenként felszínre törő ellentétek dacára egymás következetes támogatására bírta a két politikust, 
s arra sem próbál választ keresni, hogy olyan esetlegességeken túl, mint például Deák Ferenc 
betegeskedése vagy éppen kényelmessége, miért szorultak háttérbe a korábbi országgyűlések ellen-
zéki politikai vezérei. 

Izgalmas s nyilván vitára ingerlő kérdés a két öntörvényű politikus személyes hozzájárulása 
a közös sikerhez. A koncepciózus, kiváló szervező, ám anyagi eszközöknek és társadalmi presztízsnek 
híján lévő Kossuth nem nélkülözhette Batthyány pénzét és tekintélyét, ahogyan program, írás- és 
szónoki készég híján Batthyány sem Kossuth talentumát. Kettejük kapcsolatában a társadalmi 
fölény Batthyány, az intellektuális Kossuth oldalán állt, így aligha fogadhatjuk el Molnár András 
értékelését, aki szerint az 1847-48-as országgyűlésen Kossuth az ellenzéki pártvezér szócsöve lett 
volna az alsótáblán. 

Úgy vélem, Batthyány és Kossuth együttműködésének azért érdemes fokozott figyelmet 
szentelni, mert ez bizonyult Batthyány felemelkedése döntő tényezőjének, ez jelentette a kulcsot 
miniszterelnöki kinevezéséhez, s adhat magyarázatot az utókornak a Bevezetésben felemlített „há-
látlanságára". Molnár András felvetését elfogadva valóban talányos, hogy Batthyány, az ország első 
miniszterelnöke, a függetlenségi küzdelem mártíija miért nem emelkedett a magyar történelmi 
panteon népi legendák övezte hősévé, vagy olyan zászlóvá, amely alatt politikai pártok vívják napi 
harcaikat? Valóban a hallgatás évszázados, társadalmi osztályokat, rivalizáló pártokat átfogó ösz-
szeesküvése fonódott Batthyány Lajos személye köré, miközben újkori történelmünk mindegyik 
korszaka előszeretettel állította csatasorba a maga oldalán történelmi nagyjainkat Szent Istvántól 
Kossuthig? Hiszen az ország forradalomban született felelős minisztériumának vezetője akár for-
radalmi, akár függetlenségi mozgalmak lobogója, de származása, nagyúri habitusa, az arisztokrá-
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ciának szánt vezető szerepe okán akár a konzervatívok referenciája is lehetett volna. S mégsem 
lett. Talán mert mindegyik irányzat másban lelte meg a maga eredeti, s ezért meggyőzőbb, hitelesebb 
alakját. A konzervatívok Széchenyiben, a mérsékelt liberálisok, a közjogi kompromisszumok emberei 
Deákban, a függetlenség hívei Kossuthban, a radikális népi mozgalmak pedig Táncsicsban. Batthyány 
nem rendelkezett önálló, koherens politikai programmal, nem testesített meg egy lehetséges esz-
mei-politikai alternatívát. Gyakorló politikus volt, neve tehát azt és annyit jelenthetett, amennyit 
az adott történelmi helyzet számára megvalósítani engedett, ez pedig időben rövid, lehetőségeiben 
pedig nagyon szűk volt. 

Molnár András vallott céljaként művével elégtételt kíván szolgáltatni az utókor által mél-
tatlanul háttérbe szorított államférfinak, akinek megítélése szerint a legnagyobbak között lenne a 
helye. Becsületére szóljon, hogy szakmai tudása, korrektsége személyes szimpátiái, történetírói 
szándékai fölé kerekedett: nem győzött meg bennünket. 

Glósz József 

S Z A B A D O N SZOLGÁL A SZELLEM 
(Tanulmányok és dokumentumok a száz esztendeje alapított Eötvös József Collegium 

történetéből. 1895-1995.) 
Szerk. Kósa László 

Budapest, 1995. 288 o. 

Nem választhattak volna találóbb címet az Eötvös Collegium 100. évfordulójának megün-
neplésére, mint Keresztúry Dezső, a Collegium volt diákjának, oktatójának, végül igazgatójának 
jelmondatát, amely a Pátzay Pál által tervezett emlékérem oldalát díszíti, amely a kollégium 50 
éves fennállására, 1945-ben készült. A szabadon szolgáló szellem metaforája azonban kétfajta ér-
telmezést tesz lehetővé. 

Az első, amelyre az egész emlékező kötet épül, követve a Collegium jelenlegi igazgatójának, 
Bertényi Ivánnak a bevezető szavait (5-6. о.) a szellem szabadságát emeli ki. A kötet, melynek 
tanulmányai egy, a Collegium történetét vizsgáló lelkes egyetemi szemináriumi csoport szeminári-
umi dolgozataiból nőttek ki, e köré az alapitó mítosz köré szerveződik. Az intézmény, amely követ-
kezetesen ragaszkodik a Collegium elnevezéshez, és mint az egyik tanulmányból megtudhatjuk, a 
felvételi kérelmeknél bizonyíthatóan hátrányt jelentett, ha valaki elírta a Collegium nevét Kollégi-
ummá, jelzi vállalt elitizmusát noha az alapításnál ennek a zárt szellemiségnek még nyoma sem 
volt. 

A dualizmus iskolarendszerének fejlődésével a középiskolai oktatásban tanárhiány jelentke-
zett, amelyet egy olyan intézmény felállításával kívántak megoldani, amely az akkor divatos „tu-
dóstanár" eszményét testesíti meg. A szellemi elithez tartozás kritériuma tehát a felvételi vizsgán 
kívül több nyelv ismerete volt, amely eleve nem segítette a társadalmi mobilitást. A felvételt 
követően azonban a hallgatók az intenzív tutori rendszerrel kiváló egyetemi tanároktól leshették 
el a szakma fortélyait. A kollégium kiváló eredményeit a szigorú felvételi vizsgának, valamint a 
korban szokatlan kislétszámú oktatási csoportnak köszönhette, ahol is a tanár diák kapcsolat 
rendkívül intenzív volt. Tóth Krisztina elemzésében bemutatja, hogy tulajdonképpen a posztgra-
duális képzési módszerekkel dolgoztak graduális szinten, és ezzel érték el a figyelemreméltó ered-
ményeket. (109-117. o.) Az új kollégiumi épület elkészülte után pedig ez biztosította a szellemi 
fejlődés térbeli feltételeit. 

A szabadság a kivételezettséget is jelentette, hiszen a kiváló képességű diákok, mint minden 
diák, éltek a diákélet adta szabadság és szabadosság minden lehetőségével. (Dénesi Tamás: Diákélet 
a régi Collegiumban 99-108. o.) A diákélet szabadságát ugyan korlátozták a kollégiumi regulák, 
pl. szabályozták, hogy ki hány percig beszélhetett telefonon stb., de a kollégiumi archívum, amelyből 
gazdag válogatást olvashatunk a kötet végén (156-231. o.) az olvasók elé táiják a csínytevéseket, 
amelyek mindig kegyes megbocsátásokkal értek véget, kivéve ha politikai vétségről volt szó. Hiszen 
a kommunista szervezkedés perifériájára került diákokat azonnal kicsapják 1932-ben, (134. o.) és 
a birodalmi németség befolyása alá kerülteket is kissé óvatosan eltanácsolják. 

A szellemi szabadságot az intézmény kiváló nemzetközi kapcsolatai is segítették, gyakran 
az volt a probléma, hogy a különböző külföldi ösztöndíjak keretszámát feltöltsék. A szellemi elithez 
tartozás kiválasztottság tudata a sokszor nehéz, problémás személyiségeket egy közösségbe ková-
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csolta, mely életük legboldogabb időszakát jelentette, melyre későbben is sok-sok nosztalgiával 
gondoltak vissza. A nosztalgia és mítoszteremtés jó összefoglalását adja Szabó András, aki tanul-
mányában bemutatja Collegiumról szóló emlékirat irodalmat (145-155. o.). 

Amennyire nem jelent gondot a szabadság értelmezése és bemutatása a szerzőknek és a 
szabadság „kis köreiben" való lubickolás jelentette a Collegiumi élet alapjait, annyira a szolgálat 
felismerésében, elemzésében, kritikus vizsgálatában. Már az alapítás ténye is a 19. századvég ha-
talmi viszonyainak érdekes mikrotörténeti metszetét tárja fel előttünk. Az Eötvös Collegium nem 
az egyetlen intézmény volt, mely a magyar iskolarendszer modernizációjakor született. De csak ez 
a Collegium volt az, mely nemcsak hogy 100 évig fennmaradt, hanem a volt diákok érdekérvénye-
sítési mechanizmusa miatt kitüntetett szerepet játszott a magyar szellemi életben. Fennmaradását 
pedig éppen a szolgálatnak, feladatnak köszönhette. 

Már az alapítása is egy parlamenti költségvetési stikli folytán jöhetett létre, a középiskolai 
tanárképzési ösztöndíjakat nem osztották szét, hanem egy összegben tartva alapját képezte a fel-
állítandó kollégiumnak (25. o.) Eötvös vasakarattal, de baráti körének javaslatait figyelembe véve 
harcolt a Collegium felállításáért, mely a párizsi École Normale Supérieure mintájára jól képzett, 
megbízható káderekkel látta volna el a magyar államot. Nem meglepő tehát, hogy az Eötvös-féle 
koncepciót hűségesen képviselő Wlassich nemcsak az egyetem konok ellenállásával találkozott, 
hiszen az egyetem autonómiáját kétségkívül sértette egy ilyen profilú intézmény felállítása, ahogy 
Kármán Mór kritikája erre rámutatott (23. o.). Egy új oktatási intézmény felállításával meg kellett 
védenie magát a közoktatási miniszter hatáskörének túllépése miatti vádakkal szemben is, amely 
sikerült is, mondván, hogy ez csak a középiskolai tanárképzés reformjának egyetemen belüli része 
(26. o.) A kollégisták első generációja 30 főből állt, akik közül öten képviselték a reáltudományokat, 
és 15-en beszéltek magas szinten németül.(27. o.) Ezzel hosszú időre kijelölték a kollégiumi szolgálat 
irányát: a humántudományok, és a francia intézményi példa ellenére, a Collegium kulturális ori-
entációja a klasszikus német műveltség felé egyértelmű volt. 

A szolgálatot kimondottan a középiskolai tanításban várták el a Collegium végzős hallgatóitól, 
noha a Collegium a hírnevét a középiskolai tanári katedrát az egyetemivel vagy más szellemi 
pályával felcserélőktől nyerte. Az Eötvös Collegium mítoszának megteremtésében is azok a volt 
diákok jártak elöl, akik a középiskolai tanári lét kötöttségeit, szolgálatát nem bírva más pályára 
léptek, de a Collegium baráti körének aktív tagjait magját a lelkes középiskolai tanárok alkotják. 
A Collegiumnak természetesen többször szembe kellett néznie azzal a váddal, hogy nem az eredeti 
célok megvalósulását szolgálja: mint a liberális baloldal fészke az 1940-es évek első felében, és mint 
az elitista jobboldali csökevény az 1940-es évek második felében. A kollégium igazgatói tehát gondos 
nyilvántartást vezettek a végzős diákok hollétéről, mely a mindenkori politikai hatalom támadásai 
ellen jó fegyvernek bizonyulhatott, de ez semmit sem ért a volt diákok hathatós informális támo-
gatása nélkül. A volt diákok formális és informális hálója beszőtte a magyar kulturális életet. A 
formális szinten a felvételnél egy volt diák ajánlólevele többet nyomott a latban, mint bárki másé, 
legyen az bármely kiváló szaktekintély. Az informális kapcsolatok fontossága a Collegium épületének 
tervezésétől kezdve jelen volt, hiszen Eötvös személyes barátját Alpár Ignácot kérte fel (34. o.) 
mindenféle pályáztatás nélkül az új épület megtervezésére, melynek eleget is tett. A kivitelezés 
befejeztével azonban kiderült, hogy az mintegy az egyharmadával került többe a jóváhagyott teljes 
költségvetésnél, melyet Eötvös azzal a kegyes hazugsággal fogadtatott el az okvetetlenkedőkkel, 
hogy az ország középiskolai tanárigényének egyharmadát adó intézménnyel nem szabad szűkmar-
kúan bánni (36. o.). 

A szolgálat értelmezése a diákok anyagi és társadalmi helyzetétől függően változott. A kész 
kollégium a vezetői jó személyes kapcsolatainak tudhatóan ösztöndíjak fogadó állomása lett, így a 
premontreiek, tiszántúli református egyházkerület, naszódvidéki román nemzetiségű tanáijelöltek, 
a Gozsdu Alapítvány, a nagyszebeni görög keleti püspök ösztöndíjasai mind megmaradtak a közé-
piskolai pályán, lévén sokszor családjukból az elsők, akik magasabb iskolai végzettséghez jutottak. 
(57. o.) A Collegium irattára jó lehetőséget nyújt a hallgatók társadalmi, vallási ás földrajzi hova-
tartozásánál vizsgálatához. Sajnos a kötet tanulmányai közül noha ugyanazt a forrásbázist hasz-
nálják, mindegyikük más módon készítette a táblázatait, statisztikai módszerek és a táblázatkezelés 
egységes szabályait nem vették figyelembe, de az olvasó bizonyos böngészés után szembesül azzal 
az összefüggéssel, hogy a két világháború közötti időszakban az ország fejlettebbnek mondható 
Közép és Nyugat Dunántúl, valamint Budapestről érkeztek a kollégisták 69%-a. (60. o.) Az összes 
hallgatók 65%-a volt római katolikus vallású, de a reformátusok és az evangélikuson alulképviseltek 
a hallgatók között a lakosságon belüli számarányukhoz viszonyítva (62. o.). A felvettek kétharmada 
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gimnáziumban érettségizett, és 44%-uk katolikus iskolába járt. (63. o.) A szülök 50%-a értelmiségi 
foglakozású, elsősorban tanárok, tanítók, lelkészek. (65. о.). Ha követjük az Eötvös Collegium 
mítoszát, feltehetjük a kérdést, hogy milyen volt a két világháború közötti magyar elitképzés. A 
válasz feltétlenül a sokféle ösztöndíj lehetőség rostáján átjutottak számára a zártság és a művelt-
ségében pedig a 19. századi műveltségeszmény, ahol a párbajképesség éppen olyan fontos volt, mint 
a tökéletes német nyelvtudás. A kollégisták fele magyar szakos volt, a szakok népszerűségi sorrendje 
pedig ezt követően a latin és a német, a francia, történelem és az ógörög.(66. o.) 

A Collegiumba fel nem veitekről szóló tanulmány: „Alkalmatlan. Nem ajánlom." Ablonczy 
Balázs és iß. Bertényi Iván tollából alátámasztja a fenti elemzést. A fel nem vettek elsősorban nem 
római katolikusok, és alsó középosztálybeli kispolgárok az ország keleti feléből. Az elemzésből az 
is kiderül, hogy az ajánlóleveleknek nem sok szerepe volt a felvételnél, mely a személyi összefonó-
dásokról szóló tévhitünket árnyalja, de a volt Collegisták hálózata jól működött. A felvételi beszél-
getéseknél a tanári pályára való alkalmasság volt a fő szempont, így szelektálódhatottak ki Vörös 
Károly vagy Hajnal István történészek, akik akkor nyilván nem csillogtatták képességeiket. (77. 
o.) Azt is örömmel állapítja meg a késői olvasó, hogy a szakmai sovinizmus gyakran felülemelkedett 
a szigorű minőségi kontrollon, hiszen oly kevesen jelentkeztek a Pais Dezső szívéhez közel álló 
nyelvészeti specializációra, hogy ő mindenkit melegen támogatott (76. o.). 

A szolgálat a nemzetközi kapcsolatok terén is értelmezhető lett volna. A külföldi diákok az 
Eötvös Collegiumban (83-97. o.) Nagy Zsombor tollából összefoglalja a nem magyar nemzetiségű 
diákokkal kapcsolatos tudnivalókat. A tanulmány figyelemre méltó része, melyben a „kisállamok" 
képviselőinek életét kísérli meg nyomon követni (szerb, horvát, tatár, bosnyák, stb.) új adalékokat 
szolgáltatva a kis és nagyállami lét viszonylagosságához, hiszen ezeket a Magyarország felé irányuló 
keretszámokat mindig sikerült kitölteni, míg a Németországból, Franciaországból, Angliából jövő 
diákok száma mindig alacsonyabb volt a lehetségesnél és elsősorban a személyes kapcsolatokon 
múlott. A tanulmány jól összegzi, hogy az Eötvös Collegium hogyan szolgálta a klebesbergi kultúr-
politikát, hogy segítsen az országnak a szellemi elszigeteltségből való kitörésben, hiszen a Collegium 
Hungaricumok személyzete elsősorban a volt kollégisták jól képzett diákjaiból került ki, és mint 
fogadóintézmény a külföldi magyarbarát értelmiség képzését tűzte ki célul. A Horthy-rendszer 
összeomlásával azonban a Collegium is elvesztette szolgálati célját és új célok meghatározásában 
a volt kollégisták már rendkívül ellentmondásos szerepet játszottak. Ez felveti a kollaboráció prob-
lémáját, hiszen sok kollégista megtalálta helyét az 1945 valamint 1947 utáni új Magyarországban. 
Ennek az együttműködésnek a pszichológiai feldolgozásában játszottak nagy szerepet, valamint 
nagy népszerűségüket magyarázzák a Eötvös Collegiumi regények, visszaemlékezések. A válasz a 
kérdésre, hogy a misszióra nevelt elitpalánták, hol tévesztettek utat, a 1945 utáni magyar történelem 
egyik legfontosabb kérdése, melyre esetleg az oral history alkalmazásával a kötet megkísérelhetett 
volna választ keresni. 

A kötet rendkívüli alapossággal térképezte fel a Collegium Archívumát és az ott elérhető 
dokumentumok alapján bemutatta a Collegium történetét 1950-ig. Sajnos egy vizsgálati szempont 
hiányzik, de reméljük, hogy a 150. évfordulót ünneplő kötetben már majd helyet kap annak a 
kérdésnek a vizsgálata, hogy az az intézmény, mely a magyar szellemi elitet volt hivatva képezni, 
miképpen és hogyan zárta be kapuit a nőnemű hallgatók elől. Éppen Wlassich minisztersége hozott 
fordulatot a nők helyzetében a felsőoktatás területén, de a Collegium falai között mintha megállt 
volna az idő. 

A Collegium 100 éves fennállását ünneplő kötet is szolgál. Szolgálja a fiatal kollégista gene-
ráció ráébresztését a nagy elődök tetteire, akik fontos alakjai lehetnek a régi mítosz fenntartásának 
és új mítoszok teremtésének. A kötet dolgozatai, ahogy a bevezetőben Kósa László írja; „átdolgozott 
szemináriumi dolgozatok" (8. o.), melyeknél jobban érvényesülhetett volna a híres Collegiumi 
szigorúság és a kezdő történész anyagkezelési problémáit, mely a feldolgozott anyag korlátaira utal 
a szakavatott szerkesztő kigyomlálhatta volna. Rendkívül tanulságos a volt diákok névsora a régi 
és az űj Collegiumban (241-285. о.), a magyaroké és a nem magyaroké, mely mindennél beszéde-
sebben illusztrálja a Collegium megváltozott funkcióját, hogyan vált a kimondottan középiskolai 
tanárképző elitista intézményből az űj Collegium tömeges tanárképző intézménnyé, hogyan változott 
a középiskolai tanári pálya megítélése. Ahogy a bevezetőből kiderül az új Collegiumi vezetés aspi-
rációja, hogy visszatérjenek a régi elődök példáihoz, és az olvasó csak remélni tudja, hogy ehhez 
valóban adottak a társadalmi, politikai és anyagi feltételek. 

Pető Andrea 
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Ernst Hanisch 

Ö S T E R R E I C H I S C H E G E S C H I C H T E 1890-1990 . 
Der lange Schatten des Staates. Osterreichische Gesellschaftsgeschichte 

im 20. Jahrhundert. 
Wien, (Ueberreuter) 1994. 599 o. 

AUSZTRIA T Ö R T É N E T E 1890-1990. 
Az állam hosszú árnyéka. Az osztrák társadalom története a 20. században. 

Amikor az 1960-70-es években Magyarországon a nagy nemzeti történeti szintézis gondolata 
született, Ausztriában a „Die Habsburgermonarchie" többkötetes, sokszerzős vállalkozása indult 
el. Az osztrákok előbb fogtak hozzá a Habsburg Monarchia történetének feldolgozásához, mint 
„nemzeti történetük" megírásához. S ennek nyilván nemcsak az volt az oka, hogy akkor, az 1960-as 
években a „Die Habsburgermonarchie"— mint tudományos vállalkozás — sajátos előnyt élvezett: 
politikai koncepcióból született, a politika támogatásával. A Habsburg Monarchia történetének 
megírása bizonyos értelemben egyszerűbbnek is tűnhetett. A Habsburg-történet írásának nagy 
hagyománya volt, arról mindenki tudta, mit jelent. Az Ausztria-fogalom azonban mindig bizony-
talan, vitatható, (Zöllner kifejezésével) 1867 óta permanens válságban volt. 

1867 óta ötnegyed évszázadnak kellett eltelnie, míg az osztrák millenniumra megszületett 
a tízkötetes osztrák történeti szintézis gondolata Herwig Wolfram professzor kezdeményezésére. 

A tíz kötet időrendben követi egymást, azaz nem tematikus, mint a Habsburgermonarchie; 
s ellentétben a mi tízkötetesünkkel, meg az idézett Habsburgermonarchie-val, minden kötet egyetlen 
szerző munkája. így megteremtődik egy egységes koncepcióra épülő szintézis alapfeltétele, amit a 
sokszerzős kézikönyveknek szükségképpen nélkülözniök kell. 

A vállalkozás deklarált célkitűzése: modern szempontú történeti összefoglalás megalkotása, 
olyan munka írása, amely az elmúlt két évtized kutatási eredményeire épül fel. A 20. századi kötet 
szerzője Ernst Hanisch, a salzburgi egyetem professzora, aki az elmúlt évtizedekben főként Salzburg 
város és tartomány legújabbkori történetéről, a 20. századi Ausztria társadalma és politikai gon-
dolkodása tárgykörében publikált egy sor nagyon figyelemre méltó tanulmányt. 

Hanisch nem hisz az elfogulatlan történetírás lehetőségében. A történésznek, — vallja — 
különösen aki egy ország legújabbkori történetét dolgozza fel, nem kell úgy tennie, mintha világ-
nézetileg semleges volna. Ő maga katolikus környezetből indult, érzelmi hazája a katolikus kultúra. 
Politikailag-gondolatilag azonban liberálisnak vallja magát, annak a liberalizmusnak az örökségét 
vállalja, amely a felvilágosodásban gyökerezik, s amely a vereségek és csalódások ellenére nem adja, 
nem adhatja fel a humánum elveit. Hanisch fontosnak látja leszögezni, az ő szabadságfogalmának 
semmi köze ahhoz a „Freiheit"-hez, amit Jörg Haider képvisel. 

Hanisch talán azért is deklarálja, hogy a 20. század, és valószínűleg más korszak történetét 
sem lehet elfogulatlanul megírni, hogy azután még nyilvánvalóbb legyen tudatos törekvése, hogy 
szintézisét olyan vezérmotívumokra fűzze fel, amelyek viszonylag értéksemlegesek. Ilyen szempont-
nak látja az életesélyeket (Lebenschance), azok változásait: olyan tényezők ezek, amelyek mérhetők 
és a különböző szektorokban elemezhetők. Az egy főre eső jövedelem növekvése, a források igazsá-
gosabb elosztása, a szabadabb mobilitás (a családi és falusi közösség kontrolljának csökkenése) 
javítja az élet minőségét. A politikai-közéleti részvétel nagyobb lehetősége (választójog kiterjesztése, 
polgári kezdeményezések, nőmozgalom) az egyén önkifejlesztése számára nyújt kedvezőbb feltéte-
leket. Az iskolai képzés kiterjesztése, a kulturális javakban való növekvő részesedés nemcsak a 
társadalmi mobilitás, hanem a teljesebb emberi élet feltétele is. Természetesen nem egyének, hanem 
társadalmi csoportok életesélyét elemzi, azok javulását mint strukturális változást vizsgálja. Dah-
rendorftól kölcsönzi a Lebenschance teóriáját, s az abba beépített biztonsági szelepet is: az optimális 
életesélyeket a kötöttségek és a választási szabadság kiegyensúlyozott viszonya adja. (A kötöttségek, 
a társadalmi tradíció hatása gátolja meg például a naiv, vagy éppen autoritárius modernizációs 
elméletek kritikátlan recepcióját.) 

Hanisch társadalomtörténetet ír a weberi értelemben; a munka — hatalom — nyelv, vagy 
más megfogalmazásban, gazdaság — uralmi rendszer — kultúra hármasára és kölcsönhatására 
építi fel munkáját. Társadalomtörténete struktúrák története. Ám megpróbálja kivédeni a Gesell-
schaftsgeschichtét ért jogos támadásokat, azt ugyanis, hogy a struktúrák elemzéséből és leírásából 
kimarad a cselekvő és szenvedő ember. Hanisch törekszik arra, hogy közvetítsen a „hideg" struk-
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túratörténet és a „forró" történeti antropológia (a mindennapok története) között. Nem tagadja, 
hogy ez utóbbi kitágította a kutatás horizontját, hogy eredményeit fel lehet használni, de ő „Ge-
samtgeschichte-t" ír, és nem egyszerűen praktikus okokból vannak fenntartásai a történeti antro-
pológiával szemben, (hogy ti. eredményei csak korlátokkal építhetők bele a struktúrák rajzába) 
hanem elvileg is - hiszen ellentétben a merev történeti antropológiával, Hanisch nagyon is szinté-
zis-alkotásra törekszik. És talán ez a legnagyobb módszertani eredménye, hogy sikerül koherens 
egységet teremtenie, hogy képes arra, hogy az osztrák történelem általa meghatározott alapten-
denciáit az egész könyvön végigvezesse. 

Aligha lehet egy recenzió keretében felvillantani azokat a fejlődési vonalakat, amelyeket a 
szerző oly meggyőzően ábrázol, s amelyek hozzásegítenek, hogy bizonyos 19. századi tendenciák 
jelentőségét és súlyát, látva 20. századi sorsukat, jobban megértsük. Tudni kell ui., hogy Hanisch a 
„hosszú" 20. század történetét íija meg, amely valahol az 1890-es években kezdődik és 1990-ig tart. 

Hanisch ilyen hosszú távon determináns tényezőnek látja a barokk és a felvilágosodás ha-
gyományait az osztrák politikai kultúrában. A tétel persze nem új, Hermann Bahr és Karl Kraus, 
majd a közelebbi múltban Friedrich Heer és főként Schorske vélekedett hasonlóan. Kétségtelen, 
hogy Hanischnak sikerült plasztikus képet rajzolni e hagyományokról: a társadalom szokatlanul 
erős hierarchizáltságáról (rang-kórságáról), ceremónia-kultuszáról, mint a hierarchia külső kifeje-
zési formájáról, amely az udvarból terjed szét a hivatalokba, majd áthatja az egész társadalmat. 
Mindez a barokk öröksége. A felvilágosodás hagyománya a felülről jövő modernizáció, a bürokrácia 
óriási szerepe a modernizáció folyamatában. A két alapjában eltérő hagyomány (tehát az ellenre-
formáció és a jozefinizmus) együttes hatásával magyarázza a politikai kultúra autoritär vonásait, 
az állam rendkívül nagy szerepét, s az alattvalók bizalmát az államban. 

Az osztrák politikai pártok jellege és maga a pártstruktúra az egész huszadik században 
alapvonatkozásaiban változatlan marad: mindvégig jellemző a változó erősségű baloldali (szociál-
demokrata), a keresztény és a német nacionalista vonal. A pártok mindig világnézetet képviseltek, 
nagyobb igénnyel léptek fel, mint hogy választóik igényeit kielégítsék és a kormányhatalmat meg-
szerezzék. Teljes társadalmi programot hirdettek, az élet egészét akarták átfogni: a gazdaság, az 
emberi kapcsolatok, a kultúra s a mindennapi élet szféráját - mégpedig a születéstől a halálig. 
Főként „saját" embereikkel érintkeztek, gyerekeiket „saját" iskoláikba járatták, saját újságot ol-
vastak, saját ünnepeiket ünnepelték. A kocsmáknak, uszodáknak is pártszínezetük volt. Táborok 
szerint köszöntötték egymást, „Freundschaft"-tal, „Grüss Gott"-tal, vagy „Heil"-lel, s minden 
tábornak megvolt a maga sztereotip ellenségképe. 

Hasonlóképpen végigvonul az egész 20. századon az osztrák identitás problémája. Hanisch 
úgy gondolja, hogy háromféle identitást kellene elemezni: a tartományokhoz való kötődést, az 
osztrák tudatot, amely Kelet-Ausztriában sokkal markánsabb, mint Salzburgban, vagy Tirolban, 
és az osztrákság német voltát. Érdekesek Hanisch fejtegetései arról, hogyan vált a második világ-
háború után a Monarchia a csillogó, idilli, problémátlan múlttá, az osztrák nemzettéválás szilárd 
támaszává. Hiszen a Monarchia jelentette azt a tradíciót, amit akkor, a Harmadik Birodalom bukása 
után osztrák nemzeti hagyománnyá lehetett magasztosítani. Hanisch úgy látja, az osztrák identitás 
csak a második világháború utáni évtizedekben született meg, s az ma sem több államnemzet-tu-
datnál. Az osztrákság mélyrétegeiben továbbélnek nem kevésbé fontos más identitások is, mint 
osztrák-szlovén, osztrák-zsidó, vagy éppen osztrák-német tudat. Említettük, hogy a szerző pontosan 
körülhatárolja azt a földrajzi területet, amelyről könyve szól: a mai Ausztriáról ír, ill. könyve első 
harmadában (tehát a Monarchia korában) az alpesi tartományokról. Tisztában van vele, hogy ez 
a területi elhatárolás a felbomlás előtti időszakra vonatkozóan nagyon is támadható, s kétségtelenül 
törekszik arra, hogy az osztrákok, az osztráknémetség nemzeti történelmét a vele együttélő, pár-
huzamosan fejlődő más nemzetek történetével összefüggésben és kölcsönhatásban vizsgálja. (Maga 
a kötet nyitó dátuma, az 1890-es évek közepe, politikatörténetileg az ún. Badeni krízishez, a nagy 
cseh-német összecsapáshoz kapcsolódik.) 

Jóval problematikusabb a könyvben az összbirodalom ábrázolása. Alig-alig merül fel a mű 
lapjain, hogy Ausztria (Ciszlajtánia, a Reichsratban képviselt királyságok és országok) a dualista 
Habsburg monarchiának csak egyik felét alkotta. Márpedig az osztrák alkotmányosság problémája, 
az Obrigkeitsstaat vagy Rechtsstaat kérdése, amely fontos szerepet kap Hanisch elemzéseiben, 
aligha érthető és magyarázható a dualista rendszertől elvonatkoztatva. Az alkotmányosság számos 
eleme (pl. a miniszteri felelősség) 1867-ben a kiegyezés következményeképpen épült bele az osztrák 
alaptörvényekbe, sok esetben éppen a dualista szisztéma gátolta meg az alkotmány teljes felfüg-
gesztését, amint másfelől éppen a dualizmus rendszere, az ugyanis, hogy a kül- és katonapolitika 
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nem tartozott az osztrák parlament kompetenciájába, hogy a közös miniszterek közvetlenül nem 
voltak felelősek az osztrák parlamentnek, az osztrák alkotmányosságnak súlyos korlátja volt és 
maradt. A bürokrácia kiemelkedő szerepe az osztrák társadalom és politika alakulásában — amiről 
Hanisch gyakran és meggyőzően ír —, hasonlóképpen annak következménye, hogy a birodalmi 
bürokrácia a Gesamtstaat legfőbb képviselője és védelmezője a civil életben. Ausztriában túlértékelik 
az állam jelentőségét - írta egykor Redlich (az 1920-as években), s ma nyomában Hanisch. Csakhogy 
ezt az államot — legalábbis a Monarchia időszakában —, nem lehet túlértékelni. Ez az államgépezet 
tartotta egyben a sok nemzetet, tartotta fenn, amíg lehetett, a történetileg kialakult birodalmat. 

Hanisch bírálóinak ajánlja könyvét - abban a meggyőződésben, hogy a tudomány a kritikából 
él. Nyilván tisztában van azzal, hogy könyve vitákat fog provokálni - két alapvető okból is. Hanisch 
nemzeti önismeretre oktat, s az ilyen vállalkozás mindenütt ellenállásba szokott ütközni. S arra 
törekszik, hogy a 20. századi osztrák történeti fejlődésről egy koherens koncepciót alakítson ki, 
hogy szintézist teremtsen egy korszakban, amely súlyos értékválságban szenved, amelyben a tör-
ténettudomány bizonyos irányai egyenesen tagadják a szintézis lehetőségét. Márpedig éppen e két 
törekvés teszi oly lenyűgözővé Hanisch könyvét, amely rendkívül informatív képet nyújt, segítséget 
ad Ausztria társadalmi és szellemi életében való tájékozódáshoz a magyar olvasó számára is. 

Somogyi Éva 

Goldziher Ignác 

AZ ARABOK ÉS AZ ISZLÁM. VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK I II. 
Szerk.: Ormos István 

Budapest Oriental Reprints series A 7, editors: E. Apor - E. Schütz. 
Budapest 1995, XXVII+ 1089 o. 

A tanulmánykötet 1873-1912 között megjelent 28 hosszabb-rövidebb értekezés utánnyomását 
tartalmazza. Ormos István a válogatás sajtó alá rendezője, Goldziher munkásságának és a rávo-
natkozó szakirodalom jó ismerője, a kötet előszavában (XV-XXI) a nemzetközi társadalom igényeire 
hivatkozva rámutatott arra, hogy ezeknek a magyarul megjelent írásoknak az idegen nyelvű for-
dítása mindmáig mennyire hiányzik. Ormos István egyúttal tanulságosan számot adott a Goldziher 
munkásságával foglalkozó jeles kutatók (A. A. Bevan, Heller Bernát, Joseph de Somogyi, Scheiber 
Sándor, Bernáth Lívia, P Sj. van Koningsveld, Simon Róbert, Raphael Patai, L. I. Conrad, J. Schacht, 
E. Ullendorff) cikkeiről, illetve műveiről. A Goldziher-kutatók teljes névsorát összeállítani valóban 
nehéz feladat, de azért a hazaiak közül mégis meg kell említeni Németh Gyula nevét (ld. Goldzihers 
Jugend, in: Acta Orient. Hung., 1950). 

A felsorolt orientalistákon kívül említést érdemel még C. H. Becker berlini egyetemi tanár 
(porosz kultuszminiszter, 1925-1930), aki Goldziher kutatási eredményeit olyan alaposan ismerte 
(Ld. Islamstudien I-II. Leipzig 1924-1932), hogy igaz meggyőződéssel írhatta róla: „Amit ma isz-
lámtudománynak nevezünk, az Goldziher és Snouck Hurgronje műve." (Ignaz Goldziher, in: Der 
Islam, 1922, 212-22.) Hasonló meggyőződését juttatta kifejezésre hetven évvel később. A Hourani, 
napjaink egyik legkiválóbb arabistája az „Islam in European Thought" (Cambridge 1991) с. tanul-
mánykötete előszavában: „Különös figyelmet szenteltem Goldziher Ignácnak, mert számomra úgy 
tűnik, hogy neki központi helye van abban a történetben, melyet felvázolok." Majd Goldziher 
munkásságának ismertetését A. Hourani így kezdte el: „Az iszlám — mint egy vallási és kulturális 
rendszer fejlődése és jellege — európai tudományos szemléleti képének kialakításában talán a 
legfontosabb személyiség Goldziher Ignác volt." (i.m. 2. és 36-41.) 

Ormos István bevezetőjében utalt arra is, hogy Goldziher alapvető műveit németül adta ki, 
ezért „a magyar nyelven írt művek előtanulmányának tekinthető, másik részük azonban olyan 
kérdéseket tárgyal, melyekkel Goldziher később nem foglalkozott" (XVI). Mindezek mellett szeret-
ném felhívni a figyelmet néhány olyan későbbi magyarul megjelent értekezésre, melyek ma is 
nagyon tanulságosak. Ezek közül Goldzihernek „Az iszlám az Omajjádok bukásáig" c. közel száz 
oldalas tanulmányát olvastam először még hallgató koromban Németh Gyula tanácsára, mert sze-
rinte az iszlámra vonatkozó alapismereteknek ez a legjobb összefoglalása (ld. 745-859). Jól kiegészíti 
ezt az arab irodalom történetéről írt tanulmány (905-996), melyben különösen figyelmet érdemel 
a Koránról (918-26), a Hagyományról (966-70) vagy a történeti irodalomról szóló rész (951-58). 
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Nemrégiben magam is újra elolvastam „Az iszlám világi fejlődésének korszakai" c. értekezést 
(499-528) is, mert az főleg a damaszkuszi és a bagdadi korszakra jó áttekintést nyújt. 

Sokat lehet tanulni azonban a többi, elmélyült tudományos értekezésnek nem tűnő cikkekből 
is. így például a „Jelentés a M. T. Akadémia Könyvtára számára keletről hozott könyvekről..." 
(67-106) c. dolgozatban ismertetést olvashatunk Ibn Khaldún „Al-Mukaddima" c. munkájáról, mely 
magyar nyelvű fordításban éppen most jelent meg. A „Mekkai utazások" (459-89) c. dolgozatban 
pedig figyelmet érdemelnek a kortárs Snouck Hurgronje holland egyetemi tanár munkásságáról és 
utazásáról írt oldalak (477-89). 

Valójában Goldziher Ignác minden sora gyarapítja az iszlám és az arabok iránt érdeklődők 
ismereteit. Ezt az újabb iszlámkutató nemzedék is felismerte és növekedett a Goldziher munkái 
iránti érdeklődés, amit az is tanúsít, hogy a „Muhamedanische Studien" с. 1890-ben és a „Vorle-
sungen über den Islam" с. 1910-ben megjelent munkáit 1971-ben, illetve 1981-ben angolul is 
kiadták. 

A magyar nyelvű tanulmánykötet mostani megjelentetéséért hálás köszönet illeti a sorozat 
szerkesztőjét Apor Évát, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárát. Ezt a tiszteletadást 
az iszlámtudomány megalapozója, Goldziher Ignác valójában már azzal is kiérdemelte, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia I. Osztálya elnöki teendőit 14 éven át (1905-1919) közmegelégedésre látta el. 

Káldy-Nagy Gyula 

Jacob Katz 

KIFELÉ A GETTÓBÓL 
A zsidó emancipáció évszázada 1770-1870 

MTA Judaisztikai Kutatócsoport. Hungaria Judaica 8. Bp. 1995. 237 о. 

Az európai zsidóság története világhírű kutatójának Jacob Katznak a könyve csaknem negyed 
századdal megjelenése után vált a magyar olvasóközönség számára anyanyelvén hozzáférhetővé. A 
Judaisztikai Kutatócsoport fontos missziót teljesített e mű kiadásával és remélhető, hogy a kötetet 
a tudós gazdag életművéből más munkák megjelentetése is követni fogja. Nemcsak a bennük rejlő 
gazdag ismeretanyag miatt, hanem azért, mert a szerző szemléletmódja, vizsgálati módszerei és 
nem utolsósorban történetírói objektivitása révén új irányt szabhat a hazai zsidóság múltját feltáró, 
csak mintegy egy évtizedes múltra visszatekintő modern társadalomtörténetírás számára is. 

Hiszen Katz munkássága éppen módszertani, szemléleti szempontból alakította át gyökeresen 
a történettudomány felfogását a zsidóság kora-újkori történetéről: a szociológiai módszerek alkal-
mazásával, a nemzeti határokon túlnyúló európai léptékű vizsgálatával és elsősorban azzal, hogy 
a zsidóság történetét az egyes országokban, illetve Európában végbemenő gazdasági- és társadalmi 
folyamatok szerves részeként vizsgálja. E szempontok érvényesülnek az ismertetendő műben is, 
világosan megfogalmazva a bevezető fejezet első mondataiban. 

„A történelemnek az a száz évnyi időszaka, mely a tizennyolcadik század utolsó harmadával 
vette kezdetét, mélyreható átalakulások kora volt Európa országaiban... A változások Európa min-
den nemzetét érintették... A legnagyobb hatást mégis a zsidó közösség életére gyakorolták, a zsi-
dóságra, mely az európai nemzetek között élt, s amelyet mind ez idáig a többi nemzettől különállónak 
tekintettek. Míg az európai nemzetek gazdasági, politikai és társadalmi téren alakultak át, a zsidók 
esetében a változás még mélyebbre ható volt, mert társadalmi létük egész jellege megváltozott." 

A kötet e folyamatot mutatja be: a zsidók jogállásában, foglalkozási megoszlásában, kulturális 
szokásaiban, vallási szemléletében, viselkedésében, a különböző társadalmi csoportokhoz való vi-
szonyukban végbement változásokat. Mindezt azonban nem egyedül a zsidó közösség oldaláról 
vizsgálja, hanem az egész társadalomban végbemenő változásokba szervesen beágyazva, a zsidó-ke-
resztény bonyolult viszonyrendszer messzemenő figyelembevételével. 

Katz az emancipációhoz vezető hosszú utat egy Nyugat és Közép-Európára jellemző egységes 
folyamatként értelmezi, mert ha a folyamat eredményei, üteme a különböző országokban — az 
illető ország társadalmi viszonyaitól, átalakulásának ütemétől és az ott élő zsidóság számától és 
összetételétől függően — eltért egymástól, a változásokat előidéző mélyebb erők azonosak voltak. 
Katz tárgyalásának középpontjában ez az azonosság áll, s kevesebb figyelmet szentel a nemzeti 
sajátosságoknak, bár nem hanyagolja el ezek bemutatását sem. 
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Katz először az előzményeket — a gettó-időket — vizsgálja, újszerűen mutatva be a gettóba 
szorított, s korábban többnyire zártnak minősített és társadalmilag homogénnek tekintett zsidó 
közösségek életét. Feltárja a hitközségeken belül mutatkozó vagyoni-társadalmi rétegződést, a ván-
dorló zsidók közösségen kívüliségét és ennek következményeit magatartásukra. E közösségek, a 
látszat ellenére nem voltak olyan zártak, hiszen gazdasági téren egyre több volt az érintkezés 
lakóhelyük keresztény lakóival, ismerték azok szokásait, s egy kisebbség már e korai időkben is 
kísérleteket tett a társadalmi integrációra. Másrészt állandó kapcsolatban voltak hazájuk és más 
országok zsidó közösségeivel, ami erősítette egy szélesebb zsidó közösséghez való tartozás tudatát, 
és ez a beilleszkedés egyik akadályává is vált. 

Katz a zsidó hagyományhoz, annak szimbólumaihoz, szertartásaihoz való ragaszkodást nem 
egyszerűsíti le az ellenséges külvilág hatása elleni védekezés stratégiájává, hanem a zsidóság tra-
dicionális társadalmi létének sajátosságaival kapcsolja össze. E sajátosság abban állt, hogy a zsidóság 
önmeghatározása társadalmuk egészét, vallásukat és kulturális értékeiket egyaránt a távoli múltból, 
az ókorból, a Biblia és a Talmud idejéből eredeztették, ezek voltak a jelenben való tájékozódásuk 
forrásai, ezekben látták fennmaradásuk zálogát. A zsidó történelmi tradíció tehát merevebb és a 
változtatással szemben rezisztensebb volt, mint a keresztény történelmi hagyomány, s ez is nehe-
zítette a zsidó közösségek társadalmi átalakulását, modernizálódását, tagjainak társadalmi integ-
rálódását. Ennek ellenére a változás előjelei — többek között az állami befolyás növekedésének 
hatására, illetve a közösségből kiszakadó „udvari zsidók" akkulturációja és befolyása révén — már 
a vizsgált változási folyamatot megelőző évszázadban kirajzolódtak. 

A további fejezetekben Katz azt mutatja be, hogy a felvilágosodás, a racionális gondolkodás 
elterjedésének hatására hogyan, s ugyanakkor milyen korlátok között érlelődik az emancipáció 
gondolata a keresztény és zsidó gondolkodóknál, szembesítve a két fél különböző elvárásait. Ha-
sonlóan differenciáltan mutatja be a mindkét oldalról erőteljesen megnyilvánuló ellenkezést: a 
középkori eredetű sztereotip asszociációk és előítéletek felelevenítését keresztény oldalról és a zsidó 
közösség felbomlását megakadályozni kívánók, a tradícióhoz, vallási szabályokhoz mereven ragasz-
kodók fellépését a reformokat követelőkkel és megvalósítókkal szemben. Behatóan elemzi a modern 
iskolázás hatását a kor tudományos eredményeinek megismerésében és a zsidó ifjúságnak a hazai 
nemzeti kultúrához való közelítésben. 

Árnyalt képet ad a társadalmi beilleszkedést a zsidó közösség elhagyása, kikeresztelkedés 
révén megvalósítani remélőkről, s újszerűen világítja meg ezeknek családjukhoz való további viszo-
nyát és kapcsolatrendszerét. 

A zsidók állampolgári egyenjogúsításához vezető út időtartamát tekintve Európa különböző 
országaiban eltérően alakult, de mindenütt olyan küzdelem eredménye volt, amely összefonódott 
az illető országok modernizációjával és átfogóbb alkotmányosságához vezető társadalmi és politikai 
változások folyamatával. A polgári egyenlőség azonban nem jelentette azt, hogy a zsidók állami és 
társadalmi integrációjával szembeni fenntartások eltűntek volna. Katz meggyőzően bizonyítja, hogy 
a zsidóság társadalmi beilleszkedését nemcsak a befogadó társadalom vonakodása, a keresztények 
— kenyérféltésből, rivalizálásból eredő, vagy a másság el nem fogadására vagy egyszerűen a kö-
zépkori sztereotípiára alapozott — hagyományos idegenkedése gátolta, de szerepet játszott benne 
a zsidók „elhárító mechanizmusa" is. A zsidó kohézió, állapítja meg Katz, a hagyomány és vallási 
elkötelezettség gyöngülése, az erőteljes akkulturációs folyamat ellenére is fennmaradt. A közös 
eredet tudata nem enyészett el, szinte változatlanul fennmaradt a csoporton belüli házasodás, a 
társasági elkülönülés szokása. A hagyományos elemek mellett a viszonylagos gazdasági koncentrá-
ció, a társadalmi elszigeteltség és bizonyos kulturális sajátosságok a 19. század végén még mindig 
jellegzetes csoporttá alakították őket. „A zsidók beléptek az európai társadalomba, de nem olvadtak 
össze vele. Közösségük inkább egy új és egyedülálló társadalmi entitás lett, és egyszersmind a régi 
zsidó közösség teljesen átalakult, mégis felismerhető változata " - írja Katz a könyv zárófejezetében. 

E rövid ismertetés nem teijedhet ki az egyes kérdések rendkívül sokoldalú és árnyalt elem-
zésének bemutatására, de talán a fenti sorokból is kiderül, hogy a szerző a zsidók emancipációjának 
oly gyakorta érzelmi alapon megvilágított folyamatát szociológiai megközelítése, az európai össze-
függések mély ismerete, s elsősorban történetírói objektivitása révén új megvilágításba helyezi. 

Bácskai Vera 
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Tájékoztató 

Tisztelt Szerzőnk! 
1. A szerkesztőség szívesen veszi, ha a kézirati szöveget számítógépes szövegszer-

kesztővel készíti, s lemezen adja le. Amennyiben lehetséges, használja a Word 5.0, vagy a 
Word for Windows 2.0 (esetleg 6.0) szövegszerkesztőt. A szöveget balra zártan írja, s a kur-
ziválás, kövérítés és jegyzetszám-emelés kivételével azt ne formázza. 

2. Hagyományos kézirat esetében jól olvasható, kopott és halvány betűket nem tartal-
mazó, lehetőleg javítás nélküli szöveget adjon le, minél fehérebb papíron, mert a scanner 
csak jóminőségű, kontrasztos szöveget tud megfelelő hatásfokkal „beolvasni". 

3. A jegyzeteket folyamatos számozással készítse, és a tanulmány végére helyezze el. 
Ha Ön, tisztelt szerzőnk, szövegszerkesztővel u ja cikkét, azt kéljük, hogy a jegyzeteket a 
szöveg végére írja „hagyományos" formában, mert a szövegszerkesztő generált (automatikus) 
lábjegyzeteit a ventura-program nem fogadja el. 

4. Külön kéljük, hogy a teljes magyar abc-t használja kézirata elkészítésekor; ha nem 
rendelkezik vele, akkor az ékezeteket vékony fekete filctollal pótolja kéziratán; ha a kéziraton 
javítani kíván — s csak ebben az esetben — két példányban készítse azt el, és a második 
példányon tüntesse fel a javításokat. 

5. A kéziratban az évszázadokat — idézetek, tanulmány- és könyvcímek eredeti elő-
fordulásának kivételével—arab számmal tüntesse fel. A kurziválandó szöveget gépelés esetén 
aláhúzással jelölje, ha számítógéppel készíti, használja a kurziválási lehetőséget. (A jegy-
zetekben csak a szerzők nevét kurziváljuk, szerkesztőkét, összeállítókét, valamint címet 
nem!) 

6. Kéljük arra, hogy — a jelenlegi adózási jogszabályokat figyelembe véve — személyi 
adatait, vagy annak változásait (személyi számát, munkahelyi és lakáscímét, telefonszámát, 
beosztását, tudományos fokozatát, nyelvtudását és érdeklődési körét [ez utóbbi kettő a szer-
kesztőség számára nyújt információt arra vonatkozóan, hogy milyen témájú és nyelvű könyvet 
tud ismertetni a folyóirat hasábjain]) közölje a szerkesztőséggel. A munkahely és a tudományos 
fokozat megjelölése az egyes számok munkatársi jegyzéke pontos összeállításához, az esetleges 
reklamációk elkerüléséhez is szükséges. 

7. A tanulmányokról és cikkekről — a szerzők tiszteletdíjának terhére — különlenyo-
matot készíttetünk. 

* * * 

Terjeszt i a Magyar Posta Rt. 

Előfizethető a Magyar Posta Rt. Hírlap-üzletági Igazgatóságánál (1846, Budapest), postai 
ügyfélszolgálati irodákban, hírlapkézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR, 
1900 Budapest XIII., Lehel u. 10/A), vidéken a postahivatalokban. Példányonként meg-
vásárolható az Akadémiai Kiadó Magiszter (Budapest V, Városház u. 1.) könyvesboltjában. 
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TANULMÁNYOK 

Zeidler Miklós 

A MAGYAR REVÍZIÓS LIGA 

Trianontól Rothermere-ig 

A két világháború közötti hivatalos magyar külpolitikának a trianoni béke-
szerződés revíziójára irányuló erőfeszítéseit bőségesen tárgyalta a történeti iroda-
lom. Jóval kevesebb figyelmet kaptak azonban azok a miniszteriális kereteken 
kívül maradó társadalmi szervezetek, amelyek a kormányzattól függetlenül — ám 
sokszor annale támogatásával — emeltek szót az ország megcsonkítása ellen.1 

Röviddel a háborús összeomlás után független, de az állam politikai és anyagi 
támogatását élvező menekültsegélyező egyesületek jöttek létre, amelyek agitációs 
munkát is végeztek. Külön segélyszervezeteik voltak az erdélyi, a délvidéki és a 
felvidéki menekülteknek, melyek tisztviselői többnyire maguk is nemrégen kény-
szerültek otthonuk elhagyására. Propagandatevékenységük főként arra irányult, 
hogy a nemzetiségi területek lakosságát — s benne a nem magyarajkú népességet 
— meggyőzzék, hogy az esetleges népszavazások alkalmával a Magyarországhoz 
tartozás mellett voksoljanak.2 

Ugyanekkor sorra alakultak az ország területének védelmére felesküdött 
egyesületek is. Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája, közkeletű nevén 
a Tevéi, 1918 novemberében jött létre s mintegy másfél éven át a legismertebb 
és legtevékenyebb propagandaszervezet volt. Agitációja egyszerre irányult a ma-
gyarság hazafias hangulatának felszítására és a békekonferencia, valamint a volt 
nemzeti kisebbségek megnyerésére. A Tevéit a trianoni békeszerződés ratifikálása 
után feloszlatták, tevékenységét részben a Magyar Nemzeti Szövetség vette át. 
Ez utóbbi 1919-ben jött létre s a két háború közötti évek közismert társadalmi 
szervezete volt, amely a tömegek mozgósításában játszott fontos szerepet. Tudo-
mányos és diplomáciai szempontokra nem sokat adó, radikális követelésekkel fel-
lépő harsány propagandája az országhatárokon túl csak a külföldi — mindeneke-
lőtt az észak-amerikai — magyarság egyes köreinek tömörítésében ért el némi 
eredményt. A Magyar Nemzeti Szövetség békeszerződéssel szemben elfoglalt állás-
pontját nem a kritika, hanem a teljes elutasítás jellemezte. Mint a Tevéi örököse, a 
történelmi Magyarország helyreállítását hirdette meg, részletesen kidolgozott felvi-
lágosító vagy agitációs programmal azonban nem rendelkezett, ez irányú tevékeny-
sége lényegében kimerült a Trianon-ellenes hangulat ébrentartásában.3 

A nyilvánosan működő szervezetek mellett bizalmas egyesületek is végeztek 
propagandamunkát. 1921 augusztusában létrehozták a Társadalmi Egyesületek 
Szervezetének Központját, mely állandó kormányfelügyelet mellett, Teleki Pál 
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irányítása és Papp Antal államtitkár vezetése alatt dolgozott, működésével kap-
csolatban azonban mindvégig súlyos kifogások merültek fel. A központon belül a 
Népies Irodalmi Társaság, a Szent Gellért Társaság és a Rákóczi Szövetség intézte 
a romániai, jugoszláviai és csehszlovákiai magyar kisebbség ügyeit — feladatuk 
egyre inkább a kisebbségi magyarság segélyezése lett — s ide sorolták be a Nem-
zeti Szövetséget is.4 

A békeszerződéssel szemben kifinomultabb módszerekkel fellépő szerveze-
tek sorában feltétlenül említést érdemel az 1920 áprilisában alapított Magyar 
Külügyi Társaság, mely nemcsak személyi összetételénél és politikai sűlyánál 
fogva, hanem távlatos célkitűzései révén is a legmagasabb színvonalat képviselte. 
A politikusokból, tudósokból, diplomatákból és szakírókból álló testület tudomá-
nyos tevékenysége mellett kapcsolatot tartott számos ország rokon szervezeteivel 
és rendszeres meghívottja volt nemzetközi — köztük népszövetségi — konferen-
ciáknak, ahol több alkalommal ismertette a magyar kisebbségek sérelmeit és bí-
rálta a békeszerződést. A Társaság a magyar közönség tervszerű külpolitikai kép-
zését és a külföld helyes tájékoztatását szabta saját feladatául. Ehhez előadások-
kal, rádióban tartott felolvasásokkal és szabadegyetem jellegű külügyi szeminári-
umokkal, valamint a már említett konferenciákon való aktív részvétellel és más 
országok hasonló társulatainak meghívásával járult hozzá. Később megalakult 
Ifjúsági Csoportja is, amelynek számára rendszeres képzést indítottak.5 

A társadalmi alakulatok közül a legnagyobb és legtevékenyebb az 1927-ben 
alakult Magyar Revíziós Liga volt. Am ahhoz, hogy egy ilyen, nevében is nyíltan 
Trianon-ellenes szervezet létrejöhessen, Magyarországnak az ún. aktív külpolitika 
korszakába kellett lépnie. Amíg Magyarország nem volt legalább formailag teljes 
jogú szereplője a diplomáciai életnek, addig a kormány kifelé csak igen óvatos 
kritikával illethette a békeszerződést s hangja azért is gyönge volt, mert nem állt 
mögötte komoly politikai erő. 1927 áprilisában, az olasz-magyar barátsági és vá-
lasztott bírósági szerződés megkötésekor végül mód nyílott arra, hogy az ún. ma-
gyar problémára hangsúlyozottabban felhívják a nemzetközi közvélemény figyel-
mét. Bethlen és Mussolini levélben egyezett meg a politikai kapcsolatok szoro-
sabbra fűzéséről s ez olasz részről támogatást jelentett Magyarország revíziós 
propagandája számára. A szimpátia hangjai és a Párizs környéki békeszerződése-
ket elítélő kritikák ugyan korábban sem hiányoztak a nemzetközi közéletből, ám 
ez az esemény természetesen újdonságot jelentett.6 Mussolininak a trianoni béke-
szerződéssel kapcsolatosan tett ígéretei egy feljövőben lévő, a békerendezéssel úgy-
szintén elégedetlen nagyhatalom vezérének szájából hangzottak el, aki korábban már 
többször bizonyította, hogy a nemzetközi porondon is kész merészen fellépni. 

Másfél hónappal a szerződés aláírása után már a külpolitikai kérdésekben 
addig ritkán felszólaló Bethlen is határozottabb hangot ütött meg. Zalaegerszegi 
beszédében rendkívül plasztikusan „klíringhivatalhoz" hasonlította a világtörté-
nelmet „amelyben a nemzetek tartozásai és követelései kiegyenlítést nyernek. Ha 
a tartozás kifizetése és a követelés beszedése után valahol egy saldo marad, azt 
a világtörténelem folyamata szokta kiegyenlíteni. Ez a nemzet a békeszerződésben 
a maga tartozásait kifizette, de fennmaradtak és nem egyenlíttettek ki az ő jogos 
követelései. Mi a világtörténelem folyásától, saját erőnktől, összetartásunktól, s 
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egy becsületes munkás-politikától várjuk ennek a követelésnek a kiegyenlítését." 
Mint mondta, ,,a világ kezdi látni az igazságtalanságot és a világ közvéleménye 
kezd az ország felé fordulni. ... Én azt hiszem, hogy a népek önrendelkezési joga, 
amely a trianoni szerződésben lábbal tiportatott, a jövőben kell és fog érvénye-
sülni".7 Ebben a várakozásteljes helyzetben Harold Sidney Harmsworth, Rother-
mere vikomtja, egész oldalas cikket jelentetett meg lapjában, a Daily Mailben 
Hungary's Place in the Sun címmel. 

Lord Rothermere fellépése 

A század első harmadának talán legismertebb magyar zsurnalisztája, Rákosi 
Jenő szerint „Rothermere önmagában egy egész fejezete lesz a magyar történe-
lemnek".8 Hogy nem tévedett, azt bizonyította az a hallatlan népszerűség, amely-
nek Rothermere Magyarországon közel másfél évtizeden át örvendett és a fokozott 
érdeklődés, amit a történészek a lord tevékenysége iránt tanúsítottak. Rotherme-
re, volt légügyi miniszter, Nagy-Britannia egyik legvagyonosabb embere volt és 
befolyásos sajtómágnás hírében állt. Hatalmas — zömmel tengerentúli — pénzü-
gyi érdekeltségei mellett valóban birtokában volt az ún. Daily Mail-csoport, e nagy 
példányszámú és meglehetősen könnyű olvasmánynak számító lapok együttese, 
ám ez valójában elhanyagolható befolyással bírt a hivatalos angol politikára. A 
Daily Mail stratégiája, amely szenzációértékű, de sokszor ellenőrizetlen vagy mes-
terségesen felnagyított hírekre alapozott sorozatok többé-kevésbé rendszeres meg-
jelentetésére épült, szélesítette ugyan olvasótáborát, ám azzal az eredménnyel 
járt, hogy a tekintélyes körökben a lordot megbízhatatlannak ítélték s igyekeztek 
őt távol tartani maguktól. 

A Rothermere-akció megindításának motívumait még nem sikerült teljesen 
feltárni. Annyi bizonyos, hogy nem кокка! az olasz-magyar szerződés aláírása után 
a fasizmus olaszországi eredményeire rokonszenvvel tekintő lord látogatást tett 
Mussolininél, akivel minden bizonnyal megállapodott, hogy magyarbarát hangvé-
telű írásokat helyez el valamelyik lapjában. Rothermere-nek tetszett az űjszerű, 
nagy visszhanggal kecsegtető téma, annál is inkább, mert baráti szálak fűzték 
egy magyar származású kalandornőhöz, Hohenlohe Stefániához, aki már koráb-
ban említést tett neki a trianoni békeszerződés méltánytalanságairól.9 

Rothermere, hogy közelebbről is megismerkedjék a témával, 1927. június 
elején pár napra Magyarországra látogatott, ahol több vezető politikussal is talál-
kozott. Érkezéséről a londoni magyar követség idejekorán értesítette a Külügy-
minisztériumot és rövid vázlatot is készített a lord addigi tevékenységéről. A je-
lentés elővigyázatosságra intett, felemlítve a vendég „valóságig menő franciaimá-
datát", a kisantanttal szembeni viszonylag barátságos álláspontját valamint azt 
a tényt, hogy „Károlyi Mihály panaszai még újabb időkig is a Daily Mail-ben 
találtak rokonszenves reprodukcióra". A jelentéstevő tanácsa szerint „nacionális 
panaszok és aspirációk előadásánál egyelőre még óvatosan kell vele bánni".10 A 
lord mindenesetre információkkal és biztatással a tarsolyában érkezett vissza Lon-
donba s a Daily Mail 1927. június 21-i számában meg is jelent a Hungary's Place 
in the Sun - Magyarország helye a nap alatt. A terjedelmes cikkben Rothermere 
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bírálta a trianoni békeszerződést, elsősorban is annak területi rendelkezéseit. 
Megállapította, hogy a határok megrajzolásakor figyelmen kívül hagyták a nép-
rajzi elvet, noha annak alkalmazása a wilsoni pontokból következett volna. Rá-
mutatott arra is, hogy Magyarország elmarasztalása hiba volt, hiszen az a háborű 
előidézésében csekély szerepet játszott. Javaslata szerint a döntően magyarlakta 
határmenti zónákat -— és az ott élő mintegy kétmilliós elszakított magyar népes-
séget — vissza kellene juttatni az anyaországnak. Csehszlovákiából egymillió, Ro-
mániából hatszázezer, Jugoszláviából pedig négyszázezer magyar visszatérését 
tartotta lehetségesnek, a vitás térségekben pedig valamely nem érdekelt ország 
ellenőrzése mellett végrehajtandó népszavazásokat proponált. A cikk szerint a 
békeszerződés hibáit ekképp orvosolván tartós béke köszönthetne be a térségben 
— hiszen a viszálykodást eddig is mindenekelőtt az idegenbe szakadt nemzetisé-
gek helyzete okozta — s a kisantant mindhárom tagjának bel- és külpolitikai 
biztonsága számára is kedvező hatással volna egy hasonló rendezés. Közép-Európa 
békéje Angliát egyébként is közvetlenül érinti, írta Rothermere, s Magyarország, 
mely kulturálisan felette áll szomszédainak és a válságok jóval kevésbé sújtják, 
szinte természetes szövetségesként kínálkozik. Konklúziója szerint „gyökerestül 
kell kitépnünk a trianoni béke elszáradt füvét s holt rönkjét, mielőtt egy eltévedt 
szikra lángra lobbantja".11 

A cikk szövegét Ward Price külpolitikai szerkesztő, Rothermere bizalmasa 
már a megjelenés előtti napon átadta a londoni követségen azzal, hogy „Lord 
Rothermere nagyon örülne, ha a magyar sajtó mind bővebben reflektálna cikké-
re", kérve egyben azt is, hogy ez utóbbi anyagot kizárólagos felhasználásra a Daily 
Mail kapja meg.12 Az illetékes referens beszámolójában elősorolta a lordnak tehető 
gesztusokat: nemzetközileg elismert személyiségek a vezető napilapoknál megje-
lenő terjedelmesebb írásban vagy képviselők parlamenti felszólalásban méltassák 
a „hatalmas cikket", fontos pozícióban lévő személyek folyamatosan köszönő le-
veleket intézzenek a lordhoz, a Nemzeti Kaszinó, politikai pártok és hazafias e-
gyesületek részéről üdvözlő táviratok menjenek a szerkesztőséghez. Bárdossy 
László, aki ekkor a Külügyminisztérium sajtóosztályát vezette, néhány nap múlva 
fel is kért több fontos társadalmi szervezetet, hogy a cikkre melegen reagáljanak, 
mivel a lordot „bizonyára igen kellemesen érintené, ha a sajtón kívül a magyar 
társadalom jelentősebb egyéniségei, szervezetei, társulatok, egyesületek, közvet-
lenül is kifejezést adnának a Daily Mail cikke felett érzett örömüknek". Megíté-
lése szerint a köszönetnyilvánítás e formájára annál inkább szükség volt, mert a 
kormány „ebben a vonatkozásban, nevezetesen az akció serkentése és előrevitele 
érdekében mit sem tehet, mert hiszen ez Lord Rothermere-t inkább feszélyezné 
és törekvésének azt a látszatot adhatná, mintha a mögött bizonyos vonatkozásban 
a magyar kormány állana". Indítványozta tehát, hogy a „TESz-nek kötelékébe 
tartozó egyesületek, az egyesületek tagjai esetleg személy szerint, minél nagyobb 
számban forduljanak a Daily Mail főszerkesztőjéhez üdvözlő és köszönő sorokkal 
a szerződés revíziója érdekében megindított akciójáért".13 

így is történt. A sajtó részletesen megemlékezett Rothermere írásáról és — 
a Magyarság a Pesti Hírlap és a Budapesti Hírlap vezetésével — a Rothermere-t 
méltató cikkek valóságos özönét zúdította az olvasókra. A főváros közgyűlése a-



A MAGYAR REVÍZIÓS LIGA 307 

ranytollat, a nemzeti szervezetek üdvözlő táviratokat küldtek a lordnak, a na-
gyobb társadalmi egyesületek és vezető testületek pedig az e célra készített hála-
íveken aláírásokat gyűjtöttek, melyeket később díszes kötetekbe foglalva eljuttat-
tak Londonba. Afféle felirati mozgalom is indult, amelynek keretében a magyarság 
magánjellegű táviratok tömegével fordult a Nemzetek Szövetségéhez a trianoni 
béke felülvizsgálata érdekében. Ez utóbbinak Rothermere különösen örült, ugya-
nis az egyértelműen kedvező magyarországi visszhangon túl a nemzetközi köz-
vélemény — úgy tetszett — nemigen vesz tudomást kampányáról. Mint azt a 
londoni követségen maliciózusan megállapították, „nyilván arra számított, hogy 
ez a külpolitikai kísérlete is, mint az összes előzőek, legalábbis valami kontrover-
ziához fog vezetni a világsajtóban, ami az érdeklődést egy ideig szőnyegen fogja 
tartani. Hozzá van szokva a személyes succès de scandal-hoz, ami elvégre ugyan-
csak a publicitás egy faja lévén, az ő szempontjából sikerszámba megy." Azt is 
hozzátették, hogy a továbbiakban a magyar kormány számára az üggyel kapcso-
latban a mértéktartás lenne a leginkább tanácsos: „A Daily Mail politikai súlyát, 
rengeteg példányszáma ellenére, nem szabad túlbecsülnünk.... Lord Rothermere-t 
igen kevesen tartják külpolitikai orákulumnak."14 

A magyar diplomácia más külföldi állomáshelyeiről beérkező jelentések is 
többnyire érdektelenségről vagy kedvezőtlen nemzetközi visszhangról számoltak 
be. Csak Olaszországban keltett rokonszenvet az akció — ez nyilvánvalóan Mus-
solininek volt köszönhető — és persze nagy lelkesedést váltott ki az amerikai 
magyarság körében, ám az összehangolt cselekvésig sehol sem jutottak el. Német-
országban a sajtó és a külügy bizonyos irigységgel reagált, de nem tulajdonított 
nagy jelentőséget az ügynek, s még a szintén háborúvesztes Bulgáriában is a 
vártnál jóval gyengébb volt a hatás. Franciaország számára a Rothermere-akció 
közel fél évig némi nyugtalanságot hozott, mert a Quay d'Orsay-n az eszkalálódó 
kampány azt a benyomást tette, mintha a háttérben a Foreign Office állna, ráa-
dásul eközben a frankhamisítás és az optánsok ügyében Nagy-Britannia inkább 
Magyarországot támogatta. A kisantant-politikusok, miután sikertelenül próbál-
ták agyonhallgatni a terebélyesedő sajtóakciót, ellentámadásba mentek át. Benes 
miniszterelnök a szenátus külügyi bizottsága előtt egyenesen háború szításával 
vádolta Rothermere-t, akinek kapóra jött a vita élesedése, és ezután gúnyos nyílt 
leveleket küldött Prágába, amivel sikerült tovább mérgesítenie a helyzetet. Ang-
liában vegyes, de összességében kedvezőtlen volt a fogadtatás, ellenére annak, 
hogy Rothermere mindent elkövetett a sikerért - részint további cikkek elhelye-
zésével, részint a szórványos pozitív visszajelzések mértéken felüli felnagyításával. 
A Foreign Office hosszú, taktikus hallgatás után — hiába várva, hogy az kifullad 
— végül kénytelen volt elhatárolni magát a Daily Mail sajtóhadjáratától.15 

A sajtókampány Bethlent is állásfoglalásra kényszerítette. A miniszterelnök-
nek kényes helyzetében figyelemmel kellett lennie a magyarság felkorbácsolt Tri-
anon-ellenes érzelmeire - és persze a roppant hiú Rothermere-re is, aki mellőz-
tetése esetén joggal becsapottnak érezhette volna magát. Másfelől azonban tekin-
tetbe kellett vennie a revíziós propaganda és külpolitika számára még mindig 
kedvezőtlen nemzetközi konstellációt is. Végül, bár tagadta a magyar kormány 
közreműködését az akcióban, kijelentette, országa sorsáért aggódó magyar em-
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bérként nem dezavuálhatja Rothermere-t.16 E kompromisszumos megoldással ter-
mészetesen egyik oldalt sem sikerült kielégítenie: a hazai közvélemény egy része 
és a lord egyaránt megneheztelt, a kisantant pedig még gyanakvóbbnak mutat-
kozott és újabb jogcímet talált, hogy a diplomáciai fórumokon békebontóként ál-
líthassa be Magyarországot. Anglia azonban megértést tanúsított, s a Bethlennel 
való találkozásakor Austen Chamberlain külügyminiszter is csupán jóindulatúan 
intette a magyar kormányfőt, hogy távolodjon el Rothermere sajtóhadjáratától, 
mivel az csak „irritációt visz az amúgy is izgatott európai helyzetbe, anélkül, hogy 
praktikus következményekhez vezetne".17 

A miniszterelnöknek az otthoni támadásokra is válaszolnia kellett. A kor-
mánypárt ülésén tartott hosszú beszédében tagadta, hogy a kormánynak bármi 
köze volna Rothermere akciójához. Ez ugyan nem volt igaz és népszerűsége szem-
pontjából hasznos sem, azt azonban mutatja, Bethlen mennyire tisztában volt 
azzal, mit engedhet meg magának Magyarország a nagypolitikában. Jellemző, 
hogy májusi, laikus közönségnek szánt sarkos megfogalmazásaival szemben most 
— pártjának politikusaihoz szólva, és a Rothermere-kampány első tapasztalatai-
nak birtokában — éles határt vont a direkt propaganda és a reálpolitikát folytatni 
köteles kormányzat feladatai és lehetőségei között. Mint mondta, „a határkérdé-
sek elintézéséhez nem elégséges az, hogy a világ meg legyen győződve a mi igaz-
ságunkról, hanem szükséges, hogy olyan erők szálljanak síkra emellett az igazság 
mellett, amelyek elég erősek arra, hogy a szükséges változásokat keresztül is vi-
gyék." Ezért hasznosnak tartotta a sajtókampányt és a magyar közvélemény meg-
mozdulását, de úgy vélte, „a magyar kormány saját akciójában kötelességszerűen 
kell, hogy óvatos és körültekintő legyen". Leszögezte, hogy — noha bizonyos tü-
relmetlen hangok már azt követelték, hogy az 1927 decemberi népszövetségi ü-
lésszakon vesse fel a revízió kérdését — a hivatalos politizálás a józan megfonto-
lásra épül, nem pedig felelőtlen akciózásra: „a magyar kormánynak nem feladata a 
propaganda, hanem az, hogy diplomáciai téren, nemzetközi téren összeköttetéseket 
szerezzen és megszervezze az együttműködést azokkal, akikkel közös érdekei van-
nak."18 E gondolatmenet mélyén ott volt a propagandaszervek és a kormány felada-
tainak elkülönítése: az az alapvetés, amely kiindulásul szolgált a frissen megalakult 
Magyar Revíziós Liga céljainak és feladatainak meghatározásakor. 

A Liga megalakulása 

Arra a kérdésre, hogy a Magyar Revíziós Liga társadalmi kezdeményezésre 
vagy a kormány sugallatára jött létre, nem lehet egyértelmű választ adni. Mégis, 
az átnézett iratanyag alapján valószínűsíthető, hogy a már évek óta érlelődő gon-
dolat — a világközvélemény felvilágosítása a magyar problémáról19 — most a 
társadalmi és politikai élet néhány szereplőjét cselekvésre késztette, a kormány 
és a hozzá közel álló körök pedig — a kérdés jelentőségét felismerve — már az 
első pillanatban igyekeztek ellenőrzésük alá vonni a mozgalmat. Az alapítás kö-
rülményeire vonatkozó egyetlen ismert forrás szerint a Turul Szövetség Rother-
mere sajtókampányának támogatására megalakította ún. Angolországi Propagan-
da Nagybizottságát s a Gyáriparosok Országos Szövetségéhez fordult támogatá-
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sért. A közvetítésre felkért Fenyő Miksa, a GyOSz igazgatója ehelyett Chorin 
Ferenc és Bíró Pál alelnökkel, valamint Hegedűs Lóránttal, a Takarékpénztárak 
és Bankok Egyesületének elnökével együtt részt vett a Herczeg Ferenc, a Szent 
Gellért Társaság és a menekültek támogatásával foglalkozó Délvidéki Otthon el-
nöke által összehívott megbeszélésen, ahol egy új szervezet, a Magyar Revíziós 
Liga létrehozását határozták el. Ez a verzió, noha más dokumentum nem tud 
róla, hihetőnek tűnik. Az bizonyos, hogy több irredenta szervezet — pl. a Magyar 
Nemzeti Szövetség — is szívesen állt volna az addigiaknál nagyobb sikerrel ke-
csegtető mozgalom élére. Bethlen azonban tanult a TESzK és más szervezetek 
gyengén összehangolt, szétfolyó és improduktív külföldi propagandájának kudar-
caiból s mivel nagy jelentőséget tulajdonított Rothermere páratlan lehetőséget 
teremtő ingyenes kampánya kiaknázásának, aligha akarta már az induláskor koc-
kára tenni az új szakaszába lépő nem-hivatalos propaganda sikerét. A kormány 
felügyelete alatt működő társaságok és a miniszterelnökhöz közel álló gazdasági 
csúcsszervezetek által újonnan életre hívott alakulat rendelkezett azzal az előny-
nyel, hogy — ellentétben a fenti két szövetséggel — nem lehetett egyértelműen 
a soviniszta, hungarocentrikus propagandával azonosítani, ráadásul garanciát lát-
szott nyújtani a továbbiakban a folyamatos együttműködésre s tőkeerős tagjai 
révén kézzelfogható anyagi segítségre is számíthatott. Ez alighanem kielégítő meg-
oldásnak tűnt Bethlen számára, akinek egyszerre kellett megfelelnie a magyar 
közönség revíziós várakozásainak és a status quo alapján álló hatalmak igényei-
nek. A kormánytól független társadalmi mozgalomnak feltüntethető liga megala-
kítása, amely fenntartja, sőt táplálja a revíziós hangulatot — s ezzel belső támo-
gatást szerez az egész politikai rendszer számára —, kifelé pedig mintegy átveszi 
a gyengén szereplő propagandaszervek munkáját, olyannyira egybevágott a mi-
niszterelnök szándékaival, hogy aligha tűlzott merészség az ő beavatkozását sej-
teni mögötte. 

A fentiek alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy Bethlen, aki szí-
vesen látott egy ilyen reprezentatív, de egyben hatékony egyesületet, amelynek 
tevékenysége a hivatalos külpolitikának — legalábbis a külföld felé — nem része, 
befolyásos gazdasági és politikai személyiségek előtt alighanem felvillantotta egy 
afféle revizionista „front" kiépítésének lehetőségét, de legalábbis kinyilvánította, 
hogy nem állna az útjába. E szervezet arra szolgált volna, hogy ellenőrzött csa-
tornába terelje a revíziós közhangulatot és támogassa a lord akcióját. Utasításról 
tehát valószínűleg nem volt szó, sugalmazásról annál inkább. A feltárt dokumentu-
mok között mindenesetre nincs olyan, amely ezt a feltételezést cáfolná, és olyan sem, 
amely minden kétséget kizáróan bizonyítaná a kormány mélyebb beavatkozását.20 

A kampánynyitó hetek magyarországi eseményei közül kiemelkedett a lord-
nak szánt hálaívek köröztetése. Az aláírásgyűjtő nyomtatványok már egy héttel 
Rothermere cikkének megjelenése után elkészültek, az első oldalra a Felsőház 
elnökének neve került, amelyet még több mint egymillió követett azon a nyilat-
kozaton, amelyben „mindenféle vallású, életsorsú és világfelfogású férfiak és nők" 
jelentették ki, hogy „Rotheremere lord urat, amiért a brit nemzet dicsőséges ha-
gyományaihoz híven nemes bátorsággal síkraszállott idegen uralom alá kénysze-
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rített és jogaitól megfosztott testvéreink millióiért, a magyar nemzet hálája és 
hódolata illeti meg".21 

A sajtó is Rothermere dicséretét zengte. A Budapesti Hírlapban Rákosi, aki 
fogadalmat tett, hogy többé nem ír olyan cikket, amelyből a revízió gondolata 
hiányoznék, a lord kiállását a Magyarországgal történt igazságtalanság elleni harc-
ban megtett „apostoli erejű kezdő lépésnek" nevezte, a hónapok óta Londonban 
agitáló Nagy Emil, volt igazságügy-miniszter pedig mindjárt Kossuthhoz hason-
lította a lordot Rothermere lord azt izente cím alatt megjelent vezércikkében.22 

Július 22-én a Budapesti Hírlapban megjelent telefoninterjúban Herczeg Ferenc 
már jelezte, hogy „az volna a legjobb, ha minél előbb megalakulna egy társadalmi 
liga a trianoni békeszerződés revíziójának ébrentartására". A mozgalom gerincét 
a polgárság alkotná, vezetője a gazdasági irányító réteg lehetne, a kormánytól 
hivatalos állásuknál fogva függésben lévő személyek kivételével. Herczeg a továb-
biakban cselekvésre szólította a GyOSz, a TEBE és az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület vezetőségét. Fenyő a GyOSz nevében örömmel üdvözölte a felhívást és 
alapvető célként azt jelölte meg, hogy a világot ráébresszék: a fennálló helyzet a 
világbékét fenyegeti. Mutschenbacher Emil olyannyira felkarolta ezt a eszmét, hogy 
a következő számban az OMGE nevében már a Békeliga elnevezést javasolta.23 

A gazdasági érdekképviseleti szervek egymás után küldték a szerkesztőség-
hez a támogató leveleket, és a szervezés terén is fürgén cselekedtek. Felkérték 
Almásy Imre grófot az alapító gyűlés összehívására s 1927. július 27-én délben az 
Országos Mezőgazdasági Kamara tanácstermében Herczeg és a házigazda Almásy 
elnöklete mellett megalakult a Magyar Revíziós Liga. Felállt a vezérkar is az 
alapító szervezetek kiküldötteiből, egyelőre azonban csak ideiglenes jelleggel, mert 
a folyamatos csatlakozások máris új értekezlet közeli összehívását tették szüksé-
gessé. Addig is felhívást intéztek minden társadalmi és tudományos testülethez 
a csatlakozásra - elsősorban azokhoz, amelyek hasonló tevékenységet folytattak. 
A Liga igazgatósága levélben informálta Rothermere-t a megalakulásukról és az 
elképzelésekről: „Főcélunk a Lordságod akciójához szükséges, hiteles térképi és 
etnográfiai, statisztikai adatok szolgáltatása. ... A liga mindenkor, minden időben 
és minden hivatásához tartozó dologban a legnagyobb készséggel áll Lordságod 
rendelkezésére."24 

A tömegével érkező csatlakozási kérelmek miatt rövidesen időszerűvé vált 
a Magyar Revíziós Liga szervezeti kereteinek végleges kialakítása és tevékenysé-
gének pontosabb meghatározása. Meg kellett találni azt a személyt is, aki élet-
művével és politikai pártoktól való függetlenségével, valamint népszerűségével és 
kikezdhetetlen tisztességével az egyesület vezére lehet. A fennmaradt iratokból 
nem derül ki, hány jelölt neve merült fel. Valószínű azonban, hogy olyan szemé-
lyiség, aki e reprezentatív posztot elfoglalhatta s akivel szemben kifogás nem 
merülhetett fel, nem sok akadt. Herczeg Ferenc, az elcsatolt bánsági Versec szü-
lötte, a Monarchia Magyarországának egykori országgyűlési képviselője, az újon-
nan létrehívott Felsőház tagja, a tizenkilencedik század levegőjéből oly sokat meg-
őrző „írófejedelem", menekültsegélyező és Trianon-ellenes egyesületek elnöke, 
revíziós témájú cikkek és publicisztikák tucatjaival a háta mögött, ilyen szemé-
lyiség volt. Mellette szólt az is, hogy a Liga létrehozásának ötlete tőle származott.25 
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A Magyar Revíziós Liga végleges alakuló gyűlését augusztus 11-én tartot-
ták2 6 s ekkor választották meg a tisztségviselőket is. Országos elnökké óriási lel-
kesedéssel az éppen távol lévő Herczeg Ferencet választották, akit levélben kértek 
fel az elnöki cím elfogadására, mivel a „magyar társadalom Méltóságodban látja 
azt a vezért, aki az egész magyar társadalmat osztálykülönbségre és vallásfeleke-
zetre való tekintet nélkül egyesíteni, ezt az egységet megtartani és szent célunkat 
diadalra juttatni képes". (Herczeg ugyan sürgönyben udvariasan elhárította az 
elnöki posztot, a Liga kitartó érvelése azonban — többek között, hogy „az elnöki 
állás ideiglenes be nem töltése is olyan fiaskó volna, amit alig lehetne reparálni" 
— végül eredménnyel járt.)27 A huszonöt tagú elnökségbe társelnöki címmel a 
csatlakozott egyesületek képviselői kerültek be. Az elnökség mellé ötvenegy fős 
elnöki tanácsot is delegáltak, az ügyintézés feladatai pedig a tizenkéttagú végre-
hajtóbizottságra hárultak. Ügyvezető elnöknek Sebess Dénest, alelnöknek Ajtay 
Józsefet választották meg. Az ügyvezető igazgató tisztét Fali Endre, a titkári posz-
tot Maráky József kapta.28 

A Liga ideiglenesen az Országos Mezőgazdasági Kamara Szabadság téri é-
pületében nyitott irodát, ám azt néhány hét műlva felcserélte a Nemzeti Szövet-
ségnek is otthont adó Géza utcai épületben lévő új hivatalos helyiségre. Innen 
egy év múlva átköltözött a Kossuth térre, majd 1934-ben a Gresham-palotába. 
1928-ra összeállt az a vezetőség is, amelyik lényegében a Liga későbbi egész fenn-
állása alatt irányította annak tevékenységét. Herczeg Ferenc mellé, az ügyvezető 
alelnöki székbe szintén közismert politikai személyiség, Eckhardt Tibor került. 
Az ügyvezető elnöki posztot kezdetben Sebess Dénes felsőházi tag, a Magyar Kü-
lügyi Társaság elnöki tanácsának tagja töltötte be, őt 1932-től Lukács György 
képviselő, a Magyar Külügyi Társaság alelnöke követte. Az ügyvezető igazgató 
feladatait ellátó Fali Endre bölcsészdoktor az erdélyi Désen született 1891-ben. 
Temesvárott a kereskedelmi iskola tanára lett, majd 1919-ben Magyarországra 
menekült, ahol maga is sorstársainak ügyeivel foglalkozott, többnyire olyan szer-
vezetekben, ahol Herczeg vezető tisztséget töltött be. így bizonyára addigi titkári 
munkája elismeréseként vitte be őt Herczeg a Ligához, amely benne ideális ad-
minisztrátorra lelt: szinte egymaga intézte a levelezést és a bizalmas ügyeket, 
koordinálta a később megteremtett külföldi titkári hálózat tevékenységét, kap-
csolatot tartott a minisztériumokkal és a társadalmi szervezetekkel, ellátta a ki-
adási feladatokat, a harmincas évek második felétől pedig maga is írt propagan-
daműveket. Herczeg jellemzése szerint a fáradhatatlan „erdélyi magyar ember 
forró szívével és hideg fejével dolgozott". 

A Magyar Revíziós Ligának nem volt hiteles alapszabálya, jóllehet ez a kor-
szakban a társadalmi szervezetek számára kötelező volt. Ez — valamint az a tény, 
hogy ezt később sem kérték számon rajta — két következtetést is megenged: 
egyrészt azt, hogy a Liga működését a kormányzat kezdettől fogva pontosan is-
merte, másrészt azt, hogy a szervezetnek nem a társadalmi tevékenysége, belföldi 
szereplése volt a legfontosabb — még ha a revízió kérdésének középpontba állí-
tásával volt is bizonyos politikai stabilizáló szerepe —, hanem az általa végzett 
bizalmas tevékenység.29 1928 végére a tagszervezetek száma már jóval száz fölött 
volt, egy év múlva pedig meghaladta az ötszázat s az igazgatótanács is 900 fősre 
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duzzadt. Kifelé tehát, mint azt elnevezése is sugallja, a Liga egyfajta csúcsszerv volt, 
amely a tagjainak sorába lépett szervezeteket és magánszemélyeket tömörítette a 
revízió érdekében, ám jóval nagyobb jelentőségű volt az az operatív munka — a 
voltaképpeni propaganda —, melyet a szűkebb vezetőség önállóan irányított.30 

A Liga revíziós programja 

A Revíziós Liga nem hirdetett tételes programot, s propagandájában az et-
nikai alapú és az integrális revízió gondolata később sem vált el élesen egymástól. 
Fenyő szerint a Ligának a kikezdhetetlen, tudományos igényű propaganda mellett 
„befelé az volna a feladata, hogy a magyar közönség szemét a józan realitásokra 
felnyissa. Hogy különválassza azokat a vágyakat, amelyeket vérzőn a lelkünk mé-
lyére kell parancsolnunk, azoktól a reális és szerencsés körülmények között meg-
valósítható revíziós kívánságoktól, melyeknek éppen a kiváló angol lord adott 
világraszólóan kifejezést". Ugyanilyen értelmű volt a júliusi alakuló közgyűlés 
által Rothermere-hez eljuttatott levél is. Ezzel szemben Herczeg ugyanezen a 
gyűlésen leszögezte: „az úgynevezett Rothermere-vonal nem magyar javaslat, nem 
magyar elme terméke. A magyar nemzet nem adja föl jogát a maga ezredéves, 
Európának és az emberiségnek itt nagy szolgálatokat tett államterületéhez." Az 
ellentmondás feloldása csak egyféleképpen lehetséges: a Liga fő célkitűzése alkal-
masint az volt, hogy a rendelkezésre álló minden módon bemutassák a Magya-
rországot ért méltánytalanságokat és igyekezzenek növelni a békeszerződést el-
lenzők táborát.31 

Jellemző, hogy a Liga első kiadványai igyekeztek elősorolni a trianoni béke 
felülvizsgálata mellett felhozható összes érvet: támadták az utódállamoknak az 
egykori magyar nemzetiségi politikát elítélő megállapításait, és a békekonferen-
ciához eljuttatott néprajzi statisztikáit. Tagadták Magyarország háborús felelős-
ségét s bírálták a konferenciát, amiért a meghirdetett wilsoni pontok közül a 
néprajzi és önrendelkezési elvet a magyarok esetében nem érvényesítették. Egész 
gyűjteményét adták a magyar kisebbségek politikai, gazdasági és kulturális sérel-
meinek — ami a békeszerződés kisebbségi cikkelyeinek a kisantant-államok ré-
széről történő megsértését jelentette — s a térségben tapasztalható válsághelyzet 
okául a történelmi Magyarország feldarabolását tették meg. A békeszerződés re-
víziójának lehetőségét jogi érvekkel is alátámasztották: hivatkozásul a Nemzetek 
Szövetsége Alapokmányának a békét fenyegető körülményekről szóló 11. cikkét, 
az alkalmazhatatlanná vált szerződések felülvizsgálatát lehetővé tevő 19. cikket 
és az esetleges határkiigazítások lehetőségét elvileg nem kizáró Millerand-féle 
kísérőlevelet hozták fel. Tételes területi követeléseket azonban egyetlen munka 
sem tartalmazott.32 Az igen sokrétű — és elemeiben olykor nehezen összeilleszt-
hető — érvrendszert felvonultató Liga Magyarország területi igényeinek megha-
tározásakor rendkívül óvatos volt. Mindennek hátterében az állt, hogy bár szóla-
maiban a Liga az etnikai revízió talaján állt, ideálja a korlátozott mértékben mo-
dernizálni kívánt történelmi Magyarország volt.33 E változat mellett persze — 
ezt jól látták — hiábavaló lett volna széleskörű külföldi propagandát kifejteni, 
ezért utóbb, alapelveik megfogalmazásakor, „a nemzetiségi elv és az önrendelke-
zési jog érvényesítése" mellett foglaltak állást és különbséget tettek a revizioniz-
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mus és az irredentizmus között, mely utóbbival, úgymond, semmi közösséget nem 
vállaltak.34 A történeti jogra, a civilizációs haladottságra és a gazdasági nagytér 
előnyeire való hivatkozások azonban burkoltan mind az integer Magyarország 
visszaállítását szorgalmazták, még ha formailag csupán arra szolgáltak is, hogy 
rámutassanak a békeszerzők által elkövetett hibákra. 

1929 áprilisában keletkezett az első fennmaradt dokumentum, amely elvi 
szinten szól a Magyar Revíziós Liga céljairól. Herczeg Ferenc elnök az igazgatósági 
ülésre készített beszédfogalmazványában hitet tett a békés revízió mellett és meg-
állapította, hogy „mi nem hivatkozunk ezeréves jogokra, nem követelünk privi-
légiumokat a magyarság számára, mi csak annyit akarunk: alkalmazzák azokat 
az elveket, amelyeket az évszázados fejlődés mint a népek békés együttélésének 
garanciáját minden civilizált emberre nézve kötelezővé tett: először a nemzetiségi 
elvet, másodszor a népek önrendelkezési jogát". (Ez a gyakorlatban a magyar több-
ségű körzetek feltétel nélküli visszatérését, a többi területen pedig a hovatartozás 
kérdését eldöntő ellenőrzött népszavazások tartását jelentette volna.) „Ez a jogi 
alap, amelyen állnunk kell. Hogy ebből mit és mennyit lehet megvalósítani, az a 
történelmi helyzettől függ és az erőtől, amelyet a nemzet a döntő pillanatban ki 
tud fejteni."35 Ez a formula egyfelől szalonképes volt a külkapcsolatok számára 
— amennyiben általánosan elismert jogelvekre hivatkozott —, másfelől az integ-
rális revízió híveit is kielégítette, mivel nem jelentett lemondást a történelmi ha-
tárokról. Elvileg könnyebbséget hozott a propagandamunka számára is, hiszen 
végre egységes alapot nyújtott, de továbbra is többféle — gazdasági, politikai, jogi, 
történeti — érvvel lehetett színre lépni, és valószínűleg a Külügyminisztériumban 
is elégedetten vették tudomásul, hogy a Liga nem esik a „veszélyes konkretizálás" 
hibájába.36 

A trianoni békeszerződés tizedik évfordulójára készített beszédfogalmazvá-
nyában Herczeg arra hívta fel a figyelmet, hogy a mozgalomnak a sérelmek elő-
sorolása helyett inkább a nemzetközi békevágyat kell meglovagolnia. Egy nagy-
jából ugyanebből az időből származó német nyelvű feljegyzésében arra intett, hogy 
az új rend törékenységét és az utódállamoknak a nemzetközi etikai normáktól 
való eltávolodása keltette veszélyeket is hangsúlyozni kell. 1931 elején azt java-
solta, hogy a propagandamunkában a kisebbségi kérdést állítsák előtérbe, hiszen 
egyrészt taktikai megfontolások szóltak amellett, hogy e világszerte rokonszenves 
eszmére építsék propagandájukat, másrészt — mint arra többen is rámutattak 
— a magyar kisebbségek esetleges beolvasztásával elenyészne még az etnikai re-
vízió jogalapja is.37 Történtek tehát kísérletek arra, hogy a tárgyalás során a re-
víziót mint világpolitikai vagy legalábbis regionális szükségszerűséget állítsák be, 
ezek a szélesebb kontextusba állított argumentumok azonban — noha nagyobb 
sikerrel kecsegtettek volna — nem hoztak lényeges változást a Liga propagandá-
jában: a többé-kevésbé ömlesztve adott érvek halmazából továbbra is az olvasónak 
kellett kiválasztania a számára legmeggyőzőbbeket. 

A Liga belföldi tevékenysége 

A Liga a belföldi támogatás megszerzéséhez nem nélkülözhette a látványos 
programokat, hiszen kezdettől fogva fontos volt, hogy minél nagyobb számban 
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sorakozzanak az egyesületek, testületek és szervezetek a Liga zászlaja alá. Ennek 
jegyében 1927 októberében bemutatkozó sorozatot tartottak a régi Országház nagy-
termében.38 Október 16-án a Liga vezetői részt vettek a „Menekültek Lord Rot-
hermere díszkertjé"-nek avatásán az Auguszta-telepen. Időközben a Rotherme-
re-kampány alátámasztására szolgáló statisztikai és térképanyagot elküldték Lon-
donba és beköttették az aláírásokat tartalmazó óriásalbumokat is. Az ünnepélyes 
átadást szeptember l-re tervezték, színhelyéül Párizst szemelték ki. A párizsi 
követség némi aggodalommal figyelte e revíziós demonstráció előkészítését. Az 
apró gesztusokra rendkívül érzékeny és egyébként is ellenfélként kezelt francia 
diplomácia rosszallásától tartó magyar követ egy nappal az átadás előtt indítvá-
nyozta, hogy kerüljék a politikai tartalmú beszédeket, mert az — úgymond — 
nehézséget jelentene a magyar kormány számára. A Magyar Revíziós Liga sértve 
érezte magát, a kormány viszont helyesen gyanította, hogy a Liga egynémely képvi-
selője nemigen volna képes arra az önkorlátozásra, amelyet a szigorú józanság a 
reálpolitika számára zsinórmértékül szab. (A párizsi ünnepség elmaradt, de az 
aláírásokat tartalmazó kötetek mindeme zavarok dacára végül mégis eljutottak 
Rothermere-hez. 1927. november 10-én népes deputáció jelent meg a St. James's 
Park-ban álló Warwick House-ban. Vermes Béla, a küldöttség vezetője, a díszal-
bumok mellett Csók István Leányfej c. munkáját is átadta, melyen a Magyar 
Hiszekegy szövege is ott volt. Rövid beszélgetés, majd lunch következett, azután 
Rothermere köszöntötte a küldöttséget, s végül Nagy Emil fulmináns hangú be-
széde sem maradt el.)39 A Külügyminisztérium és a Revíziós Liga között ez volt 
az első összezördülés, amelyet az évek során még számtalan követett. Már most 
előre lehet azonban bocsátani, hogy e nézeteltéréseket többnyire a Liga nem kellően 
végiggondolt akciói s tagjainak olykor otromba megnyilvánulásai váltották ki.40 

1928 májusában Magyarországra látogatott Esmond Harmsworth, Rother-
mere fia. Az egyhetes körutazás programjának megszervezésében a Liga is köz-
reműködött. A londoni követség hiába óvott bármilyen nagyobb szabású program 
megrendezésétől. Az ifjú képviselő Budapesten és más nagyvárosokban pompás 
fogadtatásban részesült, magas rangú politikusokkal és közéleti emberekkel ta-
lálkozott és a legtekintélyesebb társadalmi szervezetek rendeztek díszvacsorát a 
tiszteletére. Távozása után nem sokkal a Liga szép kiállítású képeskönyvvel em-
lékezett a látogatásra.41 A szenzációs külsőségek és vérmes szónoklatok által fel-
fokozott, már-már csodaváró hangulatban jól jött a Bethlen politikai nézeteit jól 
tükröző Magyar Szemle intő szava: „Ez a publicisztikai előkészítés [ti. a Rother-
mere-akció és annak folytatása] kétségkívül nagy értékű és hatású, de éppen, 
mert publicisztikai előkészítés, balgaság lenne tőle mást várni, mint amit adhat. 
... Es különösen vigyáznunk kell arra, hogy saját szavunk, könnyen lelkesedő 
lármánk visszhangjától meg ne részegedjünk: abban, amit mi szívesen elhiszünk, 
ne lássuk mindjárt a külföld jobb meggyőződését."42 

Az ünnepi pillanatok mellett nem hiányoztak a súrlódások sem. Rothermere 
1928 végére egyre többször és egyre kevesebb körültekintéssel szólt bele rendsze-
ressé váló üzeneteiben a magyar belpolitika kérdéseibe — olykor egyenesen arra 
utalt, hogy a politikai élet demokratizálása lendíthetne a revízió ügyén —, s ezt 
a kormány meglehetősen rossz néven vette. Habsburg-ellenes nyilatkozatai és a 



A MAGYAR REVÍZIÓS LIGA 315 

fiának kivívott már-már királyi fogadtatás, valamint a szellemileg egyre inkább 
elfáradó Rákosi Jenővel folytatott titokzatos szövetkezése nyomán ráadásul joggal 
merült fel a gyanú, hogy a lord egyre komolyabban veszi fia magyarországi meg-
koronázásának lehetőségét.43 Félő volt, hogy ezzel nem csupán saját magát teszi 
nevetségessé — a londoni követ némi malíciával jegyezte meg, hogy Angliában 
már mindenki „Esmond királyfiról" beszél —, hanem a revíziós mozgalmat is 
veszélybe sodoija.44 Mindezek a fejlemények, valamint a Magyar Revíziós Ligának 
a kormány fiókszervezeteként való működésére vonatkozó, a lordtól és Rákositól 
érkező közvetett vádak 1929 elején lemondásra indították Herczeget. Az irányítást 
ügyvezető elnökként Vermes Béla vette át s Herczeg csak hosszas rábeszélés és 
az elnökség teljes támogatása mellett volt hajlandó visszatérni. Ezt nyilván meg-
könnyítette, hogy Rákosi időközben meghalt s Rothermere is visszavonta szava-
it.45 

Herczeg április elején békejobbot nyújtott a lordnak s a már említett ülésen 
bejelentette, visszatér az elnöki székbe. A belső feladatok közül a legfontosabbnak 
az egység megteremtését ítélte. Mint mondta: „A revízió legyen az a magasan 
fekvő, tisztult atmoszférájú hegycsúcs, ahová nem hatol föl a politikai- és társa-
dalmi-harcok által fölvert por és lárma, ahol minden magyar ember, legyen bár-
milyen világnézeti-, politikai- vagy vallásos meggyőződése, kezet nyújthat egymás-
nak. ... a revízió ügyét nem szolgálhatjuk mint liberálisok vagy konzervatívok, 
nem mint legitimisták vagy köztársaságiak, hanem csakis mint magyarok."4® 
Ennek értelmében a Revíziós Liga 1929 tavaszán megpróbálta ügyének megnyerni 
a Szociáldemokrata Pártot. A pártvezetőség azonban csatlakozásának előfeltéte-
léül a Revíziós Ligának az ország demokratizálásáért való síkraszállását jelölte 
meg, amit viszont a másik oldalról azzal hárítottak el, hogy noha a demokratikus 
reformok az ország javára válnának, a Liga nem folytathat pártpolitikai tevékeny-
séget.47 A vita, melyet mindkét fél részéről hátsó gondolatok tápláltak, még a 
Képviselőházban is egész májusban tartott. Egyfelől a kormány, és bizonyos mér-
tékig a Liga is, nemzetellenes magatartásnak kiáltotta ki a szociáldemokrácia 
tartózkodását, másfelől az SzDP saját jogbővítő elképzeléseinek hangoztatása ér-
dekében akarta kijátszani a revízió kártyáját, s felszólalások, interpellációk és 
határozati javaslatok formájában újra és újra összekapcsolta a két kérdést.48 

Az SzDP végül — részben taktikai okokból — kívül maradt a mozgalmon 
és úgy döntött, hogy saját „felfogásának érvényesítésével folytatja az ország de-
mokratizálásáért és a revízióért való küzdelmét".49 A Ligának időközben a párt 
megkerülésével mégis sikerült besoroznia az ipari munkások tömegeit. Nyilván-
valóan a Liga vezetőségében jelen levő gyáripari érdekképviseleti szervek helyi 
nyomására májustól egész üzemek léptek be — úgymond önkéntesen és anyagi 
felajánlásokat téve — a Ligába, ami újabb parlamenti vitákhoz vezetett. A „spon-
tán" akciók láttán a Liga immár kiáltványban fordult közvetlenül a munkásokhoz, 
és saját adatai szerint egy hónap alatt 40 ezer, nyárra pedig már mintegy 150 
ezer új tagot könyvelhetett el.50 

A Liga rendszeres demonstrációkat szervezett - 1928. november 18-án pl. 
az összes magyarországi településen revíziós gyűlést tartottak, amelyek minde-
gyike petíciót küldött a Nemzetek Szövetségéhez a békeszerződések felülvizsgálata 
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érdekében.51 Ez azonban még mindig kevés volt, ezért 1930 októberében megin-
dították a tagtoborzó akciót, amelynek keretében a belépők a frissen kibocsátott 
ún. revíziós pengő megvásárlásával tulajdonképpen tagsági igazolványhoz jutottak 
és az éves díjat is lerótták. A számozott bankókon jobboldalt Rothermere arcmása, 
baloldalt stilizált magyar címer, középen pedig a befizetésről szóló tanúsítvány 
volt található. Az egyes települések beléptetése a Revíziós Ligába szintén nagyü-
zemi méreteket öltött: a Magyar Külpolitika hónapról-hónapra diadalmas tudó-
sításokban számolt be az újabb városok és községek csatlakozásáról. A taglétszám 
felduzzadása a tényleges propagandamunkában persze nem jelentett változást: 
annak irányítását ezután is a szűkkörű intézőbizottság és a külön e célra felvett 
propagandisták végezték. A tömegbázisra részben anyagi okokból, részben pedig 
azért volt szükség, mert — mint Herczeg ötéves tervében kifejtette — „külföldön 
a revíziós gondolatot semmi sem erősíti annyira, mint a magyarság egységes ál-
lásfoglalása a nemzeti élet nagy kérdésében." A taglétszám 1931 őszére már meg-
haladta a kétmilliót — ilyenformán a Liga valóságos népmozgalommá terebélye-
sedett — s az országos hálózat 1933 közepére létre is jött.52 Az idővel hagyomá-
nyossá váló forgatókönyv szerint a Liga helyszínre érkező elnökségi tagjának lel-
kesítő beszéde nyomán a gyűlés résztvevői a helyi szervezet megalakulását egy-
hangúlag kimondták, a tisztségviselőket pedig a város vezetői közül megválasz-
tották. Ilyen tipikus ceremónia során alakult meg a mosonmagyaróvári osztálya 
is 1931 jűniusában. 

A rendezőség jó előre értesítette a lakosságot, hogy a „békerevíziós nap e-
lőestéjén, szombaton este toronyzene, vasárnap reggel 6 órakor pedig zenes ébresztő 
lesz. Vasárnap délelőtt 10-kor a hadastyánok és tűzoltók a 76-osok zenekarának 
élén vonulnak ki testületileg a főhercegi parkba". A város vezetősége felkért min-
denkit, hogy „házaikat erre a napra lobogózzák fel és minél nagyobb számban 
jelenjenek meg az ünnepélyen". Másnap valóban nagy tömeg gyűlt össze a több-
órás gyűlésen. Nyitószámként a Magyaróvári Férfidalárda elénekelte a „Magyar 
Hiszekegy"-et, majd a polgármester és az Országos Szepesi Szövetség ügyvezető 
alelnöke üdvözölte a megjelenteket. Ezután lépett az emelvényre Ilosvay Gusztáv, 
a Magyar Revíziós Liga ügyvezető alelnöke, főszervező, akinek gyújtó hatású be-
széde után a Nagygyűlés egyhangú lelkesedéssel megalakította a Magyar Revíziós 
Liga Moson megyei szervezetét. Megválasztották a tisztikart, melynek első fela-
data a megye teljes társadalmát képviselő nagyválasztmány összeállítása és Fri-
gyes kir. herceg fővédnökké való felkérése lett. Ismét a férfidalárda következett 
a „Bús magyarok" előadásával, majd a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének 
egyik elnökségi tagja szólt a hölgyek feladatairól. Ezután szavalat következett: 
Daubner Sándor Csonkamagyarország című művét egy érettségiző jelölt mondta 
el. Német és magyar nyelvű beszéd, majd tárogatón előadott kuruc dalok jöttek 
sorra, a helyi hangászegyesület vegyeskara a Nagy lesz újra Magyarország című 
revíziós dalt intonálta, ezt felszólalások követték. Zárszavában Szepesi Bódog ke-
gyesrendi tanár felszólította a hallgatóságot: „Legyünk mindnyájan apostolai a 
Békerevíziós gondolatnak. A szülők és tanítók erre neveljék gyermekeiket és ta-
nítványaikat, a vezetők alárendeltjeiket. Minden családban szálljon fel nap-nap 
mellett a buzgó ima az Egek Urához édes hazánkért, az integer Magyarországért. 
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Legyen mindennapi imádságunk: »Mindennapi kenyerünket add meg nekünk 
ma,« vagyis add vissza nékünk, jó és igazságos Isten, elrabolt határainkat, tőlünk 
elszakított testvéreinket. »Kísértetbe ne vígy bennünket,« azaz ne engedd, hogy 
a csüggedés erőt vegyen rajtunk és összetörjön. ... Ez átsegít minden bajon s így 
eljutunk az ígéret földjére: hogy a Tátra ormára újból kitűzhessük szent jelvé-
nyünket, a nemzeti lobogót!" E szavak után a tömeg közös imát mondott, majd 
táviratban üdvözölte a kormányzót, a Liga elnökségét és Rothermere-t.53 

Ugyancsak a belföldi terjeszkedés részeként 1932. december 3-án, a fiatalság 
revizionista nevelésének és egy friss propagandista gárda kiképzésének kettős 
céljával megalakították a Revíziós Liga ifjúsági csoportját is.54 A látványos akciók 
szervezése terén a továbbiakban is meglehetős találékonyságról tettek tanúságot: 
nagy jelentőséget tulajdonítottak a tömeggyűléseknek, melyekre egyre gyakrab-
ban hívtak meg külföldi szónokot. A Liga vezetői sűrűn tartottak ismertető elő-
adásokat intézmények és szervezetek számára országszerte. 1932 őszétől kezdve 
több határmenti városban ún. trianoni kereszteket állítottak, 1935 szeptemberé-
ben pedig Zalaegerszegen Herczeg mondott ünnepi beszédet a Revíziós Harang-
torony felavatásánál. 1937 januárjában a Balaton utcát Rothermere-ről nevezték 
el, később a lord cikke megjelenésének tízéves évfordulója alkalmából Nagy Emil 
emléktáblát avatott a 2. sz. ház falán.55 

A Liga az ország egyik legismertebb — és igen népszerű — szervezetévé 
vált és lényegében elérte célját, hogy a békeszerződéssel szembenálló magyar tár-
sadalmat egységes mozgalom keretében a revízió mögé sorakoztassa s ezt az egy-
séget a külföld számára is egyértelművé tegye. A nagyjából homogén közhangulat 
egyszersmind a politikai rendszer érdekeit is szolgálta, amely a negatív gazdasági 
és társadalmi jelenségek magyarázatát hajlamos volt az ország megcsonkításával 
magyarázni s ebben most a revíziós mozgalom is segítette. (Mint minden divatos 
koreszme, természetesen a revízió is kommercializálódott. A különböző jelvények-
nek, képeslapoknak, Nagy-Magyarország térképeknek és a számtalan egyéb em-
léktárgynak komoly piaca jött létre. A Ligának az effajta üzlethez nem sok köze 
volt, az inkább élelmes kereskedők, valamint a Magyar Nemzeti Szövetség és az 
Urmánczy Nándor-féle Honvédelmi Párt profiljába tartozott. Herczeg az 1936. 
februári elnöki tanácsülésen elkeseredett vádakat szórt „a revízió parazitáira, akik 
száz módszert eszelnek ki, hogy üzleti hasznot húzzanak a nemzeti ügyből és 
kompromittálják a mozgalmat. Rájuk való tekintettel kijelentem, hogy a Magyar 
Revíziós Liga nem utaztat ügynököket, nem gyűjt előfizetőket, nem árusít sem 
könyveket, sem levelezőlapokat, sem bélyegeket, sem semmiféle jelvényeket. Aki 
ilyenekkel a Magyar Revíziós Ligára hivatkozva házal, az csaló".)56 

A Liga titkárságai 

A Revíziós Liga 1929-ben kezdte meg külföldi terjeszkedését. A Magyar Kül-
ügyi Tái-sasággal együtt már régebben tervezte olyan közös képviseletek alakítá-
sát, amelyek a magyar követségek tehermentesítésével folytatnának propagandát, 
szerveznének összeköttetéseket s helyeznének el cikkeket a sajtóban. Az érdeklődő 
nevesebb politikusok és publicisták részvételével Londonban, Berlinben, Párizs-
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ban és Rómában alakítandó magyarbarát társaságok ügyeinek intézésére egy-egy 
titkárságot kívántak szervezni, melynek vezetői közvetlen összeköttetésben állnak 
a két budapesti szervezettel. A titkárok látnák el e társaságok tagjait a magyar 
ügy iránti érdeklődés állandó ébrentartásához, magyar vonatkozású parlamenti 
és sajtófelszólalásokhoz szükséges adatokkal. 

A kiküldetés és a díjazás fedezete eleinte hiányzott, tavaszra azonban úgy 
tűnt, az angol-magyar társaság megalapításának terve komolyabb stádiumba lé-
pett, és a Liga a költségek előteremtését is vállalta. A titkári posztra eredetileg 
Techert Gyulát, a Külügyi Társaság egyik titkárát jelölték, végül mégis Hordósy 
Iván került Londonba, aki előzőleg a Kanadai Magyar Újság főszerkesztője volt 
és csak néhány hónapja tért vissza Magyarországra. Rajta kívül négy fiatalembert 
küldtek ki fontos európai városokba. A népszövetségi kapcsolatokért is felelős 
Tamás András már jűniusban cikket küldött Genfből és ez idő tájt utazott ki 
Amszterdamba Kelemen Ernő is, Olaszországban pedig készen állt az évekkel 
azelőtt Milánóban letelepedett Balla Ignác újságíró, Herczeg darabjainak fordítója. 
Honti Ferenc, a Külügyi Társaság egykori titkára a következő év február elsejétől 
kezdte meg működését Párizsban - ötödikként.57 

Hozzá kell tenni, hogy az Egyesült Államokban már 1928 októberében meg-
alakult a Tengerentúli Magyarok Világszövetsége, amely erősen ambicionálta, 
hogy a Magyai" Revíziós Liga képviseletét ellássa. Nagyralátó célkitűzése az ame-
rikai magyarság megszervezése, a magyar öntudat elmélyítése, állandó egyetemi 
és sajtókapcsolatok fenntartása, nagygyűlések és demonstrációk szervezése, vala-
mint a Kongresszus tagjainak a revízió érdekében történő megdolgozása volt. Ve-
zértitkárnak a Liga Pivány Jenő történészt jelölte. Herczeg kérésére Bethlen hi-
vatalos állást eszközölt ki Pivány számára a Magyar Pénzügyi Szindikátus ame-
rikai részlegénél, hogy az új titkár semleges intézmény oltalmában végezhesse 
munkáját.58 A New York-i állomás működéséről szinte semmilyen forrás sem ma-
radt fenn. Egy panaszos levél mégis azt bizonyítja, hogy — legalább a kezdeti 
időkben — Piványnak a revíziós propaganda irányítására jóformán nem maradt 
ideje, mert a pénzszerzés és a kicsinyes belső csatározások minden percét lefog-
lalták.59 Az Egyesült Államok eközben a legkülönbözőbb revíziós társulatok va-
lóságos zarándokhelyévé vált. A számos — főként újságok és emigráns szervezetek 
köré tömörült — helyi csoporton kívül az óhazából is áthajóztak önkéntes agitá-
torok. 1928 végén és 1930 elején a „Pro Hungária" Nők Világszövetségének két 
képviselője járt Amerikában és okozott nem kis fejfájást a követségnek,60 amely 
végül azt az indítványt tette, hogy „Bármennyire kívánatosnak tűnik, hogy ma-
gyar előadók ... ezután rendszeresen s nagyobb számban jöjjenek az Egyesült 
Államokba az amerikai közönség felvilágosítására, bármennyire kívánatos továb-
bá, hogy azok itt kifelé a külképviseletektől távol állva végezzék propagandájukat, 
kétséget nem szenvedhet, hogy a jövőben elkerülendőnek tűnnek a ... hibák, ami 
csak úgy érhető pl, ha az illetők mondanivalójukat s magatartásukat előzetesen 
megbeszélik az itteni külképviselettel s annak tanácsait megfogadják." Ebben a 
tekintetben a követség mintaszerűnek nevezte Eckhardtnak 1930 eleji monstre e-
lőadókörútját, melynek során a Liga alelnöke negyvennégy városban ötvenöt beszéd-
ben népszerűsítette a revízió ügyét. 6 1 
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Az európai titkárok igen tevékenyek voltak: terjesztették a Liga kiadványait, 
gondoskodtak magyarbarát írások elhelyezéséről, látogatásokat és tanulmányuta-
kat szerveztek s jelentéseket küldtek Budapestre tapasztalataikról. Hordósy az 
évek során több mint háromszáz diavetítéses előadást tartott Angliában és Skó-
ciában — ezek jó részét az Interparlamentáris Unió brit csoportjai felkérésére — 
s kapcsolatokat épített ki és tartott fenn politikusokkal és újságírókkal. A képvi-
selők közül Sir Robert V Gower, az alsóházi magyarbarát csoport lelke, valamint 
E Llewellyn-Jones, Rhys Davies és Ben Riley emelkedett ki aktivitásával, a fel-
sőházban Lord Sydenham, és Lord Snowden pártfogolta a legerőteljesebben a 
revízió ügyét, a Daily Mail publicitására pedig mindvégig számítani lehetett. 

Olaszországban Balla Ignác munkáját nagyban megkönnyítette, hogy Mus-
solini őszinte csodálója és egy fasiszta kulturális intézet vezetőségi tagja volt. Mi-
lánóban már 1927-ben létrejött, majd 1928 végétől komolyabb formában is meg-
kezdte működését az Amici dell'Ungheria nevű szervezet, melynek vezetőségébe 
Balla is bekerült. Rövidesen több helyi egyesület is alakult s 1932 tavaszára nyolc 
nagyvárosban létezett fiók — nem szólva az 1931 tavaszán megalakult ifjúsági 
szervezetekről —, 1940-ben pedig már tizenhat városra terjedt ki a hálózat. A 
szervezet tevékenysége felölelte a baráti kapcsolatok ápolását, könyvek megjelen-
tetését, kölcsönös tanulmányutak és előadások szervezését valamint pályázatok 
kiírását.62 Az irányított fasiszta sajtóban szinte akadálytalanul lehetett cikkeket 
elhelyezni — leginkább a Giornale d'Italia, a Popolo d'Italia és a Teuere jött szá-
mításba —, de a kevésbé kötött lapok is közöltek magyarbarát írásokat. A Liga 
propagandájának legaktívabb segítő Gino Cucchetti író, publicista és Leo Pollini, 
vezető fasiszta politikus volt. Mindketten több alkalommal megfordultak Magya-
rországon, beszédeket tartottak, Cucchetti pedig különösen termékeny szerzője 
is volt a revíziós irodalomnak. Mellettük Rodolfo Mosca professzor, Antonio Seri-
mali, Luciano Berra és Carlo Antonio Ferrario tábornok tűntek ki írásaikkal és 
beszédeikkel.63 

Párizsban az egyik legrátermettebb ügynök, Honti Ferenc, a Külügyi Tár-
saság egykori titkára dolgozott. Nem csupán előadások százait tartotta, hanem 
rövidesen kapcsolatokat talált újságírói és politikusi körökben is. A politikusok 
közül Pierre Cot külügyi államtitkár, majd légügyi miniszter és Ernest Pezet, a 
külügyi bizottság kelet-európai előadója, míg a publicisták közül Georges Desbons, 
François Jean-Desthieux, Georges Roux, André Ott és az egykor csehbarát Gabriel 
Gobron emelt sűrűbben szót a magyar revízió érdekében. A lapok közül elsősorban 
a Gringoire, az Echo de Paris, a L'Européen és a Le Journal, valamint a Plans 
c. folyóirat állt rendelkezésre. Honti emellett szemmel tartotta a párizsi egyete-
meken tanuló magyar fiatalokat és az igen népes franciaországi baloldali emigrá-
ciós csoportok ellenpropagandáját is. Működéséről hamarosan a rádióban és a 
sajtóban is beszámolt: a revízió kérdése már a francia hivatalos politika napirend-
jén is szerepel, de „ne essünk tévedésbe, a revíziós probléma itt főleg német vo-
natkozásban szerepel. Magyarország a franciák szemében távoli kis ország, a ma-
gyar revízió pedig másodrendű ügy." Óva intett attól, hogy Magyarország a revízió 
terén Németországhoz kösse magát, mert ez a franciák elutasítását váltaná ki.64 

1933-ban Honti a francia közönség számára egy rövid füzetben ismét összefoglalta 
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a magyar követeléseket. Etnikai alapú kompromisszumos programja — a határ-
menti magyarlakta területek egy pontosan körülhatárolt sávját csatolják Magya-
rországhoz, a vegyesen lakott területek hovatartozásáról pedig népszavazás dönt-
sön — a Székelyföld önkormányzatára, valamint a kisebbségvédelem kérdésének 
kétoldalú szerződésekben történő rendezésére tett javaslattal egészült ki. A Kül-
ügyminisztérium és a párizsi követség mindazonáltal hűvösen fogadta a könyvet, 
és — noha terjesztését nem akadályozta meg — világossá tette, hogy helytelenít 
mindenfajta konkretizálást.65 

Keveset tudni a hollandiai és a svájci állomás munkájáról. Amszterdamban 
1931-ben revíziós propaganda kiállítás nyílt — anyagát a műfaj szokásaihoz híven 
plakátok, kiadványok, térképek és plakettek alkották —, ami mögött Kelemen 
Ernő titkárt lehet sejteni. Kelemennek szerepe lehetett a roppant lelkes A. G. M. 
Abbing műkedvelő újságíró „beszervezésében" is, aki többször járt Magyarorszá-
gon, számos revizionista cikket írt különböző holland lapokba, a harmincas évek 
elején könyvet is írt Trianonról, s mindezért 1933-ban megkapta a polgári érdem-
kereszt 3. osztályát.66 Tamás András genfi működéséről a Journal de Genève-ben 
elhelyezett cikkek tanúskodnak s alighanem ő tartotta a kapcsolatot az igényesebb 
revíziópárti publicisztikákat közlő Aldo Damival is. Mindeme „sikerek" láttán 
Herczeg 1931 elején megfogalmazott ötéves programjában új külföldi revíziós cent-
rumok létrehozását javasolta.67 

A gazdasági válság ráirányította a figyelmet Európának erre a politikailag 
ingatag régiójára és egyre több felől lehetett olyan hangokat hallani, amelyek már 
egyáltalán nem tartottak eleve kivitelezhetetlennek egy korlátozott arányú terü-
leti revíziót. Hiba lenne persze azt gondolni, hogy ebben a magyarság iránti ro-
konszenv vagy a „magyar igazság" érvényre juttatása lett volna a döntő tényező. 
Sokkal inkább arról volt szó, hogy felmerült a lehetősége annak, hogy viszonylag 
csekély beavatkozás árán a stabilitás jóval magasabb fokát lehet elérni a térségben 
- és ez is csak azért történt, mert a háborút lezáró békerendezéssel szemben a 
világpolitika vezető tényezői részéről is elégedetlenség mutatkozott. A nemzetközi 
gazdasági, politikai és biztonsági problémák labirintusából a nagyhatalmak álta-
lában a szélesebb gazdasági és politikai együttműködés útján kívánták kivezetni 
a térség kis államait. Több olyan kombináció is született, amely valamiféle vámu-
nión alapuló, idővel elmélyíthető összefogásban látta a megoldást. A Liga, noha 
a konkrét javaslatokkal rendszerint nem értett egyet, igyekezett kihasználni a 
fokozott érdeklődést. Ekkoriban került be a vezetőségbe — és mindjárt az új 
díszelnöki posztra — Bethlen István, a leköszönt miniszterelnök, aki talán visz-
szatérését akarta előkészíteni e nagyobb népszerűséget ígérő lépéssel. Bethlen 
1933 elején Németországban tartott előadásokat, az év végén pedig Angliába ment 
felolvasóútra. Az alaposan előkészített körút alkalmával a volt miniszterelnök 
négy előadást tartott befolyásos brit közönség előtt s ezek során a hagyományos 
Trianon-ellenes érvek egész tárházát felvonultatta.68 A cambridge-i egyetemen az 
egész kontinens békéjét fenyegető helyzetről beszélt s bírálta a korszerű állami 
élet megvalósítására képtelen utódállamokat, melyeknek „efemer és parvenü kul-
túrájának Potemkin külmáza" mögött „ott fog lappangani ezután is a lélek bar-
barizmusa". Megismételte az ismert magyar vádat, mely szerint a békeszerződés 
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„egy gonoszul kitalált propagandára épült fel és amely a történelmi tényeket meg-
hamisította, elhallgatta, elferdítette". Terjedelmes történeti áttekintés után meg-
állapította, hogy a térség igazi államalkotó nemzete a magyar volt és a háború 
végén, a horvátok és a románok kivételével, a nemzetiségek sem önszántukból 
szakadtak el.69 Néhány nap múlva a londoni Közel- és Közép-Keleti Társaság 
előtt összefoglalta fenti gondolatmenetét, majd utalt arra, hogy a békekonferen-
ciának inkább nemzeti autonómiákat kellett volna létrehoznia a gazdasági érde-
keken, geográfiai adottságokon, történelmi hagyományokon és közös életfelfogá-
son felépülő Magyarországon belül.70 Másnap a Királyi Külügyi Társaságban Er-
dély helyzetéről szólva kifejtette, hogy az ott élő két vezető nép „egyike sem fog 
soha belenyugodni abba, hogy e terület végleg a másiknak az uralma alá kerüljön". 
A lakosságcserével végrehajtott területmegosztást és Titulescunak a határok spi-
ritualizálásáról szóló javaslatát egyaránt elvetette. Elgondolása szerint hosszú 
távú megbékélést csak a független Erdély megalkotásától lehet várni, amely te-
rületi autonómiákkal és önkormányzattal biztosítja polgárai számára a jogegyen-
lőséget.71 Záróelőadásában a Balkán Bizottság hallgatóságának a magyar kérdés 
és az európai biztonság kölcsönhatásairól beszélt. Konklúziója szerint az orosz és 
német óriás között élő kis népek számára fontos új, békés rendezés csak a mél-
tányosság alapján képzelhető el: „Nem lehet tehát elkerülni a gyökeres revíziót, 
különösen a Duna medencében nem, ahol a békeszerződésnek elsősorban a terü-
leti intézkedései azok, amelyek minden téren katasztrofális helyzetet teremtettek 
és radikális revízióra szorulnak."72 

A revíziós mozgalom, a hivatalos magyar külpolitikához hasonlóan, sokáig 
nagy reményeket fűzött a négyhatalmi paktum tárgyalásaihoz, ám amikor 1934-re 
a revízió kérdése mind hátrább szorult a világpolitika napirendjén, a propagan-
dájával addig látszólag sikereket elérő Liga elbizonytalanodott. Működése nem 
szűnt meg, továbbra is szervezett előadásokat és meghívásokat külföldiek részére, 
ezek azonban belterjessé váltak. Kiadványainak száma csökkent s tevékenységét 
egyre gyakrabban érte kritika. 

A legkínosabb incidensnek a londoni titkár volt a szenvedő alanya. A magyar 
követség, amely kezdettől fogva gyanakvással figyelte Rothermere, majd a Liga 
működését, általában rossz véleménnyel volt a londoni állomás tevékenységéről 
is. Rubido-Zichy Iván báró londoni követ a titkárság felállítását már akkor elle-
nezte, amikor az még csak az elképzelések szintjén létezett, mivel ügy vélte, hogy 
a követség segítsége nélkül jelentős személyeket úgy sem lehet megnyerni a re-
víziónak, mert „nincsen olyan befolyásos angol, aki jelenleg egy Magyarországgal 
összefüggő kérdésben előtérbe akarna kerülni, mert Magyarországot itt legalább 
egyelőre »Rothermere stunt«-nak minősítik s mindenki attól fél, hogy Rothermere 
propagandamozgalmával egy fazékba kerül". Hozzátette, hogy amennyiben a tit-
kárság mégis feláll, alárendelt vagy legalább „intim összeköttetésben" álljon a 
követséggel. Ha ez személyi okból mégsem volna lehetséges, abból le kell vonni 
a következtetéseket.73 A titkárság létrejött, ám az iránta táplált bizalmatlanság 
évekkel később is megmaradt, noha Rubido-Zichyt időközben Széchényi László 
gróf váltotta fel. Az iratanyagból nem derül ki, közvetlenül mi váltotta ki Széché-
nyi haragját — valószínű, hogy egyszerűen megelégelte a túlbuzgó Hordósyt74 —, 
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mindenesetre 1934 végi budapesti útján kérte Bethlent, hogy Hordósyt sürgősen 
vonassa vissza, ellenkező esetben ő maga távozik posztjáról. A Ligát eléggé vá-
ratlanul érte e lépés, bár tudott arról, hogy a titkár és a követ egy ideje sűrűn 
panaszkodik egymásra. Hordósyt, aki a Külügyminisztériumtól tisztes végkielé-
gítést kapott, a Liga szerette volna néhány hónapra visszaküldeni, hogy utódját, 
Póka-Pivny Bélát segítse, a minisztérium azonban ez elől is elzárkózott.75 

A Liga kiadványai 

A Magyar Revíziós Liga berkein belül uralkodó volt az a meggyőződés, hogy 
„Szent István birodalmát a magyarellenes propaganda fektette sírba és a föltá-
madást a magyar propaganda fogja előkészíteni - vagy egyáltalában nem lesz 
föltámadás."76 Ezért tartották döntőnek a világközvélemény — elsősorban Anglia 
— s persze a nagyhatalmak politikusainak, tudósainak felvilágosítását és meg-
győzését, ami később megfelelő alapot szolgáltat majd egy Magyarország számára 
kedvező új békerendezéshez. A Liga, jegyzékei szerint, 1940 szeptemberéig ösz-
szesen 270 könyvet jelentetett meg.77 

A Magyar Revíziós Liga Kiadványai c. indító sorozat háttéranyagnak szánt 
első füzetei 1927 őszétől folyamatosan jelentek meg.78 Az angol, francia, olasz, 
német és magyar nyelvű pamfletek tematikus rendben foglalkoztak a magyarságot 
ért méltánytalanságokkal - s külön füzet a határmegállapító bizottság olykor va-
lóban felületes munkájával, azzal a bevallott céllal, hogy nevetségessé tegye a 
bizottságot s ezen keresztül rámutasson a békeszerződés megalkotóinak cinizmu-
sára.79 Mindezek a kiadványok kizárólag a kritika hangjai szólaltak meg, direkt 
megoldási javaslatot nem terjesztettek elő. Ilymódon a trianoni békeszerződéssel 
szemben felsorakoztatott történelmi, honvédelmi, biztonságpolitikai, kulturális, 
gazdasági, etnikai és jogi érveket csak az integrális revízió burkolt propagandá-
jaként lehetett felfogni. Az egyik 1927-ben megjelent mű azonban, a külföldre 
került, egy tömbben élő magyar és német (vagyis a kisantant országokban ide-
genként kezelt) kisebbségekre vonatkozó statisztikai adatgyűjtemény címén, va-
lójában egy többfokozatú revíziós tervhez szolgáltatott népességi adatokat. A Ko-
gutowicz Károly térképével kiegészített kiadvány az elcsatolt területek közül a 
határmenti, jórészt magyarlakta vidékekre, a Muravidékre, a Székelyföldre és az 
azt Magyarországgal összekötő román többségű folyosóra, Bácska és a Bánság 
némely területére, valamint Kelet-Szlovákiára és Kárpátaljára vonatkozóan szol-
gáltatott adatokat, jóllehet az utóbbi két területen a magyar és a német népelem 
együttesen is kisebbségben maradt. A füzetben elrejtett „maximális terv" az ösz-
szes említett területre, a „minimális terv" a döntően magyarlakta határmenti 
területekre vonatkozott, s az adatokból kiolvasható volt egy köztes verzió: a Rot-
hermere-vonal egyfajta javított változata is.80 

A hazai feladatok között szerepelt egy olyan orgánum létrehozása, amelyben 
a Revíziós Liga rendszeresen tudósíthatja működéséről a közvéleményt, annál is 
inkább, mivel az eleinte bőséges revíziós anyagot hozó napilapok hangja egy idő 
múlva elhalkult. 1928 márciusában a Fali Endre és Vermes Béla is bekerült Ma-
gyar Külügyi Társaság lapja, a Magyar Külpolitika szerkesztőbizottságába. A fo-
lyóiratban ettől kezdve még sűrűbben szerepelt magyarbarát és revizionista köny-
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vek, cikkek szemléje, beszámolók a Liga életéből és egy sereg egyéb revíziós vo-
natkozású hír. Két év múlva a lap már mint a Külügyi Társaság, az Interparla-
mentáris Unió és a Magyar Revíziós Liga hivatalos lapja jelent meg, főszerkesztője 
pedig Pékár Gyula, a Liga társelnöke lett, végül 1931 májusától a folyóirat a Liga 
kizárólagos tulajdonába ment át.81 

Eleinte sok vád érte a Ligát, mert idegen nyelvű kiadványainak „egyrésze 
kifejezetten naiv, egyrésze alkalmatlan eredmény elérésére, itt-ott határozottan 
ártalmas is és csak csekély részben minden tekintetben kifogástalan".82 Talán e 
kritikákból tanulva, belátták, hogy célszerű még propagandaművek esetében is, 
ha saját nemzetbéli szól az olvasóhoz, s ezért mind gyakrabban külföldiekkel í-
ratták meg e munkákat. Az általánossá váló forgatókönyv szerint a külföldi tit-
kárságok érintkezésbe léptek a szóba jöhető szerzőkkel, akiket a Liga adatgyűj-
tésre meghívott Magyarországra — tartózkodási költségeiket is fedezte — és le-
hetővé tette számukra, hogy az utódállamokban is tapasztalatokat szerezzenek. 
Amikor a vendégek visszatértek Budapestre, a Liga munkatársai részletesen meg-
beszélték a kidolgozandó anyagot és megjelölték, mely körülmények kidomborí-
tását kérik. A kész kéziratokon a Liga elvégezte a szükséges kiigazításokat, majd 
a könyveket vagy maga jelentette meg, vagy az író által adatta ki, lehetőség szerint 
külföldi nyomdában. Utóbbi estben a Liga bizonyos példányszámot is átvett a 
kiadandó műből. Ezeken túl még némi megtakarítást is el tudott érni, hiszen 
éppen ezekben az években emelkedett a napirenden levő világpolitikai kérdések 
közé a Duna-medence ügye is, így a külföldi kiadóknál is volt kereslet az ide 
vonatkozó tényfeltáró irodalomra.83 (Nem érdektelen itt egy rövid kitérés erejéig 
bemutatni egy külföldi szerző által jegyzett, az erdélyi kérdésről szóló brosúra 
történetét. A Dél-Amerikában viszonylagos ismertségnek örvendő chilei történész, 
Carlos Grez Pérez még 1938 őszén megjelentetett egy Justicia para Hungría c. 
pamfletet, amelyben a Revíziós Liga propagandaanyagaira támaszkodva rövid és 
világos formában számolt be a trianoni békeszerződés hatásairól és a magyar 
revíziós igényekről. Az elkészült kétezer, majd újabb háromezer példány túlnyomó 
részét Dél-Amerikában terjesztették a helyi konzulátusok segítségével. A megje-
lenés napjaiban szóba került egy erdélyi tárgyú, hasonló füzet kiadása is, ám a 
Liga — bizonyára azért, mert ekkoriban teljes anyagi és szellemi eszköztárát a 
felvidéki területek visszacsatolásáért folytatott propaganda kötötte le — nem tar-
totta aktuálisnak a tervet. Hamarosan mégis megbízást adott a komótosan dolgozó 
szerzőnek az anyaggyűjtésre. 1939 augusztusában a Grez első könyvének sikerét 
irigylő román propagandisták egy évre családostul meghívták vendégségbe az idős 
történészt, aki azonban ezt elhárította. Budapestről ekkor bizalmasan tudomására 
hozták, hogy amennyiben új munkájával, a La cuestión de Transilvaniával elké-
szül, egy illusztris magyar tudományos társaság tagjává fogja választani. A további 
folyamatos anyagküldés eredményeként a mű kézirata az év utolsó napjaiban meg 
is született. 1940 tavaszára a Ligában végeztek a lektorálással — a füzetet jónak 
találták — s igyekeztek előteremteni a háromezer példányban történő kiadás költ-
ségeit. Ebben a Külügyminisztérium is segítségükre sietett, maga is megrendelvén 
további kétezer darabot. A füzetek végül 1940. július 29-én, alaposan elkésve ke-
rültek ki a nyomdából, így a santiagói konzulátus már nem tudta időben postázni 
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azokat. Madridba például csak az újévben érkezett meg a rendelt ezerötszáz pél-
dány.)84 

Még 1933 őszén, a világpolitikai érdeklődésre való tekintettel a Liga elhatá-
rozta, hogy novembertől négyoldalas havi folyóiratot ad ki négy nyelven. Az inkább 
hírlevélnek tekinthető Dunai Hírek napilap formátumban, a Pesti Hírlap kiadá-
sában jelent meg összesen mintegy 22 ezer példányban. A lapokat Szudy Elemér 
főszerkesztő, Bethlen volt sajtófőnöke és Flachbarth Ernő kisebbségi szakértő 
felelős szerkesztő jegyezte, a párizsi szerkesztést Honti Ferenc végezte. Az induló 
számban megfogalmazottak értelmében a lap azzal a céllal jött létre, hogy tuda-
tosítsa: a trianoni béke fennmaradása fenyegeti az összeurópai békét, így módo-
sítása az egész civilizált világ érdeke.85 Az immár folyamatosnak tekinthető re-
víziós propaganda hatékonyságát nagyban rontotta, hogy a többnyire névtelen 
cikkek javarészt megint csak a magyar nemzetiség sérelmeit tárgyalták.86 A la-
pokat a Liga mégis sikeresnek ítélte, sőt 1934 augusztusában az angol nyelvű 
hírlevelet felváltotta a terjedelmesebb és igényesebb Danubian Review. Az imp-
resszumában változatlan szerkesztői gárdával megjelenő lap állandó rovatai mel-
lett — a Duna-medence hírei, kisebbségek, művészet, kultúra, sport, gazdaság — 
neves magyar és angol szerzők rövid írásait is közölte.87 Ezzel párhuzamosan a 
másik három idegennyelvű lap is megnagyobbodott, de minőségi változásról ese-
tükben nemigen lehet beszélni. 

A kiadói tevékenység, a lapok és szimpatizánsok pénzelése, valamint a titkári 
hálózat fenntartása nem csekély anyagi áldozatot követelt. 1929 végére (vagyis 
az első 28 hónap alatt) a Liga bevételei meghaladták a 350 ezer pengőt: szervezeti 
kiadásai megközelítették a 100 ezer pengőt, a külföldi akciókra ennek két és fél-
szeresét fordították.88 Az iratokból nemigen lehet megállapítani a Liga bevétele-
inek további alakulását — tételes elszámolás csak a negyvenes évek elejéről ma-
radt fenn —, annyi mégis valószínűnek látszik, hogy állami támogatásban kez-
detben csak korlátozott mértékben részesült.89 Bevételeinek java része, miután 
eleinte elzárkózott attól, hogy a nagyközönség anyagi támogatását kérje, bizonyára 
azoktól a nagyvállalatoktól származott, amelyeknek érdekképviseleti szervei ott 
voltak a Revíziós Liga alapítóinak sorában.90 A kormány, illetve a Külügyminisz-
térium inkább dologi segítséget nyújtott: a felszínen többnyire újságíróként, tu-
dósítóként működő külföldi titkárok tevékenységét a követségek információkkal 
és kapcsolatrendszerük révén támogatták, de kedvezményeket élveztek a Liga 
meghívására Magyarországra rendszeresen érkező külföldi politikusok, előadók 
és űjságírók is. A válság első éveiben azonban ezek a csatornák is elzáródtak vagy 
legalábbis összeszűkültek s a Liga takarékoskodni kényszerült.91 

1937. szeptember 10-én a Minisztertanács határozott arról, hogy a Magyar 
Revíziós Liga 75 ezer pengős évi támogatásban részesüljön.92 Magyarország ebben 
az évben — igaz, nem a saját kezdeményezésére — egyfajta nyitásra szánta el 
magát a kisantant országok irányában. A tárgyalásokkal a magyar diplomácia 
részben maga is igyekezett a kisantanton belül egy ideje szemmel látható bomlási 
folyamatot gyorsítani. Elképzelhető, hogy ez a lehetőség, a területi revízió egyik 
fő akadályát képező szervezet lassú eltűnésének reménye adott nagyobb hangsúlyt 
a revizionista propagandának is.93 A megajánlott támogatás valószínűleg erősen 
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gyarapította a Liga bevételeit, annak ellenére, hogy egyes minisztériumok, anyagi 
nehézségeikre hivatkozva, olykor nem juttatták el hozzájárulásukat a Miniszte-
relnökség kifizetést intéző Nemzetiségi- és Kisebbségi Osztályhoz. A fenti össze-
geken kívül a Liga továbbra is számíthatott a nagyközönség részéről érkező tag-
díjaltra és a nagyobb iparvállalatoktól és bankoktól származó bizalmas juttatá-
sokra és egyéb állami támogatásra.94 Ezen túlmenően egyes propagandamüvekhez 
eseti támogatást kapott — ez elérhette a példányonkénti 1 pengőt, miközben az 
átlagos példányszám 3-4000 körül mozgott —, meghívott külföldi vendégei részére 
pedig rendszerint utazási kedvezményeket tudott kijárni. Mindent egybevetve, a 
Revíziós Liga évi bevételei ekkor elérhették az évi negyedmillió pengőt, ám a 
szervezet így is állandó anyagi gondokkal küzdött. A Liga Magyarország hadba 
lépését követően is igényt tartott a szokásos hozzájárulásokra, ám ahogy egész 
Európára kiterjedt a háború — a Szovjetunió és az angolszász hatalmak elleni 
hadiállapot kérdését egyébként kiadványai nemigen tárgyalták — és egyre érez-
hetőbbé vált a források hiánya, úgy lettek szerényebbek igényei is. Fali Endre 
1942 májusában már azt kérvényezte, hogy Gellért Andor berlini titkár részére 
havi 10-15 kg-os élelmiszercsomagot küldhessen Berlinbe, melynek tartalma „sza-
lonna, kolbásznemű, konzervek, vagy ami kapható lesz".95 

A propaganda hatásai 

A hazai tudósítások kezdetben javarészt optimista képet adtak a revízió hó-
dító útjáról, a sajtó zajosabbik fele pedig egyenesen a világközvélemény megnye-
réséről beszélt.96 Az 1929 novemberi kétnapos igazgatósági ülés értékelése szerint 
a Rothermere-akció által adott kezdő lendületet kihasználva a Liga fenntartotta 
a nemzetközi érdeklődést a magyar ügy iránt, a külföldi országokban megalakult 
magyarbarát komiték és a titkárságok révén pedig lehetővé vált a folyamatos 
kapcsolattartás befolyásos politikusokkal.97 Valójában a szenzációs cikkek — és 
még inkább a sebtiben összeállított, felületesen szerkesztett röpiratok — lénye-
gében hatástalanok maradtak s inkább csak a már addig is rokonszenvező társa-
ságok és politikusok számára szolgáltattak muníciót. Gond volt a fordítások szín-
vonalával is, ami propagandakiadvány esetében az öngyilkossággal egyenlő. Erre 
és a Liga által sugallt gyors sikerek megalapozatlanságára többen is felhívták a 
figyelmet.98 

A kétségkívül megélénkült külföldi publicitás mégis bizonyos aggodalmat 
váltott ki a kisantant államaiban. 1931 elejére a szövetség mindhárom országában 
antirevizionista formációk szerveződtek, sőt Párizsban egy revízióellenes csúcs-
szervet is felállítottak, de egyik sem bizonyult hosszú életűnek.99 E szervezetek 
létrehozása nem volt előzmény nélküli. Csehszlovákiában, Romániában és Jugosz-
láviában már a Rothermere-akció idején rendeztek ellentüntetéseket, ahol hamis 
adatok terjesztésével és háború szításával vádolták a lordot és Magyarországot.100  

Robert William Seton-Watson kisantantbarát politikus és publicista mái-1927 kora 
őszén bejelentette, hogy fel fogja világosítani a cseh közvéleményt Rothermere-ről 
és akciójáról, november végén pedig a nagyobb napilapokban több bíráló cikket 
is megjelentetett. Az sem volt véletlen, hogy Seton-Watson éppen az ifjabb Harms-
worth magyarországi látogatásával egyidőben járt Csehszlovákiában, ahol tűnte-
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tőleg az övéhez hasonló pompás fogadtatásban részesült. A lakomák és a díszpol-
gárrá avatások között több szabadtéri szónoklatban nyugtatta meg hallgatóságát 
a trianoni béke revíziójának kilátástalanságáról.101 

Időközben más háborúvesztes országokban is alakultak revíziós szervezetek 
— 1930-ban Ausztriában, később Bulgáriában és valószínűleg Németországban is 
—, ezek tevékenysége azonban nem ismert. A 18. századi tudós szerzetesről, Paiszi 
atyáról elnevezett bolgár szervezet valószínűleg kapcsolatot tartott a Magyar Re-
víziós Ligával. Erre vall, hogy Herczeg 1931 májusában részt vett a neuilly-i bé-
keszerződés elleni szófiai tömegdemonstráción, az Otyec Paiszi bolgár nemzeti 
tömegszervezet tiktára pedig 1936-ban a Liga vendégeként Budapesten járt.102 

A Román Revízióellenes Liga (Liga Antirevizionistá Romána) 1934. január 
8-án újra megalakult. A tiszteletbeli elnökök sorában orthodox főpapok és számos 
politikus szerepelt, köztük Octavian Goga, Juliu Maniu és Alexandru Vaida-Voe-
vod. A Liga hamarosan körlevélben szólította fel az állami hivatalok, közintézmé-
nyek, iskolák és ipari vállalatok dolgozóit a csatlakozásra, ami a nemzetiségek 
számára ugyan nem volt kötelező, de a Liga tagsági díját a magyar közalkalma-
zottak fizetéséből is levonták. A Revízióellenes Liga alapszabályában lefektetett 
cél a nemzet méltósága elleni támadásokkal szembeni „szolidaritási és ellenállási 
érzelmek" fejlesztése, erőteljes revízióellenes külföldi békepropaganda szervezése, 
a szövetséges népekkel fenntartott baráti kapcsolatok erősítése és a nemzeti ön-
érzet megerősítése volt. Ezenkívül elhatározták, hogy a hazai és a külföldi köz-
véleményt állandóan informálják a román állam elleni felforgató akciókról s a 
településeken szervezeteket állítanak fel, nagygyűléseket szerveznek, nyomtatvá-
nyokat adnak ki és küzdenek a határzónák megerősítéséért. Az évi 12 leit kitevő 
tagdíj mellett nagyobb adományok elfogadásától sem zárkóztak el. A szervezet 
élére Stelian Popescu volt igazságügyminiszter került, aki lapját, a közismerten 
magyarellenes Universu.lt a Revízióellenes Liga hivatalos orgánumává tette. Fonto-
sabb volt ennél a mozgalom külföldre szánt francia nyelvű negyedéves — de nem 
szigorú rendszerességgel megjelenő — propaganda folyóirata, a bő százoldalas, ele-
gáns küllemű Revue de Transylvanie, mely 1934 májusában indult Kolozsvárott.103 

Ettől fogva a magyar revíziós mozgalomnak az eddiginél is nagyobb figyelmet 
kellett fordítania az ellenpropaganda által termelt irodalom lehetőség szerint a-
zonnali semlegesítésére. Ez nemcsak teljes naprakészséget és rugalmasságot fel-
tételezett — és természetesen szilárd anyagi hátteret —, hanem megkövetelte a 
könyvek és lapok színvonalának emelését is. A könyvkiadás terén a Liga tett 
ugyan némi előrelépést — főleg mennyiség tekintetében —, ám a külföldre szánt 
magyar kiadványok közül továbbra is hiányoztak a hosszú távú nemzeti propa-
gandát kifejtő, igényes idegennyelvű művek. Bethlen 1934 nyarán egy olyan fo-
lyóirat megindítását tanácsolta, amely „nem a vulgarizálás és az olcsó érdekkeltés 
vagy propaganda szolgálatában állna, hanem kizárólag az angolszász nemzetek 
legműveltebbjeihez szólna: parlamentekhez, egyetemekhez, a gazdasági és társa-
dalmi élet vezetőihez". Mégis közel egy évnek kellett eltelnie, hogy megszülessen 
az új lap: a Hungarian Quarterly. Mint a lap társaságának alakuló közgyűlésén 
megállapították, „a felvilágosító munka, amelyet az angolszász népek körében az 
írott betűvel végeztünk, az elmúlt másfél évtizedben rendkívül fogyatékos, nem 
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egyszer egyenesen káros volt. A nyelvi formában biztos, komoly és tárgyilagos 
ismeretterjesztés helyett mindenféle hibrid, rövidéletű, gyenge angolsággal írt or-
gánumot hívtak létre, melyeket egy tisztességgel szerkesztett, kiváló angolsággal 
írt, tetszetős formájú és ügyesen terjesztett nagy folyóirattal pótolni ugyancsak 
elsőrendű nemzeti érdek."104 A vezetőség úgy vélte, az új folyóirat és a Liga közti 
szoros kapcsolattartás révén „különböző utakon haladó akcióink fenntartása mel-
lett összeegyeztethetnők munkánkat", az egyre szaporodó nézeteltérések azonban 
végül feszültté tették a viszonyt.105 

A területi revízió időszaka 

A területvisszacsatolások éveiben a Liga rendkívüli mennyiségben gyártotta 
a propagandakiadványokat és mind több külföldi újságírót hívott Magyarországra 
tájékozódás és anyaggyűjtés céljából. 1938 közepén, amikor a Szudéta-válság tar-
totta izgalomban a világot, alaposan felerősítette propagandáját: az év során min-
tegy harminc könyvet jelentetett meg, a Danubian Review és a hírlevelek pedig 
szinte kizárólag a csehszlovákiai kisebbségek helyzetével és a Felvidék visszacsa-
tolásának kérdésével foglalkoztak. Április 24-én a térre is kihangosított Vigadó-
beli Revíziós Liga-nagygyűlésen a korabeli adatok szerint hatvanezer ember kö-
vetelte Csehszlovákia feldarabolását valamint — az önrendelkezési jog örve alatt 
— a Felvidék Magyarországhoz csatolását.106 Ez idő alatt a külföldi titkárságok 
egyre-másra szervezték a helybeli előadásokat: Franciaországban inkább parla-
menti felszólalások, Olaszországban óriási tömegű újságcikk támogatta a revíziót. 
Londonban, ahol a propagandaelőadásokat mindig is nehezebb volt tető alá hozni, 
a magyarbarát képviselők feszegették a csehszlovákiai kisebbségek kérdését, 
Póka-Pivny pedig a Revíziós Liga anyagait juttatta el a kormány több tagjához. 
Rothermere is aktivizálta magát és az egész év folyamán a területi revízió szük-
ségességéről cikkezett.107 

Az etnikai szempontokat érvényesítő bécsi döntés igazolni látszott a Revíziós 
Liga évtizedes propagandáját, elfogadásával azonban Magyarország politikai adós-
ságot is csinált. Herczeg visszaemlékezései szerint a „magyar közvélemény öröm-
mámorban úszott, de a Magyar Revíziós Liga vezetői között pánik tört ki, mert 
világosan látták, hogy mióta Hitler tigriskarmai közé kapta a revíziót, az lecsúszott 
magas erkölcsi talapzatáról, megszűnt az igazság kérdése lenni, hatalmi kérdéssé 
züllött".108 Valószínű, hogy mégsem a pánik érzése volt a legerősebb, noha a Liga 
átlagosnál sokkal jobban tájékozott vezetői jól látták a Németországnak tett po-
litikai ígéretek okozta nehézségeket s Hitler sem volt népszerű körükben. Bizo-
nyára felismerték, hogy elsősorban nem a Szent István-i birodalom teljes vagy 
részleges helyreállításáról van szó, hanem arról, hogy Magyarország egy átfogó 
hatalmi játszma részévé válik. A propagandatevékenység azonban cseppet sem 
esett vissza, sőt Lukács György egyik új írásában máris felelevenítette a Magyar-
országot a Székelyfölddel összekötő folyosó régi tervét. Lukács szerint, amennyi-
ben ez nem volna megvalósítható, a teljes magyar-román-szász egyenjogúságon 
alapuló független Erdély létrehozására van szükség. Más megközelítésből — a 
történeti, civilizációs elvet hangoztatva — egy öt nyelven megjelent terjedelmes 
mű Kárpátalja visszacsatolásáért emelt szót.109 
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Amikor ez 1939 március közepén megtörtént — a németek prágai bevonu-
lása és Csehszlovákia összeomlása nyomán —, túlnyomó többségében rutének 
által lakott országrész tért vissza, ami azt a képzetet keltette, hogy az elszakított 
területek mintegy „az ezerév vonzásába kerülnek", s hogy visszajönnek-e, attól 
függ, hogyan hajtja végre Magyarország Kárpátalja integrációját. Nem sokkal ké-
sőbb Herczeg előremutató cikkben, a korábban hangoztatott, néprajzi elven ala-
puló revizionizmuson túllépve, voltaképpen az autonómiák eljövendő Magyaror-
szágának szózatát fogalmazta meg: „A mi régi nemzetiségi politikánk túlélte 
magát, hasznavehetetlen lett, ha újból fel akarnók támasztani, katasztrofális bal-
fogást követnénk el. Ami meghalt, azt el kell temetni, akármennyire a szívünkhöz 
nőttek (!) is. El kell tehát temetnünk a nagy részét annak a politikai gondolat-
körnek is, amelyet ifjabb éveinkben magyarnak, hazafiasnak és csalhatatlannak 
neveztünk. ... azok, akik egykor mint a magyar nemzetnek kiskorú gyermekei 
váltak ki Szent István birodalmából, ma már mint a magyarság teljes jogú és 
egyenlő rangú testvérei térhetnek oda vissza. ... Azoknak, akik majd tető alá fogják 
hozni a rutén autonómiát, tudniok kell, hogy az önkormányzat nem lehet névleges 
és látszólagos, annak becsületesnek és valóságosnak kell lennie. Olyannak, aminőt 
húsz esztendőn át hiába vártak és követeltek a csehektől."110 Ettől kezdve a 
Magyar Revíziós Liga tevékenységében sokkal nagyobb súlyt kapott a történelmi 
Magyarország restitúciójáért folytatott nyílt propaganda - mindenekelőtt Szlová-
kia, Erdély és a kelet-magyarországi területek vonatkozásában. Ez azonban min-
dig valamilyen autonómia — valószínűleg őszinte szándékú — ígéretével egészült 
ki, jóllehet a Liga nem volt abban a helyzetben, hogy ezen ígéreteit valóra váltsa 
s a megfelelő kidolgozott tervekkel sem rendelkezett. 

A magyar revíziós sikerek következtében a román és a szlovák álllami pro-
paganda is űj erőre kapott: 1938 október elején a szlovák kormány a Miniszterel-
nökségnek alárendelt propagandahivatalt létesített. A hivatal utóbb propaganda 
államtitkárságként Karel Murgas irányítása alatt dolgozott, immár jóval szélesebb 
hatáskörrel. Feladata volt a szlovák államiság gondolatának megerősítése, a nem-
zet politikai nevelése, a szlovák kultúra és igazság terjesztése külföldön, Néme-
tország és Olaszország megnyerése az első bécsi döntés revíziójának, valamint a 
nemzeti érzelmek életben tartása a külföldi szlovákok körében. 1940-ben 2 millió, 
a következő évben 5 millió pengő értékű támogatást kapott személyi kiadásokra, 
külföldi propagandára, idegen nyelvű kiadványokra és kulturális propagandára. 
Romániában 1939 novemberében szervezték meg a propagandaminisztériumot, 
mely az 1940-1941-es költségvetési évben több mint 4 millió pengő nagyságú 
költségvetéssel bírt, de ezen kívül más jelentős nemhivatalos támogatásokat is 
kapott.111 

A Revíziós Liga 1939 közepétől a legnagyobb aktivitást Erdély visszacsato-
lása érdekében fejtette ki. A megjelent könyvek és cikkek java része már egész 
Erdély Magyarországhoz kapcsolását javasolta.112 A magyar-román határtárgya-
lások kudarca után, 1940 augusztus végén ismét német-olasz döntőbíróság hatá-
rozott. Az Erdélyt nyugatról keletre átszelő határvonal mindkét oldalán jelentős 
nemzeti kisebbségek maradtak s a döntés egyik fél számára sem volt kielégítő, 
így azután nemigen csitult a propagandaharc magyarok és románok között: a 
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románok továbbra is hangoztatták, hogy a történelem során a két nép között 
húzódó etnikai határt éppen a trianoni szerződésben kijelölt vonal képezte, Szász 
Zsombor ezzel szemben leszögezte, hogy a „magyar igények Erdéllyel kapcsolat-
ban sosem etnikai, hanem történeti alapon álltak".113 A párizsi titkár jelentése 
szerint a bécsi egyezmény aláírása után „a románok máris megkezdették a pro-
pagandát annak kimutatására, hogy a Bécsben elfogadott megoldás a román népre 
nézve igazságtalan". Ezért Hon ti is cikkeket helyezett el francia lapokban, de-
cemberre azonban el kellett ismernie, hogy képtelen tartani a tempót.114 Olaszor-
szágban és Németországban még élesebb volt a csata - olyannyira, hogy a hálátlan 
felek részéről érkező agitáció mérséklésére Rómában úgy döntöttek, egy ideig 
korlátozzák hasonló cikkek mejelenését.115 

Jugoszlávia ellen a Revíziós Liga propagandája hagyományosan kevésbé volt 
erőteljes. Ennek ellenére különös, hogy még 1941 elejére sem jelent meg önálló, 
a délvidéki területek visszatérését propagáló mű. Igaz, a frissen aláírt örökbarát-
sági szerződés és a jugoszláv kapcsolatnak ebben az időszakban a magyar külpo-
litikában betöltött szerepe sem igen tette időszerűvé, hogy revíziós követeléseket 
fogalmazzanak meg vele szemben. A Liga persze korábban is dolgozott a maga 
eszközeivel Jugoszlávia felbomlasztásán: miként az ukrán és szlovák nemzetiség 
elégedetlen köreiben is voltak ügynökei — illetve olyanok, akiknek tevékenysége 
a Liga céljaival egybevágott —, a horvát emigránsok között is rendelkezett kap-
csolatokkal.116 Amikor a honvédség pacifikáló csapatai 1941 áprilisában elfoglal-
ták a Délvidék egy részét, a visszaszerzett területen a legnépesebb nemzetiség a 
magyar volt, részaránya azonban alig haladta meg az egyharmadot. Ismét olyan 
országrész csatlakozott tehát, amelynek integrálása egyben az állam kisebbségek-
kel szembeni toleranciájának vizsgája is volt. A bevonulás után a brit diplomácia 
lényegében leírta Magyarországot, sőt több magyarbarát képviselő is szemrehá-
nyást tett Póka-Pivnynek a magyar akció miatt. A titkár beszámolójában közölte: 
noha „Teleki halála kifejezhetetlen mértékben tompította le az ellenünk zúdulni 
készülő közvéleményt. ... Bárdossynak nincs jó sajtója; mindenki kifogásolja."117 

Időközben, 1940 novemberében meghalt Rothermere. A lord ekkor már bő 
másfél éve távozott a revízió táborából: Németország prágai bevonulása után le-
vélben tudatta Herczeggel, hogy „mivel az angol kormány most szövetségszerű 
viszonyban van Romániával, amíg ez a szövetség fennáll, nem támogathatom to-
vább Magyarországot a propaganda terén".118 (Komoly revíziós propagandáról 
Nagy-Britanniában ekkortól szó sem lehetett, s utóbb a Danubian Review angliai 
terjesztéséről is le kellett mondani.) A lord halálával a Liga egyik életre hívója 
távozott. Viszonyuk sohasem volt feszültségektől mentes, s ezért mindenekelőtt 
Rothermere végtelen hiúságát lehet okolni, ami nemegyszer kényelmetlen hely-
zetet idézett elő. Kétségtelen azonban, hogy a Rothermere-epizód bizonyos elő-
nyöket is hozott Magyarországnak. Az általa küldött adományok összege félmillió 
pengő körű 1 járt és tagadhatatlan, hogy — mégoly kétes színvonalú és fogadtatású 
— kampánya segített ráirányítani a figyelmet a magyar revízió ügyére. Rother-
mere emléke mindenesetre számos formában fennmaradt. Utcák, ligetek, kertek, 
telepek viselték a nevét — még egy tenisz vándordíj is —, a róla készült nyoma-
tokat sokan megvásárolták, díszdoktori címei és kitüntetése révén az almana-
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chokba is bekerült, adományaiból diákok és szegények ezrei részesültek. Versek, 
ódák, dalok, drámák tömegét írták hozzá, a vele foglalkozó újságcikkek megszám-
lálhatatlanok. Az általa ajándékozott szobrok — Rákosi Jenő és a Magyar Fájda-
lom szobra — évtizedekig ott voltak Budapest közterein s a Szabó Ervin téren 
ma is áll az a díszkút — valaha a Magyar Igazság kútja —, amelyet egykor a lord 
profilja és a hozzá intézett köszönő sorok díszítettek: „E kutat hálás magyarok 
emelték Nagy-Britannia méltó fia, Viscount Rothermere tiszteletére. Az ő betűje 
megöli a hatalmaskodást, az ő lelke megjeleníti az igazságot."119 

1942 elején tragikus hírek érkeztek a Magyar Revíziós Ligához. A bácskai 
vérengzésről valószínűleg közvetlenül Bajcsy-Zsilinszky Endrétől értesültek, aki 
ekkor már nem csupán a Danubian Review állandó szerzője, hanem Fali Endre 
közeli barátja is volt. Herczeg Ferenc — maga is délvidéki ember — számára a 
megtorló akció súlyos csapást jelentett. Nem csak az események kedvezőtlen vissz-
hangja120 és az ártatlanul elpusztultak sorsa bántotta, hanem az is, hogy Magyar-
ország nem tudta a világ számára bizonyítani: a vádak ellenére képes idegenajkú 
nemzetiségeinek békés integrálására, korszerű, toleráns kisebbségi politika kia-
lakítására. Hiszen éppen ő volt az, aki Kárpátalja visszacsatolásakor a nemzetiségi 
autonómia szószólója lett és aki egy évvel korábban a külföldi magyarokhoz in-
tézett rádiószózatában jelentette ki: „magyar katona soha nem emel fegyvert véd-
telen emberekre." Az Újvidéken és környékén végrehajtott terrorakciót olyan sú-
lyos szégyennek érezte, hogy ki akarta mondatni a Liga feloszlását, ám az elnöki 
tanács javaslatára a szervezet tovább működött.121 

Béketapogatózások 

Ismeretes, hogy a magyar kormánynak az angolszász hatalmaknál kezde-
ményezett titkos béketapogatózásaiban 1942-1944 között a hivatásos diplomatá-
kon kívül „civilek" is részt vettek. Közöttük persze elsősorban olyanok, akik a-
zelőtt is hivatásszerűen foglalkoztak külpolitikával - újságíróként, tudósítóként 
vagy éppen a Revíziós Liga alkalmazásában. Erre nem csupán a külpolitikai elő-
képzettség miatt volt szükség, hanem azért is, mert a kormány pontosan tudni 
akarta, kiket küld a megbeszélésekre. A Liga külföldi titkárai mindkét szempont-
nak megfeleltek, hiszen a gyakorlatban szereztek bizonyos jártasságot a diplomá-
ciai és hírszerző munkában, tevékenységüket pedig a kormánynak volt alkalma 
figyelemmel kísérni. Ezek az emberek ráadásul fölényes nyelvismerettel és kiter-
jedt személyes kapcsolatrendszerrel bírtak még politikusi körökben is. Ahhoz a-
zonban, hogy pontosabban látni lehessen, miképpen kerültek oly közel a hivatalos 
külpolitika állásaihoz, érdemes visszamenni néhány évet. 

Gellért Andor, a Magyar Revíziós Liga egykori berlini titkára visszaemléke-
zése szerint Teleki már 1936-ban hozzáfogott az ún „Belső kör" kiépítéséhez, 
melynek „feladatát a Délkelet-Európa felé irányuló német törekvések felderítésé-
ben s a velük szemben való védekezés megszervezésében jelölte meg".122 A kör 
tagjait legközelebbi barátai, volt tanítványai, az ifjúsági mozgalmak vezetői, va-
lamint a Revíziós Liga és az Államtudományi Intézet munkatársai közül válogatta 
ki. Maga Gellért is az Intézetnél dolgozott nyolc évig, mielőtt 1938. január 1-én 
a Liga berlini titkárságára került. Kormányfővé történt kinevezése után a Minisz-
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terelnökség keretében Teleki hamarosan létrehozta a Tájékoztatási Osztályt, 
melynek élére a közismerten angolszászbarát Szent-Iványi Domokos került. Ezt 
az irodát hivatalosan „a belföldön tartózkodó vagy keresztülutazó külföldiekkel 
az érintkezés felvételére" létesítették, valójában a miniszterelnökségi és a külügyi 
sajtóosztály mellett új információs irodaként működött és békeelőkészítési fela-
datokat is ellátott. A Revíziós Liga külföldi titkárainak beszámolóit — mint a 
követségi jelentések egyfajta kiegészítéseit — rendszeresen megküldték Szent-I-
ványinak, aki ezt az információs forrást nagyra értékelte. A Tájékoztatási Osztály 
azonban 1941 júliusában - három héttel Magyarország a magyar hadba lépés után 
megszűnt, munkáját és személyzetét a Külügyminisztérium vette át.123 

Amikor 1941 folyamán Magyarország — tulajdonképpen akarata ellenére, 
mégis saját döntései eredményeként — fokozatosan belekeveredett a háborúba, 
diplomáciai kapcsolatai is megszakadtak az angolszász hatalmakkal, e Teleki által 
megvetett alapokon épült fel, részben a Liga embereiből, a diplomácia „második 
vonala", amelynek feladata 1942-től mindinkább az angolszász hatalmakkal való 
kapcsolatteremtés, bizalmas közlemények és memorandumok továbbítása, majd 
a fegyverszüneti tapogatózások és tárgyalások elindítása volt. Arra nem volt re-
mény, hogy a hivatalos viszony helyreálljon, a magyar kormány azonban minden-
képpen szerette volna a kommunikáció elszakadt szálait újrakötni. Ennek meg-
valósítása olyan külpolitikai rutinnal rendelkező emberekre várt, akik nem kö-
tődtek szorosan a Külügyminisztériumhoz, így tevékenységüket könnyebbnek 
túnt titokban tartani. Minthogy a hálózat kiépítését megszervező Ullein-Reviczky 
Antal külügyi sajtófőnök baráti viszonyban volt Fali Endrével, aki mint a Magyar 
Revíziós Liga ügyvezető igazgatója és első számú ügyintézője, a külföldi titkári szer-
vezetet is irányította, a Liga ügynökeinek bekapcsolása a titkos tárgyalásokba kézen-
fekvő megoldásnak látszott. A külpolitika új munkásai számára segítséget jelentett, 
hogy több, a titkos megbeszélések szempontjából immár kulcspozícióban levő diplo-
mata a Külügyminisztériumba való felvétele előtt együttműködött a Ligával.124 

Ullein-Reviczky az előkészületeket 1941 nyarán kezdte meg: magához hí-
vatta a Liga külföldi képviselőit és néhány megbízható barátját, hogy kidolgozzák 
a „kapunyitás" terveit Anglia felé. A sajtóattaséi állásokba a maga bizalmi em-
bereit küldte s hasonló alapon válogatta ki a Magyar Távirati Iroda tudósítóit is. 
A Ligától a három legtehetségesebb és leggyakorlottabb levelező jött számításba: 
Gellért Andor, Honti Ferenc és Tamás András. Ok azokba a semleges európai 
városokba kerültek, ahol a hírszerzéssel, propagandával, szabotázzsal és a meg-
szállt és csatlós államok ellenzéki mozgalmaival való kapcsolattartással foglalkozó 
angol szervezetek központjai működtek: Stockholmba, Genfbe és Lisszabonba. 
Elsőként Tamás kapott utasítást 1941 szeptemberében a lisszaboni MTI-tudósítói 
poszt elfoglalására és a Liga képviselői teendőinek ellátására. Az új megbízott — 
a Wodianer Andor lisszaboni követtel folytatott megbeszélés után — 1941. de-
cember végén elutazott állomáshelyére.125 Tamás, és a többi kiküldött, a hivatalos 
magyar külképviselettel biztonsági okokból nem tartott látványos kapcsolatot, a 
sajtóattasékat ellenben utasították a Revíziós Liga képviselőivel való együttmű-
ködésre és — szükség esetén — azok támogatására.126 Tamás feladata sajtófigye-
lés, információk gyűjtése, a magyarellenes propaganda semlegesítése volt, és köz-
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vetítőként segítette a londoni lengyel emigráns kormány munkáját is.127 A magyar 
fél ettől a gesztustól azt várta, hogy a brit kormánnyal jó viszonyban álló lengyel 
emigráció támogatásával bizonyíthatja külpolitikai önállóságát és jóindulatát az 
angolszász hatalmak irányában. 1942 közepén ez ügyben kedvező visszajelzés ér-
kezett Londonból, de ez nem ment tül azon, hogy Tamással mint a Liga és a 
hozzá tartozó ellenzéki politikai személyiségek megbízottjával hírszerzői szinten 
kapcsolatba léptek. Néhány hónap mülva megállapodtak abban, hogy, mivel Nagy-
Britannia számára a Kállay-kormány még mindig nem számított tárgyalóképes-
nek, az előkészületeket két körben teszik meg: „Wodianer biztosítja a hivatalos 
vonal működését, reámhárul [Tamásra! a kapcsolat fenntartása Bajcsy-Zsilinszky-
vel és a Revíziós Liga csoportjával."128 Semmilyen nyoma sincs azonban annak, 
hogy Tamás missziója kézzelfogható eredményt ért volna el az angolszász hatal-
makkal kiépítendő kapcsolatok terén. 

Honti Ferenc, a Liga hajdani párizsi titkára 1943 márciusában a genfi fő-
konzulátushoz nyert beosztást sajtó- és propaganda hatáskörben. Megüresedő 
franciaországi helyére Rubletzky Gézát szemelték ki — aki 1939 végéig Párizsban 
tanult, majd hazatérése után a Ligánál dolgozott —, ő azonban végül Budapesten 
maradt, így a francia iroda alighanem szüneteltette működését.129 Hontinak nem 
volt könnyű dolga. Algol partnert nem talált Genfben, mert — mint írta — Nagy-
Britannia Magyarországot „a saját hatalmi övezetén kívülálló országnak tekinti 
s legfeljebb információs szempontból szentel neki némi figyelmet". Az amerikaiak 
részéről mutatkozott bizonyos érdeklődés, s a New York-i rádiónak Honti szállított 
is híranyagot a zsidóüldözésekről és a nemzeti ellenállásról, ennél tovább azonban 
nem jutott. A Szovjetunió sem rendelkezett Svájcban hivatalos képviselettel, Hon-
tinak 1943 augusztusában mégis sikerült megbeszélést tartania egy volt szovjet 
diplomatával, a magyar-orosz közeledésről, aki nyíltan közölte, hogy amennyiben 
Magyarország a németek oldalán fejezi be a harcot, „a legkedvezőtlenebb elbá-
násban fog részesülni". Szokolin volt szovjet népszövetségi főtitkárhelyettes el-
mondta, hogy a magyai- csapatoknak a frontról történt visszavonása jó benyomást 
keltett, a front mögött maradt alakulatokat azonban továbbra is ellenségnek te-
kintik. Javasolta, hogy, bármily kockázatos is, Magyarországnak szakítania kell a 
németekkel és fel kell hagynia a szövetségesek elleni propagandával. A békeren-
dezésről szólva megjegyezte, hogy alapvetően a nemzetiségi elvet fogják érvénye-
síteni - gazdasági szempontok figyelembevételével. Kárpátalja hovatartozását a 
Szovjetunió biztonságpolitikai megfontolásai döntik el, ám a független Erdély 
megteremtésére jó esély van.130 Honti hazautazott, hogy a Külügyminisztérium-
ban beszámoljon e megbeszélésről, ám azt a választ kapta, hogy „a kormány nem 
bocsátkozhatik bizalmas jellegű tárgyalásokba sem Oroszországgal". Honti 1943 
szeptemberi budapesti látogatásakor tartott megbeszélések után elvállalta a Kis-
gazdapárt svájci képviseletét.131 Ilyenformán tevékenysége a háború utáni demok-
ratikus politikai berendezkedést ígérő propagandára is kiterjedt. Ennek keretében 
1944 márciusában Genfben sikerült megjelentetnie Bajcsy-Zsilinszky Endre 
Transylvania с. könyvét, Herczeg Ferenc előszavával, majd augusztus végén ki-
adta — később a sajtóban és itthon is terjesztette — Emlékirat Magyarország és 
a kis keleteurópai országok helyzetéről az Egyesült Nemzetek győzelme után c. 
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füzetét, amelyben lényegében a demokratikus belső és nemzetközi átalakulás a-
lapelveit foglalta össze. Honti ekkor már nem állt a konzulátus szolgálatában, 
mivel a Sztójay-kormány megalakulása után kilépett a szolgálatból. Diplomáciai 
futárokat többé nem vehetett igénybe, így nemigen tudott kapcsolatot tartani a 
Ligával sem. Hogy propagandáját eredményesebbé tagye, kapcsolatot keresett az 
emigráns baloldallal is: 1944 júniusában felvette a kapcsolatot a svájci Magyar 
Nemzeti Függetlenségi Fronttal, válaszként azonban csak barátságtalan gesztu-
sokat kapott s mire a több hónapos ellenségeskedés véget ért, már hivatalba lépett 
az ideiglenes kormány.132 

Nagyobb várakozások fűződtek Gellért Andor küldetéséhez. Gellért, a Re-
víziós Liga berlini megbízottja 1942 májusi svédországi útja során megtudta, hogy 
a Berlinből távozni kényszerülő amerikai követség tagjait, akikkel korábban szo-
ros barátságba került, Stockholmba helyezik. Nem sokkal később Gellért Buda-
pesten beszámolt terveiről. Ötletét, hogy a jelentőségét vesztett berlini irodából 
maga is Stockholmba költözik át, a Külügyminisztérium minden illetékes osztá-
lyán kedvezően fogadták. (Svédországban mint semleges államban a nagyobb moz-
gásszabadság, a diplomáciai állomáshelyek nagy száma miatt kedvezőbbnek tűn-
tek a feltételek a kapcsolatteremtésre.) Gellértet hamarosan be is mutatták a 
miniszterelnöknek, majd Bethlennek. E találkozók arra szolgáltak, hogy Gellért 
tervezett szeptemberi indulásáig megállapítsák feladatkörét és megfogalmazzák 
a szövetségesekhez Stockholmban eljuttatandó javaslatokat, kidolgozzák a vállal-
kozás egész stratégiáját.133 

Gellért Andor 1943. szeptemberében érkezett Stockholmba s azonnal érint-
kezésbe lépett az amerikai követséggel, ahol Francis Cunningham követségi tit-
kárt bízták meg a vele való kapcsolattartással. A brit képviselettel Böhm Vilmos 
révén tartott kapcsolatot, aki már évek óta a követség hírszerző feladatokat is 
ellátó sajtófigyelő szolgálatának magyar referense volt. A megbeszélések nem csu-
pán a fegyverszünetről folytak. Gellért —- a diplomáciai kapcsolatok megszakadása 
és a hadiállapot ellenére — két éven át közvetve állandó dialógust folytatott a 
nyugati hatalmak képviselőivel, melynek során rendszeresen tájékoztatta őket a 
magyarországi helyzetről, a kormány politikájáról. E sajátos tájékoztató szolgálat 
feladata végső soron az volt, hogy a nyugati nagyhatalmakat a Magyarország által 
nagyon várt balkáni partraszállás szükségességéről meggyőzze és kipuhatolja, kik-
kel vagy milyen magyar körökkel volnának hajlandók a tényleges fegyverszüneti 
tárgyalásokat megkezdeni. 1942 november közepén Gellért átadta Cunningham-
nek az Ullein-Reviczkytől érkezett javaslatot: 1. ha angolszász csapatok érkeznek 
a magyar határra, a magyar csapatok nem tanúsítanak ellenállást, 2. Magyaror-
szág nem fokozza a németekkel való együttműködést, s nem teljesíti a további 
követeléseiket, 3. Magyarország fokozatosan csökkenti a szovjet hadszíntéren levő 
alakulatainak létszámát.134 Gellért ugyanekkor, a kormány nem kis elkeseredé-
sére, azt jelentette, hogy a szövetségesek részéről hivatalos tényezőktől is egyre 
többet hallani: az Atlanti Chartát már túlhaladta az idő. Ez annyit jelentett, hogy 
nem csak a demokratikus alapelveket, hanem az egyes országok háborús maga-
tartását is számításba fogják venni a béketárgyalásokon, ez pedig egyenlő volt 
azzal, hogy Magyarországnak le kell mondania északon és délen megszerzett te-
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rületeiről, Erdély hovatartozása pedig attól függ, a magyar vagy a román diplo-
mácia tud több Jópontot" szerezni az szövetségeseknél. Az angolok ugyanakkor 
azt is jelezték, hogy nincsenek maradéktalanul megelégedve a magyar javaslatban 
foglaltakkal. 1943 február elején Cecil C. Parrott, a sajtóiroda vezetője, úgymond 
magánvéleményként, közölte Gellérttel: Magyarországtól immár a német követe-
lések visszautasítását várják, hosszabb távon pedig azt, hogy ne engedje területének 
német hadműveleti térségként való felhasználását. Mikor Gellért a várható német 
megszállás veszélyét említette, azt a választ kapta, hogy az idő sürget, ráadásul „finn 
és román részről a tengelyből való kiszakadás folyamata megindult".135 

A román kiugrás és a szovjet megszállás lehetőségétől tartó magyar kormány 
mindenáron azt akarta elérni, hogy az országot angolszász csapatok szállják meg, 
ezért további engedményekre is hajlandó volt s ajánlatát folyamatosan új pontok-
kal egészítette ki: együttműködést kínált, továbbá azt, hogy nem küld megszálló 
csapatokat Jugoszláviába és nem harcol a partizánok ellen. A szövetségesek azon-
ban azt sürgették, hogy a magyar kormány szánja el magát a németekkel való 
határozott szembefordulásra, s Gellért is ilyen értelmű információkat juttatott el 
Budapestre.136 1943 július végén újabb figyelmeztetés érkezett Gellérthez -
immár egyenesen a Foreign Office-tól. Elmondták, hogy amennyiben a németek 
továbbra is csapatokat szállíthatnak Magyarországon át, Budapestet és a vasút-
vonalakat a szövetségesek bombázni fogják. Gellért minden bizonnyal hiába pró-
bálta meggyőzni beszélgetőpartnerét, hogy egy ilyen lépés stratégiailag, politika-
ilag és lélektanilag egyaránt célszerűtlen, mivel a magyar kormány közeledési 
politikáját lehetetlen helyzetbe hozná.137 

E megbeszélések — ha közvetve is — hozzájárultak, hogy a magyar kormány 
szeptemberben végre elfogadta az előzetes fegyverszüneti feltételeket. Am ahogy 
halványult a balkáni partraszállás reménye, úgy vált egyre fenyegetőbbé a lehe-
tőség, hogy a szovjet hadsereg fogja először elérni Magyarországot. A moszkvai 
és teheráni konferencia, valamint a szovjet hadsereg előrenyomulása után elke-
rülhetetlenné vált, hogy a keleti szövetséges irányába is elkezdődjék a tapogatózás. 
Most jelentőséget kapott az a körülmény hogy a Szovjetunió követséget tartott 
fenn Svédországban. 1944 januárjában a szovjetek értésre adták, hogy a fegyver-
szüneti megállapodások közül csak azokat ismerik el, amelyekben maguk is köz-
reműködtek. (A magyar kormánynak szabott előzetes fegyverszüneti feltételek 
megszövegezésében a szovjetek nem vettek részt.) Azt is hozzátették — bizonyára 
taktikai megfontolásból —, hogy Erdély kérdését még nem tekintik lezártnak. A 
három nagy szövetséges és a magyar fél közös tárgyalásait kilátásba helyező ja-
vaslatot január 23-án már Ullein-Reviczky, a néhány hónappal korábban kineve-
zett új stockholmi követ vette át, ám Ghyczy Jenő külügyminiszter efféle tárgya-
lásokat akkor még elképzelhetetlennek tartott. Február végén viszont Fali Endre 
„legmagasabb helyről" — valószínűleg Kállaytól — érkezett utasításra hivatkozva 
megkérte Gellértet, hogy óvatosan teremtsen kapcsolatot a stockholmi szovjet 
körök irányába és tapogatózzon a tárgyalások lehetőségéről. Eközben Ullein-Re-
viczky is átadott a szövetségeseknek egy memorandumot, mely összefoglalta a 
németellenes magyar akciókat, ismételten leszögezi, hogy Magyarország „nem 
tekinti magát a szövetségesek ellenségének", de szót sem ejt arról, mi történik, 
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ha a szovjet csapatok elérik a magyar határt. Mindez azonban már túl későn 
érkezett: a közeledésnek véget vetett a náci megszállás.138 

A fegyverszüneti megbeszélések előkészületein kívül Gellért Böhmön ke-
resztül brit ellenzéki körökhöz is közeledni próbált. Kölcsönösen ellátták egymást 
információkkal, Gellért pedig arra is felhasználta e kapcsolatot, hogy az ő révén 
a háború utáni magyarországi demokratikus reformok ígéretét eljuttassa az an-
golszászokhoz.139 Ugyanennek az igyekezetnek volt része, hogy Gellért 1943-ban 
részt vett egy olyan folyóirat alapításában, amely már a majdani békeelőkészítés 
és az új nemzetközi rend kialakítása részére szánt háttérinformációkat."140 

Látható, hogy Stockholmban és Genfben a Liga kiküldötteinek megbeszélé-
seinek fontos elemét képezte a jövő demokratikus Magyarországának kérdése, 
amelynek megvitatásában a magyar fél egyáltalán nem volt elzárkózó, sőt, taktikai 
— és részben koncepcionális — megfontolásból sokszor kezdeményezőként lépett 
fel. Ami ennek külpolitikai vonatkozásait illeti, leszámoltak Nagy-Magyarország 
ábrándjával és bízva abban, hogy Magyarország megtarthatja némely visszaszer-
zett területét, a demokrácia és a békés együttélés elveit propagálták. Ebben sze-
repet játszott az is, hogy a Revíziós Liga vezetői a háború utáni természetes új-
rakezdésben maguk is számoltak a politikai élet bizonyos mértékű modernizálá-
sával.141 A titkos tárgyalások azonban nem járhattak eredménnyel, mivel a kivá-
rásra játszó hivatalos politika késlekedése és a német titkosszolgálat pontos mun-
kája eredményeként az esély odalett, a náci megszállás pedig nagyban visszave-
tette az amúgy is lassan bontakozó együttműködést. 

A Liga széthullása 

1944 elején egyre riasztóbb hírek futottak be a Revíziós Ligához. A németek 
tudomást szereztek a fegyverszüneti tárgyalásokról, és fenyegetett a náci meg-
szállás veszélye. Az óriási anyagot tartalmazó irattárból el kellett távolítani és 
biztonságba helyezni az angolszász hatalmak felé megindított béketapogatózások-
kal kapcsolatos kompromittáló dokumentumokat. Az immár kizárólag semleges 
országokban tartózkodó képviselők biztonságban voltak, a budapesti központban 
dolgozókra viszont komoly veszély leselkedett. A Zrínyi utcai irodában többször 
is volt házkutatás, a Liga munkásai ellen körözést adtak ki, de arról nincs adat, 
hogy — Bajcsy-Zsilinszkyn kívül — bárkit is elfogtak volna. Idővel valamelyest 
enyhült a helyzet, de arról szó sem lehetett, hogy ismét megindítsák hivatalos 
működésüket. A Magyar Revíziós Liga széthullott, bár nem kizárt, hogy aktivistái 
közül egyesek részt vettek az ún. „kiugrási iroda", majd a békeelőkészítés mun-
kájában.142 

A külföldi titkárok sohasem tértek haza, ahogyan Eckhardt sem. Bajcsy-Zsi-
linszkyt megölték. Schmidt-Papp Ernő, az ifjúsági csoport egykori vezetője, később 
diplomata, hazatért, ahol igazolták Rubletzkyvel együtt, aki hamarosan a Kisgazda-
párt sajtófőnöke lett, majd 1953-ban börtönben halt meg. Herczeg Ferenc és Fali 
Endre végleg visszavonult a politizálástól, de személyes kapcsolatuk nem szakadt 
meg, amint arról az író hűvösvölgyi villájának vendégkönyve is tanúskodik. 

* 
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A Magyar Revíziós Liga külföldi propagandájával elsősorban nem a szélesebb 
közvéleményre akart hatni, hanem azokra a csoportokra, amelyek maguk is köz-
véleményformáló tényezők voltak. Ezért kiadványaikat is politikusok, üjságírók, 
fontos közéleti személyek, egyetemi tanárok, könyvtárak címére küldték, mert 
úgy vélték, hogy a békeszerződés hibáira rámutató érvek ilymódon közvetlenül 
azokhoz a körökhöz jutnak el, amelynek lehetősége van tevőlegesen is beavatkozni 
a világpolitikába. Ha pedig a korrekt tájékoztatás révén sikerül a politikai gon-
dolkodásban olyan környezetet teremteni, amely kedvez a magyar revíziós igé-
nyeknek, akkor egy majdan összeülő, a térség problémáival foglalkozó értekezle-
ten Magyarországnak nyert ügye van. A cél tehát a nagyhatalmak képzett, széles 
áttekintéssel rendelkező, befolyásos emberekből álló gárdájának megnyerése volt. 
Éppen ezért arra kellett — kellett volna — törekedni, hogy tömör, logikusan fel-
épített, magas színvonalú és szigorúan a lényegre koncentráló művekkel lássák 
el ezt az olvasóréteget. A Liga — mint alapvetően műkedvelő szervezet — nagy 
lelkesedéssel és szorgalommal, de már kevesebb hozzáértéssel dolgozott. (Ezt ta-
núsítják az igényesebb körök részéről érkező, nagyon ritka és szinte mindig kri-
tikus vélemények is.) Főként első kiadványai oly feltűnően viselték a direkt pro-
paganda ismertető jegyeit és néha oly marginális jelentőségű témákat dolgoztak 
fel, hogy nem lehetett komoly hatást várni tőlük. Később enyhült az írások köz-
vetlen agitációs jellege és kiegyensúlyozatlansága, de ezektől sosem sikerült végleg 
megszabadulni. A formai és nyelvi bizonytalanságokon kívül a kiadványok szűk 
perspektívája is erősen rontotta hatékonyságukat. A Liga által terjesztett propa-
gandaanyagokból ráadásul sokszor a kisantant-országokkal szembeni felsőbbren-
dűségi tudat, düh és lenézés áradt, ami szintén rossz hatást váltott ki. Az sem 
volt közömbös, hogy a Liga egész propagandája a Magyarországon nagy hagyo-
mányokkal bíró gravaminális politikára épült s kiérlelt megoldási javaslatok he-
lyett minduntalan a sérelmekre mutatott rá. Az egész revíziós mozgalom mögött 
ugyanakkor meghúzódott valamiféle nehezen definiálható, bizonyos értelemben 
irracionális meggyőződés. Kitartó hit egyeseknél abban, hogy az ország feldara-
bolása végzetes tévedés eredménye csupán, amelyet kitartó munkával, a hibákra 
rámutatva korrigálni lehet - másoknál abban, hogy az sátáni igazságtalanság, 
amelyen a gondviselés lesz úrrá. Ennek sajátos szelleme és fogalmi készlete a 
Revíziós Liga propagandájában mind Magyarországon, mind külföldön szakadat-
lanul jelen volt. Még akkor is, ha a komoly propagandatevékenységet folytató 
aktív munkások, kilépve a szólamok világából, a legtöbb esetben megfeleltek is a 
realizmus kényszerítő követelményeinek. 

A revíziós mozgalom propagandájával kapcsolatban három meghatározó 
szimbólumrendszert lehet elkülöníteni. Az első és legáltalánosabb a krisztusi szen-
vedéstörténet vulgarizálása: Magyarország hamis bírák és hitetlenek kezére jut, 
kálváriáját járja, keresztre feszítik, megalázzák, egyedül marad, de hamarosan 
dicsőséggel feltámad. A második a szabadságharccal való mesterséges párhuzamok 
teremtése: a magyarság egy olyan példa nélkül álló, magasztos nemzeti függet-
lenségi mozgalomban egyesül, amely a világ előtt tiszteletreméltó, és amelyben 
kiváló egyéniségek sora, nemzetiségi hovatartozásra való tekintet nélkül a magyar 
ügy zászlaja alá áll. A harmadik a honfoglaló-honvédő ikerszimbólum felelevení-
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tése: a haza földjét meghódító hős elszántan védelmezi a hont a rátörő ellenséggel 
és rablókkal szemben, majd a már kereszténnyé lett országra zúduló istentelen 
hordáktól védi az eszmét, nem törődve saját sorsával, s ez az önfeláldozás teszi 
alkalmassá az örökös újjászületésre.143 Látható, hogy e szimbólumok bizonyos 
talalkozási pontokon egymást kiegészíthetik vagy egymásba is olvadhatnak. Még 
fontosabb azonban, hogy mindhárom jelképrendszer kiválóan alkalmas a roman-
tizálásra - ha úgy tetszik, mindháromban megvan a szélsőségek találkozása, ahol 
az igaz hős a gonosz csapásai alatt vérzik, de nem bukik el végleg, sőt a korábbinál 
nagyobb dicsőséggel tér vissza. Mindez, tehát a jelen, valamint a hagyomány e-
gyértelműen pozitívként elfogadott elemeinek — eredeti összefüggéseiből önké-
nyesen kiemelt, ezért szükségképpen értelmetlen — párhuzamba állítása, amely 
nem is tesz komoly kísérletet a valódi magyarázatok felkutatására, elkerülhetet-
lenül belterjes jelleget adott e propagandának. Hogy ez mekkora hátrányt jelentett 
egy külügyekkel is foglalkozó egyesület számára, amelynek lételeme a józanság, 
nem szorul magyarázatra. Ha ezek a jelenségek csak a belföldi propagandában 
bukkantak volna fel, amely a Trianon-ellenes érzelmek táplálásáért volt felelős, 
a dolog érthető volna, hiszen e szimbolikus tartalmak populáris, bár téves, választ 
kínáltak és sikerrel tartották ébren a revíziós hangulatot. Amint azonban a külföld 
meggyőzésének szándékával lépték át az országhatárokat — s a Revíziós Liga 
külföldi propagandájában is nem ritkán merített e párhuzamokból — e jelképek 
értelmüket és funkciójukat elveszítették. 

A Magyar Revíziós Liga ezt a genetikai hátrányt egész működése alatt sem 
tudta ledolgozni. Ha értékelésében némileg túlzott is, a gondokra helyesen mu-
tatott rá Deák Ferenc, a Columbia Egyetem nemzetközi jogász professzora, aki 
1937-ben a külföldi felvilágosító munkáról szóló előadásában megállapította, hogy 
a magyarságkép megjavításához a békeszerződés igazságtalanságaira rámutatni 
kevés, sőt, „tetézte a bajt, hogy a munkát sem nívó, sem effektív eredmény te-
kintetében nem végezték sikeresen. Ami a propaganda módját illeti, tisztelet a 
kivételnek, az nagyon alacsony volt".144 E kritika kissé nyers, de kétségtelen, 
hogy a külföldi propagandát nem sikerült a kellő gondossággal megtervezni és 
végrehajtani. A könyv- és lapkiadás kezdetleges maradt, a revízió ügyének meg-
nyert személyek nem voltak döntési pozícióban, így a Liga ezeket a kapcsolatait 
nemigen tudta kézzelfogható politikai előnyökre váltani. Mint propagandaszerv, 
a Liga nem volt elég hatékony. Igaz, a részleges területi revízió megvalósult, ám 
ez elsősorban a nemzetközi erőviszonyok átalakulásának és az ennek rövid távú, 
látszólagos előnyeit kihasználó hivatalos külpolitika munkájának eredménye volt, 
magának a revíziós mozgalomnak nem sok szerepe volt benne. Végül a külföldi 
titkárok és az itthoni koordinátorok, mint a titkos diplomácia ágensei, komoly és 
tisztességes erőfeszítéseik dacára sem tudtak valódi eredményt felmutatni. 

JEGYZETEK 
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revízió ügyével. A névsor .súlytalan személyektől művészeken és tudósokon át élvonalbeli politiku-
sokig terjedt, akiknek motívumai is egészen eltérőek voltak - a feltűnési vágytól a romantikus 
ideálokon át a racionális politikai megfontolásokig. Néhány fontosabb név is jelzi, kikre hivatkozott 
a Trianon-ellenes propaganda mint szószólóira: Lansing amerikai külügyminiszter, Coolidge elnök, 
J. M. Keynes közgazda, Bonar Law, Asquith, Baldwin, Lloyd George és MacDonald brit miniszterel-
nök, Austen Chamberlain brit külügyminiszter, Lord Snowden, Lord Parmoor, Lord Newton, Lord 
Ashton, Lord Sydenham brit felsőházi tag, Churchill brit miniszter, G. B. Shaw, Jules Romains, 
Anatole France és Romain Rolland író, Briand francia miniszterelnök, Herriot francia miniszter, 
Nitti olasz miniszterelnök, Mussolini, Nansen norvég utazó, diplomata és - Lenin. 

7 Magyarország hivatása a Dunamedencében. (Zalaegerszeg, 1927. május 27.) In: Gróf Bethlen 
István beszédei és írásai. (A továbbiakban GBL) II. Válogatott beszédei. Budapest, Genius, 1933. 185. 

8 Léderer Lajos: Egy év a revíziós küzdelemben. A Rothermere-akció első évének nevezetesebb 
eseményei. Rothermere Lordnak a Pesti Hírlapban megjelent összes nyilatkozatai és cikkei. (Az 
előszót írta Lord Rothermere.) Budapest, Pesti Hírlap, 1928. 45. 

9 Stefániával, az egykori Hohenlohe hercegnével, még az év elején ismerkedett meg szokásos 
riviérai üdülése alkalmával, és évtizedes gyengéd kapcsolat alakult ki közöttük. Ő tett neki említést 
Magyarországnak a trianoni szerződésben történt felosztásáról, ami részleteiben nyilván ismeretlen 
volt Rothermere előtt. Bán D. András: Radomir király. Széphistória a Rothermere-akcióról. 2000 
1990. október. 56-60. E. beszélgetése R[othermere]-rel. (1927. október) Országos Levéltár (a továb-
biakban OL) К 429 Kozma Miklós iratai. 2. cs. 2. tétel. Bethlen, Klebelsberg, római útja és 1927-es 
egyéb anyaga. 227. 

10 Rácz Dezső Károly londoni sajtóelőadó jelentése Bárdossy Lászlóhoz, a Külügyminisztérium 
Sajtóosztálya vezetőjéhez. 1927. május 30. OL К 66 Külügyminisztérium. Sajtó- és Kulturális Osztály 
iratai. 1933-1-5. Rothermere. Angol 34177. sz. 

11 A cikk teljes szövege megtalálható: Viscount Rothermere: My Campaign for Hungary. Lon-
don, Eyre and Spottiswoode, 1939. 60-68. (Idézet a 68. oldalról) Teljes, de nem kifogástalan magyar 
fordítást közöl Léderer i. m. 9-21. 

12 Rácz levele Bárdossyhoz. 1927. június 20. OL К 66 1933-1-5. 34324. sz. 
13 Bárdossy bizalmas levelei a Magyar Külügyi Társasághoz és Perényi Zsigmondhoz. 1927. 

június 23. Uo. A TESz (Társadalmi Egyesületek Szövetsége) és a korábban említett TESzK nem 
azonos. Előbbi mintegy hatvan ún. nemzeti szervezetet tömörített Szörtsey József vezetése alatt. 

14 Rácz levele Bárdossyhoz. 1927. június 30. Uo. 34466. sz. 
15 OL К 66 1933-1-5. Ádám Magda: A kisantant és Európa 1920-1929. Budapest, Akadémiai, 

1989. 247-248. Nemes Dezső: A Bethlen-kormány külpolitikája 1927-193l-ben. Az „aktív külpoliti-
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ka" kifejlődése és kudarca. Budapest, Kossuth, 1964. 176. Csehszlovákiában ismét hangot kapott a 
magyarországi szlovák kisebbség elnyomásának vádja s egy társadalmi mozgalom (Nemzeti Védőr-
ség) szervezésének ötlete is felmerült. Matuska Péter prágai követségi tanácsos jelentése Walko Lajos 
külügyminiszterhez. 1927. augusztus 11. OL К 66 1933-1-5. Cseh 34776. sz. 

16 Walko már július 29-én számjeltáviratban utasította Rubido-Zichy Iván báró londoni követet, 
hogy próbálja meg korlátozni a kampányról érkező cikkek mennyiségét, nehogy a Foreign Office — 
a kampány mögött a magyar kormányt sejtve — elhatárolja magát Rothermere-től és ezzel a magyar 
ügyet is visszavesse. Iratok az ellenforradalom történetéhez, (továbbiakban IET) 1919-1945. IV A 
magyar ellenforradalmi rendszer külpolitikája. 1927. január 1.-1931. augusztus 24. (A kötet anyagát 
összeállította és jegyzetekkel ellátta Karsai Elek.) Budapest, Kossuth, 1967. 41/a sz. irat. 

17 Feljegyzés Bethlen miniszterelnök és Chamberlain angol külügyminiszter megbeszéléséről. 
Genf, 1927. december 5. IET IV 50/b sz. irat és Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1919-1945. 
Harmadik, átdolgozott kiadás. Budapest, Kossuth, 1988. 109. 

18 A Rothermere-akcióról és a kormány terveiről. (Egységes Párt, 1927. október 19.) In: GBI 
II. 192. (VÖ. 7. sz. jegyzet.) 

19 Halmay Elemér, a Kelet Népe főszerkesztője 1926 novemberében a Magyarok Világszövetsége 
a Revízióért elnevezésű szervezet felállítását szorgalmazta, melynek feladata lett volna „a revíziós 
gondolatnak minden szavunkkal, minden betűnkkel, kül- és belföldön nyílt és legális eszközökkel 
való ápolása, élesztése, erősbítése és terjesztése. Ezért törekedni kell itthon a magyar társadalom 
szükségképpeni egységesítésére osztályra, felekezetre és nemzetiségre való tekintet nélkül". Kelet 
Népe 1926. november. Hasonló feladatokat tűzött maga elé annak idején a Magyar Nemzeti Szövet-
ség és részben a Külügyi Társaság is. 

20 A Turul Szövetség levele Herczeg Ferenchez. (Keltezetlen, valószínűleg 1927 vége.) Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattára (a továbbiakban OSzKK) Fol. Hung. 2734/TV 13. Kovács Anikó: 
Adalékok a magyar revíziós mozgalom történetéhez. Regio 1994/3. 83. A Magyar Nemzeti Szövetség 
1927. júliusi jelentése. OL К 437 Miniszterelnökség. Társadalmi Egyesületek Szövetsége Központjá-
nak iratai. 1927-12 (12a)-392 (333). B. Bernát i. m. 19-38. 

21 Rákosi Jenő (szerk.).- Trianontól Rothermereig. A magyar hit könyve. Budapest, 1928. 58. 
és 65. Az akciót a Délvidéki Otthon és a Nemzeti Szövetség kezdeményezte, végrehajtásában közre-
működött tizenkét menekült egyetemi hallgató és fontos szerep jutott a házmestereknek is. A nyi-
latkozat megtervezésével neves iparművészt bíztak meg az összegyűjtött temérdek ívet huszonöt 
pazar kiállítású bőrkötéses albumba illesztették. 

22 Budapesti Hírlap (a továbbiakban BH) 1927. július 21. 
23 OSzKK Fol. Hung. 2734/TV 149. BH 1927. július 22-24-i számai. A Herczeg-inteijúban a 

kiemelés eredeti. 
24 Rákosi i. m. 63. 
25 Herczeg hagyatékában fennmaradt egy 1927. július 22-i vagy 23-i ceruzával írott feljegyzés. 

,A Trianon-ellenes liga hamar meglesz, mert a gondolat mások fejében már előbb megfogamzott, 
mint az enyémben és (mint örömmel látom) bizonyos előkészítő munkálatokat is végeztek már." 
Nem tudni, hogy Herczeg itt a Turul kezdeményezésére, Halmay programtervezetére vagy valami 
másra gondolt. (Vö. 19. és 20. sz. jegyzet.) 

26 A harmincöt csatlakozó testület a következő volt: Gyáriparosok Országos Szövetsége, Or-
szágos Magyar Gazdasági Egyesület, Magyar Gazdaszövetség, Országos Magyar Kereskedelmi Egye-
sülés, Magyar Kereskedelmi Csarnok, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Országos Iparegyesü-
let, Országos Központi Hitelszövetkezet, Hangya Termelő Szövetkezet és Hangya Ipar Rt., Országos 
Mezőgazdasági Kamara, Falu Országos Földműves Szövetség, Délvidéki Otthon, Szent Gellért Tár-
saság, Muraközi Szövetség, Országos Színészegyesület és Nyugdíjintézete, Bánáti Daloskör, Hargita-
Váralja Jelképes Község (Szeged), Ügyvédi Kamara, Nemzeti Szociális Párt, Magyar Hadviseltek 
Egységes Pártköre, Népies Irodalmi Társaság, Magyar Székely Egyesület, Magyar Újságírók Egye-
sülete, Pénzintézetek Országos Egyesülete, Országos Iparosszövetség, Magyarországi Vidéki Lapok 
Országos Egyesülete, Mérnöki Kamara, Nemzeti Munkatábor Szövetkezet, Vidéki Újságkiadók Or-
szágos Szövetsége, Magyar Nemzeti Szövetség, Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége, 
Pesti Izraelita Hitközség, Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium Volt Növendékeinek Egyesülete. 

27 Almásy levelei Herczeghez. 1927. augusztus 11. és 31. OSzKK Fol. Hung. 2734/IV 7. Herczeg 
Ferenc emlékezései. Hűvösvölgy. (A szöveget gondozta Győri János.) Budapest, Szépirodalmi, 1993. 
139. 
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28 A végrehajtó bizottságba Fenyő, Herczeg, Marschall Ferenc, Nagy Emil, Mutschenbacher Emil, 
Naményi Ernő, Perényi, Sándor Pál, Sebess, Szávay Gyula, Teleki és valószínűleg Ajtay került be. 

29 Herczeg i. m. 139. Szegedy-Maszák Aladár-. Az ember ősszel visszanéz... I—II. Budapest, 
Európa-História, 1996. II. 178. OL К 149 Belügyminisztérium reservált iratai. 1934-7 161. cs. 
Pártok, egyesületek kötete. (1933. Karácsony) 229. 

30 Herczeg visszaemlékezései szerint a végrehajtóbizottság (valószínűleg a tizenkéttagú inté-
zőbizottság) 7-8 tagja hetente ülésezett. Herczeg i. m. 140. Die Revisionsbewegung in Ungarn. (Her-
czeg Ferenc keltezetlen szövegtervezete. 1930 vagy 1931.) OSzKK Fol. Hung. 2734/IV 179. Fall 
Endre: A Magyar Revíziós Liga tevékenysége. Magyar Külpolitika (továbbiakban MK) 1931. október. 
4. A Liga rövidesen irattárat is kialakított, ahol saját anyagain, hivatalos iratain kívül revíziós témájú 
hazai és külföldi publikációkat is gyűjtött. 

31 BH 1927. július 23. Pester Lloyd 1927. július 28. Fenyő később különböző nyelveken többször 
is megjelentette az ún. Rothermere-vonal alátámasztására szolgáló propagandafüzetét. Pl. Hungari-
cus Viator [Fenyő Miksa]: The Trianon Treaty and its concequences. Budapest, 1929. A tervezet 
összesen: 32546 km2-nyi terület és 2579982 lakos (63,2 % magyar) visszacsatolását propagálta. U-
gyanezt a tervet a Liga sorozata keretében tartott Trianon és Locarno с. előadásában is előterjesz-
tette. Rákosi i. m. 160. (A Magyarság — újságban és plakátokon — már július 22-én „megszavaz-
tatta" olvasóit, milyen határokat képzelnek el Magyarország számára. Noha a szerkesztők Rother-
mere térképét szabták az olvasói javaslatok alapjául, a beérkezett elképzelések mindegyike messze 
túlment azon. Magyar Nemzeti Múzeum Legújabbkori Történeti Múzeuma. (A továbbiakban MNM 
LTM.) Plakátgyűjtemény. 631286. sz. Még egy Magyar Szemle-cikk is felvette Kárpátalját, a határ-
menti német- és szlovénlakta területeket, valamint néhány más nem magyar többségű vidéket a 
Rothermere-vonal alapján visszacsatolandó területek közé. Ihrig Károly: Mit hozna vissza a Rother-
mere-vonal? Magyar Szemle (továbbiakban MSz) 1927. december. 365-369.) 

32 Ld. Publications of the Hungarian Frontier Readjustment League. 1-9. (1927-1935) Ligue 
Hongroise pour la Revision du Traité de Trianon. 1-3., 5., 7. (1927-1929) Lega per la Revisione del 
Trattato di Trianon. 1-3., 7. (1928-1930) Ungarische Revisionsliga. 5., 7. (1929-1930) A Magyar 
Revíziós Liga kiadványai. 5. (1928) 

33 A Ligában meglehetősen heterogén eszmék találkoztak, ám az irányítók, kevés kivételtől 
eltekintve, a 19. század Magyarországának szülöttei voltak — a szó minden értelmében — és a 
csonka ország alternatívájaként is jórészt a 19. századi kereteket tudtak elképzelni. 

34 Pl. Eckhardt Tibor: Should Our Claims for Revision Be More Precisely Defined? Danubian 
Review (a továbbiakbem DR) 1934. június. 1-2. 

35 Herczeg Ferenc visszatérése az elnöki székbe. (Cím nélküli, keltezetlen beszédfogalmazvány, 
valószínűleg 1929. április.) OSzKK Fol. Hung. 2734/IV 156-157. (Kiemelések az eredetiben.) 

36 Közismert, hogy a magyar kormány az 1930-as évek első feléig mennyire óvakodott revíziós 
igényeinek pontos megfogalmazásától. A hivatalos külpolitika jól látta, hogy valós igényeit — a 
történelmi Magyarország helyreállítását — hiába terjesztené elő, ugyanakkor tartott attól, hogy egy 
korlátozott határkiigazításra vonatkozó javaslatot a nemzetközi diplomácia a többi elcsatolt terület-
ről való lemondásként kezelne. A Külügyminisztérium Politikai osztálya odáig ment az óvatosságban, 
hogy Gömbös Louis de Vienne francia követtel folytatott beszélgetése után az alábbi emlékeztetővel 
fordult a miniszterelnökhöz: „a kormány nem engedte magát soha a veszélyes konkretizálás terére 
csalni, hanem megmaradt az általános önrendelkezési jog elvei alapján, melynek értelmében köve-
telhető, hogy a magyarlakta területek adassanak vissza, a többi területek népe pedig éljen a népsza-
vazás lehetőségével. A magyar kormányok felfogása a különböző akciók hatása alatt változatlanul 
az maradt, hogy egy esetleges parciális határkiigazítás előnyeiért az integritás gondolatát és jövőbeni 
esélyeit kompromittálnunk nem szabad." OL К 64 Külügyminisztérium. Reservált politikai iratok. 
1933-23-13. Pritz Pál: Revíziós törekvések a magyar külpolitikában 1920-1935. In: Uő: Magyar 
diplomácia a két háború között. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1995. 236—237. és Uő: 
Eduard Benes és a magyar illúziók. Uo. 210-213. Az etnikai és önrendelkezési elvre való együttes 
hivatkozás a Liga részéről később is iránymutató maradt. Ld. Romsics Ignác: Bethlen István. Poli-
tikai életrajz. Budapest, Magyarságkutató Intézet, 1991. 248-249. és Herczeg Ferenc Művei (a to-
vábbiakban HFM) X. Napkelte előtt. Budapest, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt., 1939. passim. 

37 Herczeg Ferenc beszéde a trianoni szerződés 10. évfordulóján. (Cím nélküli, keltezetlen 
fogalmazvány.) OSzKK Fol. Hung. 2734/IV 170. Die Revisionsbewegung in Ungarn. Uo. 122. ós 179. 
Revíziós mozgalmunk ötéves programmja. (Herczeg Ferenc keltezetlen beszédfogalmazványa, való-
színűleg 1931 eleje.) Uo. 165. Jancsó Benedek: A holnap Magyarországa. MSz 1929. július. 209-219. 
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38 A nyitó előadáson Nagy Emil számolt be angliai tanulmányútján szerzett tapasztalatairól. 
A további meghívottak között szerepelt Eckhardt, Fenyő, Almásy és Désy Géza képviselő. MNM 
LTM. Plakátgyűjtemény. 58648., 58649., 62366., 62597., 625948. sz. 

39 BH 1927. szeptember 2. Herczeg i. m. 144. Rubido-Zichy Iván báró londoni követ jelentése 
Walkóhoz. 1927. október 24. OL К 66 1933-1-5. 235423. sz. Sima László beszámolója. 1927. novem-
ber 11. Uo. 235510. sz. 

40 Ugyanezt állapítja meg Pritz i. m. 235. Herczeg méltatlankodása a Külügyminisztérium 
részéről érkező kritikák miatt emberileg érthető, de erősen túloz, amikor így emlékezik: „A legel-
szántabb ellenségeink azonban a diplomácia köréből jelentkeztek. Nem a cseh vagy román, hanem 
a magyar diplomácia volt azon, hogy lekicsinyelje a munkánkat és elkedvetlenítse a munkásainkat." 
Herczeg i. m. 144. Ugyanígy Eckhardt egy képviselőházi felszólalásában, miközben meglehetősen 
durván és megalapozatlanul támadta Rubido-Zichyt — „azt hiszem, hogy Masaiyk Jan nem dolgo-
zott úgy a revízió ellen Londonban, mint a m. kir. kormány követe" (!) —, javasolta, hogy annak 
fizetését 25 pengővel szállítsák le. Eckhardt Tibor képviselőházi beszéde. (1932. május 30.) Az 1931. 
évi július hó 18-ára hirdetett Országgyűlés Képviselő Házának naplója. (A továbbiakban Napló 1931.) 
VIII. 327-328. Ezzel szemben Bethlen az őt ért bírálatokra, amiért nem veti fel a magyar kérdést 
nemzetközi fórumokon, azzal felelt, hogy nem hajlandó „addig, míg a megfelelő nemzetközi helyzet 
lehetővé nem teszi, túlbuzgó patrióták kedvéért ezt a nemzetet egy világraszóló blamázs elé vinni". 
Újévi beszéd az Egységes Pártban. (1929. január 15.) In: GBl II. 215. 

41 Harmsworth Magyarországon. Budapest, Magyar Revíziós Liga, 1928. A revizionista han-
gulat fenntartására a Liga persze máskor is talált alkalmat. 1927 októberében a csehszlovákiai 
magyarok szomorú sorsa ellen tiltakozott az ötvenezres budapesti nagygyűlés, majd 1928 novembe-
rében a pesti Vigadóban és még harmincegy városban szerveztek szimultán demonstrációt, a béke-
szerződés aláírásának kilencedik évfordulóján pedig szintén népes tömeg követelte a revíziót. 

42 Ottlik György: Külpolitikai szemle. MSz 1928. június. 185. A folyóirat következő számában 
Balogh József megállapította, hogy egy év alatt a helyzet semmit sem változott: „a hivatalos Anglia 
és publicisztikai függvényei változatlanul ragaszkodnak a párizsi békéhez". A közép-európai kérdés 
- nyugatról nézve. MSz 1928. július. 269. Bethlen még évekkel később, a revíziós gondolat terjedése 
idején is úgy vélte: , jó volna már a revíziós illúziók méztől csepegő kelyhébe egy kis ürmöt cseppen-
teni". Szász Zsombor levele Szekfű Gyulához. 1933. május 24. Közli Huszár Tibor: A Magyar Szemle 
körül. Szerkesztői, szerkesztőségi levelek, 1927-1937. Valóság 1993/12. 73. 

43 Rothermere-t alighanem a magyarság részéről érkező szokatlan arányú ünneplés tévesztette 
meg. Számos társaság és testület tiszteleti tagjává választotta, több egyetemen díszdoktori címet 
kapott, verseket írtak hozzá, a korszak divatos szobrásza fiával együtt megmintázta. A lord családi 
kastélyában valóságos gyűjtemény állt össze a Magyarországról érkezett ajándéktárgyakból: „Díszes 
albumok és cifrán faragott pásztorbotok, allegorikus szobrok, ... pipák, fokosok, kulacsok, mezőkö-
vesdi menyecske- és csikósbabák, ódák és himnuszok cifra kéziratai, népies hímzések, tökmagból 
szerkesztett koronák és egyéb csodák, százféle elképzelhetetlen kacat, amit Magyarország vidéki 
fészkeiből a hazafias lelkesedés küldött Rothermere címére." Az egyre szaporodó kellemetlen inci-
densek nyomán mindinkább érlelődő, egyébként éppen Herczegék által előkészített, Bethlen-Rother-
mere találkozó végül a miniszterelnök 1930. szeptember 4-7-i velencei útja alkalmával történt meg, 
amikor — úgymond — véglegesen tisztázták nézeteltéréseiket, a megbeszéléseket azonban nem 
tették közzé. MK 1930. szeptember. 1-2. Herczeg i. m. 148-149. Gömbös Gyula levele Bethlenhez. 
1298. október 23. Bethlen István titkos iratai. Az iratokat sajtó alá rendezte Szinai Miklós és Szűcs 
László. Budapest, Kossuth, 1972. (A továbbiakban BITI.) 113. sz. 

44 j e t jY 204. sz. irathoz tartozó jegyzet: Rubido-Zichy Iván báró londoni követ félhivatalos 
levele Apor Gábor báróhoz, a Külügyminisztérium Politikai osztályának vezetőjéhez. 1928. május 31. 

45 A Pesti Hírlap 1929. március 2-i száma közölte Rothermere levelét, mely szerint „Rákosinak 
az volt a szándéka, hogy új Revíziós Ligát alakít. ... Hozzám hasonlóan Rákosi is teljesen azon a 
véleményen volt, hogy Magyarországnak olyan Revíziós Ligára van szüksége, amely kormánytól és 
minden politikai párttól független. Egy ilyen liga a propagandát minden korlátozás nélkül folytat-
hatja, míg egy félhivatalos szervezetnél ez a korlátozás és megkötöttség szükségszerű". Részleteit 
közli: Nemes i. m. 217. 

46 Herczeg Ferenc visszatérése az elnöki székbe. OSzKK Fol. Hung. 2734/TV 153. 
47 Eckhardt levele Mónus Illéshez. 1929. június 11. Politikatörténeti Intézet Levéltára (a to-

vábbiakban PIL) 658. f. 5/120. 6-7. MK 1929. június 8. 6-7. 
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48 Ld. Farkas István (1929. május 7.), Kéthly Anna (május 8.) és Malasits Géza (május 13. és 
28.) felszólalásait és a vitákat. Az 1927. évi január hó 25-ére hirdetett Országgyűlés Képviselő Há-
zának naplója. XX. 144., 172., 218. és XXI. 225. 

49 Mónus levele Eckhardthoz. 1929. július 17. PIL 658. f 5/120. 8. Az SzPD döntésekor nyilván 
szem előtt tartotta a Labour Party 1928. december 13-án Farkas Istvánhoz intézett levelét, amely 
egyetértőleg idézte MacDonald munkáspárti elnököt: „Magyarországnak ... észre kell vennie, ... hogy 
a hatalmon levő reakciós rezsim a revíziós remények lehető legrosszabb szószólója." PIL 658. f. 5/111. 
13. Az SzDP politikai megfontolásaihoz ld. még Romsics i. m. 204-205. és Sípos Péter: Legális és 
illegális munkásmozgalom 1919-1944. Budapest, Gondolat, 1988. 181-182. Mivel a szociáldemokra-
ták és más, a társadalmi reformok mellett elkötelezett politikai erők továbbra is ellenálltak a Liga 
hívó szavának, Herczeg a nyár folyamán közzétette: „Szerencsés megoldásnak tartanám, ha Vámbéry 
úr vagy akárki más egy új revíziós szervezetben egyesítené azokat az értékes elemeket, amelyek 
szolgálni óhajtják a revízió ügyét, de bármi okból nem akarnak a Revíziós Liga tagja lenni." Herczeg 
nyílt levele Vámbéry Rusztemhez. Az Est 1929. július 9. Vámbéry elvbarátai ugyan bíztak abban, 
hogy e szervezet heteken belül felállhat, ez azonban nem történt meg. 

50 MK 1929. május 11. 15. , május 18. 11., június 8. 6-7. és augusztus 3. 14. Rothermere a 
második munkáspárti kormány megalakulása idején elégedetten nyugtázta mindezt. Rothermere 
levele Herczeghez. 1929. június 6. (Fordítás.) OSzKK Fol. Hung. 2734/IV 30. A létszámadatokkal 
kapcsolatban nem árt az óvatosság, mert a Liga, saját fontosságát és a mozgalom tömegbázisát 
felnagyítandó, meglehetősen nagyvonalú kerekítéseket alkalmazott. 

51 E gyűléseken kívül március 15-én is beszédeket tartottak, a vezetők pedig különböző társa-
ságok meghívásainak eleget téve előadásokat tartottak. MNM LTM. Fényképgyűjtemény 621152., 
621153. sz. 

52 Revíziós mozgalmunk ötéves programmja. OSzKK Fol. Hung. 2734/IV 166. MK 1931. októ-
ber. 4. 

53 Mosonvármegyei revíziós-nap Magyaróvárott 1931. június 14-én. Magyaróvár, Szepesi Szö-
vetség Magyaróvári osztálya, 1931. (Idézetek a 18., 45-46. és 56. oldalról.) 

64 MNM LTM. Fényképgyűjtemény 838/1953. sz. Az ifjúsági csoport három bizottságot alakí-
tott: egyet-egyet a bel- és külföldi propaganda, egyet pedig a tudományos munka céljaira. Működé-
séről csak annyit tudni, hogy zömmel a Liga vezetői által tartott szemináriumszerű előadások kere-
tében ismerkedtek a mozgalommal, a békeszerződésekkel, a gazdasági válsággal, a kisebbségi kér-
déssel és a propagandaismeretekkel. MK 1932. december. 10. 

55 Ld. Magyarország évkönyve 1934-1938. (Szerkesztette Béry László és Kun Andor.) Budapest, 
Stádium [1935-1939]. A magyar társadalom küzdelme a revízióért és A magyar revíziós mozgalom 
c. fejezetek. Eseményszámba mentek a békeszerződés évfordulóján tartott gyűlések, az 1931. május 
17-i és a lausanne-i konferencia előtt megrendezett, fegyverkezési egyenjogúságot és az igazságta-
lanságok megszüntetését követelő 1932. május 22-i gyűlés, valamint a csehszlovákiai magyarság 
sérelmei miatti 1933. október 22-i tiltakozó gyűlés. A revíziós gondolat hosszú apálya után 1938. 
április 24-én népes tüntetés követelte Csehszlovákia feldarabolását, majd 1938. szeptember 21-én a 
magyar csapatok bevonulását Szlovákiába. Sziklay János (szerk.): A magyar revízió 1920-1941. 
Budapest, Hungária Lloyd, 1942. 139-147. Fővárosi Közlöny 1937. március 12. 455. Pesti Hírlap (a 
továbbiakban PH) 1937. június 22. 2-4. 

66 MK 1936/1. 4. A Nemzeti Szövetség és Urmánczy vállalkozásaira ld. Nagymagyarország (a 
továbbiakban NM) 1928. március 15., valamint Büchler József interpellációja és Keresztes-Fischer 
Ferenc belügyminiszter válasza. (1932. június 22.) Napló 1931. X. 161-163. A revízió jelszava olyan 
kulcs volt tehát, amely sok zárat nyitott. Amikor pl. 1933-ban megalakult a Revíziós Radikális Párt, 
kiderült, hogy amögött egy titkos kártyaklub húzódik meg, amely a hatóságok zaklatását elkerülendő 
jegyeztette be magát ezen a néven - hiába. OL К 149 1934-7 161. es. 229. 

57 Bárdossy emlékeztetője a Külügyminisztérium Politikai osztálya részére. 1929. március 4. 
(Beérkezés.) OL К 66 1929—III—9. 33147/Res. sz. A Magyar Revíziós Liga levele a Magyar Szemle 
Társasághoz. 1930. február 14. OSzKK Fond 7/1311. 

58 Jósika-Herczeg Imre, a Világszövetség elnöke levele Herczeghez. New York, 1928. október 
5. OSzKK Fol. Hung. 2734/IV 18-19. Eckhardt jelentése az amerikai magyarságról. (Beérkezés 1929. 
május 4.) OL К 468 Miniszterelnökség. Bethlen István iratai. 1929-B/2-296. Herczeg levele Beth-
lenhez. 1928. november 14. Uo. 1261. sz. Bethlen levele Korányi Frigyeshez, a Pénzintézeti Központ 
elnökéhez. 1928. november 24. Uo. Bethlen szigorúan bizalmas levele Herczeghez. 1928. december 
2. OSzKK Levelestár. Pivány kiküldetését annak idején Pelényi János washingtoni követségi tanácsos 



A MAGYAR REVÍZIÓS LIGA 3 4 3 

javasolta Perényinek, nehogy megbízhatatlan személy irányítsa a Világszövetséget. Széchényi László 
washingtoni követ jelentése Walkóhoz. 1929. március 5. OL К 468 1928-2-208. 

59 Pivány levele Herczeghez. New York, 1929. március 23. OSzKK Fol. Hung. 2734/IV 25. 1929 
tavaszán Eckhardt ugyancsak a tengerentúli magyarság megosztottságáról számolt be. Eckhardt 
levele Herczeghez. 1929. április 25. OL К 468 1928-2-212-213. A revíziós mozgalom berkeiben 
ekkoriban bizonyos reményeket ébresztett, hogy a szenátus külügyi bizottságának elnöke személyé-
ben 1928 végén újabb támogatóra leltek. Mint korábban Rothermere-hez, most Borah szenátorhoz 
is köszönő és elismerő táviratok, mindenféle díszalbumok garmadája érkezett. 

60 Mint Pelényi írta, Réthey Ferencné és Guillaume Arpádné tolakodásával szemben „Kényte-
len voltam turpisággal élni", és elfektetni az utóbbi hölgy kihallgatási kérelmét, aki úgy vélte, hogy 
„súlyosabb magyar érdek nem képzelhető, mint hogy ő számunkra megnyerje az Elnököt." Pelényi 
szigorúan bizalmas levele Khuen-Héderváry Sándorhoz, a Külügyminisztérium Politikai osztályának 
vezetőjéhez. 1930. február 25. OL К 66 1930-IH. 30843. sz. 

61 Pelényi szigorúan bizalmas jelentése Walkóhoz. 1930. február 25. Uo. 30801. sz. 
62 Fali Endre: Mit tett a fasiszta Olaszország Magyarországért? Budapest, Magyar Revíziós 

Liga, 1940. 174-189. Hory András római követ jelentése Kánya Kálmán külügyminiszterhez. 1933. 
május 5. OL К 66 1933-III-9. 30155/Res. sz. 

63 A harmincas évek elején Palermóban is titkárság nyílt, de ennek működéséről nincs infor-
máció. 

64 1930. szeptember 18-án a Magyar Külügyi Társaság szokott rádiófelolvasását ő tartotta, 
majd hosszabb cikkben foglalta össze a francia-magyar kapcsolatok alakulását. Honti Ferenc: Fran-
ciaország és a revízió. MK 1930. december. 14-16. Honti Ferenc: Franciaország és a trianoni béke 
revíziója. Külügyi Szemle 1931. január. 34. 

65 François Honti: Que demande la Hongrie? Párizs, 1933. 12-16. A hivatalos diplomácia 
tartózkodását jól jelzi, hogy amikor 1934-ben felmerült egy összefoglaló propagandafüzet londoni 
kiadásának igénye, Bárdossy a Hontiéhoz hasonló munka helyett a részben saját szerkesztésében 
közel egy évvel korábban megjelent The Hungarian Question in the British Parliament c. könyv 
függelékének újranyomását szorgalmazta. Ennek az is oka lehetett, hogy Honti a Liga 1927-es 
statisztikai adatgyűjteményét vette alapul, de annak adatait helyenként alaposan összekeverte -
írásában így itt-ott következetlenségek és téves adatok szerepelnek. Érdekes, hogy a füzet magyar-
országi utánnyomásában a hibák benne maradtak, sőt Honti még 1946-ban is panaszkodott a Kü-
lügyminisztérium tartózkodása miatt. [Honti Ferenc:] Jelentés Honti Ferenc, a Független Kisgazda 
Párt külföldi megbízottja, 1943. szeptember eleje és 1946. november vége között Svájcban és Fran-
ciaországban folytatott tevékenységéről. Genf, 1946. november 30. 121-123. 

66 MK 1931. június. 6. 
67 Revíziós mozgalmunk ötéves programmja. OSzKK Fol. Hung. 2734/TV 165. 1934-ben tervez-

ték egy varsói titkárság felállítását is, ennek tevékenységéről azonban nem maradt fent adat. (A 
hagyományos magyar-lengyel szimpátia a revízió esetében csak korlátozott mértékben volt kiaknáz-
ható, mert noha Lengyelország maga is számot tartott bizonyos Csehszlovákiához tartozó területek-
re, őt viszont a német terjeszkedés fenyegette.) Ugyanez a helyzet a dél-amerikai (ez bizonyára 
valamelyik konzulátus mellett működött) és 1938-ig a berlini titkársággal is. Valószínű, hogy Finn-
országban is volt valamiféle képviselet, míg Svédországban a közelebbről nem ismert Vörös Márton 
professzor és Albert Cewers konzul felesége folytatott felvilágosító munkát, nem tudni azonban, 
milyen kapcsolatuk volt a Ligával. Az Egyesült Államokban két rokon szervezet is működött: a New 
York-i Revíziós Szövetség és a chicagói Közép-nyugati Revíziós Liga, tevékenységük azonban ugyan-
csak nem ismeretes. 

68 Az érkezése előtti hetekben jelent meg Londonban a The Hungarian Question in the British 
Parliament c. munka R. E. L. Vaughan Williams nemzetközi jogász előszavával és Légrády Ottó 
Europe at the Parting of the Ways с. könyve, amely később franciául és magyarul is napvilágot látott. 
A magyarbarát Gower már a nyár folyamán határozati javaslatot terjesztett be az Alsóházban, mely 
„követeli a trianoni békeszerződés olyan módosítását, hogy a magyar királyság visszanyerje azokat 
az egykori területeit, amelyek lényegileg magyarok", s ehhez Bethlen érkezéséig 178, végül 1937 
tavaszára 260 aláírót toborzott. NM 1933. július-augusztus. 10-11. Romsics i. m. 241. és 249. és 
Légrády Ottó levele ismeretlenhez. 1933. december 23. OSzKK Fond 1/1952. 4815. sz. 

69 Az ezeréves magyar királyság fennállása - igazságtalanság? (University of Cambridge, 1933. 
november 22.) In: Bethlen István angliai előadásai. Budapest, Genius, 1933. 3-30. (Idézetek a 4-5. 
oldalról.) 
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70 Hogy bánt el a trianoni békeszerződés a Dunamedence kis népeivel? (Near and Middle-East 
Society, 1933. november 27.) Uo. 37-56. 

71 Az erdélyi kérdés. (Royal Institute for Foreign Affairs, 1933. november 28.) Uo. 65-86. 
(Idézetek a 67. és 86. oldalról.) 

72 A trianoni szerződés revíziója és Európa békéje. (Balkan Committee rendkívüli ülése, 1933. 
november 30.) Uo. 92-120. (Idézetek a 114. és 118. oldalról.) Bethlen ezúttal is elismerést aratott 
mint államférfi, ám angol közönségét nem sikerült a területi revízió pártjára állítani. Chamberlain 
ugyan 1933 decemberében elismerte, hogy a békeszerzők elkövethettek bizonyos tévedéseket, de 
nyomban hozzátette, hogy „a módosítást követelő hatalmaknak ki kell jelenteniök, hogy ... lehetséges 
egy józan és mérsékelt kompromisszum, amely rájuk nézve egyszersmindenkorra elintézné az összes 
határkérdést és hogy ez a kompromisszum e kérdés végleges elintézését, nem pedig új hadjárat 
megkezdését jelentené. Nem látom ilyen szellem nyomát a revizionista országokban, s nem szabad 
könnyen és könnyelműen beszélni, amíg nem kaptunk tőlük biztosítékokat, ... hogy a tervezett 
kompromisszumot véglegesnek fogadják el. Minden egyéb eljárás háborúhoz vezetne". Herczeg Fe-
renc: Sir Arthur Chamberlain és a revízió. (1933. december) In: HFM. X. Napkelte előtt. 163. 

73 Rubido-Zichy szigorúan bizalmas levele Bethlenhez. 1929. május 16. BITI 125/a sz. (Kieme-
lés az eredetiben.) 

74 Hordósy a dokumentumok tanúsága szerint nemegyszer a követség megkerülésével végezte 
munkáját s ezzel olykor kényelmetlen helyzetbe hozta a magyar diplomatákat. Ld. Bárdossy londoni 
követségi tanácsos levele Széchényihez. 1934. augusztus 6. OL К 92 Külügyminisztérium. Londoni 
Követség iratai. 1934-3. tétel sz. n. 

75 Hordósy eltávolításának históriájához ld. Herczeg Ferenc emlékezései. 145. Hordósy, a lon-
doni követség és Széchenyi levelei a Külügyminisztériumhoz. OL К 66 1935-III-4-3515. alapsz. és 
OL К 63 1934-39-215(1935). 

76 Herczeg beszéde a Magyar Kálvária Nagybizottsága és Végrehajtóbizottsága ülésén. 1926. 
december 21. OSzKK Fol. Hung. 2734/IV 117. Ld. még Jeszenszky Géza: Az elveszett presztízs. 
Magyarország megítélésének megváltozása Nagy-Britanniában (1894-1918). Budapest, Magyar 
Szemle, 1994. 12-13. és 314-336. 

7 | MK 1940/9. 3. E könyvek és füzetek csak csekély hányada jelent meg valóban a Liga kiadá-
sában, többségük megjelentetésében a szervezet csupán valamilyen formában — megbízás, anyagi 
támogatás, fordítás, adatszolgáltatás, terjesztés stb. — közreműködött. 1940. február 20-án érkezett 
a Ligától egy beszámoló a Miniszterelnökségre, amely egy 101 tételből álló kiadványlistát is tartal-
maz. (A Magyar Revíziós Liga kiadásában vagy támogatásával megjelent művek. Szigorúan bizalmas 
beszámoló a Magyar Revíziós Ligának a Felvidék és Kárpátalja visszaszerzésével kapcsolatos mun-
kájáról. OL К 30 Miniszterelnökség. Tájékoztatási osztály iratai. B/95/g-288.) Ennek és más adatok-
nak az alapján mintegy 200 olyan címet sikerült felderíteni, amely a Revíziós Ligához köthető. Meg 
kell jegyezni, hogy a Liga jelentései és ez utóbbi lista között számos ponton ellentmondás van. Mégis 
úgy tűnik, hogy a Liga által kiadott művek mintegy 25-25%-a angol, francia és olasz, közel 10%-a 
pedig német nyelvű volt. Néhány munka spanyol, portugál, finn, lengyel, szlovák és magyar nyelven 
jelent meg. 

78 Ld. 32. sz. jegyzet. Mind a kiadványok, mind a személyes kapcsolatok terén Anglia volt az 
első számú célpont. A Liga kilencrészes sorozata például csak angol nyelven jelent meg hiánytalanul. 
(Olaszul csak négy, németül pedig két füzet látott napvilágot.) Ez megfelelt a hagyományos magyar 
külpolitikai felfogásnak, amely még jóval később is Nagy-Britanniában látta az arbiter mundit. 

79 A trianoni határ konyhákon és járgányokon keresztül - így Fali ismertető cikkének címe. 
MK 1928. március 1. 8-9. 

80 A „maximális terv" Csehszlovákiától 35415 km2-nyi terület és 2068526 lakos, köztük 942362 
magyar (45,6%) és 166810 német (8,1%), Romániából 43013 km2-nyi terület, 2560805 lakos, köztük 
1344816 magyar (52,5%) és 348825 német (13,6%), Jugoszláviából pedig 13619 km2-nyi terület, 
1102748 lakos, köztük 402673 magyar (36,5%) és 223245 német (20,2%) tért volna vissza Magyaror-
szágra. A területét így megduplázó ország a térség legnagyobb (184654 km2) és legnépesebb 
(13331325 lakos) államaként a Duna-medence vezető tényezője lett volna, ahol a nemzetiségek ará-
nya 30% alatt marad. A „minimális terv" szerint, mely a túlnyomó többségében magyarlakta határ-
menti területekre vonatkozó adatokból hüvelyezhető ki, Csehszlovákiából 12104 km2-es terület és 
945471 lakos (85,6% magyar), Jugoszláviából a fent említett terület és lakosai, Romániából pedig 
5230 km2-es terület és 508563 lakos (81% magyar) térhetett volna vissza az etnikai elv sérelme 
nélkül. E változat szerint Magyarország területe 123560 km2-re, lakóinak száma 10156298-ra nőtt 
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volna. A javított Rothermere-vonal Csehszlovákiától 15643 km2-t és 1169568 lakost (73,4% magyar), 
Romániától 9484 km2-t és 846605 lakost (56,0 % magyar) igényelt vissza, Jugoszláviával szemben 
pedig a már említett követeléseket támasztotta. Statistical Data of the Homegeneous Hungarian and 
German Enclaves in the Sucession States. (Roumania, Czecho-Slovak-Republic, Yougoslavia.) Budapest, 
Magyar Revíziós Liga, 1927. A Revíziós Liga propagandakiadványai az 1910-es magyar népszámlálás 
adataival dolgoztak, mert kételkedtek az utódállamokban készült statisztikák adatainak pontosságában. 
Csakhogy az Országos Menekültügyi Hivatal adadtai szerint 1918-1924 között mintegy 350 ezer (újabb 
kutatások szerint több mint 400 ezer) menekült érkezett Magyarországra a szomszédos országokból, 
akiket a Liga következetesen az utódállamokban élő magyarokhoz sorolt. 

81 Eöttevényi Olivér, a lap felelős kiadója már 1929 végén kérte a Revíziós Ligát, hogy járuljon 
hozzá a finanszírozáshoz. Ekkor még viszonylag szerény összegről volt szó, de úgy látszik, a Külügyi 
Társaság anyagi nehézségein nem tudott úrrá lenni, s utóbb a Liga örömmel vette át a folyóiratot. 

82 Radisics Elemér: Revízió és társadalmi propaganda. Megjegyzések Jancsó Benedeknek a 
Magyar Szemle júniusi számában megjelent cikkére. MK 1929. július 6. 2-4. 

83 Apor István, a Miniszterelnökség II. osztálya munkatársának emlékirata Francia propagan-
da címmel. 1939. október 25. (Beérkezés.) OL К 30 B/9/c-29. Az igényesebb szemleírók 1930 végétől 
jelezték a nyugati közvéleményben a revízió kérdésében várható kedvező változást. Ld. Balogh Jó-
zsef: A középeurópai kérdés - angol szemmel. MSz 1930. december. 394-398. Eckhardt Sándor: Fiatal 
franciák - rólunk. MSz 1931. június. 124-131. Balogh József: A francia politika és a revízió. MSz 
1933. március. 211-218. 

84 Ld. Balázs Aurél Santiago de Chile-i konzul, Haydin Albert Buenos Aires-i követ és Fali 
levelei. 1935-1941 OL К 524 Külügyminisztérium. Santiago de Chile-i Konzulátus iratai. 1935-1942 
10. tétel passim. Andorka Rudolf madridi követ levele a Buenos Aires-i követséghez. 1941. január 
18. OL К 86 Külügyminisztérium. Buenos Aires-i Követség iratai. 1931-1946-8/b. 598. alapsz. 

85 Ld. Herczeg beköszöntő vezércikkét a Danubian News, a Corriere del Danubio, a Nouvelles 
Danubiennes és a Donaukurier 1933. novemberi számában. 

86 A londoni követség tanácsosa is úgy vélekedett, hogy „ennek a részben angol szöveggel 
megjelenő hetilapnak [helyesen: havilapnakl nincsen semmi haszna és kiadása csak hiábavaló mun-
kát és költséget jelent." Bárdossy levele a Society of the Hungarian Quarterlyhez. 1934. április 16. 
OSzKK Fond 1/1525. 14029. sz. 

87 A szerzők közt ott volt Szekfű Gyula, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Kornis Gyula, Horváth Jenő, 
Rónai András, Eckhardt és Bethlen is. Az 52 oldalas beköszöntő szám nagy teret szentelt Robert 
William Seton-Watson nemrégiben megjelent pamfletje — Treaty Revision and the Hungarian Fron-
tiers. London, Eyre and Spottiswoode, 1934 — tételes cáfolatának is, hiszen az — a propaganda-
munkák kitaposott útján — már eljutott a Brit Külügyi Társasághoz, a sajtóhoz és az érdeklődő 
képviselőkhöz. Seton-Watson a revíziós mozgalom általában való elutasítása mellett azt állította, 
hogy mintegy 500-750 ezer magyart lehetne az etnikai szempontok érvényesítésével visszajuttatni 
Magyarországnak, ezzel azonban továbbra is a magyar kisebbségek nagyobb része marad a határo-
kon túl, így a további magyar követelések örökös bizonytalansággal fenyegetnének. A Liga elnöke e 
füzet megjelenésekor nem tudta leplezni haragját s elég rossz bizonyíványt állított ki a szerzőről: 
„nagytudású, semmiféle érzelmi vagy lelkiismereti ballaszttal meg nem terhelt brit professzor, aki 
egész intellektuális életét arra építette fel, hogy tönkretegye a magyarságot. Erre a célra külön 
szervei fejlődtek, mint azoknak a tengeri puhányoknak, melyek csendes és szívós munkával megfúr-
ják a hajófenék tölgyfa palánkjait." Herczeg Ferenc: Watson és a gyerekek. (1934. július.) In: HFM 
X. 57. 

88 MK 1929. december 7. 15-16. 
89 A minisztériumoktól érkező juttatásokkal kapcsolatos dokumentumok az 1937 előtti évekből 

teljesen hiányoznak. Ezzel egybehangzóan az első években Herczeg és Eckhardt is tagadta, hogy 
államilag finanszírozták volna a Liga tevékenységét. A Magyar Revíziós Liga vezetőségének levele 
Herczeghez. 1929. március 28. OSzKK Fol. Hung. 2734/TV 22-23. Eckhardt Tibor képviselőházi 
beszéde. (1932. május 30.) Napló 1931. VIII. 327. 

90 Ezek a hozzájárulások mindenesetre többé-kevésbé titkosak voltak. Az egyetlen fennmaradt 
ilyen jellegű dokumentum szerint, amikor a Rimamurány-Salgótaijáni Vasmű elnöke Fenyő és Ver-
mes közbenjárására 10 ezer pengős anyagi támogatást kínált fel, kérte hogy azt bizalmasan kezeljék 
„és pedig oly módon, hogy még a Liga könyveiben sem szerepeljünk". Erre azért volt szükség, mert 
a Felvidéken a részvénytársaságnak nagy érdekeltségei voltak. Vas Pál levele Herczeghez. 1930. 
január 24. OSzKK Fol. Hung. 2734/TV 42^14. 
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91 A Revíziós Liga oly kényes anyagi helyzetbe került, hogy a Magyar Szemle szerkesztőségétől 
a lap példányainak ingyenes küldését kérte, amire az — maga is szegény lévén — csak 50%-os 
kedvezményt tudott felajánlani. A Magyar Revíziós Liga levele a Magyar Szemle szerkesztőségéhez. 
1931. december 3. A Magyar Szemle válaszlevele 1931. december 13. OSzKK Fond 7/1311. 

92 Ebből az összegből a Miniszterelnökség 31250, a Külügyminisztérium 18750, a Honvédelmi 
Minisztérium 12500, a Pénzügyminisztérium 7500, a Kereskedelmi Minisztérium és a Belügyminisz-
térium 2500-2500 pengővel vette ki a részét. A Liga 1938. július 1-től kezdődően havonta 5000, 
költségvetési félévenként pedig előre 7500 pengőt vehetett fel. Feljegyzés. 1939. december 14. OL К 
30 1939-B/15-1977. biz. sz. (Minisztertanácsi jegyzőkönyv nem maradt fenn.) A Liga egyes könyvek 
megjelentetésére külön támogatásokat is kapott. Ld. OL К 28 Miniszterelnökség. Nemzetiségi és 
kisebbségi osztály iratai. 1939-431-L-17851. 

93 A sinaiai tárgyalások előzményeire ld. Juhász i. m. 166-169. 
94 Összegző adatok hiányában is kiderül, hogy a Miniszterelnökség közbenjárására a Földmű-

velésügyi Minisztérium évi 6000 pengőt folyósított, az Iparügyi Minisztérium évi 2000-et, a Közel-
látási Minisztérium — és jogelődje, a Külkereskedelmi Hivatal — pedig évi 3000-et. Ugyanennyi 
érkezett az IBUSz-tól valamint a Dunántúli Villamossági Rt.-tól, míg a MAV évi 2000, a Székesfő-
városi Községi Takarékpénztár évi 1500 és még a Postavezérigazgatóság is évi 500 pengő segélyt 
nyújtott. Fali levele Bárdossy külügyminiszterhez. 1941. július 9. OL К 28 1939-431. L 17851. sz. 
91. Mindez együtt 21 ezer pengőt tesz ki, de ez aligha a teljes lista. A tagdíjakból befolyó pénzekről 
csupán egyetlen forrás áll rendelkezésre: 1932-ben a salgótarjáni bányászok tagdíjként 5342 pengőt 
fizettek. Lukács és Fali levele a salgótarjáni bányaüzemek dolgozóihoz. 1932. december 28. MNM 
LTM. Iratgyűjtemény. 87.8.4. sz. 

95 Mint írta, Gellértnek lépést kellett tartania a román hatóságokkal, melyek „havonként 
vagonszámra küldenek élelmiszert berlini követségükre, amely abból ellátja a nagyszámú román 
propagandistát, hogy fogadásokat, vendégeskedéseket rendezzenek. Az általunk igen minimális 
mennyiségben kért élelmiszer lehetővé teszi azt, hogy titkárunk a legszámottevőbb német újságíró-
kat és a közéletben résztvevő egyéb személyeket szerény keretek között vendégül láthassa és így 
nemzeti munkáját eredményesen végezhesse". Fali levele Györffy-Bengyel Sándor közellátásügyi 
miniszterhez. 1942. május 21. OL К 66 1942-III-4. 31659/42. sz. Ugyanekkor a Fali által kért 30600 
pengő különjuttatás helyett a Miniszterelnökség illetékes osztálya egyszersmindenkorra 2000 pengőt 
engedélyezett. Feljegyzések. 1941. május 10. és június. OL К 28 1939 L 17851. sz. 90. és 94-95. Fall 
levele Bárdossyhoz. 1941. július 9. Uo. 89. 

96 Amikor pl. a Liga írásait is közlő Magyar Külpolitika arról számolt be, hogy „Anglia és 
Olaszország után az idáig meglehetősen rosszindulatúlag semleges Svájc sajtója és közvéleménye is 
Magyarország mellé állott", mindössze annyi történt, hogy a Corriere del Ticino, olasz-Svájc egyik 
jelentősebb lapja, cikket jelentetett meg a Klebelsberg-féle neonacionalizmusról. Ami az olasz sajtót 
illeti, annak egy részében, nyilvánvalóan a közép-európai politikai térnyerés és az olasz-magyar 
szerződés szellemének megfelelően, magyarbarát írások jelentek meg, a brit sajtó ellenben, a Rot-
hermere-birodalom lapjait és néhány szórványos rokonszenvező cikket leszámítva, nem állt a revízió 
pártjára - a közvéleményről nem is beszélve. MK 1928. június 16. 15. 

97 Ez részben igaz is volt, hiszen többek közt éppen Rothermere kezdeményezésére jónéhány 
a trianoni béke visszásságaira rámutató felszólalás hangzott el a brit parlament mindkét házában, 
sőt már 1927 nyarán pártközi bizottságot is alakítottak a közép-európai és magyarországi viszonyok 
tanulmányozására. E csoport ugyan kézzelfogható eredményt nem tudott felmutatni, viszont — már 
csak magas létszámánál fogva is — kétségkívül segített abban, hogy a kérdés napirenden maradjon. 
A kormány és a Revíziós Liga között állandó súrlódásokat váltott ki, hogy míg előbbi politikai 
súlyának megfelelően kezelte a magyarbarát tömörülést, addig a Liga eltúlozta annak fontosságát. 
Herczeg i. m. 145. és Királdy-Lukács György londoni követségi titkár bizalmas jelentése Kányához. 
1935. január 2. OL К 63 Külügyminisztérium. Politikai iratok. 1934-39-49 (1936). 

98 A sorozat füzeteire érdemben reagáló egyetlen ismert külföldi tanulmány Aldo Dami: La 
Hongrie de demain. Critique des programmes révisionnistes. Párizs, André Delpeuch, 1929. (Javított 
és átdolgozott kiadása: Párizs, Les Oeuvres Représentatives, 1933.) Alapvetően baráti hangú könyve 
is bírálta a túlzott vágyakat s egy mérsékeltebb revíziós tervet terjesztett elő. Ld. 93., 147-154. és 
melléklet. Egy másik cikk (Harold Temperley. How the Hungarian Frontiers Were Drawn) kurta 
félmondatban utasította el a Ligának a Határmegállapító Bizottság elleni vádjait. Ld. Foreign Affairs 
1928. április. 442-443. A genfi miniszterrezidens véleménye szerint „a kiadmányok hemzsegnek a 
francia nyelvi hibáktól, elannyira, hogy a szöveg gyakran érthetetlenné válik". Hevesy Pál jelentése 
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Walkóhoz. Genf, 1928. június 14. (csonka másolat) OL К 107 Külügyminisztérium. Genfi Főkonzu-
látus iratai. 3/12. Magyar Revíziós Liga. A további kritikákra ld. Jancsó Benedek: Rothermere lord 
akciója és a Magyar Békerevíziós Liga megalakulása. MSz 1927. szeptember. 76. Uő: A holnap 
Magyarországa. MSz 1929. július. 214. 

99 Romániában 1931. január 10-én, Csehszlovákiában 1931. március 13-án, Jugoszláviában 
1931. április 8-án alakultak meg e szervezetek. Deési Endre: A magyar revíziós mozgalom. In: Sziklay 
i. m. 143. MK 1938/11. 5., és 1940/9. 4. Tevékenységükről a feltárt dokumentumok között alig van 
információ. Minden bizonnyal közösen szervezték az 1933. május 28-i, mindhárom országra kiterjedő 
antirevizionista tömegtüntetést. Beszámoló a pozsonyi és erdélyi revízióellenes gyűlésekről. OL К 67 
Külügyminisztérium. Politikai hírszolgálati osztály iratai. 74. 188. sz. 241-244. és OL К 66 1934-1-5. 
39155. alapsz. 

100 Egy 1930. június 3-án érkezett beszámoló szerint 1927. augusztus 20-án tizennyolc csehszlo-
vákiai városban rendeztek revízióellenes tüntetést. OL К 28 1930 P 5231. sz. Ekkoriban csehszlovák 
részről megkörnyékezték Sir Robert Donald ismert angol publicistát, hogy ellenpropagandát fejtsen ki 
Rothermere-rel szemben, ő azonban inkább a magyar felet választotta. Rácz beszámolója Nelky Jenő 
londoni követségi tanácsoshoz. 1927. szeptember 27. OL К 66 1933-1-5. Angol 235169. sz. 

101 Bartók László pozsonyi konzul jelentése Walkóhoz. 1927. december 2. OL К 66 1937-1-5. 
Seton-Watson (Scotus Viator) i. m. 74. (Ld. 87. sz. jegyzet.) és Rubido-Zichy felteijeszti Rácz jelen-
tését. 1928. július 9. Uo. 65-66. 

102 MK 1931 január. 11., május. 11. Magyarország évkönyve 1936. 370. 
103 Eligazítás Huszka István római sajtóelőadó számára. 1934. április 18. OL К 66 1934-1-5. 

Revízióellenes mozgalmak Erdélyben. Melléklet a 39124/3/Res. sz. irathoz. Dávid Mihály kolozsvári 
kirendeltség-vezető beszámolója a bukaresti követség számára. Kolozsvár, 1934. április 4. Uo. 41. 
biz/1934, sz. A Magyar Szemle az Universul útszéli hangnemét és a „gyűlöletre szító, magyarellenes 
és lekicsinylő" írások állításait viszautasította, míg Popescut mint soviniszta, köztörvényes bűnözőt 
és hazaárulót mutatta be, aki a többmillió lei értékben kibocsátott antirevíziós bélyegek árát egy-
szerűen elsikkasztotta. Szász Zsombor: Antirevizionizmus és napisajtó Romániában. MSz 1936. 
szeptember. 66-74. Az antirevizionista mozgalom környékén megjelenő ügyeskedőkről tudósít még 
Mikó i. m. 311. Ugyancsak 1934-ben indult a Protirevízna Liga, a csehszlovákiai revízióellenes liga 
folyóirata. 

104 F r a n c i a nyelven már 1932 óta — lényegében a Külügyminisztérium félhivatalos orgánu-
maként — megjelent és általános elismerésre tett szert a Nouvelle Revue de Hongrie. Ld. Frank 
Tibor: A Hungarian Quarterly irodalompolitikája 1936-1944. Filológiai Közlöny 1978/1. 55-65. 
(Idézetek az 57. oldalról.) A Society of the Hungarian Quarterly alakuló közgyűlésének jegyzőköny-
ve. 1935. június 10. OSzKK Fond 1/1525. 13883. sz. 

105 Ld. a Society of the Hungarian Quarterly, a Nouvelle Revue de Hongrie, Ottlik György, 
Bethlen és Fall levelei. (1936-1937.) OSzKK Fond 1/720. 6039. sz., Fond 1/879. 8392. sz., Fond 
1/981. 8391. és 9543. sz. és Fond 1/1525. 13892., 14063., 14064. és 14065. sz. 

106 MK 1938/XI. 6. és 11. A független Szlovákia vagy legalábbis a szlovák autonómia érdekében 
már a húszas évek első felétől kezdve eléggé intenzív propaganda folyt, majd 1933 nyarán Genfben 
megalakult a Szlovák Nemzeti Tanács, amelynek Párizsban, Londonban és az Egyesült Államokban 
működtek központjai. Finanszírozásában nem csak szlovák titkos szervezetek és emigránsok vettek 
részt, hanem — részben a Revíziós Liga közbejöttével, részben anélkül — a magyar kormány is. 
(Az új szervezetet arra akarták felhasználni, hogy az egykori magyar nemzetiségi politikát védje 
és közvetve Szlovákia Magyarországhoz csatolásának gondolatát ültessék el külföldön.) Tilkovszky 
Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon 1938-1941. Budapest, Akadémiai, 1967. és 
Herczeg i. m. 222. Viktor Dvorcak egyenesen a Külügyminisztériumtól kapott 1926-tól 1938-ig havi 
közel ötven fontos tiszteletdíjat. Khuen Héderváry Sándor levele Kányához. 1936. október 14. OL 
К 66 1937-III-4. 39015/3/Res/1937. sz. 

107 OL К 30 B/95/g-288. 
108 Herczeg i. m. 218. 
109 Lukács György: A népi elv román vonatkozásban. MK 1938. XII. 2-3. Tarján Ödön-Fali 

Endre: Magyarok, szlovákok és rutének a Dunavölgyében. Budapest, Magyar Revíziós Liga, 1938. 
(Valamint idegennyelvű kiadások.) A rutének számára önrendelkezést követelő más írások mögött 
Kárpátalja visszatérésének reménye húzódott meg. Pl. Fali Endre: The Future of Ruthenia. DR 
1938. december. 1-5. 

110 Herczeg Ferenc: Új-Magyarország. PH 1939. május 7. 
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111 Feljegyzés a szlovák propagandahivatalról. 1940. november 15. OL К 30 B/22-1453. Fel-
jegyzés a román propagandáról. (Keltezetlen, valószínűleg 1941.) Uo. sz. n. Vitéz Rényey Viktor 
bukaresti követségi tanácsos Szent-Iványi Domokoshoz, a Miniszterelnökség Tájékoztatási Osztá-
lyának vezetőjéhez szóló 1941. március 1-i bukaresti jelentésében 317 millió leies (10 millió pengő) 
költségvetésről ír, amiből a propagandaosztály 177 millió leijel részesedik (5,5 millió pengő). Uo. 
69. 

112 Minden részletezés nélkül elég itt a hírlevelek és folyóiratok cikkeire, valamint Falinak az 
ilyen irányú igények foglalatát nyújtó Jogunk Erdélyhez (Budapest, Magyar Revíziós Liga, 1940) 
c. könyvére s annak idegen nyelvű kiadásaira utalni. 

113 A Magyar Revíziós Liga berlini jelentése. 1940. július 25. OL К 30 B/95/c-62. Szász Zsom-
bor: Transylvania Partitioned. DR 1941. március. 6-13. (Idézet a 13. oldalról.) 

114 A Magyar Revíziós Liga párizsi jelentései. 1940. szeptember 6. és december 7. OL К 30 
B/95/e-71. és 77. (Idézet a 146. oldalról.) 

115 A Magyar Revíziós Liga berlini jelentései. 1941. január 12., február 15. (ez utóbbi a Ligához 
beérkezett jelentés továbbításának dátuma) és május 5. OL К 30 B/95/c-6. és 9. és OL К 30 
В/15-1939-22. A Magyar Revíziós Liga olaszországi jelentései. 1940. október 14., 1941. január 2. 
és március 15. OL К 30 B/95/f-78., B/95/d-5. és B/15-1939-16. 

116 A Magyar Revíziós Liga munkásságának rövid ismertetése. 1941. július 2. OSzKK Fol. 
Hung. 2734/IV 182-187. A jelentés név szerint is megemlíti Pavelicset, Lorkovicsot, Artukovicsot 
és Szerticset. Valószínűnek látszik, hogy Tamás és Pavelics már Genfben is szoros munkakapcso-
latban álltak. Ld. Potoczky Kálmán feljegyzései. (Kézirat.) 89. 

117 A Magyar Revíziós Liga londoni jelentése. 1941. április 17. OL К 30 B/15-1939-20. Az 
erősen kedvezőtlen közhangulatban némi pozitívum volt, hogy a titkár nem szigetelődött el telje-
sen: a csehszlovák és lengyel propagandistákkal összejárt, az ukrán iroda megszűnt, a román 
propaganda pedig erőtlen volt. 

118 Rothermere levele Herczeghez. (Keltezetlen fordítás, valószínűleg 1939. tavasz.) OSzKK 
Leveles tár. 

119 Rothermere az első bécsi döntést követő magyarországi diadalútja során revíziós munkás-
sága elismeréseként megkapta a Magyar Érdemrend Nagykeresztjét. A szobrok történetére ld. 
Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest, 1934. 365-367., 382-287. és 416-419., 
valamint Pótó János-. Emlékművek, politika, közgondolkodás. Budapest, MTA Történettudományi 
Intézet, 1989. 27-28., 31-32. és 33-34. 

120 A jugoszláviai bevonulás idején elkövetett kegyetlenkedések és a bácskai atrocitások sajtó-
visszhangjához ld. A. Sajti Enikő: Délvidék 1941-1944. A magyar kormányok délszláv politikája. 
Budapest, Kossuth, 1987. 75. és 169-170. 

121 Feljegyzés Herczeg Ferencnek a Délamerikai Magyarság 1941. március 20-i számában a 
külföldi magyarokhoz intézett rádiószózatáról. 1941. július 18. PIL 704. f. 349. 

122 Gellért Andor: A stockholmi színtér. Adalékok a magyar „kiugrási diplomácia" történeté-
hez. I—II. Új Látóhatár 1974/5, 6. 366. Gellért később titkárként eleget is tett ennek a megbízásnak. 
Ld. pl. Magyar Revíziós Liga jelentései (1939-1941) OL К 30 B/95/c. 19-256. Elképzelhető, hogy 
ennek keretében küldték ki Tamás Andrást 1939 őszén Rómába, a Liga új képviseletéhez. A fedezet 
egy részét a Külügyminisztérium a megszűnt varsói követség költségvetéséből a római követség 
sajtóalapjának utalta át, amely októbertől havi 1900 lírát folyósított Tamásnak. OL К 66 1939-IH-
4. Fall Endre ügyei. 40056/3 alapsz. Az ő feladata lett az is, hogy a Kárpátalja bekebelezésére indult 
ukrán propagandát leszerelje. Kapcsolatba is lépett az Olaszországban tartózkodó Makohin ukrán 
vezetővel, és sikerült meggyőznie arról, hogy támogasson a bolsevizmus ellen harcoló minden 
népet. Fali levele Szent-Iványihoz. 1939. december 23. OL К 30 B/95/a. és Makohin levelei Tamás-
hoz. 1939. november 20. és december 2. (Fordítások.) Uo. 452/1939. Melléklet. 

123 A Tájékoztatási Osztály 1939. október 1-től 1941. július 13-ig működött. A m. kir. kormány 
1939. évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv. Budapest, 
Athenaeum, 1941. 3. és e sorozat 1941-re vonatkozó kötete. (1943) 3. Bokor Péter: Végjáték a Duna 
mentén. Interjúk egy filmsorozathoz. Budapest, RTV-Minerva Kossuth, 1982. 44-45. és 142. A Liga 
jelentéseit Fali elküldte a Kormányzó Kabinetirodája, a Miniszterelnökség Elnöki valamint Nem-
zetiségi és Kisebbségi Osztálya számára, a Külügyminisztérium Politikai valamint Sajtó- és Kultu-
rális Osztályának és a vezérkar Újszászy István vezérőrnagy vezette 2. osztályának is. Tamás 
András: Délkeleteurópa a diplomáciai törekvések sodrában 1939-44 között. I. rész. 1939-1942. 
Montreal, Északi Fény, 1961. 49-51. és 55. 
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124 Ilyen volt Szegedy-Maszák Aladár, a Politikai Osztály helyettes vezetője és az alá beosztott 
Csopey Dénes, valamint Zilahy-Sebess Jenő és Újpétery Elemér, a Sajtó- és Kulturális Osztály 
tisztviselői. Nem tudni azonban, hogy a Ligával való együttműködésük pontosan miben állott. 
Ugyancsak bizalmas, de más természetű diplomáciai misszióval bízták meg a Liga egykori ügyve-
zető alelnökét, Eckhardt Tibort, aki 1941 elején az Egyesült Államokba utazott azzal a szándékkal, 
hogy ott egy emigráns szervezetet hozzon létre, mely esetleg emigráns kormány csírája is lehet. A 
bizonyos demokratikus változások szükségét és az egyes államokban élő népek jogegyenlőségét is 
hirdető Eckhardt űgy vélte, hogy a „megbukott nemzeti kisebbségi védelem helyébe a Duna-völ-
gyébe a területi autonómiák rendszerét kell vegyes nyelvterületeken kifejleszteni", ám ezt nyom-
ban kiegészítette azzal, hogy az összes „népcsoportnak az önkormányzat olyan foka juttatandó, 
amely számbeli és értelmi súlyának megfelel". A nyugati hatalmak — már csak a Habsburg Ottóval 
fenntartott nexusa miatt is — bizalmatlanok voltak Eckhardttal szemben s élesen bírálták őt a 
csehszlovák, a jugoszláv és a baloldali magyar emigráns körök is. Gellért i. m. 366. és 444., Juhász 
i. m. 248., 293-294 és 328-329. (Idézetek a 329. oldalról.) SzentJványi Domokos: A magyar füg-
getlenségi mozgalom igaz története. (Kézirat. Ráday Levéltár C/80. 2. doboz.) 125-126. és 168. 
Újpétery Elemér: Végállomás Lisszabon. Hét év a magyar királyi külügy szolgálatában. Budapest, 
Magvető, 1987. 183. és 191. 

125 Újpétery i. m. 183. és 197. SzentJványi i. m. 125-126. és 168. Tamás i. m. 53-68. Tamás 
szerint azért éppen Lisszabonba küldték az első képviselőt, mert itt volt a titkos diplomácia felleg-
vára s mert a csehszlovák és a román propaganda is itt létesítette „közép-európai központját". Uo. 
9., 22. és 60. Egy történeti interjúban az is elhangzott, hogy dr. Váli Ferenc jogász, az egyik 
isztambuli ügynök szintén a Magyar Revíziós Liga kiküldöttje volt. Ld. Bokor i. m. 43. 

126 Újpétery i. m. 191. és 212. Kállay Miklós: Magyarország miniszterelnöke voltam 1942-
1944. Egy nemzet küzdelme a második világháborúban. Budapest, Európa-História, 1991. II. 77. 

127 Zbygniew Kosciuszko, az utolsó budapesti követségi sajtóattasé, a lengyel összeomlás után 
a budapesti Wieci Polskié főszerkesztője, a Revíziós Liga fedezete mellett tartott kapcsolatot a 
magyarországi lengyel ellenállás és a londoni központ között. Egy lengyel tisztekből álló hírszerző 
csoport jelentéseinek nagy része az ő és a Liga révén Portugálián át jutott el Londonba. Az infor-
mációk a magyar diplomáciai futárpostával küldött lezárt csomagban jutottak el a lisszaboni kö-
vetségre, majd Tamás közbejöttével, továbbra is felbontatlanul, Jan Kowalewski ezredeshez, a 
lengyel emigráns kormány lisszaboni megbízottjához, aki továbbította azokat Londonba. Szegedy-
Maszák i. m. II. 118-119. Tamás i. m. 59. Újpétery i. m. 215. 

128 Bajcsy-Zsilinszky Endre a Képviselőház kisgazdapárti tagja, Fali Endre a párt képviselője-
löltje volt és a Liga környékén többen is közel kerültek a népi mozgalomhoz. Tamás i. m. 94-101. 
E magyar-lengyel vonal Tamás szerint hozzátartozott a Londonban székelő ún. „Continental Ac-
tion" Special Service-hez, ennek tevékenységéről viszont nincs bővebb információ. 

129 Honti i. m.3-5. és Honti levele ismeretlenhez. 1943. február 13. Fond 1/1474. 13631. sz. 
Rubletzkynek a Magyar Revíziós Ligában végzett tevékenységére ld. Talpassy Tibor: A holtak 
visszajárnak. Budapest, Magvető, 1971. 363-370. és Uő: A reggel még várat magára. Budapest, 
Gondolat, 1981. 232-233. és 275. 

130 Honti i. m. 15-17. Honti és Szokolin megbeszéléseiről beszámol még Vigh Károly: Bajcsy-
Zsilinszky Endre külpolitikai nézeteinek alakulása. Budapest, Akadémiai, 1979. 153. Vö. Szegedy-
Maszák i. m. II. 346-347. 

131 Honti i. m. 3. Ez az irányzat szerinte csak Eckhardton keresztül állt kapcsolatban a 
szövetségesekkel. Ld. Bajcsy-Zsilinszky fogalmazványa. (1/15.) OSzKK Fond 28/50 sz. Honti úgy 
vélte, ebben a helyzetben hasznos volna valamilyen diszkrét összeköttetést létesíteni a Kisgazda-
párt és a szövetséges tényezők között azért is, nehogy a baloldali emigránsok kerüljenek nyeregbe. 
Honti levele ismeretlenhez. Genf, 1943. december 24. Uo. 137. sz. 

132 Honti i. m. 35-37., 49., 62-85. és 152. Bajcsy-Zsilinszkynek a R. W. Seton-Watson: Transyl-
vania: A Key-Problem (Oxford, 1943) c. művének ellensúlyozására is szánt könyve, mely Erdély 
Magyarországhoz csatolását és négy — két román, egy-egy magyar és szász — kantonális mintára 
megszervezett bánságra tagolását javasolta, jobbító szándékkal íródott, de szintén a régi — nyugati 
részről korábban is kevés megértéssel fogadott — argumentumokat sorakoztatta fel. Románia iránt 
ugyanekkor valóban szinte osztatlan ellenszenv nyilvánult meg az angolszászok körében, ez azon-
ban még nem jelentette automatikusan a magyar érvek elfogadását. Ld. Bajcsy-Zsilinszky Endre: 
Erdély múltja és jövője. (Fordította Göncz Árpád. Az utószót és a jegyzeteket írta Vigh Károly.) 
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Budapest, Tinódi, 1990. Különösen 77-120. és Tilkovszky Lóránt: Bajcsy-Zsilinszky Endre könyve 
Erdélyről. Világosság 1990/10. 767-779. 

133 Magyar-brit titkos tárgyalások 1943-ban. (Összeállította, sajtó alá rendezte és a bevezető 
tanulmányt írta Juhász Gyula) Budapest, Kossuth, 1978. 31. és Gellért i. m. 369. 

134 Gellért Stockholmban egy újságírókból, a kisgazdamozgalom tagjaiból és több nagyiparos-
ból álló politikai csoport képviselőjeként mutatta be magát. Ebben a csoportban nem nehéz felis-
merni a Revíziós Ligát, ám Gellért elsősorban mégis a kormány bizalmi emberének számított. Az 
általa átadott javaslathoz ld. Magyar-brit titkos tárgyalások 1943-ban. 78. és 83. 

135 д Magyar Revíziós Liga jelentései Stockholmból. 1942. december 20. és 1943. február 8. 
Fond 28/49. (Idézet ez utóbbi jelentés 10. oldaláról.) 

136 Gellért i. m. 371. A Magyar Revíziós Liga stockholmi jelentése. 1943. június 10. OSzKK 
Fond 28/49. sz. Magyar-brit titkos tárgyalások 1943-ban. 60. Időközben Gellért valamivel biztatóbb 
hírekkel is tudott szolgálni: Bernhard Newman The New Europe с. könyve a Wilson-pontokat és 
az Atlanti Chartában foglalt elveket alapul véve lehetségesnek látta a trianoni békeszerződés etni-
kai korrekcióját. Newman szerint Magyarország Csehszlovákiából megkaphatná a Csallóközt, va-
lamint néhány keletebbi területet 250-300 ezer magyarral, Kárpátaljáról mintegy 65-70 ezer ma-
gyar térhetne vissza. A második bécsi döntés határvonala elfogadható s a Bácska északi része is 
Magyarországé lehet. Minden esetben lakosságcserét kell végrehajtani, ilymódon a három szomszé-
dos országban csak kb. 500-750 ezer magyar maradna izoláltan, akiket viszont át lehetne telepí-
teni. Gellért azért tulajdonított kiemelt jelentőséget e könyvnek, mert információi szerint New-
manre szerep várt a háború utáni békerendezésben. A Magyar Revíziós Liga stockholmi jelentése. 
1943. március 23. OSzKK Fond 28/49. sz. 1-13. 

137 A július 26-i megbeszélésekhez ld. a Magyar Revíziós Liga stockholmi jelentése. 1943. 
augusztus 16. Fond 28/49. sz. és Magyar-brit titkos tárgyalások 1943-ban. 60. 

138 Juhász i. m. 380-381. Gellért i. m. 450-452. A memorandumot részleteiben közli Ullein-
Reviczky Antal: Német háború - orosz béke. Budapest, Európa-História, 1994. 172-175. Emléke-
zésében Gellért megemlíti, hogy közvetve közreműködött Wallenberg Budapestre juttatásában és 
ellátta őt néhány ajánlólevéllel is, pl. Fali Endréhez, a szakirodalom azonban nem szól erről. Gellért 
i. m. 456-458. 

139 A Külügyminisztérium jóval visszafogottabb megfogalmazásai, és ezek voltak a hivatalos-
nak tekintendők, ezzel szemben aligha voltak elegendőek a tárgyalópartnerek számára. Juhász i. 
m. 321-323. C. A. Macartney: October Fifteenth, a History of Modern Hungary. 1929-1945. Edin-
burgh, University of Edinburgh,1961. II. 121. Gellért i. m. 367. 

140 A L'Avenir címet viselő Angliába és Amerikába szánt lap francia nyelven jelent meg és 
hivatásos diplomaták és békeelőkészítők számára készült. Gellért meg is állapodott az egyik szer-
kesztővel, hogy a folyóirat hasábjain a közép- és délkelet-európai ügyeknek tekintélyes részt fognak 
szentelni, s az októberi második számhoz már cikket is kért Budapestről, amelyben a lakosságcse-
rét mint megoldást szociális és politikai alapon elutasítják. A Magyar Revíziós Liga jelentései 
Stockholmból. 1943. augusztus 15. és augusztus 16. III. OSzKK Fond 28/49. Szegedy-Maszák i. m. 
II. 344-345. Erre a propagandára egyébként Gellért — főként Ullein-Reviczky kinevezése után — 
jelentős összegeket kapott a Külügyminisztériumtól. Szent-Iványi i. m. 168. 

141 Szent-Iványi i. m. 164-167. és 177. Kállay i. m. II. 77. Tamás i. m. 56. 
142 Talpassy Tibor: A reggel még várat magára. 275. Ujpétery i. m. 430. Honti i. m. 35. Pintér 

István: A Magyar Front és az ellenállás (1944. március 19.-1945. április 4.). Budapest, Kossuth, 
1970. 119. Rubletzky Géza már 1945 végén összegezte a magyar diplomáciának a békeszerződés 
előkészítésével kapcsolatos feladatait. (Készüljünk a békére. Kis Újság 1945. december 28.) Az 
1945-ben létrehozott Tájékoztatási Minisztérium által kiadott füzetsorozatban jelent meg a koráb-
ban a Ligánál erdélyi kérdésekkel foglalkozó Szenczei László két munkája is: A magyar-román 
kérdés című (Budapest, 1946[?]) — ebben a szerző mintegy 22 ezer km2-nyi terület Magyarország-
hoz csatolását javasolta, valamint autonómiát a Székelyföld számára, melynek felügyeletét a tanul-
mány szerint magyar és a román igazságügyminiszter és az ENSz illetékes szervezete által kine-
vezett egy-egy személy látta volna el — és egy másik, Az erdélyi magyarság harca címmel (Buda-
pest, 1946). Ld. Békés Csaba: A békét a győztesek kötik. A magyar kormány békepropaganda 
tevékenysége 1945-46-ban. Aetas 1990/1-2. 29-42. 

143 Jól ismertek a keresztre feszített Magyarország és a „magyar feltámadás" sablonjai. Léte-
zett még egy, a manicheizmus kínálta fény-sötétség ellentétpárra épülő jelképegyüttes is, ám ez 
oly általánosan jellemző szimbóluma minden konfliktushelyzetnek, hogy hiba lenne speciálisan a 
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revizionizmusoz kapcsolni. Az egész gondolatmenethez ld. Pallós i. m. A területvédő propaganda 
érvrendszere c. fejezet, valamint a revíziós gyűlés leírása a 30-31. oldalról. (Vö. Canetti elemzése 
az ún. panaszvallásokról. Elias Canetti: Tömeg és hatalom. Budapest, Európa, 1991. 145-148.) 

144 a Magyar Külügyi Társaság ülésének jegyzőkönyve. 1937. október 7. OL К 605 Külügy-
minisztérium. Magyar Külügyi Társaság iratai. 1. cs. 3538/1938. sz. 

Miklós Zeidler 

LA LIGUE HONGROISE POUR LA RÉVISION 

(Résumé) 

L'étude présente traite l'histoire de l'organisation hongroise de propagande née en 1927 par 
suite de la campagne révisionniste de presse de Lord Rothermere. La Ligue Hongroise pour la 
Révision, cette organisation formellement indépendante à la fois soutenue financièrement et mora-
lement par le gouvernement, avait qualité pour encourager la conviction révisionniste de la société 
hongroise, obtenir la sympathie des intellectuels, ainsi que des politiciens ayant influence à la dip-
lomatie internationale et pour les inviter dans le camps de la révision de territoire. La Ligue, outre 
son activité de diffusion des oeuvres de propagande (livres, pamphlets, oeuvres de presse) critiquant 
les défauts du Traité de Trianon et les faiblesses de l'organisation des états de l'Europe Centrale, 
maintenait des relations personnelles avec les milieux des politiciens, des académiciens et de la presse 
par ses secrétariats étrangers. A l'intérieur, le maintien d'une ambiance adversaire à Trianon et la 
constitution d'une base de volume millionnaire mit l'accent sur la propagande extérieure. 

L'orientation et l'intensité de l'activité de la Ligue fut déterminée bien entendu par la situ-
ation de la politique mondiale: sa propagande, correspondant aux traditions et à la sympathie poli-
tique se tourna vers le monde occidental, plus étroitement vers la Grande-Bretagne et l'Italie. 
L'information en allemand eut une grande importance pour la Ligue dans les années trente pendant 
qu'elle dut faire face aux campagnes antirévisionnistes tchèques, slovaques et roumains plus tard 
surtout lors de réintégrations de territoire. La Ligue eut quelques défauts en relation de l'acquisition 
des finesses de la propagande ce qui se présenta dans le fait qu'elle lança tous les arguments 
historiques, ethnographiques, économiques, juridiques, géographiques, de la politique de sécurité et 
militaire que semblaient aptes à accroître la sympathie envers les Hongrois et à critiquer le Traité 
de Trianon. L'argumentation qui fut des fois dépourvue d'actualité et de révélation et qui fut même 
répugnante (p. ex. la vulgarisation de la passion du Christ par l'emploie du symbole de „la Hongrie 
crucifiée") eut quelquefois un effet contraire à ce qu'on souhaitait. 

La division de l'activité de la politique extérieure établie entre le gouvernement et la Ligue 
provoqua des confrontations lors de leur coopération d'une bonne quinzaine d'années. L'activité plus 
tempérée et plus fine de la diplomatie officielle fut croisée précisément par les actions retentissantes 
et maladroites des propagandistes passionnés. Malgré cela le gouvernement put tirer profit des 
travaux publicitaire préalables de la Ligue, en plus il chargea les secrétaires étrangères de servir 
d'intermédiaire lors des recherches hongroises de paix au cours de la deuxième guerre mondiale. 
L'occupation allemande en mars de 1944 d'une part mit fin aux recherches de paix séparée, d'autre 
part elle amena à l'éparpillement de la Ligue pour la Révision qui fut alors l'un des foyers des 
combattants contre le nazisme. 

THE HUNGARIAN FRONTIER READJUSTMENT LEAGUE. 
FROM TRIANON TO ROTHERMERE 

by Miklós Zeidler 
(Summary) 

The article outlines the history of the propaganda organization brought about in 1927 in the 
wake of Lord Rothermere's press campaign in Hungary. The Hungarian Frontier Readjustment 
League was formally independent but enjoyed the moral and financial support of the government. 
It expressed the revisionist position of Hungarian society and was intended to win the sympathy of 
politicians and intellectuals who were influential in international diplomatic circles and make them 
supporters of the cause of territorial revision. Besides distributing books, pamphlets, and other 
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publications sharply criticizing the Trianon peace treaty and the weaknesses of the regimes in 
Central Europe in order to influence competent foreign political circles and the public opinion of 
other countries, the secretariats of the Leage in foreign countries entertained personal relations with 
politicians, scientists, and representatives of the press there. The maintainance of the anti-Trianon 
attitude of the public at home and the support of millions served to back up propaganda abroad. 

The trends and intensity of the activities of the Leage were determined by the current situ-
ation in world politics. Tradition and political affinities made it turn toward the Western world, 
primarily Great Britain and Italy. In the 1930s German-language propaganda gained major impor-
tance, since it became vital to take up the struggle against Czechoslovak, later Slovak and Rumanian 
campaigns against frontier revision. The methods the League used in its propaganda campaign were, 
however, not quite adequate. It enumerated all arguments pertaining to history, cultural antropology, 
national security, economy, law, geography, and defense that seemed suitable to criticize the Trianon 
peace treaty and to arouse sympathy toward Hungary. The sometimes outdated, irrelevant and even 
repugnant reasoning of the League—for example the vulgar comparison Jesus Christ and „Hungary 
on the Cross"—was outright provoking at times and produced just the opposite effect. 

The division of labour between the government and the Leage during their cooperation of 
more than a decade and a half inevitable led to conflicts, too. The prudent and more delicate 
measures of official diplomacy could even be frustrated by the loud and awkward propaganda of 
these self-made politicians. Despite these problems, the government made use of the preparatory 
activities of the Leage in the press, and its secretaries abroad played an important role in peace 
feelings during the Second World War. The German occupation of Hungary in March, 1944 put an 
end not only to the Hungarian attempts at a separate peace but also to the existance of the Hun-
garian Frontier Readjustment Leage that had by that time become one the main centers of anti-Nazi 
activities. 



Hámori Péter 

KÍSÉRLET EGY „PROPAGANDAMINISZTÉRIUM" 
LÉTREHOZÁSÁRA MAGYARORSZÁGON 

A Miniszterelnökség V, Társadalompolitikai Osztályának története 
1938-19411 

A központi propagandaszerv felállításának előzményei és a hivatal megszervezése 

A két világháború közötti magyar politikai rendszerben az államilag irányí-
tott és ellenőrzött belső propagandának a harmincas évek második feléig viszony-
lag csekély szerep jutott.2 A vidéki választások nyíltszavazásos rendszere és a 
sajtócenzúra korlátozott alkalmazása a politikai elit szerint olyan hatékony köz-
vélemény-ellenőrzést és irányítást jelentett, hogy a direkt propaganda bevezetését 
nem tartották szükségesnek. 

A modern propaganda, mint állami feladatkör Magyarországon ezért csak 
az 1930-as évek utolsó harmadában jelenik meg a közgondolkodásban, szoros ösz-
szefüggésben a „nemzetnevelés" terjedő gondolatával, a fokozódó (vagy inkább 
tudatosuló és veszélyessé váló) szociális feszültségekkel, a háborúra való felkészü-
léssel és nem utolsósorban a „valódi" (tehát állandó tagsággal rendelkező, s két 
választás között is funkcionáló) pártok vidéki megjelenésével.3 Hozzájárult min-
dehhez az uralkodó körök azon felismerése (mely gyakran a rádöbbenés erejével 
hatott), hogy a társadalmi jelenségek jelentős részének, de mindenekelőtt az em-
berek politikai gondolkozásának kontrollálása teljességgel kicsúszott kezükből4. 
Éppen ezért a „nemzetnevelés", mint eszmei célkitűzés mellett a legtöbb szerző 
az egyre inkább állami hatáskörbe kerülő szociálpolitika részeként, illetve kiegé-
szítéseként jelölte ki a propaganda szerepkörét.5 

A cél újszerű megjelenítését azonban egy darabig nem követték újszerű esz-
közök; a politikai közhangulat befolyásolásának formája — némely, Gömbös-kor-
mány alatti, kétes sikerű kísérletet leszámítva6 — a napisajtó maradt. John Lu-
kacs szerint Európa keleti felében az újságelőfizetők többsége az első generációs, 
kritikátlan olvasók közé tartozott.7 A magyar kormányzat számára ez előnyös 
helyzetet teremtett, amit azonban nem tudtak teljes mértékben kihasználni. Az 
olvasók társadalmi-földrajzi megoszlása meglehetősen egyenetlen volt: a szegény 
földműves réteg, melynek politikai aktivizálódása egyszerre jelenthetett veszélyt, 
de — megfelelő „irányítás" esetén — esélyt is egy konzervatív, esetleg fasiszta-
korporatista reform bevezetésére, gyakorlatilag teljesen kimaradt az újságolvasói 
körből,8 s más hagyományos, pl. rádiós propagandával sem volt elérhető. 
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Az állami propaganda által igényelt új szerepkörre bőven kínálkoztak Ma-
gyarországon is meghonosítható külföldi minták. A német9 vagy olasz10 megol-
dáson kívül számos más példa is szóba jöhetett; ezek közül Imrédy — személyes 
rokonszenve és a őt támogató fiatalok vonzódása alapján — a portugál, többé-ke-
vésbé rejtve megszervezett, s nyilvánosan csak a külföld felé működő Nemzeti 
Propaganda Titkárságot (Secretariado da Propaganda Nacionalt) tartotta a ma-
gyar miniszterelnökség számára követendő mintának.11 

Imrédy nyíltan vállalt, sőt hirdetett katolikus,12 a korporáció pápai tanítá-
sával rokonszenvező világnézete,13 egyénisége újszerűen hatott Magyarországon. 
Elődje, Darányi még egyfajta reform-liberális nézetrendszert követett, s szürke 
egyéniség volt. Közéleti szereplései, a közvélemény számára kialakított én-képe 
elődjei közül inkább Bethlen Istvánéhoz, semmint Gömböséhez hasonlított: tipi-
kus, a nyilvánosságnak szánt nyilatkozatai a különféle társaskörök vacsoráin el-
mondott beszédek voltak (ezen még a győri program meghirdetésekor megrende-
zett, nagyszabásúnak szánt népünnepély és az ott elmondott beszéd sem változ-
tat). Altalánosságban Darányi a közvélemény befolyásolására — a több oldalról 
jövő kezdeményezések ellenére — a hagyományos eszközöket (sajtó, rádió) a ha-
gyományos módon (közvetett irányítás „irányelvek" adásával, a Miniszterelnök-
ség Sajtóosztálya útján) akarta felhasználni. Mindazonáltal a központosított álla-
mi propagandaszerv létrehozására vonatkozó tervek már a Darányi-kormány alatt 
elkészültek, azonban a tervezgetésen és a vezető személyekkel kapcsolatos előze-
tes tájékozódáson kívül csak egy, igaz, fontos dolog történik: az április 6-i minisz-
tertanács Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter előterjesztésére 300 000 Pengő pót-
hitelt engedélyez a Miniszterelnökségnek, „az újonnan szervezendő sajtó- és pro-
pagandaszerv költségeinek fedezetére".14 

Az összeget Darányinak már nem volt alkalma felhasználni. Április 3-án a 
kormányzó rádióbeszédet mondott az Anschlussról, s külpolitikai mondanivaló 
mellett a kormánnyal szembeni bizalmatlanságára is utalt, burkoltan gyengeség-
gel vádolva azt.15 Nem sokkal később megindultak a kormányalakítási tárgyalá-
sok. Imrédy miniszterelnök jelöltségét több forrás is sejteni engedte; a többi tárca 
elosztása is hamar megtörtént, Bornemissza Géza és Hóman Bálint minisztersé-
gének kivételével.16 A kompromisszum az utóbbi esetben született meg nehezeb-
ben; végül Antal István ötletére17 ideiglenes tárcanélküli miniszterséget kapott a 
nemzeti propagandaszerv megszervezésére. 

Imrédy miniszterelnökké való kinevezése stílusváltást is jelentett Magyaror-
szágon: a hagyományos, távolságtartó politikusi ideálképpel szakítva egyszerre 
követte a szuggesztív, tüzes szónok, és — talán egy kissé Oliviera Salazar portugál 
diktátor példáját követve — a hűvös komolyságú és nagy szakértelmű bankszak-
ember professzoros szerepét. A precíz közgazdászi képet a sajtó alakította ki 
róla,18 Imrédy inkább csak passzívan vállalta. Ezt az imázst ugyanakkor rontotta, 
hogy — annak ellenére, hogy rögtön képviselőházi bemutatkozó beszédében az 
ellenkezőjét ígérte —,19 eleinte sok mindenben meglehetősen ködösen fogalma-
zott. Mindenekelőtt a szociálpolitikai reformok körében kerülte a konkrét tervek 
hirdetését, és élt inkább homályos ígéretekkel, „szerves, totális reformot"20 ígérve. 
Ez nem jelentett mást, mint a magyar társadalom, politika és nem utolsósorban 
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az érdekképviseletek korporativ átalakitását.21Terveiben, azok szociális-társadal-
mi szempontból nagyszabású volta ellenére — illetve egyes politikai körök eseté-
ben éppen ezért — csak korlátozott támogatásra számíthatott. Az országgyűlés 
és a politikai pártok mértékadó személyiségei csak komoly fenntartásokkal támo-
gatták. A közvéleményt hagyományosan befolyásoló újságok nagyobb része inkább 
kötelességszerűen dicsőítette,22 annak ellenére, hogy az előfizetők körében előd-
jeinél kétségkívül népszerűbb volt.23 A nyilvánosság egy kis, de egyre befolyáso-
sabbá váló része viszont — legalábbis kezdetben — feltétel nélkül mellé állt: ez 
az ifjúkatolikus mozgalmak jobb szárnya volt.24 Mellettük számíthatott a szociá-
lisan érzékeny, s a pápai enciklikákat, katolikus társadalom-szervezési elméleteket 
ekkoriban megismerő alsóklérusra is. A papi koronákon (esperesi kerületenként 
tartott lelkészi összejöveteleken) és a Divini Redemptoris25 enciklika által előírt 
— bár Magyarországon akkoriban még csak kevésszer megtartott — heti szociális 
megbeszéléseken főként a fiatal káplánok és plébánosok többször tárgyaltak arról, 
hogy szabad-e a szentbeszédekben Imrédy támogatására felszólítani a népet. A 
református vidékeken helyenként Gömbös utódjának tartották, s tőle várták az 
akkor elmaradt reformok véghezvitelét.26 Hozzájárult ehhez, hogy néhány, már 
korábban bevezetett szociális intézkedést és szervezetet sokan (inkább ok nélkül, 
mint okkal) Imrédy nevéhez kapcsoltak.27 

Imrédy előtt kezdettől nyilvánvaló volt, hogy a vonakodó, később pedig oly-
kor nyíltan ellenséges28 sajtó hagyományos eszközökkel történő befolyásolása ön-
magában csak defenzív megoldást jelentett; aligha biztosíthatta az „egységes köz-
vélemény" kialakítását, vagyis azt, hogy a kormánypolitikát széles társadalmi 
bázis támogassa.29 A miniszterelnök mindemellett pontosan tisztában volt azzal, 
hogy az újságok sokkal inkább a közvélemény formálói, semmint hiteles közvetí-
tői,30 s hogy a „nép" és az ország vezetői közti hagyományos információs csatornák 
ekkorra egyre kevésbé képesek betölteni szerepüket.31 

Mindezen okok vezettek oda, hogy Imrédy a központi propagandaszerv sür-
gős felállítása mellett döntött. Hóman Bálint, a kijelölt vezető már megbízatása 
átvételének másnapján nyilatkozott terveiről.32 A szavaiból azonban csak az de-
rült ki, hogy munkatársa mindössze egy van, Antal István igazságügy-miniszté-
riumi államtitkár és még egyiküknek sincsenek konkrét elképzelései. A szervezeti 
és alárendeltségi kérdésekről sem közölt semmit, csak azt sejtette, hogy nem önálló 
minisztérium megszervezéséről, hanem csak egy hivatalról van szó. (Ennek ugyanakkor 
ellentmondani látszik, hogy Antal István nem sokkal később Berlinbe utazott 
Hanke propagandaminisztériumi államtitkárhoz a „német... propaganda szerve-
zetét tanulmányozandó".33 Ez és több más jel utal arra, hogy Antal kezdettől egy 
német típusú propagandaminisztérium honi megvalósítását szorgalmazta, saját 
vezetése alatt.34 

Sajnos a szervezés kezdeti szakaszát, Hóman tevékenységét adatok hiányá-
ban nem lehet rekonstruálni. Az bizonyos, hogy többekkel folytatott tárgyalásai35 

után Dr. Kovrig Bélát választotta ki a Miniszterelnökség V Ügyosztályának veze-
tőjévé. A választás oka nem ismert, de sejthető, az mindenképpen közrejátszott 
benne, hogy Kovrig ekkor (mindössze 38 évesen) az OTI aligazgatója volt.36 Gyors 
karrierjét sokan annak tulajdonították, hogy nevelőapja, Dréhr Imre, Vass József 
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népjóléti miniszter jobbkeze és egyben a megszüntetett Népjóléti Minisztérium 
utolsó államtitkára volt.37 Kovrig számos szociálpolitikai tárgyú könyv szerzője-
ként behatóan ismerte az akkor legkorszerűbbnek számító angolszász társada-
lompolitikai irányzatokat is. Nézetrendszere általánosságban a „szociális keresz-
ténységen" alapult, ugyanakkor — habár karrierje folyamán maximálisan kihasz-
nálta azt — visszásságai miatt elvetette a demokrácia Magyarországon akkor fen-
nálló formáját, s következetesen képviselte egy „reform-fasizmus" hazai beveze-
tésének szükségességét.38 Szakértelme mellett azért is eshetett reá Imrédy vá-
lasztása, mert kiterjedt társasági-társadalmi és szakmai kapcsolatokkal bírt, s 
mindemellett Imrédyvel személyes jó, sőt baráti viszonyban volt.39 

Kovrig Bélának, mint kijelölt miniszterelnökségi osztályvezetőnek első mun-
kája (az általában Hóman Bálint nevéhez kapcsolt) törvényjavaslat40 kidolgozása 
volt. A tervezet egy, a Miniszterelnökség alá rendelt, központi szervezésű hivatal 
létesítését irányozta elő, az egyes szaktárcák felett álló hatókörrel,41 s Hóman az 
1938. július 11-én tartott minisztertanácson mutatta be.42 A másnapi lapok szinte 
kivétel nélkül ismertették az eseményt, azonban egyikük sem kommentálta. Mind-
össze annyit tettek hozzá — új fejleményként - , hogy az új hivatal43 vezetését 
valószínűleg Hóman Bálint helyett Antal István addigi igazságügy-minisztériumi 
államtitkár fogja végezni.44 

A minisztertanácsi döntés után megkezdődött a gyakorlati szervezőmunka. 
Antal hamar elérte, hogy ne csak az V, Társadalompolitikai Osztály felügyeleti 
jogát kapja meg, hanem valamennyi, propagandával foglalkozó miniszterelnökségi 
hivatalét.45 Ezekből július végére megszervezte a Magyar Királyi Miniszterelnök-
ség Nemzetnevelési Csoportját. Az ezen belüli új, V Osztály megszervezését azon-
ban nem Antal István, hanem Kovrig Béla végezte el. Az Osztály ügykörét is az 
ő javaslata46 alapján jelölték ki: „kezdeményezés és tényleges közreműködés a 
nemzeti közgondolkodás elvi (ideologikus) alapjainak kialakulásánál (sic!) ... A 
nemzet eszményeinek és eszméjének elmélyítése a köztudatban.... a magyar kö-
telességtudat általánosítása, a hazaszeretet, az önfeláldozó kötelességteljesítés, a 
nemzettel való mindenben azonosulás, az áldozatközösség és a nemzetszolgálat 
szellemének ébrentartása és fejlesztése, az esetleg tapasztalható társadalmi dep-
ressziónak tervszerű hangulatkeltéssel való ellensúlyozása, a nemzet életének i-
rányítóiba vetett bizalom fenntartása és általánosítása." „A falu népének megfe-
lelő időközben történő tájékoztatása a legfontosabb hazai és külföldi eseményekről 
s azokról az őket érintő intézkedésekről, melyek gazdasági, szociális, kulturális 
helyzetükben számukra előnyt jelentenek.... Az ország szellemi gócpontjain évente 
tartott legkülönbözőbb előadások,... A ponyvairodalom megfigyelése, befolyásolá-
sa, nemesítése. Kapcsolatkeresés az élő magyar irodalommal s a néphez közelálló, 
építőkészségű írók alkotásainak közvetítése a legszélesebb olvasóközönséghez." 
Külön figyelmet érdemel a vidék előtérbe helyezése: ennek oka nem elsősorban 
a rendszer „parasztromantikájában" keresendő, hanem mindenekelőtt abban, 
hogy a hagyományos sajtóbeli kormánypropaganda a falvakat nem érte el.47 

A feladatkörök fenti meghatározása alapján egyértelmű, hogy a létrehozott 
Társadalompolitikai Osztály (ellentétben Kovrig eredeti elképzelésével és vissza-
emlékezéseivel48) nem szociológiai-szociálpolitikai tanácsadó, hanem az állami-
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kormányzati propagandát közvetlenül irányító, egyes esetekben abban tevőlege-
sen résztvevő intézményként szerepelt Imrédy és Kovrig terveiben.49 A leírásból 
teljes mértékben hiányzik az eszközök megjelölése; habár sokrétű és szerteágazó 
tevékenységet írt elő, az ehhez elengedhetetlen dolgok (tényleges hatáskör, a hi-
vatali összeköttetések, és az alá- és fölérendeltségi viszonyok) tisztázása nem tör-
tént meg. Mindez előre láthatóan komoly problémák forrása volt. 

A hivatali személyzet összeállítása ezzel szemben nem ütközött nehézségek-
be. Kovrig saját szakmai ismeretségi körét vette fel:50 ezek széles látókörű, művelt, 
többfajta feladattal megbízható, néhány esetben51 kiemelkedő, sőt a szakterületén 
nemzetközileg híres szakemberek voltak. Az alacsony létszám — mindössze tíz 
fő — mindazonáltal komoly korlátja volt a kijelölt hatalmas munka sikeres elvég-
zésének. 

Hatáskörvita a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériummal 

Annak az oka, hogy Imrédy a kiépülőfélben levő miniszterelnökségi propa-
gandaosztályt igyekezett a lehető legnagyobb hatáskörrel felruházni, nemcsak ál-
talános politikai nézeteiben kereshető, hanem abban a (Kovrig által többször meg-
erősített) meglátásában, hogy a propaganda szétforgácsolása, megosztása külön-
böző hivatalok és minisztériumok között a hatékonyság rovására fog menni, a 
speciális magyar tervek által megkövetelt, és sokszor hangsúlyozott bizalmas szer-
vezést (tulajdonképpen a titkosságot és „titokzatosságot"52) pedig egyenesen le-
hetetlenné teszi. A hatáskör lehető legszélesebbre szabása előre láthatóan súrló-
dásokat idézett elő, mindenekelőtt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériummal. 
Imrédy ezt az összeütközést vállalta, egyrészt, mert Kovrigot személyes barátjá-
nak, míg Teleki Pál minisztert riválisának tekintette,53 másrészt pedig a tanácsa-
dóival együtt ügy látta, hogy a VKM nem képes érdemben befolyásolni a magyar-
országi közhangulatot. 

Ezeknek az okoknak tudható be, hogy Imrédy nagyszabású tervvel állt a 
minisztertanács elé: egy meglehetősen bő listával, mely azokat a hatásköröket 
tartalmazta, melyeket a Miniszterelnökség alá kívánt vonni. A népművelési rádi-
óelőadások, a nemzetnevelési propagandakiállítások, a nemzeti önismeretre vo-
natkozó pályázatok, a szabadidőmozgalom ügyei, a külföldi propaganda, a diapo-
zitívtár, a tanintézeteken kívüli nőmozgalom ügyei, továbbá általánosságban min-
den, a 21. évét már betöltött polgárt „célbavevő" propaganda (melyek korábban 
VKM hatáskörben voltak), mind miniszterelnökségi ügy lett volna. A VKM ha-
táskörében a színházak (de a népszínmű már nem!), a „kifejezetten ifjúsági és 
kultúrpolitikai" ügyek, továbbá (Telekire való tekintettel) a cserkészet maradt 
volna54 - tehát a hagyományos keretekben is többé-kevésbé jól dolgozó nemzet-
nevelési szervezetek, illetve azok, melyekhez a „hagyományos" szakértelem és 
társadalmi kapcsolatok kellettek. 

Hiába szerepelt a miniszterelnöki előterjesztés indoklásában, hogy „...csor-
bítatlan marad a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter hatásköre még ama 
közfeladatokban is, amelyek ellátása a gyakorlatban szükségképpen érintkezik a 
nemzet felnőtt tagjainak politikai nevelésével",55 egyértelműek voltak az előter-
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jesztés indítékai.56 Imrédy szándékairól árulkodott, hogy megfellebbezhetetlen 
módon, szinte tételezés nélkül jelölte meg a költségeket.57 

A VKM természetesen nem késlekedett az ellenlépéssel. 1938. december 
18-án Zsindely Ferenc államtitkár vezetésével a VKM osztály- és főosztályvezetői 
értekezletet tartottak, ahol a lehető legélesebb hangon keltek ki Imrédy eljárása, 
sőt, meglehetősen durván, személye ellen.58 Az értekezleten több javaslat is el-
hangzott, de a lehetséges eljárásban nem tudtak megegyezni. Egyesek a disszidens 
NEP-csoportot akarták felhasználni nyomás gyakorlására - de az ekkor már mesz-
sze nem volt egységes.59 Végül úgy döntött az értekezlet, hogy Telekit kérik fel: 
tiltakozzék a miniszterelnöknél. Sajnos nincs közvetlen bizonyítéka annak, hogy 
a kultuszminiszter ezt megtette. Az azonban bizonyos, hogy 1938. december 23-
ára egy egyeztető értekezletet tartottak a Miniszterelnökség és a VKM között.60 

A jegyzőkönyv szerint az értekezlet eredménytelenül zárult. A Miniszterel-
nökséget képviselők — részben győzelmük tudatában — helyenként meglehetősen 
gúnyos, sőt támadó hangot ütöttek meg.61 Jellemző Kovrig (és a mögötte álló 
Imrédy) nézete a valamivel korábban létrehozott faluszolgálatról: „Mit csinált 
eddig ezen a téren a VKM? Semmit! A faluszolgálat nem azonos a falukutatással. 
Az utóbbi szociográfiái munka, amelyet egyes kutatók végeznek,... s amihez bizony 
támogatást nemigen kaptak; annál inkább okoztak nehézséget a hatóságoknak.62 

A faluszolgálat a falun élő lakosság olyan intézményekkel való ellátását jelenti,63 

... amelyek segítségével tudja a kormányzat magának széles és ilyen szempontból 
elhanyagolt népi rétegek jóindulatát a maga számára biztosítani."64 

Végül a hatáskörvitában győztes Imrédy messzebbre ment, mint eredetileg 
tervezte: végső soron — a fentebb felsoroltakon kívül •— rátette a kezét a filmügyek-
re,65 a színészkérdésre, az általános- és szakkamarák megszervezésére, a szabad-
téri előadásokra, a könyvnapra, a teljes iskolán kívüli nemzetnevelésre, a nem-
zetközi oktatási szerződések végrehajtására, a külföldi propagandára és idegen 
államokban működő magyar kultúrintézményekre, sőt még a cserkészet anyagi 
támogatására is - egyszóval majdnem mindenre, kivéve a háborús segédszolgálat 
szervezési ügyeit (ezek eredetileg a nőmozgalmi ügyekkel lettek volna összekap-
csolva), illetve a hivatalos közlönylapot, a Budapesti Közlönyt.66 

A propaganda- és társadalompolitikai munka kezdetei 

A Miniszterelnökség V, Társadalompolitikai Osztályán a „hivatalszerű", 
rendszeres munka megkezdését a felvidéki konfliktus és a Felvidék visszacsato-
lására irányuló propaganda sürgető volta miatt el kellett halasztani.67 München 
után a magyar politika csaknem valamennyi tényezője a kérdés gyors rendeződé-
sére számított. Az, hogy katonai, döntőbírósági vagy népszavazásos döntés fog-e 
születni, nyitott kérdés volt, de a legvalószínűbbnek az utóbbi látszott.68 A nép-
szavazás eredményére azonban az a tény, hogy Csehszlovákia a korszak egyik 
leghaladóbb szociálpolitikájával bíró állama volt, kedvezőtlen hatással lehetett; a 
felvidéki mezőgazdasági munkabérek általánosságban magasabbak voltak a honi-
énál, ráadásul a Magyarországon régóta megígért mezőgazdasági minimálbér-
meghatározást, munkanélküli biztosítást Prága már korábban bevezette. Mindez 
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komolyan aggasztotta a magyar kormányköröket.69 A képet tovább árnyalta a 
felvidéki magyarság, főleg a fiatalság hangadó részének beállítottsága, mindenek-
előtt a katolikus mozgalom, a SZKIE70 és az Actio Catholica köré csoportosuló 
értelmiségi fiatalok kérdése.71 Az ő föllépésük több kérdésben, pl. a földreform 
ügyében tanúsított határozott és radikális álláspontjuk könnyen zavarokat okoz-
hatott — és a visszacsatolás után okozott is — a magyar belpolitikában. 

A vázolt helyzetben természetesen a propaganda fontossága lényegesen meg-
nőtt. Komoly veszély volt ugyanis, hogy a müncheni kedvező döntést a tömegek 
az elmúlt tizennyolc év oktatásának és propagandájának szellemében fogják „le-
reagálni": követelni fogják az azonnali fegyveres fellépést és így a kormány idő-
húzásra, kivárásra és esetleges külföldi támogatásra építő politikáját belülről te-
szik lehetetlenné.72 

Ebben helyzetben a még szervezés alatt álló Y Osztály keveset tehetett. 
Nemhogy egy országos propagandahálózat, de még egy napiszinten jól működő 
hivatal sem állt a rendelkezésükre.73 Ezért jobb híján a társadalmi egyletekhez74 

fordultak, s mindenekelőtt személyes ismerőseiken keresztül igyekeztek a kor-
mány álláspontját „bizalmasan" terjeszteni s tömegtámogatást szerezni. Az el-
küldött körlevelek hangja a baráti kérés és a hivatalos, majdnem utasítás jellegű 
közt széles skálán mozgott: előadások, egyleti gyűlések, vacsorák, sőt, tömegde-
monstrációk tartását sürgették, melyeken „ki kell fejezni a bizalmat a kormány 
iránt", tüntetni kell a felvidéki kérdés mielőbbi megoldásáért, - de „el kell kerülni 
a katonai beavatkozás sürgetését, mert erre még nem vagyunk elég erősek" és 
figyelemmel kell lenni „Románia és Jugoszlávia érzékenységére" is.75 

Az egyesületi-társadalmi propaganda azonban csak a közvélemény egy szűk 
körére lehetett hatással, ráadásul a terület-visszacsatolás előtt a felvidéki szava-
zópolgárokat egyáltalában nem, vagy csak alig érte el, s ezért mellette több tervet 
dolgoztak ki a közvetlen, mindenekelőtt szociális-társadalmi kérdésekkel össze-
függő propagandára. Jó példa ezekre Kovrignak az a javaslata, hogy a sajtót az 
addiginál sokkal nagyobb mértékben a szociális kérdések (azaz a kormány szociális 
reformtervei) felé kell orientálni: „E téren nem szabad beérni az általános politikai 
irányítással! Gazdasági, szociálpolitikai irányítása a publicisztikának elengedhe-
tetlenül szükséges, mert e téren messze le van maradva a korszellem követelmé-
nyei mögött." (Ez részben a gyakorlati cselekvést is pótolta volna: Kovrig meg-
jegyzi, hogy erre sem idő, sem pénz sincs.76) Újdonságnak számít, hogy a napilapok 
eddig „elhanyagolt" rovatainak (társasági hírek, színes írások, sőt bűnügyi ripor-
tok) fokozott ellenőrzését is javasolta, felismerve ezek elsődleges propagandahor-
dozó jellégét. Emellett újra megjelenik a régi terv,77 a néplap kérdése is. Tekin-
tettel azonban egy ilyen újság túlzott költségeire, áthidaló megoldásként a községi 
faliújság bevezetését ajánlja: „legalább egy, a falvak középponti helyein kitett fa-
lilapot" szükséges beindítani, „mely anyagait közvetlenül a Miniszterelnökségtől 
kapná",7 8 de a titkosság legnagyobb mértékű betartása mellett. Kovrig itt is hi-
vatkozik „a magyar faj speciális lelki beállítottságára", arra, hogy a nyílt propa-
ganda inkább az ellenkező hatást éri el, s ellenzi, hogy a faliújság mint hivatalos 
kormánypropaganda jusson el az érintettekhez.79 
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A felvidéki kérdés konkrét teendőin túlmutatott a képzőművészeti propa-
ganda terve.80 Szerzője dr. vitéz Nagy Zoltán: tartalékos honvédszázados, az osz-
tály munkatársa, MABI osztályvezető, akinek igen jó barátsága Werth Henrikkel 
közismert volt.81 A terv lényege: megfigyelni a művészek és művészeti csoportok 
„politikai, társadalmi, gazdasági tevékenységét", s ezeket a megnyilvánulásokat 
a háttérből irányítani. Az eszköz ehhez a művészeti kamarák rendszere;82 meg-
szervezésüket a legsürgősebb feladatnak tekinti, ugyanis nélkülük „ezen körök 
hatékony ellenőrzése lehetetlen". Ugyanevvel az indokkal sürgette alkotók állami 
foglalkoztatását: pályázatok kiírását nemzeti és állami célokat elősegítő témakö-
rökben.83 A terv rendkívül sokban hasonlított a német művészeti propagandára;84 

ennek oka a katonai cenzúra kiterjesztésére törekvő honvédségi vezetők (minde-
nekelőtt a vezérkari főnök Werth Henrik) erőteljes németbarátságában volt ke-
reshető.85 Ezeket a köröket a német példa követésére ösztönözte a „totalitás" 
eszméje, a háborúra való készülődés is, olyannyira, hogy a „hátországban rend 
legyen!" elv érvényesítése érdekében még a nyílt alkotmányellenes fellépéstől86 

sem riadtak vissza. Gondolkodásukban a művészet ellenőrzése a társadalom „to-
tális" ellenőrzésének volt a része.87 

A tervek összességükben egy központosított propaganda kialakítását céloz-
ták, s ez egybevágott Imrédy elképzeléseivel. A legtöbb javaslat azonban ennek 
ellenére papíron maradt: részben költségigényes voltuk akadályozta meg végre-
hajtásukat (mindenekelőtt a szociális tervek esetében), részben pedig az ellenér-
dekelt laptulajdonosok és más nagyhatalmú „társadalmi tényezők" emelték fel a 
szavukat ellenük.88 A kevés megvalósított tervezet közül a legfontosabb a sajtó-
kamarák megszervezése volt. Létrehozásukat már a harmincas évek közepén szor-
galmazták, s Imrédy is ígéretet tett programbeszédeiben megvalósításukra,89 a-
zonban az elkészült rendelettervezet — végleges formájában90 — nem a korábbi 
elképzelések nyomán haladt s szinte teljesen megegyezett Kovrig ilyen irányú 
javaslatával.91 

A propaganda mellett az Osztály másik szerepköréről — arról, hogy az aktív 
szociálpolitikát, mint a „társadalmi propaganda leghatásosabb eszközét"92 a Mi-
niszterelnökség hatáskörébe vonva erre az osztályra bízzák — sem mondtak le. 
Ugyanakkor arról, hogy egy ilyen kislétszámú, és egyoldalú szakmai összeállítá-
sú9 3 csoport általános irányító szerepet vállaljon, nem lehetett szó. Kovrig ezért 
kénytelen volt elképzeléseit egy tanácsadó központ felállítására redukálni, mely 
mindvégig a háttérben maradva,94 pontos helyzetismeret birtokában95 segíti a 
szakminisztériumok és elsősorban az ezeket irányító és ellenőrző, majd a reform 
továbbhaladtával kiterjesztett hatáskörű Miniszterelnökség munkáját. Ennek ér-
dekében gondos sajtófigyelést végeztetett,96 és gyakran kért fel külső munkatár-
sakat — főleg személyes ismerősei és egykori kollégái közül — egyes kérdésekben 
való javaslattételre.97 

A konkrét szociálpolitikai tervek készítése csak Imrédy kaposvári beszéde 
után kezdődött meg. A miniszterelnök nagyszabású programjából98 közvetlenül 
mindenekelőtt a szabadidő-intézményre tett ígéret és a földügy érintette az Y 
osztályt.99 Az utóbbi volt ekkor a legsürgősebb. A parasztság türelmetlenül várta 
a régóta ígért földreformot, s komoly veszélyt jelentett, hogy körükben egyre fo-
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kozódott a nyilas izgatás.100 Habár a nyilasokkal szemben Imrédy a törvény szi-
gorát kezdettől fogva alkalmazta101 úgy, hogy közben programjukat részben ma-
gáévá tette, nyilvánvaló volt, hogy tényleges szociálpolitikai intézkedések nélkül 
veszélyességük nem fog csökkenni. 

Kovrig valószínűleg a miniszterelnök utasítására állította össze javaslatát a 
mezőgazdasági öregségi biztosítás megreformálására. Ezt a régóta tervezett és 
sürgetett102 intézkedést az 1938:XII. törvénycikkel iktatta törvénybe az országgyű-
lés. Azonban a törvény számos fogyatékossággal bírt. Ezek miatt számosan bírál-
ták a jogszabályt, köztük Kovrig is,103 még OTI-igazgatóhelyettesként, meglepően 
kemény szavakkal: „Havi 5-6 pengő ez a tapasztalati életvalóság [ti. a várható 
nyugdíj], ettől várják a szociális feszültség enyhülését... Még rosszabb [a helyzete], 
ha olyan vakmerő volt, hogy a falatot magától elsajnálva összegyűjt két holdra 
valót, hogy ha elpusztul, családjának legyen legalább betevő falatja. Elveszett díj-
tartaléka az a büntetéspénz, amivel azért sújtják, mert takarékos, előrelátó, csa-
ládja jövőjéért aggódó igaz ember." 

Nyolc hónappal később, már mint miniszterelnökségi osztályvezető mond-
hatott véleményt ugyanéiról a témakörről.104 A „belső használatra szánt"105 írásban 
egészen más retorikával és indoklással él: „Meggyőződésem szerint nap-nap után 
kellene — erőteljes propagandisztikus előkészítéssel és utóbb pedig az intézkedé-
sek hangszerelésével — az alábbi intézkedéseket megtenni..." A bevezető hang-
neme ellenére jól előkészített és széleskörű volt az általa kidolgozott reformprog-
ram: kiterjedt a bánya-biztosítás reformjára,106 a meleg ebédre a falusi iskolákban 
(„Angliának nem derogál, nekünk se derogáljon!"), az ipari felmondási időre, a 
családiház-építések elősegítésére, a vidéki és városi egészségvédelemre, az ipari 
magánalkalmazottak minimálbérének bevezetésére és az állami cégeknél fizetett 
bérnek ehhez való igazítására, stb. A telepítés meggyorsításánál, illetve a mező-
gazdasági bérminimum felemelésénél viszont hangsúlyozta a propagandisztikus 
előnyöket, hangsúlyozva, hogy elsősorban az északi megyékben kell az intézke-
déseket bevezetni - nem azért, mert ott voltak a legalacsonyabbak a mezőgazda-
sági keresetek,107 hanem mert ott kellett a leginkább demonstrálni, hogy a magyar 
állam gondoskodik a parasztságról.108 A mezőgazdasági biztosításnál (pontosab-
ban széleskörű kiteijesztésénél) sem a szociálpolitikai előnyöket, hanem a „nagy-
politikára" való kedvező hatást emelte ki. (A két mű feltűnően eltérő stílusát 
indokolja, hogy az irat Antal Istvánnak, az Osztály felügyelőjének a kezén ment 
keresztül, s ő éppen nem szociális elkötelezettségéről, sokkal inkább gátlástalan 
törtetéséről volt híres.109) Bizonyos, hogy az előterjesztés átkerült a Miniszterel-
nökségre, s egy részét Imrédy — részletekben is elfogadva Kovrig javaslatait — 
meg is valósította.110 Nem valósult ugyan meg, de mint az erőltetett — és fantá-
ziátlannak, sőt együgyűnek mondható — propaganda példáját érdemes megemlí-
teni az űn. „Gyermekcukor-akciót"111 is. Napi három kockacukor kiosztásától a 
mezőgazdasági életviszonyok jelentős javulását, a mezőgazdaság munkásság fize-
tésének emelkedését várta az ismeretlen előterjesztő,112 de emellett még azt is 
hozzátette: a hadsereg tisztjei bizonyára egy emberként sorakoznának fel a kor-
mány mögött, mert látnák, az gondol az újoncok erőnlétére és a nemzet „biológiai 
értékállományára' '.113 
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Akárcsak a „Gyermekcukor-akció", a szabadidő állami megszervezése is csak 
terv maradt.114 Korábban sokan és sokat cikkeztek a témáról,115 kihangsúlyozva, 
hogy az állam egyenes kötelessége polgárainak jólétéről gondoskodni, amihez a 
szabadidő egészséges eltöltése elengedhetetlen. A kormányzat érdeklődését erre 
a témára egyrészt a munkás természetjáró-körök sikere (melyek a kormánypoli-
tikának mindenkori potenciális ellenfelei is voltak), másrészt pedig egyes konkrét 
kezdeményezések (filléres vonatok, egyes üzemek által szervezett üdültetések116) 
hívták föl. Kovrig Imrédy utasítására állította össze javaslatát,117 mely anyagi 
téren ötvözése volt az olasz és a német szabadidőmozgalom megoldásainak,118 de 
velük szemben szigorúan az önkéntesség elvét követte, szervezetében pedig az 
angol Organisation of Leasure-ra emlékeztetett.119 A tervvel Imrédy érdemben 
már nem tudott foglalkozni (végleges változata ui. csak két héttel lemondatása 
előtt készült el), Teleki pedig nem is akart, részben mert az ő elit-nevelési elmé-
leteitől a proletárok szabadidejének megszervezése idegen volt, részben pedig 
azért, mert a meglévő szervezeteket (cserkészetet, részben pedig a leventét) al-
kalmasnak tartotta a fiatalság iskolán kívüli nevelésére. 

A kormány számára írt tervezetek, illetve a Felvidékkel kapcsolatos propa-
gandaakciók mellett már az Osztály működésének legelső időszakában megindult 
a társadalmi szervezetekkel való tervszerű kapcsolatteremtés, eleinte csak a sze-
mélyes ismeretségeken keresztül.120 Az eredeti elképzelés szerint egy „földalatti" 
hálózatot kellett létrehozni, mely a kormány szándékait közvetíti „lefelé" és a 
társadalom igényeiről, hangulatáról tájékoztat „felfelé". Az ötlet korábban szüle-
tett, de csak a Felvidék visszacsatolása után jutott el a kivitelezésig. 

A Társadalompolitikai Osztály kezdettől kereste a kapcsolatot a legkülönfé-
lébb társadalmi egyesületekkel, közülük is mindenekelőtt az olyan, frissen létre-
jött szervezetekkel, amelyek nagyobb tömeget voltak képesek megmozgatni (vagy 
amelyeknél számítani lehetett erre121). Akadályt jelentett azonban, hogy ezek 
minden, a kormány részéről felajánlott támogatást enyhe gyanúval kezeltek, be-
folyásolási, gyakran pedig ellenőrzési szándékot sejtve mögöttük (ritkán ok nél-
kül). Ezért és talán az alacsony költségigénye miatt Kovrig az ismeretterjesztésre 
helyezte a hangsúlyt: saját — és munkatársai — múltjából122 tudhatta, hogy a 
magyar vidéken hatalmas tudásszomj halmozódott fel, s hogy az önképzés formái123 

— mindenekelőtt spontán formái — a helyi társadalmi hangulat alakításában 
fontos szereppel bírnak. A Társadalompolitikai Osztály tevékenységi körének egyik 
legfontosabb elemévé ezért az előadók „kölcsönzése" vált: ezek a helyi egyesüle-
tek, társulatok kérésére ingyen (pontosabban a Miniszterelnökségi költségvetés 
terhére) tartottak előadásokat.124 Érdemes — a teljesség igénye nélkül — felso-
rolni a témaköröket és az ismertebb szakértőket, gondolkodókat:125 „A magyarság 
helyzete" - Makkai Sándor, Varga László SJ.; „A magyar nemzeteszme" - Ottlik 
László, Joó Tibor, Pfeiffer Miklós; „Néperő, nemzeterő" - Trócsányi György; „Ma-
gyarsághoz kapcsolódó nemzetek" - Moravek Emil, Makkai László, Gogolák Lajos; 
„Az állam századunkban" - Mihelics Béla Vid; „A falu élete és kultúrája" - Szabó 
Zoltán;126 „Középréteg" - Karácsony Sándor; „Agrárszervezetek Európában" -
Kerék Mihály; „Parasztság és magyar lélek" - Sinkó Ferenc; ,,A magyar munkás 
helyzete és jövője" - Bikkal Dénes; „A magyar sajtó" - Hlatky Endre; „Erdély" 
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- Makkai László, Szász Béla, Asztalos Miklós, Móricz Miklós; „A Balkán" - Kni-
ezsa István, Genthon István; „Kiváló magyar fejek" - Hamvas Béla; „A fasiszta 
Olaszország"; „Oroszország ma", stb. 

A névsor a magyar tudományos élet kiváló s az akkori átlagember által 
ismert szereplőit tartalmazza.127 Elgondolkodtató, hogy ezek, a legkülönfélébb 
politikai-világnézeti irányt követő emberek szerepet vállaltak Imrédy propagan-
dagépezetében. Döntésükben bizonyára szerepet játszott, hogy Imrédy — legalábbis 
németországi útja előtt128 — még nem az önjelölt diktátor-képet alakította ki 
magáról, ráadásul a Felvidék visszatérte hallatlan népszerűséget szerzett neki. A 
magyar közélet számos szereplője, de mindenekelőtt fiatal és katolikus irányult-
ságú értelmiségiek elfogadták, mint politikust és mint a szerves reformok végre-
hajtóját, aki mögött erkölcsi garanciaként ott állt közvetlen munkatársa, az ezek-
ben a körökben igen népszerű Kovrig Béla. (Az ő személyes hitelét fokozta, hogy 
munkatársaival együtt továbbra is részt vettek az ország közigazgatásának és 
gazdaságpolitikájának szociálisabbá tételét követelő szakemberek tanácskozása-
in.129) Mindemellett részvételüket a propagandaosztály működésében a hagyomá-
nyos sajtó iránti mélységes — s olykor nem is alaptalan — megvetés és bizalmat-
lanság is indokolta.130 

Az Osztály részvétele Magyar Élet Mozgalom életrehívásában. 

Imrédy kezdettől miniszterelnökké történő kinevezésétől törekedett egy, a 
kormány mögött lojálisán felsorakozó, nagy taglétszámmal bíró és állandó szer-
vezet létrehozására.131 Sajtóhírek az alapításról már november eleje óta megje-
lentek, azonban az első nagygyűlésére csak 1938. január 8-án került sor a Viga-
dóban. A gyűlés szervezésében Kovrig és osztálya aktívan résztvettek.132 Maga 
az ötlet is, mely a mozgalmat létrehozta, ezen az osztályon született meg. Egy 
keltezés nélküli, valószínűleg a bécsi döntés előttre datálható memorandum133 java-
solja a kormányfőnek: hívjon életre egy olyan szervezetet, „mely széles társadalmi 
közmegegyezésen alapul". A szervezetnek legyen jelvénye, egyenruhája, indulója 
- egyszóval legyenek olyan külsőségei, „melyek a kor emberét vonzzák".134 

A nagygyűlés külsőségeiben e szerint a terv szerint bonyolódott le.135 A szociális 
reformok várt ismertetése azonban elmaradt,136 s határozott programot sem adott 
Imrédy. A „seregszemle" ennek ellenére a magyar társadalom konzervatívabb részé-
ben felháborodást, sőt bizonyos riadalmat is keltett, s közvetlenül hozzájárult 
Imrédy bukásához.137 

Kovrignak és beosztottainak reakciója a részben saját hibás helyzetértéke-
lésük138 miatt bekövetkezett leváltásra, nem ismeretes. A bizonytalanságon túl, 
melyet a kijelölt miniszterelnök személye okozott, az Imrédytől való személyes 
függésük, s az, hogy a leváltott miniszterelnök teljesen megbízott bennük, egyér-
telműen Teleki ellen hangolta az Osztályt, különösen pedig vezetőjét.139 Ez annak 
dacára történt így, hogy Kovrig — talán politikai helyezkedésből, talán meggyő-
ződésből — a Magyar Élet Mozgalom megalakulása után fokozatosan lazította 
Imrédyhez fűződő — korábban baráti — viszonyát.140 
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Az osztály tevékenysége a Teleki-kormány alatt önállóságának megszűnéséig 

Kovrig Béla, gróf Teleki Pál kinevezése másnapján írásban számolt be141 a 
miniszterelnöknek a Társadalompolitikai Osztály addig végzett munkájáról. Meg-
fogalmazásai meglehetősen kritikusak, s nincs okunk kételkedni benne, hogy a 
valós helyzetet tükrözik: az Osztály addigi tevékenységében az egyetlen rendben-
lévő területként a filmügyet említette meg,142 ahol csak azt a kiigazítást javasolta, 
hogy a cenzúrát erkölcsi és közszellemi szempontokra is ki kellene terjeszteni a 
politikaiak mellett.143 Minden más téren elégedetlenségének adott hangot, vagy 
éppen régebbi javaslatokat ismételt meg.144 A tervek között — a közvetlen poli-
tikai és egyéb propaganda, illetve a Honvédség, azon belül is elsősorban tisztikar 
gondolkodásának formálása mellett — kiemelten említette a társadalmi egyesü-
letek erősebb központosítását. Elsősorban már meglévő, többé-kevésbé jól működő 
szervezetek „koordinálását" és a propaganda hálózatába történő bevonását sür-
gette, kezdve az arany- és ezüstkalászos gazdák145 megszervezésével: havi tájé-
koztatólevelet javasolt számukra összeállítani, „természetesen semleges név alatt, 
nehogy ráeszméljenek arra a független magyar ember előtt ellenszenves tényre, 
hogy az állam befolyásolja gondolkodásukat." (Jellemző részlet, hogy a városi 
nőszervezeteket a „suttogópropagandába" vetné be - indoklása szerint ugyanis 
egyedül erre alkalmasak...) 

A program legfontosabb része a KALOT, az EMSZO és a Hivatásszervezet 
(HSz) bevonásával foglalkozik; ezek eddig többé-kevésbé apolitikus és független 
szervezetekként működtek. 

A terv, mely szerint ezekre kellene alapozni a magyar társadalom korporációs 
elveken történő, politikai átszervezését, egybevágott Teleki elképzeléseivel.146 

Kovrig a két szervezettel párhuzamosan, az ott kinevelt vezetői elit bázisán 
— de már szorosabb kormányzati felügyelettel — szervezte volna meg a Dolgozó 
Magyarok Szövetségét, amely az előbbi kulturális-társadalmi-nevelő funkciót be-
töltő társaságok mellett „kispolgári, munkás, érdekvédelmi és érdekszolgálati szerv" 
lett volna, a hivatásszervezetek kristályosodási magva. Mivel ez is jellegzetesen 
katolikus szerveződés lett volna, melyben a hasonló mozgalmakat amúgy is pasz-
szívabban kezelő147 protestánsok nem, vagy nem szívesen vesznek részt, további 
javaslata volt az Evangéliumi Magyar Elet Munkaközpont felekezetfeletti egyesület 
megszervezése, illetve ennek anyagi támogatása. (Habár az egy adott valláshoz kö-
tődést a „hódító, idegen eszmékkel szemben" sokkal hatásosabbnak tartotta.) 

Az említett szervezetek közül az egyre izmosodó KALOT-tal kezdettől fogva 
jó kapcsolata volt az Osztálynak - Kerkai pátert Kovrig sokra tartotta, s már 
OTI-igazgató korában az összes rendelkezésre álló eszközzel segítette.148 Ez a jó 
kapcsolat az V Osztály létrejötte után sem szakadt meg, sőt rendszeresebbé és 
„gyümölcsözőbbé" vált, - vagyis ekkor a KALOT már nagyobb pénzösszegek bir-
tokába jutott, függetlenségének föladása nélkül.149 Ezt lehetővé tette, hogy a 
KALOT legtöbb célkitűzése150 szinte csak ütemben tért el Imrédy, de mindene-
kelőtt Teleki céljaitól.151 

A hivatalos kapcsolatot — még Imrédy miniszterelnöksége alatt — Kerkai 
kezdeményezte. Rögtön azután, hogy hírét vette Kovrig esetleges kinevezésének, 
levélben fordul hozzá, támogatást kérve.152 A reakció nem is késett soká: Kovrig 
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már 1938. augusztus 6-án előterjesztést tesz évi 146 000 pengő átutalására! Annak 
azonban nincs konkrét nyoma, hogy ezt vagy más komolyabb összegeket — le-
számítva egy-egy ötezer pengős gyorssegélyt — kapott volna a KALOT a Minisz-
terelnökségen keresztül.153 Talán ennek tudható be, hogy a kormányváltozás után 
újabb kérésekkel álltak elő, melyek most már meghallgatásra találtak.154 

A KALOT mellett a Hivatásszervezet, (mely a KALOT-hoz hasonlóan szintén 
Szegedről indult 1938-ban) és az Egyházközségi Munkásszakosztályok, az EMSZO 
is egyre nagyobb, mindenekelőtt fiatalokból álló tömeget tudhatott 1938-39-re 
maga mögött.155 

A Társadalompolitikai Osztály e csoportok közül a legszorosabban a HSz-hez 
kötődött. Nemcsak az egyes akciók költségeit fedezte,156 hanem közvetlenül (az 
alapszabály véleményezésével) közreműködött az országos szervezet létrehozásá-
nál, és — legalábbis egy ideig — a teljes szervezet működését is finanszírozta.157 

Az országos érdeklődést kiváltó Goldberger-sztrájk158 gyors elintézése mögött is 
elég valószínű, hogy az V Osztály állt,159 jóllehet kétségtelen, hogy Teleki szemé-
lyesen is tárgyalt a vezetővel, Varga László páterral. A nagysikerű 1938-as HSz. 
Titkárképző Tanfolyam mögött szintén Kovrig személyét lehet sejteni, nemcsak 
az anyag összeállítása (elsősorban társadalombiztosítási jellegű), de az előadók 
személye miatt is: huszonnégyük közül tizenöt OTI-alkalmazott, négy személyes 
beosztottja vagy kollégája volt Kovrignak.160 Kovrig az egyesületek támogatásában 
odáig ment, hogy még egy nem magán161 tulajdonban lévő üzemben, hanem állami 
cégnél kitört sztrájk esetében is melléjük állt: így történt a Dohányjövedékkel való 
gyors béralku lebonyolítása esetén is.162 

Kovrig szorgalmazására a KALOT, az EMSZO és a HSz 1940 januárban 
formálisan is egyesült Magyar Szociális Népmozgalom néven.163 A mozgalom nem 
jelentette a résztvevő tagszervezetek központi, egyesített vezetését; inkább koor-
dináló, akcióegységet megteremtő csúcsszerv volt.164 Kovrig ebbe az egységbe más 
szervezeteket is be akart vonni: több kisebb szervezettel tárgyalt az együttműkö-
dés érdekében,165 1940 februárban166 pedig elérte a HSz és az akkorra remény-
telenül ellaposodott167 Gömbös-féle Nemzeti Munkaközpont közötti fúziót is.168 

Ezekre a szervezetekre és a kialakult személyes kapcsolatokra alapozva 
kezdte meg a Társadalompolitikai Osztály utolsó, és egyben legkomolyabb mun-
káját, a Nemzetpolitikai Szolgálat (NSz)169 megszervezését. Az NSz gerincét Kov-
rig szándéka szerint a nyomtatott propaganda plakátok (ezeket igényesebb kivi-
telben, s — a Teleki-féle nemzetiségi koncepciónak megfelelően — a nemzetiségek 
nyelvén is kiadták170) és mindenekelőtt a „beszervezett" egyesületek és szemé-
lyek171 képezték.172 

A tagszervezetek és egyének feladata egyrészt a „hivatalosan nem terjeszt-
hető politikai információk" eljuttatása volt a „lehető legszélesebb nemzeti közvé-
leményhez", másrészt pedig információk gyűjtése a kormány politikájának vissz-
hangjairól. Az információterjesztés részben a NSZ-en keresztül, részben pedig 
titokban, „szájpropagandával" történt. (Erre a Magyar Szolgálatot és más kap-
csolatokat használtak: a Tűzharcos Szövetséget, a Katolikus Nőegyletek Szövet-
ségét, alkalmilag pedig a Fajvédő Szövetséget.)173 Az egyes szervezeteknek jutta-
tott támogatás megoszlása jellemző, s hasznossági-fontossági sorrendet is tükrö-
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zött: a Magyar Szociális Népmozgalom 25 000 Pengőt kapott havonta, ezen belül 
a HSz a legtöbbet: 12 000-et. A KALOT is hasonló összeget vehetett fel (11 000 
Pengőt, további 3 700-at pedig a Magyar Szolgálaton át). Az EMSZO, apolitikus 
jellege és viszonylag kis mérete miatt szerény 2000 Pengővel kellett hogy beérje.174 

A teljes költségvetés — a sajtóra, plakátokra fordított 70 990 Pengős összeggel — 
elérte a havi 210 840 Pengőt; ezt az összeget azonban csak néhány hónapon ke-
resztül fizették ki. 

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen méretű szervezetet teljesen nem lehetett titok-
ban tartani. Bizonyos részletei, főleg a Tűzharcos szövetség állami-miniszterelnöki 
támogatása napfényre került, s az igen kényes témában több interpelláció is el-
hangzott.175 Részben ezeknek a hatására a szervezést és működést még a koráb-
binál is nagyobb titokban folytatták. A „földalatti munkát" oly tökélyre vitték, 
hogy az Osztály által nyomatott és bizalmasan terjesztett anyagokat nemegyszer 
a csendőrség kobozta el.176 

A levéltári anyag alapján úgy tűnik, a jelentések alkalmilag születtek, s nem 
valamilyen rendszerességgel (havonta, kéthavonta). Általában őszintén, a való-
ságnak megfelelően tárták fel a vidék helyzetét; gyakori volt a kritikus hang is.177 

A jelentéseket Kovrig személyesen a miniszterelnökhöz továbbította; tekintettel 
arra, hogy Teleki köztudottan nem bízott a sajtóban,178 politikájának fogadtatá-
sáról ezekből a jelentésekből alkothatott képet. 

A Társadalompolitikai Osztály — a Nemzetpolitikai Szolgálat megszervezése 
mellett — kísérletet tett a német propagandamódszerek hazai meghonosítására 
is. Ha azonban a német törekvéseket a tömegek totális szellemi-lelki mozgósítá-
sára összevetjük a Miniszterelnökség V osztályának ugyanerre vonatkozó tervei-
vel, igencsak sajátos képet kapunk. Magyarországon 1939 nyarán a lapok címol-
dalon hozták Európa háborúra készülését, s az emberek és politikusok többsége 
Magyarország belesodródását is elkerülhetetlennek, de legalább valószínűnek tar-
totta. Az ország közhangulatának befolyásolása éppen ezért a kormány számára 
talán még égetőbb kérdés lett, mint korábban, például a felvidéki feszültség idején. 
A rádió szerepét ebben nem volt nehéz felismerni: a német tapasztalatok egyér-
telműen kijelölték a leghatékonyabb utat, sőt, ekkor már az elkerülendő hibák-
ból179 is csinos kollekciót kínáltak. E mellett meg lehetett szívlelni az EIAR, az 
olasz rádió ilyen értelmű tanácsait is. 

Magyarországon ekkor 383 505 rádióelőfizető volt (a visszacsatolt területek-
kel ez a szám 419 233-ra emelkedett);180 ez a családtagokkal együtt durván 1.2-1.6 
millió hallgatót jelentett. A problémát nem is annyira a készülékek alacsony 
száma, hanem kedvezőtlen társadalmi eloszlása okozta.181 Ennek a kérdésnek a 
megoldásával különféle tényezők régóta foglalkoztak.182 A Miniszterelnökség Tár-
sadalompolitikai Osztálya nem sokkal a kormányváltozás után nagyszabású tervet 
nyújtott be. 

A javaslat183 érezhetően hosszabb idő alatt készült el: műszaki-gazdasági 
pontossága érdekében postamérnökökkel, rádiógyártó- és szervizelő szakemberek-
kel, cégekkel konzultáltak. Lényege az olcsó „népvevő" tömeggyártásának bein-
dítása illetve országos szervizhálózat kiépítése volt, ami eszerint 2,5 millió Pen-
gőbe [!] és fél - egy évbe kerülne. Emellett javasolta a rádiópropagandának egy 
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„központi szerv alá rendelését", mely „szakemberek bevonásával, a legteljesebb 
anyag és helyzetismeret birtokában céltudatosan és fokozatosan építi ki a rádiót 
a korszerű propaganda leghatásosabb eszközévé". A műsorpolitikában a helyszíni 
riportot javasolta az első helyre tenni, melynek témájául az ifjúságot, a nemzet-
védelmi-, végül pedig a szabadidőmozgalmat jelölte meg; fontosnak tartotta a túl-
zások kerülését és a szociális tárgyú hírek kiemelését is.184 A tervnek hamarosan 
kormányzati szintű visszhangja is támadt.185 Ez az előterjesztés elvben Kovrigét 
követte; gyakorlatban azonban a végrehajtást — főleg a néprádió kérdésében, a 
pénzügyi nehézségek miatt — a végtelenbe tolta ki.186 

A rádió propagandaeszközként ilyen formában történő felhasználása bizo-
nyos mértékig a német eljárást követte, egy lényeges különbséggel: Kovrig (és a 
kormány javaslattevője is) hangsúlyozta a propaganda rejtésének fontosságát, a 
magyarság lelkialkatát, a „magyar és német nemzeti jellem alapvető eltérését", 
és — jellemző módon — „a magyar ember egészséges kritikai érzékét" említve 
indokként.187 Ezt a rádió esetében színes műsoroknak, zenedaraboknak az infor-
mációs adások közé iktatásával, sőt — később alkalmazott módon —- „irányított" 
kívánságműsorok adásával tartotta célszerűnek elérni. 

A német propagandamódszerek részbeni átvételére a Társadalompolitikai 
Osztály gyakorlati kísérletet is tett. Erre alkalmat 1939. augusztus 8-a, a szegedi 
Fővezérség megalakulásának 20. évfordulója kínált. Ezt a napot már 1921-től 
kezdve rendszeresen megünnepelték, azonban az évről-évre ismétlődő, hasonló, 
sőt gyakran azonos külsőségek és személyek, a szúkkörűség, az átlagpolgárok 
kirekesztése fokozatosan elszürkítették az eseményt. 

Az ünnepség megszervezésével — több más szervvel közösen — az V Osz-
tályt bízták meg. Kovrigéknak láthatóan hármas céljuk volt: mindenekelőtt az 
ellenforradalmi gondolatot akarták „leporolni", másodszor új, szociális, a „koresz-
mének megfelelő" tartalommal megtölteni az ünnepet, végül pedig nemcsak Sze-
ged népét, de az egész országot célozták bevonni.188 

Az elképzelés nagyszabású voltához képest a Kovrig számára rendelkezésre 
álló eszközök igen szerények voltak. Jobb híján levéllel fordultak Magyarország 
minden szóbajöhető helyhatóságához: írják meg, falujukban ki volt ellenforradal-
már vagy a forradalom áldozata, illetve hogy ezek vagy hátramaradottaik részt 
kívánnak-e venni az ünnepen. Arra azonban már nem volt lehetőségük, hogy 
kérésüket nyomatékosítsák: kizárólag a helyi jegyzőn múlt, hogy a felhívást a 
„szokásos helyi hírközlő eszközökön keresztül" (értsd: a kisbírón át) nyilvános-
ságra hozza-e. Visszajelzések szerint ez sok helyen nem történt meg, ahol pedig 
igen, ott teljes érdektelenséggel találkozott. Ha mégis jelentkezett valaki, az a 
legritkább esetben volt földműves vagy gazda, hanem tipikusan kiskereskedő, sváb 
vagy zsidó származással. Az esemény előtti mozgósítás tehát kudarcot vallott; ha 
lefolyását nézzük, ugyanezt mondhatjuk el. Bár a KALOT, az EMSZO illetve a 
HSz tagsága kivonult, de más csoportokat (mindez aratás vége felé történt!) nem 
tudtak megmozgatni. A külsőségek is teljesen hagyományosra sikeredtek. 

A legnagyobb kudarc azonban az országos visszhang elmaradása, sőt a teljes 
közömbösség volt. A németek a tömeges felvonulásokat nemcsak a helyszíni részt-
vevők nagy számával tették igen hatásos eszközzé, hanem időben189 és térben 
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való nagymértékű kiterjesztésükkel is. Az utóbbira a rádiózás, főleg a közösségi 
rádiózás kínált megoldást.190 A magyar rádió azonban Kovrig szándéka ellenére 
az eseményekről egyetlen helyszíni közvetítést sem adott;191 a filmhíradó pedig 
a teljes műsoridő kb. egynegyed részében számolt be róla, átlagos állami ünnepnek 
festve le, s hosszan fényképezve Teleki Pál miniszterelnök meglehetősen unalmas 
beszédét.192 

A sikertelenség oka többrétű volt: egyszerre szerepet játszott benne Kovrig 
Béla és a rádió, illetve filmhíradókat készítő Magyar Film Iroda befolyásos irá-
nyítójának, Kozma Miklósnak a személyes ellentéte (mely olykor kicsinyes gyű-
lölködésben is megnyilvánult),193 a hatóságok passzivitása (sőt egyes esetekben 
nyílt szembenállása), és a titkosság alapelvének kínos betartása. (Ez a már be-
szervezett személyek mozgósítását lehetetlenné tette, hiszen el kellett kerülni 
lelepleződésüket). 

A jelentő- és információterjesztő szolgálat sikeres működése dacára a Tár-
sadalompolitikai Osztályt egyre több támadás érte.194 Kovrig és Teleki viszonya 
is egyre rosszabb lett, elvi ellentéteik sokasodó vitákat eredményeztek,195 külö-
nösen a „Szegedi Nap" látványos kudarca után. Ez vezetett oda, hogy Teleki Pál 
1940. január 8-án a Társadalompolitikai Osztályt beolvasztotta a Vallás- és Kö-
zoktatásügyi Minisztériumba,196 feladatköreivel, személyzetével197 és az épülettel 
együtt. A VKM-en belül az egykori Társadalompolitikai Osztály a VII/1 Főosztá-
lyon belül működött tovább;198 Kovrig pedig — fájdalomdíj gyanánt — megkapta 
a kolozsvári egyetem rektorságát. A bizalmi hálózatot Nemzetpolitikai Szolgálat 
néven szervezték át, és Alföldy Alajos199 vezetése alatt egészen 1942-ig (más adatok200 

szerint 1944-ig) működött. 
A Társadalompolitikai Osztály alig másfél éves működése mérlegének meg-

vonásához maga Kovrig Béla adja meg a kulcsot: „Ha egy (társadalomban) alkal-
mazott eljárások... csoportját értékeljük, mérlegelnünk kell az általuk szolgált 
célokat s azt, vajon ezekre figyelemmel választották-e ki a lehetséges eszközöket, 
és helyesen és kellő időben használták és alkalmazták ezeket, mint eljárási mó-
dokat."201 A célok tekintetében a nemzeti közvélemény állami alakítására tett 
kísérlet aligha ítélhető el, főleg, ha figyelembe vesszük indokoltságát (háborús 
fenyegetettség, a társadalom egyes rétegeinek gyors és veszélyes radikalizálódása) 
és azt, hogy ebben az időben már Európának szinte minden országában működött 
hasonló hivatal vagy minisztérium.202 Ami viszont a cél megvalósítását illeti, Kov-
rig és osztálya igen gyenge teljesítményt nyújtott. Tervezeteik közös jellemzője 
volt az irreális költségigény; több esetben — egy információterjesztéssel és -szer-
zéssel egyformán foglalkozó hivatalnál kissé furcsa módon — alapvetően elszámí-
tották magukat intézkedéseik társadalmi-politikai fogadtatása kérdésében; javaslata-
ik részletessége olykor megdöbbentő kicsinyességet és fantáziátlanságot203 tükrözött. 

A kudarc oka azonban nemcsak Kovrig és munkatársai személyében keres-
hető. Oka volt mindenképpen a számukra kiutalt kb. 300 000 Pengő évi keret 
csekély volta (alighanem az első évben az épületet is ebből kellett megvenni), 
valamint — legfőbb akadályként — a társadalom vezető politikai erőinek erős és 
bizonyos mértékig váratlan ellenállása az Osztállyal és terveivel szemben. Végered-
ményben a Miniszterelnökség V, Társadalompolitikai Osztálya kisszerű közjá-
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ték204 volt az Imrédy- és Teleki-kormányok történetében; jelentőséget nem any-
nyira tevékenysége, hanem sokkal inkább az abban megnyilvánuló elvek és poli-
tikai gondolatok, továbbá a KALOT és a Hivatásszervezet, illetve a „Szellemi 
honvédelem" mozgalmának205 segítése kölcsönöz neki. 

JEGYZETEK 

1 A tanulmány megírásakor mindenekelőtt a Magyar Királyi Miniszterelnökség V, Társada-
lompolitikai Osztályának az Országos Levéltárban fennmaradt, töredékes, sok esetben erősen meg-
rongálódott és nem teljesen rendezett iratanyagára támaszkodtam. 

2 Leszámítva az 1919-21 közötti konszolidációs időszak nagyszabású, központilag szervezett 
„plakátháborúját", amelynek eredményessége (befolyása a közgondolkozásra) azonban csekély volt, 
a magyar politikai propaganda főiránya nem a belföld felé irányult (Pritz Pál: Magyarságkép és 
külpolitika a húszas évek első felében. Századok, 1994/6; 1078-1116.) 

3 A nemzetnevelés két, gondolkodásban egymástól távol álló embernél, Teleki Pálnál (Merjünk 
magyarok lenni! Bp., 1943. 7-29.) és Márai Sándornál (Röpirat a nemzetnevelés ügyében. Bp., 1942.) 
szinte azonos formában jelent meg. A szociálpolitikának a háborúra való felkészülés szolgálatába 
állítására jó példa Kozma Miklósnak, az MTI és a Magyar Rádió igazgatójának megfogalmazása: „A 
mai helyzet az, hogy mindenkit soha nem lehet földhöz juttatni, de bizonyos, hogy a jövő háborújában 
ez... ellenünk a legerősebb propagandafegyver lesz.... Mindarra berendezkedni, amit az ellenséges 
propaganda ellenünk felhozhat, nem lehet, de ki kell küszöbölni mindent, ami szociális szempontból 
kirívó igazságtalanság. Az elmondottakból következik, hogy szociális kérdésben... el kell menni a 
lehetőségek végső határáig, azontúl pedig értelmi neveléssel, de ha szükséges, vaskézzel is fegyel-
mezni kell!" (Vitéz Kozma Miklós: Gondolatok a háborúról.; Budapest, 1938. 25-26.) 

4 Kovrig Béla: Magyar társadalompolitika 1920-1944; New York, 1954; 162-178.; továbbiak-
ban Kovrig: Magyar társadalompolitika i. m. A jelenség különben egyáltalán nem csak Magyaror-
szágon volt tapasztalható: jó példa erre Ortega Y Gasset Tömegek lázadása c. könyvének hallatlan 
népszerűsége Nyugat-Európában, mindenekelőtt Franciaországban. (La Croix 1940. 3. száma; Aradi 
Zsolt: A keresztény munkásmozgalom csődje. Korunk Szava, 1932/4; 5-6. Varga László: Új társadal-
mi rend felé. Budapest, 1940. 9-16.; stb. ) 

5 „Ezek szerint a szociálpolitika amaz eljárásoknak és törekvéseknek összessége, amelyek 
lényegükben bizonyos szempontok szerint közvetlenül a társadalom belső egységének tartós megtar-
tására és fejlődésére irányulnak." (Kovrig Béla: Szociálpolitika Bp, 1936; 7.) Másutt: „Szociálpoliti-
kát művel tehát a nemzetiség dalkincsének, népművészetének minden hivatott munkása, az ország 
zászlajának, a nemzet fohászának, a nép szimbólumainak ihletett szerzője, a hadsereg közszellem-
nevelő tevékenységének irányítója és az a népiskola, amely intézményesen telíti egy társadalom 
ösztönéletét a közösség hagyományaival,... a közösségbe tartozás felemelő tudatával." (Uo., 20.) 

6 Kónya Sándor: Gömbös kísérlete a totális fasiszta diktatúra megteremtésére. Akadémiai, 
Bp., 1968. 92-94 és 177-183. 

7 John Lukacs: Az európai világháború 1939-1941. Európa Kvk., Bp. 1995. 485. Továbbiak-
ban: John Lukacs i. m. 

8 Illyés Puszták népében több helyen tesz utalást erre; empirikus meglátásait helytörténeti 
adatok is alátámasztják: a Tiszántúl egynémely falvában egyetlen újságelőfizető sincs (Zalán Ottó: 
A közművelődés múltja Szabolcs-Szatmár megyében, h. п., 1982.), de az inkább mezővárosi jellegű 
Bicske község 7234 lakosa is (ami 1000 körüli családot jelent) mindössze 147 napilapot járat (Bakos 
József: Bicske város története. Bicske, 1995.; sajnos a tanulmányból nem derül ki, hogy hány több 
lapot járató ember volt Bicskén). Nemigen szolgálnak objektívebb adattal a statisztikai fölmérések: 
1930-ban Magyarországon a 6 év feletti lakosságból (összesen 7 721 825 fő) 735 076 többé-kevésbé 
analfabéta volt (nem tudott írni vagy olvasni), ugyanakkor 1 257 815 fő nem végezte el a 4 elemi 
osztályt. (Az 1930-as népszámlálás utáni adat nem áll rendelkezésre.) 1938-ban a Posta ugyanakkor 
376-féle politikai lapot forgalmazott, 69 780 000 éves példányszámmal. (Magyar Statisztikai Évkönyv 
1938. 4. és 117.) Ez egy főre elvileg 0.04 napilapot jelentene, ám a számítás sem az utcán eladott 
lapszámot, sem a szociális megoszlást, sem az életkort nem veszi figyelembe. Ez esetben azonban a 
kormányzat sem konkrét adatokkal dolgozott; vö. Horváth Barna: A közvélemény ellenőrzése. Acta 
Univ. Szegediensis TomusXTV Fasc. 2. Szeged 1939. 57-58. (Továbbiakban Horváth Barna i. m.) 

9 Németországban nyílt, központosított volt a propaganda. Göbbels 1933-ban szervezett mi-
nisztériuma (Reichsministerium für Volksaufklärung) nemigen engedett teret más szervezeteknek. 
(Ügyosztályai: 1. Törvényhozás, jog, pénzügy; 2. Propaganda és közfelvilágosítás, politikai főiskolák 
és tanintézetek, protokoll, tüntetések, nagygyűlések, nemzeti- és faji ügyek, Versailles elleni propa-
ganda, ifjúsági szervezetek ügyei, üzlet- és társadalompolitika, sport, katonai és hatósági ügyek. 3. 
rádió, 4. sajtó, 5. mozi, 6. zene- és színházi ügyek, 7. defenzív osztály. Ezt egészítette ki az 1933. 



3 7 0 HÁMORI PÉTER 

szeptemberében szervezett Kultúr-kamara, kötelező tagsággal; majd 1933. októberben az új sajtótör-
vény. 

10 Olaszországban több minisztérium is foglalkozott propagandával: a Ministero dell'Istruzione 
Publica (Köznévügyi Minisztérium; az első és a második Mussolini-kormányban — 1924-ig — Gio-
vanni Gentile, a korporációs elmélet egyik kidolgozója töltötte be ezt a posztot); Ministero Corpora-
tion! (Korporációs Minisztérium; 1926. július 2-án alapítva, az első miniszter Mussolini; tőle a kö-
vetkező kormányban egy időre Giuseppe Bottai veszi át - 1929-től 32-ig.); Ministero dell'Educatione 
Nazionale (Nemzeti Nevelés Minisztériuma (1932-ben alapítják); Ministero della Stampa e la propa-
ganda (A tulajdonképpeni Sajtó- és Propagandaminisztérium; 1935. június 23-án alapítja királyi 
leirat); Ministero della Cultura Popolare (1937-től; a szabadidőmozgalom is ide tartozik) (Governi 
d'Italia 1848-1961. szerk. Francesco Bartolotta; Róma, 1962.; 175-197.). 

11 Az SPA vezetője a jónevű író és társadalomtudós, Antonio Ferro volt (Pajzs Elemér: Salazar 
- egy kis ország nagy építője; Budapest, 1937, 12. fejezet és Mihelics Vid: Új Portugália. Budapest, 
1938, 134-149.) A portugál út követését mindenekelőtt az Új Kor és a Katolikus Szemle körül 
csoportosuló, az ország gyors szociális átalakítását korporativ állam felállításával sürgető fiatalok 
helyeselték. (Hámori Péter: A katolikus jobboldal eszméi. Valóság, 1996/2., 100-105. Ezen túlmenően 
megemlítendő, hogy Imrédy még a Magyar Nemzeti Bank elnökeként finanszírozta Mihelics Vid 
portugáliai tanulmányútját. A portugál és a magyar út ekkoriban népszerű összevetéseiről ld. Há-
mori Péter: Portugália mint „bezzegország".Valóság, 1994/6, 56-66.) 

12 Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata. 1918-1945. Sajtó alá rendezte és a bevezető 
szöveget írta Perneki Mihály. Kossuth, Bp., 1983. 168. (Továbbiakban Shvoy i. m.) 

13 Bulányi György jegyzi meg elég rosszmájúan Imrédyről: „minden piaristák csúcsának és 
csillagának Schütz Antalnak volt tanítványa és a kispapok 40 éve igazgatójának, Zimányi Gyulának 
gyónó gyermeke." (Bulányi György: Élménybeszámoló a régmúlt időkről; Demokrata, 1990, február 
55.) 

14 Mt. Jkv. 195. dob. 1938. ápr. 6. 32. napirendi 
15 A szövegét ld.: Horthy Miklós titkos iratai. Szerkesztette Szinai Miklós és Szűcs László; 

Budapest, 1965.(Továbbiakban H. M. titkos) 170-176. 
16 Sipos Péter: Az Imrédy-kormány megalakulása történetéről; Századok, 1966. január 62-95. 

(továbbiakban Sipos: Az Imrédy-kormány megalakulása i. m.); 85. 
17 Országos Levéltár K.429. Kozma Miklós Iratai (Továbbiakban O. L. Kozma-iratok) 50. cs. 

24. f. 
18 Imrédy vállalta ezt a szerepet is, jóllehet a „népvezéri" önkép mindig is megvolt nála. (Egy 

példa erre: egyik első sajtónyilatkozatában az ország teljes, de nem forradalmi átalakítását ígérte, a 
teljesre és nem forradalmira ugyanakkora hangsúlyt helyezve, de az eszközökről hallgatva. Magyar-
ság, 1938. május 15. 

19 „Elég köd és misztikus félhomály terjeng a levegőben, jó ezeket néha érthető szavakkal 
eloszlatni." Magyarság, 1938. május 15. 

20 Például: „A széles néprétegek életstandardját feltétlenül emelnünk kell." Imrédy Béla m. 
kir. Miniszterelnök beszéde a képviselőház 1938. május 14-i ülésén. Bp. 1938. (Továbbiakban Imrédy-
beszéd) 5.; továbbá a Függetlenség 1938. május 15. (továbbiakban Fg.); Magyarságban leírt ígéretek, 
melyek a korporációk és a szabadidőmozgalom hazai bevezetésére vonatkoztak (Magyarság, 1938. 
május 18.). 

21 Részletesebben Magyarság, 1938. május 15.; Sipos: Az Imrédy-kormány megalakulása, i. m. 
19-20. 

22 Ezek alól csak egy-két katolikus lap volt kivétel. (Például az Új Kor, vagy a Magyar Kultúra), 
melyek Imrédyben főleg (s szinte kizárólag) a hitvalló katolikust látták, láttatták. 

23 Sipos: Az Imrédy-kormány megalakulása, i. m. 64. 
24 „...Imrédy teljesen a katolikus tanítás talaján áll. Lehetetlen hangot nem adnunk annak az 

örömnek, hogy máról holnapra hatalmi tényezővő emelkedtek azok az elvek, amelyeket hasábjainkon 
hirdettünk" - írta a Katolikus Szemle, a fiatal magyar szociális-keresztény irány egyik fontos orgá-
numa. (Katolikus Szemle 1938. június, 355.) 

25 Divini Redemptoris körlevél; Budapest, 1937.; 23. 
26 Dr. Dómján János külsőjózsefvárosi református lelkész közlése; 1987. augusztus 4. 
27 Kiemelkedik ezek közül a Stefánia, amelynek megszervezését még Gömbös kormányzata 

alatt kezdte el Johann Béla belügyi államtitkár. 
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28 Például a Népszava szinte kezdettől, az Est-lapok pedig miniszterelnöksége második-harma-
dik hónapjától nyíltan bírálták. 

29 Erre mindenekelőtt a szélsőjobb előretörése miatt tervezett érdekképviseleti reform ügyében 
volt szükség (utóbbi esetben számítani lehetett a szociáldemokrata befolyású szakszervezetek aktív 
ellenállására is). Ld. bővebben Csépányi Dezső-. Az ellenforradalmi Magyarország munkásellenes 
politikája. Budapest, 1972. 157-160. (A továbbiakban Csépányi i. m.) 

30 Európai összefüggésben John Lukacs is felhívja erre a figyelmet (John Lukacs i. m. 484^88.) 
31 Ilyen információs csatornákul szolgáltak „lefelé" a lapok, azonban mindenekelőtt a kényes 

külpolitikai helyzet miatt nyilvánosan sokmindent nem lehetett megírni, s ráadásul a kormánypoli-
tikával szemben álló (vagy a későbbiekben várhatóan szembehelyezkedő) újságírók a napilapok sa-
játos eszközeivel (tehát nem okvetlenül a konkrét hírekkel, hanem a hírmagyarázatokkal, vagy akár 
a színes cikkekkel) sikeresen tudták volna a kormánypolitika fogadtatását befolyásolni. A „felfelé" 
történő információáramlás (pl. a csendőrségi-rendőrségi jelentések) egyrészt a korszak folyamán 
sohasem voltak teljesen megbízhatóak (pl. a nyilas előretörés tényét a 1939-es választásokon előre 
tudták jelezni, de a mértékét már nem), másrészt az Imrédyvel szembenálló konzervatív körök ezt 
az információforrást sikeresen blokkolták.(Ld. erre a 185. jegyzetet) 

32 Magyarság, 1938. május 15. 
33 Erről a Magyarság, 1938. június 17-i száma közöl egy nyúlfarknyi hírt. Tárgyalásaikról 

konkrét adatokat nem sikerült fellelni. 
34 Alfoldy Alajos közlése; 1995. június 4. (Alfoldy Kovrig utóda volt az osztály élén) 
35 így például az akkor már nagybeteg Bangha Béla S. J.-vel is; Eglis István egykori EMSZO-

titkár (Egyházközségi Munkásszakosztály) 1956. október 28-i feljegyzése (a szerző birtokában) 
36 Az OTI-nál 4 igazgatói és ugyanennyi aligazgatói állás létezett (Magyarország Cím- és Név-

tára, Bp., 1940); Kovrig 1927 óta töltötte be ezt a posztot. 
37 A Minisztérium megszüntetéséhez nagyban hozzájárult az ún. Dréhr-ügy: az államtitkár 

egyik fő résztvevője volt a lágymányosi telekpanamának. Elítéltetését csak öngyilkossága akadályozta 
meg, ez azonban, úgy látszik, Kovrig karrierjét nem befolyásolta... 

38 Szociálpolitika, i. m. 23.; Szociálpolitika és szociális reform; K. Sz. 1934. január; 24-25.; A 
proletariátus megszüntetése; K. Sz. 1937, november, 594.; stb. 

39 Közös volt bennük annak a nézetnek az elfogadása is, hogy a szociálpolitikának határai 
vannak, melyeket ha túllépnek, a fellépő kár meghaladja a hasznot. (Erről ír pl. a Szociálpolitika c. 
művében (i. m. 73.), de a már az USA-ban, Milwaukee-ban írt könyvében is. (Kovrig Magyar társa-
dalompolitika i. m. 8-9.) 

40 Országos Levéltár. Minisztertanácsi Jegyzőkönyvek К 27. (Továbbiakban O. L. Mintán. 
jkv.)196. dob., 37. napirendi p. 

41 Jellemző részlet az indoklásból: az „egységes elvi és gyakorlati irányítás ugyanis oly mély-
reható belenyúlást jelent a tárcák... hatáskörébe és oly ellentétek felidézésére alkalmas, hogy ennek 
végrehajtására, illetőleg kiküszöbölésére csak a miniszterelnök alkalmas." Uo. 

42 O. L. Mt. Mintán, jkv. 196. doboz, 37. napirendi p. 
43 A Társadalompolitikai Osztály nem új szervezet: az egykori Népjóléti Minisztérium helyett 

létesítették. Az átszervezésig Bencs Zoltán vezette; ő — kárpótlásul — országgyűlési képviselő és a 
Képviselőház Közoktatási, illetve Pénzügyi Bizottságának lett tagja. (Magyarország tiszti cím- és 
névtára; 1938. 23. illetve 1940. 14 és 18.) 

44 A kommüniké Imrédy megbecsülésének és annak adott hangot, hogy tartóztatta Hómant a 
lemondástól; ugyanezt írják a minisztertanácsjegyzőkönyvében is. (Mindkettőt ld. O. L. Mt. Mintán, 
jkv. 196. dob., 37. napirendi p.) A távozás mögött részben az ekkor még mérsékelten jobboldali és 
külpolitikájában lavírozó Imrédy és az egyértelműen németbarát Hóman ellentétét lehet sejteni, 
részben pedig azt, hogy Hóman felismerte: az általa kidolgozott keretek közt neki mozgástér aligha 
jut. Antalról ugyanez a kommüniké szűkszavúan csak annyit jegyez meg, hogy áthelyezték a Minisz-
terelnökségre. (Fg., 1938. július 12.) 

45 A Sajtó-, a Társadalompolitikai (olykor Nemzetnevelési néven is említett) és az Összekötő 
Ügyosztály. 

46 Országos Levéltár К 29; Miniszterelnökség, V, Társadalompolitikai Osztály iratai — továb-
biakban O. L. Me. V О. — О. L. Me. V О. 1. cs. a. dossz. 59. f. és „Jelentés a kormány 1938. évi 
működéséről; V Osztály" Uo., 17-23. f. 

47 VÖ. 6. j. 
48 O. L. Me. V О. 1. cs. с. dossz. 9. fol. és Kovrig: A magyar társadalompolitika i. m. 170. 
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49 „A szociális felelősségérzet felébresztése és ébrentartása....a károsnak ítélt jelenségek meg-
szüntetése irányában kezdeményezés. A szociális (népvédelmi) intézmények népszerűsítése. Mind a 
békebeli, mind a hadigazdálkodás célkitűzéseivel ellentétes és ennek menetét zavaró eszmék és 
téveszmék terjedésének rendszeres megfigyelése és módszeres leküzdése. A kormány gazdaságpoli-
tikájának és szociálpolitikájának kibontása, konkrét gazdasági és szociális intézkedések megtételének 
hangulati előkészítése." A hivatal céljára megvásárolt várbeli ház (Úri utca 18.) kis mérete is inkább 
egy propagandával, semmint a szociális reformok előkészítésével foglalkozó szerv létrehozásáról á-
rulkodott. 

50 Kivétel nélkül korábban az OTI-ban és a MABI-ban dolgozó, szociálpolitikával és társada-
lombiztosítással foglalkozó szakemberek voltak. Megjegyzendő, hogy a többség — tulajdonképpen a 
gépírónők és Kovrig kivételével — eredeti munkahelyéről (OTI, MABI) kapta továbbra is a fizetését. 
(A személyzetre vonatkozó adatokat elsősorban az Osztály személyzeti lapjaiból, részben pedig a 
Magyar Életrajzi Lexikon illetve a Magyar Közélet Lexikona (Bp., 1936.) vonatkozó helyeiről vettem.) 
(A személyzeti lapokat ld: O. L. Me. V oszt. 1. cs. a. dossz. 10-12. és 28. f.) 

51 így például Köncse Jenő, aki Kovrig jobbkeze lett később. 
52 Kovrig maga fogalmazta meg: „Ha működésünk kissé misztikus is, mint minden misztikum, 

manapság csak használ az ügynek." (O. L. Me. V О. 1. cs. с. dossz. 10. f.) 
5 3 A bizalmatlanság alapja kettejük alapvetően eltérő politikai-emberi habitusában kereshető; 

erre jó példa Teleki „elszólása" a Táj- és Népkutató Központ nagy port felvert kiállításának bezárá-
sával kapcsolatban: „úgy látszik, vissza kell vedlenem gróffá" (Magyary Zoltán: A Táj- és Népkutató 
Központ rövid fönnállásának története. Klny. a Közigazgatás-tudomány 1938. október 19-i számából. 
16.) Az ellentét mélyítetéséhez hozzájárult, hogy Teleki már jó ideje mint lehetséges „homo guber-
natoris" szerepelt a politikai köztudatban. (Shvoy i. m. 1938. nov. 27. 184.) 

54 O. L. Me. V О. 1. cs. a. dossz. 1-4. f. 
55 Uo. 
56 Jellemző az indoklás további része is: „Az előterjesztés értelmében a miniszterelnökség 

fokozottabb mértékben kívánja a nemzetpolitikai irányú nemzetnevelés (propaganda) [sic!] céljaira 
értékesíteni a művelődést. Az előterjesztéstől távol áll az a szellem, amely kizárólag politikai szem-
pontoknak kívánja alárendelni a művelődést, a művészetet s általában a lelki-szellemi közéletet. A 
kultúra továbbra is az örök értékek és a nemzeti géniusz irányában bontakozzék ki, de ami ennek 
a fejlődésnek mindenkori eredményeképpen érték, maradéktalanul álljon rendelkezésére a nemzet 
— nem pártpolitikai, hanem nemzetpolitikai célzatú — nevelésének, tehát a nemzeti propagandának. 
Szellemi erők küzdelmét éljük, egy alkalmas szellemű nemzeti propagandának is tehát elsősorban a 
magyar kultúijavaink latbavetésével, szellemi fegyvertárral kell a nemzetpolitikai érdekekért küz-
delembe bocsátkoznia." 

57 Az összeg egyébként az igazán nagyralátó célokhoz képest nem is volt olyan nagy: 84 075 
P; ami pedig Imrédy fölényes biztonságát jelzi: az összeget mindössze 6 címre (pl. „vidéki tevékeny-
ség") bontva adja meg akkor, mikor az egyes szakminisztériumok költségvetése oly merev volt, hogy 
pl. egy használt személygépkocsi megvételét vagy 100 [!] négyszögöl föld eladását is a minisztertanács 
elé kellett terjeszteni. (O. L. Mintán. 1938. jan. 14., 52. napirendi p.; febr. 18., 21. napirendi p., stb.) 

58 Fölemlegették a másodszori kormányalakítás körülményeit is, amelyekről szinte mindenki 
tudni vélte, hogy Ermansdorff követ közbelépésének volt az eredménye. Egyesek odáig vitték a vitát, 
hogy Imrédyt nyíltan lezsidózták... (Az értekezlet dátuma bizonytalan. Alföldy Alajos közlése, 1995. 
június 4.) 

69 Sipos Péter: Az Imrédy-kormány válsága és bukása; Történelmi Szemle, 1966. 2-84. (továb-
biakban Sipos: Az Imrédy-kormány válsága és bukása, i. m.) 34. 

60 Jegyzőkönyve: O. L. Me. V о. 1. csomó a dossz., 18-21. f. Az egyeztetésen a Miniszterelnökség 
részéről Antal István államtitkár, Kovrig Béla és valószínűleg Köncse Jenő vett részt; a VKM szintén 
az államtitkárral és két, utólag megállapíthatatlan személlyel képviseltette magát. 

61 így például, amikor a VKM felemlegette, hogy „panasziroda létesítése keresztülvihetetlen", 
mert „vízfej lenne, túl terjedelmes és csak a munkát fékezné" - Antalék válasza annyi volt, hogy a 
terjedelmességet a sok panasz okozza, s ez éppenhogy indok a létrehozására. (Uo., 20. f.) 

62 Ez közvetlen támadás Teleki és az általa alapított — és időközben „lázító" kiállítása miatt 
felszámolt — Táj- és Népkutató Intézet ellen. (Vö. Magyary Zoltán: A Táj- és Népkutató Intézet 
fennállásának rövid története. Közgazdaság-tudomány, 1939/1, 1-18. és Salamon Konrád: A harma-
dik út kísérlete. Eötvös Kvk, Bp., 1989. 115.) 
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63 Zárójelben ceruzával: „Közrádió, vetítő, kultúrház, egészségház, egészségügyi szolgálat, fa-
lilap [sic!], stb. 

64 Ceruzás megjegyzés: „KALOT sikerek!!!" 
65 Pontosabban azon belül a kamarai ügyre, az oktatófilmekre és a közkedvelt Magyar Világ-

híradóra. 
66 Az átvett hatáskörök részletes felsorolását ld.: O. L. Me. V О. 1. cs. a. dossz. 7-9, 19-21 és 

23. f. A segédszolgálat a Honvédelmi Minisztérium, a közlönylap a Pénzügyminisztérium kezelésében 
maradt. 

67 „Jelentés a kormány 1938. évi működéséről. 8. fejezet: a M. Kir. Miniszterelnökség V. ü-
gyosztályának működése" O. L. Me. V О. 1. cs. a dossz. 23. f. 

68 A müncheni döntésről: München, 1938.; Diplomáciai és politikai dokumentumok; Budapest, 
1988. 11-13 és 54-56. Kovrig pontos információkkal bírt a honvédség állapotáról (felkészületlensé-
géről). Ld.: Kovrignak írt, ismeretlen szerzőjű magánlevél erről (a szerző birtokában); továbbá Domb-
rády Loránd-. Hadsereg és politika Magyarországon 1938-1944; Budapest, 1986, 5-25.; Gosztonyi 
Péter-. A magyar honvédség a második világháborúban; Budapest, 1992.; 15-26. 

69 Kantó Endre: A csehszlovák állam szociálpolitikai törvényei. Bratislava-Pozsony, 1934. Az 
ipari szociálpolitikát azért nem érdemes külön kiemelni, mert ott a magyar lemaradás 1938-ra már 
nem volt jelentős, továbbá ez a Felvidék lakosságát alig érintette. A kormánykörök aggodalmáról 
Kovrig bizalmas feljegyzése (O. L. Me. V О. 2. cs. J. dossz. 14. fol.) egyértelműen árulkodik, de céloz 
rá a Katolikus Szemlében megjelent cikkében is. (Kovrig Béla: A mezőgazdasági öregségi biztosítás 
K. Sz. 1938. február, 94.) Az igazság kedvéért ehhez hozzá kell tenni, hogy a Prága által bevezetett 
szociális intézkedések épp a Felvidéken éreztették legkevésbé jótékony hatásukat. 

70 Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület; ez egyesítette a harmincas évek második felében 
a Prohászka Köröket is. Céljaiban és eszközeiben nagyjából a KALOT-nak felelt meg; aktív munka-
kapcsolatban is voltak. (Sinkó Ferenc: A magyar katolikus reformmozgalmak Csehszlovákiában; In: 
Félbemaradt reformkor. Miért akadt el az ország keresztény humanista megújítása? Róma, 1990. 
146-147.) 

71 1938 derekára — ellentétben több értékeléssel (Pl. az Ez volt a Sarló; szerk. Sándor László, 
Bp., 1978. vagy a Sarló hatósugarában; szerk. Sándor László, Bp., 1988.) — sokkal fontosabbakká 
váltak, mint a baloldali agrárifjú mozgalmak, pl. Sarló. Külön figyelmet érdemel az is, hogy a Pro-
hászka-körök kongresszusainak, a szociális tevékenységnek a szelleme már a harmincas évek köze-
pén érdeklődést keltett az anyaországban is, sőt, az Új Élet előfizetőinek körülbelül a fele innen 
került ki. (Sinkó i. m. 138.; Farkas György: A KALOT-mozgalom és népfőiskolái. Érd, 1992. 142-144.; 
Nyisztor Zoltán: Ötven esztendő - századunk magyar katolikus megújhodása. Bécs, 1962.) 

72 Jó példa erre, hogy Kovrig utóda, AlfÖldy Alajos ezekben a napokban cserkészvezető társaival 
plakátragasztó akcióba kezdett, sürgetve a Felvidék mielőbbi •— akár fegyveresen történő — vissza-
csatolását. (AlfÖldy Alajos közlése, 1995. június 4.) 

73 Az osztálynak a segédszemélyzete ekkor mindössze egy gépírónőből, egy altisztből és egy 
titkárnőből állt.(0. L. Me. V О. 1. cs. a. dossz. 124. f.) 

74 O. L. Me. V О. 1. cs. с. dossz. 43. f. 95. Uo. 37-51. f. 29 
75 Uo. pl. 37. f. (A szövegben említett minden levélben így vagy úgy, de szerepeltek.) 
76 További adalék, hogy külön hangsúlyozza a külföldi munkásság terheinek részletesebb is-

mertetését. O. L. Me. V О. 1. cs. с. dossz. 38. f. 
77 Szerepel már az egykori Népjóléti Minisztériumnál is; lehet, hogy Kovrig innen vette át (O. 

L. К 150. Belügyminisztérium 2800/10. cs.); Id. továbbá Salamon Konrád i. m. 136. (A Függetlenség, 
Gömbös olcsón adott lapja is kísérlet volt a „néplap" megvalósítására.) 

78 Az előteijesztés szövegét ld: O. L. Me. V О. 1. cs. d. dossz. 41-43. f. Jellemző módon javasolja, 
hogy a megjelenő írásokat jó tollú publicistákkal „fésültessék át", tegyék élvezetesebbé az írásokat. 

79 O. L. Me. V О. 1. cs. d. dossz. 41-43. f. 
80 О. L. Me. 1. cs. с. dossz. 33-36.; nem tudni, hogy a terv túljutott-e az osztály keretein. 
81 Személyi adatait ld: O. L. Me. V О. 1. cs. a. dossz. 6-7 f. Werth-tel való kapcsolata Nagy 

Zoltánná levélbeli közlése alapján. 
82 Nagy Zoltán a német minta követését ajánlja O. L. Me. 1. cs. c. dossz. 32. f. 
83 Ilyenek lennének: az anyaság, a magyar katonaeszmény, történelmi képsorozat, levelezőla-

pok, „többnyelvű plakát,... amely kimutatná, mit tett a magyarság a kereszténységért és az emberi-
ségért." Rendkívül gyakorlatiasan másodlagos felhasználást is javasol: sokszorosítva mindezt alkal-
mazni lehet iskolai füzet- és tankönyvborítóként - sőt: háztartási falvédőként is... (Uo. 33. f.) 
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84 Németországban egyébként a művészeti ügyek egységesen a propagandaminisztérium alá 
tartoztak: ld.: 8. jegyzet. 

85 A színházakat részben már a honvédség cenzúrázta. (Dombrády Loránd-. A hadsereg törek-
vései a színházi cenzúra bevezetésére; Valóság; 1988, január; 52-61.) Ugyanakkor a Wehrmachtnál 
külön hivatal foglalkozott a „művészet katonai védelmével"; John Lukacs, i. m. 492. 

86 Egy ismeretlen összetételű tiszti csoport Soós Károly altábornagy útján 9 pontos követelést 
küldött Horthynak 1937 őszén. Követeléseik a gyorsított „őrségváltást" célozták a gazdaság mellett 
a kultúrában is; mindezt egy katonai diktatúra keretében. (Macartney С. A.: October Fifteenth; A 
History of Modern Hungary 1929-1945; Edinburgh, 1956. — továbbiakban Macartney i. m. — II. 
köt. 212-214.) 

87 A művészet befolyásolásának a vágya — korlátozottabb mértékben és egy más, háborús 
szituációban — megvolt a honvédség mérsékeltebb irányzatú felső vezetésében is. (Kovács Géza: 
Lillafüred, 1942. november; Valóság, 1989. július; 78-92.) 

88 Pl. Kozma Miklós kimondottan sérelmezte, hogy a Miniszterelnökség beleszól a rádió, az 
MTI tevékenységébe. (O. L. Me. V О. 4. es. 707. f.) 

89 Fg., 1938. május 15.; előzményei egészen a harmincas évek közepére nyúlnak vissza. 
90 O. L. Mt. jkv. 1938. aug. 12., 4. napirendi p.: „Az igazságügyminiszter előterjesztése a 

sajtókamarák ügyében kiadandó rendelet tb." 
91 O. L. Me. V О. 4. es. 708-716 f. Kovrig Béla kézzel írt noteszvázlata aug. 4-i bejegyzéssel. 

Annak, hogy ezt elküldte volna az Igazságügy-minisztériumba, nincs nyoma, de az egyezések feltű-
nőek: mind a két terv felügyeleti szervként a miniszterelnökséget illetve a miniszterelnököt jelölte 
meg; mindketten csak véleményező szervet láttak a kamarában; a kiadóknak relatíve nagyobb, de 
abszolút számban paritásos képviseletet szántak; stb. Ami talán a legdöntőbb: még a tárgyalt pontok 
vagy paragrafusok sorrendisége is egyező! 

92 Kovrig: Szociálpolitika i. m. 34. 
93 Az, hogy kizárólag társadalombiztosítási szakembereket foglalkoztatott Kovrig, számos eset-

ben nyilvánvaló hibákhoz vezetett. 
94 Kovrig levélváltása Varga Bélával 1939 decemberében. O. L. Me. V О. 1. es. f. dossz. számo-

zatlan f. 
95 Ezt az osztály személyi összetétele garantálta azáltal, hogy munkatársai különféle szakmi-

nisztériumoktól kerültek ki, továbbá sokan a társadalombiztosításban dolgoztak korábban, így a 
szociálpolitikai problémákkal, a megoldási módokkal és azok korlátaival tisztában voltak. 

96 O. L. Me. V О. 4. es. javarészt ilyen (olasz nyelvű) újságkivágásokat tartalmaz; van utalás 
arra, hogy német és hazai (sőt alkalomszerűen más) irányban is végeztek sajtófigyelést. 

97 így például az egyke elleni küzdelemről szóló Imrédyhez eljuttatott feljegyzés híven követi 
Mihelics Vid e tárgyú tanulmányát, melyet beadott a belügyminisztériumba is, de eredetileg Kovrig 
személyes felkérésére vetette papírra, (O. L. Me. V О. 3. es. i. dossz. 64-71 f.), a tanyai igazgatásról 
(Uo, 1-64 f.) vagy a zöldkeresztes szervezetről írt munkáknál (Uo., 124-142. f.) 

98 Fg. 1938 szept. 6.; elemzi Sipos Péter. Az Imrédy-kormány megalakulása; i. m. 46. 
99 Illetve ezek mellett bőven adott volna munkát a „csodás forradalom" emlegetése és a célok 

elérésében használt eszközök megjelöletlensége miatti felháborodás, mindenekelőtt a liberális lapok 
részéről. Ezeknek a leszerelését azonban Kolosváry-Borcsa Mihály újonnan kinevezett sajtófőnök 
tartotta fenn magának. (O. L. Me. V О. 3. es. i. dossz. 23. f. utal erre) 

íoo E r r e nézve ld. Sipos Péter-, Az Imrédy-kormány megalakulása; i. m. 54-55. és a Duna-
Tisza-közi Mezőgazdasági Kamara jelentése, 1938. július 5. - augusztus 5. O. L. Me. V О. 2. es. j/5. 
dossz. 12. f.; Mihelics Vid: Békétlenség és munkáshiány a mezőgazdaságban. K. SZ. 1938. szept. 
545-547. 

101 Pl. a 3900/1938. Me. rendelet vagy Szálasi bebörtönzése. Imrédy „szélkifogási" taktikájára 
jó példa a Függetlenségnek adott interjúja: „Célom az volt, hogy ezeket az erőket egy megfelelő 
keretben egy józan reformpolitika hajtóerejévé tegyem,... amiben igazuk van, azt meg kell csinálni, 
de a túlzásokkal és helytelen módszerekkel továbbra is szembe kell fordulni" (Fg. szept. 6.). 

102 1927:XXI. tc. eredeti tervezete tartalmazta, hogy a kormány a biztosításra kötelezettek 
körét belátása szerint kiterjesztheti; Griger Miklós kanonok-képviselő javasolta is a mezőgazdaság-
ra való kiterjesztést (Az 1927. január 25-ére összehívott országgyűlés képviselőházi naplója 348-
349.). A terv csak az adatfelvételig jutott el. 

103 Nem terjedt ki sem az árvákra, sem a keresőképtelen özvegyekre, sőt, a tíz aranykorona 
érték feletti tulajdonnal bírókra sem, még akkor sem, ha előtte évekig fizette a biztosítási díjat. 
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104 A Katolikus Szemle 1938. február számában (93-96.) 
105 „Azonnal megvalósítható szociálpolitikai intézkedések" Előterjesztés a M. Kir. Miniszte-

relnöknek (dátum nélkül, de sejthetően nem sokkal a Felvidék visszatérte előtt készülhetett) O. L. 
Me. V О. 3. cs. i. dossz. 192-195. f. 

106 A tervezet alaposságára jó példa, hogy részletesen kimutatja a felhasználható forrásokat 
is. A bánya-biztosítás reformja pedig rendkívül esedékes volt: a bányászok nyugdíját ugyanis jóval 
az ipari munkásoké előtt rendezték, így — jelentősen nagyobb kockázatuk dacára — relatíve rosz-
szabb helyzetbe kerültek. Ezen a ponton egyébként Kovrig is őszinte felháborodással beszél a 
bányaállapotokról; érdekes, hogy itt a politikai-propagandisztikus kihatásairól sem szól a kérdés-
nek, pedig a nem sokkal korábban lezárult pécsi bányássztrájk az egész országot megrázta. (Csé-
pányi i. m. 51-53.) 

107 A Mezőgazdasági Kamarák 1938 nyári-őszi havijelentései inkább egy kelet-nyugati bérkü-
lönbséget mutatnak. (O. L. Me. V О. 2. cs. j/5., j/6., j/7 dossz.) A mezőgazdasági bérkérdés komoly 
ellentéteket szított (Pl. Rothmeyer Imre OMGE főtitkár cikke. K. Sz. 1938. október 600-601.). 
Figyelembe kellett venni a Magyarország ellen irányuló felvidéki cseh (s még inkább szlovák) 
propagandát, s azt is, hogy a visszacsatolt területek mezőgazdasági munkavállalói földosztásra 
számítottak - e helyett azonban nem egy esetben lényegesen rosszabb helyzetbe kerültek a bécsi 
döntés után. 

108 Például a mezőgazdasági minimumbéreket eleinte csak a Kovrig általjavasolt területeken 
emelték meg, később pedig országosan is. (Mezőgazdasági Kamarák 1938 októberi és novemberi 
havijelentései; O. L. Me. V О. 2. cs. j/5., j/6., j/7 dossz.) 

109 Shvoy, i. m. 169. és 238. 
110 Megreformálták a bányanyugbér- és rokkantsági biztosítást (Csépányi, i. m. 132-136.), az 

ipari alkalmazottak kötelező minimáljavadalmát is keresztülvitték, de az állami alkalmazottakra 
való kiterjesztést már nem (O. L. Me. V О. 4. cs. v. dossz. 1476. f.) A családvédelmi program (O. 
L. Me. V О. 2. cs. i. dossz. 198-199. f.) is csak részben, és más formában valósult meg, már Teleki 
Pál miniszterelnöksége alatt (Érdekes módon Kovrig erre vonatkozó javaslata szinte szó szerint 
követte Kálnay Miklós korábbi tervezetét (A magyar szociálpolitika állása; Magyar Közigazgatás, 
1937. január. 1-5.) 

111 A terv szerint minden nap az elemi iskolás gyermekek 3-3 kockacukrot fognak kapni. Még 
azt is kiszámították, hogy ez országosan évi hány szem [!] cukrot jelentene. A már-már komikus 
aprólékosságra jellemző, hogy még azt is előírja: „a cukrot... feltétlenül... az iskolában kell elszo-
pogatni". O. L. Me. V О. 3. cs. i. dossz. 196. f. A tervet említi Csöppüs István is (Komáromi norma 
- Egy szociálpolitikai kísérlet. Századok, 1992/2, 276.). 

112 Az iraton aláírás nem található. 
113 Az előterjesztő javasolta még azt, hogy a „Gyermekcukor" nevet cseréljék fel az „Imrédy-

cukorra"... 
114 Annak ellenére, hogy megvalósítását Imrédy képviselőházi bemutatkozó beszédében és 

később is többször megígérte (Képviselőházi Napló XVIII. köt. 601.; a kaposvári gazdagyűlésről: 
Függetlenség, szept. 6.) 

115 Mihelics Vid: Világproblémák és katolicizmus, Budapest, 1937., 143.; Kovrig Szociálpoliti-
ka, i. m. 65.; Esztergár Lajos: A szociális munka vázlata. Pécs, 1939., 8. 

116 Pl. a Weiss konszern ingyenes hajókat indított hétvégenként a munkáscsaládoknak (Fg., 
1938. július 24. ), a Gamma pedig művek buszokat bérelt balatoni kirándulásokra (Pálinkás Jenő 
ny. művezető közlése). 

117 A levéltári anyagban nem maradt fenn; részletes szövege megtalálható: Kovrig Béla: A 
magyar társadalompolitika; Kolozsvár, 1944., 141. 

118 Hasonlóan a Dopolarovo-hoz és a Kraft durch Freude-hoz, közös állami és (kikényszerített) 
vállalati finanszírozással tervezte. 

119 Összefügg a tervezettel, hogy Kovrigot az 1938-as „Munka és öröm" világkonferencia 
Rómában bizottsági alelnökké választotta. (Fg. 1938. június 28.) 

120 Sajnos a levelezésből jószerével csak Kovrig néhány kimenő levele, illetve néhány, a levél-
tári anyagban nem található levélre adott válasz található meg. 

121 E téren Kovrignak olykor kiváló megérzései voltak, így pl. 1937-ben az alig korábban 
megszerveződött KALOT-ban megsejtette a magyar falu leendő legnagyobb szervezetét. 

122 Kovrig Béla és Köncse Jenő több alkalommal tartottak a Székesfővárosi Szabadegyetemen 
előadást (pl. Kovrig 1937-ben „Magyar szociálpolitika" címmel egy egész kurzust. Ld.: A Székes-



3 7 6 HÁMORI PÉTER 

fővárosi Szabadegyetem 1937. évi programja. Budapest, s. a.; Köncse szinte állandó vendége volt 
az esztergomi nyári egyetemeknek; dr. Nagy Zoltán pedig a franciaországi magyar munkások meg-
szervezésében szerzett tapasztalatairól tartott számos előadást, így például a Józsefvárosi Főplébá-
nián is többször (Józsefvárosi Főplébánia, História Domus, Ш. köt., 147-180.) 

123 A klasszikus olvasókörök, polgári körök, dalárdák a harmincas évek elejére veszítettek 
jelentőségükből, de új szervezetek - mint például a KALOT, a KALÁSZ vagy a KIE továbbra is 
jelentős tömegeket vonzottak. (Ugrin József: Emlékezéseim. A KALOT parasztifjúsági mozgalom-
ról, a népfőiskolákról, meg egy kicsit élőbbről is. Bp., Püski, 1995. 17-37. — továbbiakban Ugrin 
i. m. — és Kovács Bálint: Protestáns népfőiskolák Magyarországon 1936-1948. Budapest, 1994. 
6-18. ) 

124 Kovrig: A magyar társadalompolitika i. m. 181. (Kovrig az ötletet — utólag — Teleki 
Pálnak tulajdonítja.) 

125 „Javaslat társadalmi egyesületi propagandára." Az előadók névsora. O. L. Me. V О. 1. cs. 
с. dossz. 178-179. 39. 

126 A népi írók közül egyetlenként állt Kovrig rendelkezésére, jóllehet többeket fbikértek. 
(Szabó Zoltán egyébként szintén egyetlenként vállalt vármegyei szociális tanácsadói tisztséget.) 
(Magyary Zoltán: A szociális vármegye; Magyar Közigazgatástudományi Intézet 40. köt. 24.) 

127 Többen közölük (pl. Mihelics Vid, Kerék Mihály, Bikkal Dénes) rendszeresen publikáltak 
szociális témákról a napisajtóban, illetve többsör szerepeltek a rádióban is. 

128 Sipos: Az Imrédy-kormány válsága i. m. 57-61.; Varga József: Bűnös nemzet vagy kény-
szerű csatlós? Adalékok Magyarország és a Duna-medence történetéhez. Bp., 1991. I. köt. 186-187. 

129 Kovrig és Köncse Jenő aktívan résztvettek a pécsi Országos Szociálpolitika Értekezlet 
megszervezésében (Vida István: Melyik reformkor? In: Új reformkor, i. m. 17.) 

130 A sajtó — mindenekelőtt a liberális és baloldali sajtó-ellenességnek — Magyarországon a 
konzervatív és jobboldali körökben nagy hagyománya volt (pl. Bangha Béla maró gúnnyal megírt 
cikkei a Magyar Kultúra hasábjain.) 

131 Pl.: „A társadalomnak is más szervezettségi fokot kell elérnie." (Imrédy Béla: Múlt és jövő 
határán. Bp., 1938. Több helyen, pl. 2.) Ezt lehetett a kamararendszerre is érteni, hamarosan 
azonban egyértelműbben fogalmazott: „Meggyőződésem, hogy a jövő fejlődés alapjául egy mozgal-
mat kell teremtenünk. Nem pártdiktatúráról van szó, hanem egy olyan mozgalom megteremtésé-
ről, amely erős, körülírt ideológiai alapon állva hordozza a kormányzatot" (Fg. 1938. okt. 23 ) 

132 Erre bizonyíték egyebek közt egy 22 oldalas levélminta-gyűjtemény, melyeket a meghívot-
taknak küldtek ki. (O. L. Me. V О. 4. cs. p. dossz. 126-148. f.; kimenő levelek.) 

133 O. L. Me. V О. 4. cs. r. dossz. 118. f. Valószínűleg Kovrig tollából. 
134 Több feldolgozás (pl. Sipos: Az Imrédy-kormány válsága i. m. 71.) a MÉM ötletét Imrédy-

nek tulajdonítja. 
135 A leírások szerint Hóman és Imrédy rendkívül groteszken hatottak voltak az újonnan 

tervezett szénfekete operett-egyenruhában. Azonban a fotókról egyértelműen látszik, s jellemző is: 
Kovrig maga civilben volt... (Magyar Nemzet 1939. január 9.) 

136 „Lelki reformokat" sürgetett inkább, bár kijelentette: „minden reformok fundamentuma 
a szociális reform" (Magyar Nemzet 1939. január 9.) 

137 Ld. Payr Hugó 1938. okt. 31-i beadványát Horthy Miklóshoz a szélsőjobboldali mozgalmak 
megfékezése ügyében; H. M. titkos, i. m. 191. Imrédy még saját „pártjával is mindegyre szembe-
kerül, és folyton változó új mozgalmak életrehívásával ingoványossá teszi a magyar politikai élet 
szilárd talaját."; ráadásul „Minden mozgalom (Bewegung) a parlamenti rendszernek szóló hadü-
zenet." - írták Bethlenék Horthynak, aki hallgatott rájuk: 1939. február 15-én kikényszerítette 
Imrédy lemondását. (H. M. titkos, i. m. 206 és 208.) 

138 Kovrig számított arra, hogy Magyar Élet Mozgalom a politika irányítóiban (mindenekelőtt 
Bethlenben és körében) ellenérzéseket szül, de ezek jelentőségét alá, a Mozgalom jelentőségét, 
befolyását és szerveződésének sebességét pedig túlbecsülte. (O. L. Me. V О. 4. cs. r. dossz. 120. f.) 

139 д VKM-vita óta Kovrig határozottan szembenállt Telekivel. Imrédyvel ezzel szemben Kov-
rig bizalmas viszonyban volt: sokan „Imrédy felfedezettjének" tartották: (H. M. titkos i. m. 252.) 
A személyes kötődésre utal „Feljegyzés Imrédy bukásáról"; O. L. Me. V О. 5. cs. e. dossz. 5. f. több 
kitétele is. (Pl. Imrédy leszavazásáról írva: „ellene szavaztak az alábbi zsidók:...") 

140 Hivatalbeli utódja, Alföldy Alajos egyértelműen a „helyezkedésre" utalt (személyes közlés, 
1995. június 4.) Ennek ellentmond Kovrig későbbi, 1954-es feljegyzése: „Hogy a legrosszabb taná-
csadó, a félelem mire képes, ha megszállja a hatalom szerelmesét, arra jellemző, hogy a németor-
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szági látványtól megrémült Imrédy kormányzati politikája hovatovább azokat az elveket sértette, 
melyeknek képviseletében ugrott a közélet élére." Ugyanitt említi, hogy Teleki őt s a könyv meg-
jelenésekor még szintén élő Thuránszky Lászlót hívta tanúnak arra, hogy nem akar háborút, mert 
Németország veszíteni fog. (Kovrig: Magyar társadalompolitika i. m. 174-175. Az Imrédy és Kovrig 
közti viszony megromlására utal az is, hogy Kovrig nem ment el Imrédyné január 10-i estélyére 
(Levelének kéziratos fogalmazványa: O. L. Me. V О. - 1. cs. a. dossz. számozatlan f.) 

141 „A m. kir. miniszterelnökség V osztályának sürgős akciói"; 1939. február 25. O. L. Me. V 
О. 1. cs. с. dossz. 75-96. f. 

142 Az Országos Filmügyi Bizottság miniszterelnökségi hatáskörben volt; hasonlóképpen az 
Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság is. Utóbbinak az alelnöke Kovrig Béla, tagjai „a Miniszterel-
nökség Propagandaosztálya (sic!) részéről Köncse Jenő, Asztalos Miklós és Pataky Mária. (Magya-
rország tiszti cím- és névtára, 1940. 57.) A két intézmény működéséről töredékesen és elfogultan 
Bokor László (Dobozba zárt háború. Budapest, 1973. 337-338) számol be; hasonlóan részleges és 
pontatlan Sándor Tibor írása is. (Őrségváltás. A magyar film és a szélsőjobboldal a 30^10-es évek-
ben. Budapest, 1995. 35-38.) 

143 A gondolat nem lehetett idegen Telekitől sem, annál is kevésbé, mert XI. Pius ezt az 
ellenőrzést tartotta elfogadhatónak. (Vigilanti cura körlevél; Budapest, 1937.; 12-13, 15„ stb.) 

144 Például a rádióügy, faluplakát, stb. ügyében 
145 Az előbbiek Népakadémiát, az utóbbiak a téli tanfolyamot végezték el. 
146 Teleki már legelső nyilatkozataiban megígérte a korporativ reformot (Magyar Nemzet 

1939. május 12.; Képviselőházi Napló XXI. köt. 496 ), ugyanakkor az olasz vagy a német „szak-
szervezeteket" — Kovrighoz hasonlóan — teljességgel elvetendő útnak tartotta ("alapelvükből 
folyó kétségtelen hátrányuk, hogy a szervezkedési monopólium a szervező erők eltespedéséhez, a 
társadalmi öntevékenység marazmusához vezet." Kovrig: Szociálpolitika; i. m. 53.) 

147 Adriányi Gábor előadása a Rerum Novarum enciklika 100. évfordulóján tartott konferen-
cián. (Bp., 1991. október 3.) 

148 y a r g a László cikke (A Szív 1977/11. 495-499); „(Kerkai páter) anyagi gondja csak 1939-ben 
szűnt meg, amikor Teleki Pál miniszterelnök lett és nagy összeggel támogatta... Kovrig Béla a 
páternek odaadó barátja lett, s így sikerült neki egy sor új vidéki főiskolát szervezni." (Uo. 497.) 

149 Ugrin i. m. 101-120. 
150 Lásd a rövidebb, négyoldalas Magyar Célt (ezt az EMSZO-val közösen adták ki) és a 

hosszabb Vezérkönyvet. Mindkettőt Budapesten nyomták, 1938-39-ben, az előbbi egy részét a Mi-
niszterelnökség megrendelésére! (O. L. Me. központi iktatású iratok, K-27, V cs. 2. dossz. 3. f.) 

151 Jellemző erre Vida István megfogalmazása: a páter „új Kapisztránként ment a nép közé, 
oldalán Hunyadi helyett Telekivel, néhány halnikész hadnagy és számtalan vegyesérdekú szurkoló 
kíséretében." (Vida István: Melyik reformkor? In: Új reformkor, i. m. 17.) 

152 O. L. Me. V О. 2. cs. p. dossz., 160-163. 
153 Pedig „Népi mozgalmunk propagandaterve" címú levelükben nemcsak „eszközeiben új, 

módszereiben fasiszta jellegű, tempójában forradalmi" propagandát ígérnek, hanem kijelentik: 
„Végső célja a propagandaharcnak, hogy... nagy tömegek elé vetíti a kormányelnöki programot, 
mint a magyar hazának s a krisztusi világnézetnek egyetlen mentőkötelét." (Uo. 143-144. f.) A 
támogatás elmaradásának, illetve csekély és rendszertelen voltának egyébként inkább gyakorlati 
okai lehettek, nem pedig politikaiak. 

154 Uo., 172-174 186.; Ugrin i. m. 103-104. 
155 A Hivatásszervezet leginkább a szociáldemokraták által még be nem szervezett kisipari 

munkásságot igyekezett meghódítani. (Vida István-. A munkásmozgalom másik oldala: keresztény 
szakszervezeteink K. Sz. [Róma] 1978. dec.; A szegedi Hivatásszervezet három éve, Összeállította 
dr. Radnay Mikes; Szeged, [1941.] (továbbiakban A szegedi HSz i. m.) 3. p ) Az EMSZO a Quad-
ragesimo Anno enciklika kiadásának 7. évfordulójára általános megrökönyödést okozóan nagylét-
számú gyűlést hívott össze a Tattersaalba: 25 ezer fiatal munkás hallgatta a szónokokat... (Kato-
likus Szemle 1938. június; 356-358.; Függetlenség 1938. május 16.; Jövőnk 1938. 11. sz. 1.; az O. 
L. Me. V О. 4. cs. q. dossz. 157-158 f. — lényegében jelentés a megmozdulásról — pontatlanul 
HSz-gyűlésként említi... 

156 Pl. a mezőgazdasági tagozat „Népvezetői tanfolyamáét", összesen 15570 Pengővel; O. L. 
Me. V О. 4. cs. b. dossz. 8-9. f. 

157 Uo., q. dossz. 1-16 és 93-94. f. Az említett gyűlés számára is a Miniszterelnökség bérelte 
ki a Tattersaalt. Uo. 92. f. 
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158 a gyár munkásnői lázadtak fel a tűrhetetlen bánásmód és az alacsony — minimumbér 
alatti! — fizetések ellen. 

159 Ezt támasztja alá egy Telekinek szóló aláírás nélküli előterjesztés, mely a sztrájk menetét 
írja le, „propagandaszempontokra" való hivatkozással ipari miniszteri közbelépést kér, majd így 
fejeződik be: „Tisztelettel kérek döntést: a, helyesli-e Nagyméltóságod az előbbi bekezdésben ter-
vezett eljárást? [hazafias tüntetés az Országzászlónál]; b, szabad-e az iparügyi miniszter űt ján a 
békéltetés gyorsaságát s eredményességét szorgalmazni; c, szabad-e a sajtófőnök útján a kormányla-
pokat e kérdésben szociális szellemű magatartásra késztetni?" O. L. Me. V О. 4. es. q. dossz. 147. f. 

l ß 0 Uo., 150-153. f.; a személyek munkahelyére: Magyar országos cím- és névtár, Budapest, 
1939. 

161 A már említett Goldberger-sztrájk esetében az antiszemitizmus nyilvánvaló volt. 
162 O. L. Me. 4. es. v. dossz. 1345-1359. f. Ez a határozott és nyílt kiállás különben messze-

menően idegen volt a „szürke eminenciás" Kovrig Bélától. 
163 Az egyesülési tárgyalásokat végig Kovrig vezette, s a jegyzőkönyv aláírása is az ő jelenlé-

tében tör tént meg; a tárgyalások is általában az Úri utca 18-ban folytak. 
164 Ennek is köszönhető, hogy a protestáns szellemű Magyar Út (Gömbös Gyula köre) is 

belépett; a felvidéki SzMKE a Mozgalom politikához való kötődése miatt egyelőre távol maradt 
(csak Teleki halála után lépett be.); a református szervezetek az előrehaladt egységmozgalom da-
cára nem vettek benne részt; Ravasz László püspök ui. több kérdésben olyan nyilatkozatot akart 
elérni, mely a katolikus dogmákkal nem fért össze. (Vida István személyes közlései és Vida István: 
A kereszténydemokrácia útkeresése In: Félbemaradt reformkor, 152-153. 

165 v ida István HSz-munkatárs közlése, 1994. okt. 10. 
166 Ekkor a Társadalompolitikai Osztályt már beolvasztották a VKM-be, de Kovrig egy ideig 

— kb. egy fél évig — még részt vett munkájában. 
167 Jövőnk, 1937. márc. 13. 
168 Az egyesülési tárgyalás jegyzőkönyvét ld.: O. L. Me. V О. 4. es. q. dossz. 193-201. f.; a 

tárgyalások titokban folytak, s amennyire ki lehet deríteni, tényleges összeolvadásra nem került 
sor, a tervet végül nem terjesztették a közgyűlések elé. (Ennek oka valószínűleg az volt, hogy az 
NMK tagok híján 1940 elejére gyakorlatilag megszűnt, s a Hivatásszervezet is ellenállt. Dr. Olafson 
Piacid közlése) 

169 László T. László könyvében (Szellemi honvédelem. Róma 1980. 15.) azt állítja, hogy a 
szervezés nem a Társadalompolitikai Osztályon, hanem önállóan, a miniszterelnök Titkárságán 
történt. Az iratanyag ugyanakkor Kovrig értelmi szerzőségét látszik bizonyítani. A Nemzetpolitikai 
Szolgálat Bárdossy alatt egy időre hivatalos szervezetté is vált. (Magyar tiszti cím- és névtár; 
Budapest, 1941. 57.) 

170 A 60 000 magyar mellett 15 000 román, 15 000 német, 5 000 szlovák 8 000 ruszin, 2 000 
vend és 3 000 bunyevác (!) plakátot is nyomtak (Uo., 17. f.) 

171 Köztük leginkább Kovrig személyes ismerősei; így például Kovács Béla gazdálkodó, Hirling 
György bankigazgató, vitéz Sághy Antal „nagyon radikális gyártulajdonos" és Pehm József zalae-
gerszegi plébános (a későbbi hercegprímás). A kartonok O. L. Me. V О. 2. es. d. dossz. 18-38. f. 
alatt találhatók. 

172 A Nemzetpolitikai Szolgálatról írásos anyag alig maradt fenn; az adatok elsősorban az 
egyhavi költségkimutatásából származnak (O. L. Me. V О. 1. es. с. dossz. 17-23. f.); de az utolsó, 
összesítő oldala ennek is hiányzik. Keletkezési ideje bizonytalan: utólagos költségkimutatás, való-
színűleg 1940 november hónapról. 

173 A nagyszabású program mellett itt is fellelhető bizonyos kicsinyesség; a „szájpropaganda 
rovat" utolsó tétele 900 P-vel a „budapesti suttogok": „6 suttogó fejenként napi 5,- P kávéházi és 
közlekedési költségtérítése, amiért kötelesek naponta 3 helyen nyilvánosan szerepelni"... (O. L. Me. 
V О. 1. es. с. dossz. 22. f.) 

174 Ez évi 2 530 080 Pengő lett volna. Azonban nem valószínű, hogy ilyen pénzmennyiséget 
„el lehessen dugni" a költségvetésben - márpedig ott kevés nyoma van: az 1939-40. évi költség-
vetés a sajtó- és információs szolgálatnak ugyan 2 450 000 pengőt jut ta t , s ez csaknem duplája az 
előző évinek (1 231 000), de az 1939-40-es pénzügyi év 18 hónapos volt, ráadásul az összeg meg-
oszlása az egyes osztályok közt ismeretlen. Véleményem szerint kiadványoknál egy részénél havi 
összegről volt szó, az összes többi rovat viszont évi bontást tartalmazott. Ha ennek szellemében 
szerkesztjük át az évi kiadások összegét, 907 870 Pengőt kapunk egy évre, azazhogy még ennél is 
jóval kevesebbet, hisz a plakátkiadás és a 354 000 Pengős (!) ad hoc kiadás nyilvánvalócin nem 
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állandó tétel. Ráadásul a kifizetések közül csak az egyesületek támogatásának van nyoma, az összes 
többi átutalás — véleményem szerint — csak irreális tervezet maradt. (Állami költségvetés az 
1939/1940. évre. Bp., 1939. 70.) 

175 így például Csia Sándor nyilas képviselő kétszer is tiltakozott az ellen, hogy „a kormány 
földalatti szervezeteket támogat s azokra támaszkodik." Képviselőházi Napló XXIII. köt. 1443-
1450. 

176 Uo., f/l. dossz. 1-2. f.: „Baranyamegyei" [sic!] jelenti: „A hozzámküldött mintegy méter-
mázsányi nyomtatvány nagy részét, kb. 65 kilót széjjelküldtem" - a többit viszont a csendőrség 
lefoglalta... (László T. László i. m. 16.; Macartney i. m. 354.; Kovrig: A magyar társadalompolitika 
i. m. 147-148.) 

177 O. L. Me. V О. 1. cs. f/l. és f/2, dossz. A kritikus hangra jó példa, hogy Kovács Béla 
mecsekaljai gazdálkodó (Kovrig tanítványa) erőteljesen tiltakozott a parasztság kamarákba szerve-
zése ellen: „Ismételten kijelentem, hogy teljesen kizártnak tartom a parasztság világnézeti alapon 
való megszervezését, ahol más társadalmi osztályokkal együtt tömörül, egy általános program 
mellett." Uo. 42. f. 

178 Olafson Piacid közlése; de ugyanezt írja le Mezgár Lajos is. (Mezgár Lajos: Újságíró voltam 
Budapesten. Cleveland, [1962], 36.) 

179 így a könnyűzene „kiirtása", ezen belül is főleg a dzsessz eltiltása s ezzel egy belső, zenei 
ellenzék kialakítása, a gyakori műsorváltoztatások, rendkívüli adások, stb. 1936-ra Hilversum és 
Luxemburg hallgatótábora ezek miatt nőtt sokszorosára, s ezért lett ekkor „nagybetűs szó a szó-
rakoztatás". (Hadamus: Memoires. Paris, 1965. 110.) 

180 Mindkét adatra: Magyar statisztikai évkönyv. Bp., 1939. 131. 
181 A lakosság 50,8%-át kitevő őstermelők csak 6,3%-ot képviseltek az előfizetők között; O. L. 

Me. V О. 1. cs. d. dossz. 29. f. 
182 jgy pi Kozma Miklós több ízben tett erre előterjesztést, ld.: O. L. Kozma-iratok, 52. cs. 

1289. f., vagy Horváth Barna i. m. 52-55. 
183 Tkp. két előterjesztésről van szó: az egyik még 1938. őszén készülhetett. Ez kevésbé 

részletes s a Rádió vezérigazgatójától mint tárgytalant visszaküldött példány maradt fenn (O. L. 
Me. V О. d. dossz. 8-16. f.). A második, részletesebb és kidolgozottabb változat viszont már nem a 
Rádió, hanem a Miniszterelnökség számára készült, s talán ezért is tartalmaz több politikai elemet, 
így például felteszi a kérdést: az állam vagy a kormánypárt legyen-e a falusi rádióügyek gazdája? 
(Maga az államot javasolja, mert a pártrádió „alkotmányos szempontból aggályos"; megoldhatónak 
csak akkor tartja, ha a helyi gazda- és egyéb körök belépnének a MÉP-be.) (Uo. 19-28. f.) 

184 Horváth Barna írja erről: „A rádió teljesítőképességét csak akkor lehet helyesen mérlegel-
ni, ha elsősorban mégis szórakoztató eszköznek tekintjük.... A hallgatónak ugyanis van egy rette-
netes fegyvere az őt nem érdeklő műsorszámokkal szemben: a kikapcsológomb." (Horváth Barna 
i. m. 53.) 

185 O. L. Mt. jkv. 199. dob. február 10., 27. napirendi pont. 
186 Némi eredménye azért mégis volt a memorandumnak: talán e miatt is emelkedett 1942-re 

a rádiókészülékek száma 812.357-re Magyarországon. (Magyar statisztikai évkönyv. Bp., 1943. 131.) 
187 О. L. Me. V О. 1. cs. a. dossz. 34/a. f. 
188 Az ünnepség szervezésének általános dokumentumai, a levelezés, a felvonulási tervek, stb. 

az O. L. Me. V О. 4. cs. г., illetve részben k. dossz-ban találhatók. 
189 Ezt célozták a sok órán, sőt, akár egész napon keresztül tartó rendezvények; az első ilyenek 

a potsdami nap és az első „Nemzeti Munka Napja" volt, 1933-ban. (1933. május elseje, a náci 
rádiópropaganda nyitónapja. Klaus Lindemann dokumentumműsora. Fordította Simon László. A 
Magyar Rádió könyvtárának gépírt anyaga.) 

190 F r j c k belügyminiszter elrendelte, hogy a helyhatóságok a nagyobb épületekben rádióké-
szülékeket, a sportpályákon, tereken hangszórókat állítsanak fel. Az iskolákban ünnepi órákat kell 
tartani - s ezeknek csúcspontja szintén a rádióműsor meghallgatása. Frick rendelete: O. L. Kozma-
iratok, 52. cs., 1. dossz., 131. f. 

191 Fg., 1939. augusztus 4. Rádiómelléklet 
192 Mesél a filmhíradó, 8. rész; Telekiről Shvoy (i. m. 206.) is feljegyzi, hogy nem volt szónoki 

tehetség; ugyanerről tanúskodik Szalai László emlékirata is. (Szalai László: Cserkészéletem; Van-
couver, 1964. több helyen, pl. 34.) 
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193 Alföldy Alajos közlése, 1995. június 4.; oka lehetett az is, hogy a Társadalompolitikai 
Osztály korábbi, leváltott vezetője, Bencs Zoltán, Kozma Miklós igazgatóbizottsági társa volt az M. 
E I.-ben. 

194 Pl. a népnevelő plakátok ügyében Payr már idézett (58. j.) memoranduma pl. „naiv pla-
kátokat" emleget (H. M. titkos, i. m. 191.) Emellett a sajtó tervezett szorosabb ellenőrzése is sok 
ellenzőre talált. 

195 Az ellentét egyik legfontosabb oka volt, hogy Kovrig ragaszkodott a titkos akciókhoz, míg. 
Teleki hajlott arra, hogy nyílt tájékoztató hivatallá szervezze át az Osztályt. Alföldy Alajos közlése, 
1995. június 5. 

196 „A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter hatáskörébe átengedem a m. kir. ME V. 
osztályának összes nemzetnevelési feladatait." Ezután tételes — 19 pontból álló — ügykörleírás 
következik. 

197 Kovrig már korábban igyekezett kollégái állását biztosítani: „az osztály szakemberekből 
áll, akiket a politikai személycserék nem érintenek; egyedül vezetőjük az, akinek mindenben azo-
nosulnia kell a miniszterelnök politikájával." (O. L. Me. V О. 1. cs. с. dossz. 15/a. f.) 

198 Hóman kultuszminiszterként támogatta működésüket (Katolikus Magyarok Amerikai Va-
sárnapja; Cleweland, 1986. 23. sz.) 

199 Alföldy terve kezdettől fogva egy nyíltabb és inkább objektív tájékoztatásra, mint propa-
gandára épülő hivatal megszervezése volt.(0. L. Me. V О. 1. cs. с. dossz. 18-22. f.) 

200 László i. m. 19. és Alföldy Alajos közlése, 1995. június 5. 
201 Kovrig: Magyar társadalompolitika i. m. II. köt. 134. 
202 A demokratikus berendezkedésű Nagy Britanniában, vagy USA-ban is. (John Lukacs i. m. 

438.) 
203 Pl. a gyermekcukor-akció vagy az ún. „suttogópropaganda" 
204 Furcsamód egyetlen esetet sem sikerült fellelni, amikor a háború utáni népbírósági ítéle-

tekben szerepelt volna az Osztállyal való együttműködés vádja (még Mindszenty esetében sem). 
205 Jelentőségéről Salamon Konrád i. m. 133-137. 
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Péter Hámori 

TENTATIVE DE L'ÉTABLISSEMENT D'UN „MINISTRE DE PROPAGANDE" L'HISTOIRE 
DE LA SECTION (V) DE LA POLITIQUE SOCIALE DU PREMIER MINISTÈRE 1938-1941 

(Résumé) 

A partir du milieu des années trente la volonté de faire des recherches, d'avoir la disposition 
et même le contrôle sur l'opinion publique se présenta en Hongrie comme dans beaucoup de pays 
européennes. L'idée est dû avant tout des groupes de réforme du droite radical. La réalisation de 
ces projets eut une certaine réalité lorsque Béla Imrédy fut nommé premier ministre. L'obstacle 
qu'elle rencontra fut la méfiance de la majorité de la population de la propagande ouverte. La 
direction politique conservatrice, la majorité des députés du parti du gouvernement, le gouverneur 
même, Miklós Horthy eurent des réserves portant sur le projet de l'installation d'un tel organisme 
qui rappelait pour quelques-uns d'entre eux la menace d'une transformation fasciste et dictatoriale 
du pays, par conséquent ils s'y opposèrent fermement. Le premier ministre, rendu compte de cela, 
choisit l'installation d'un organisme confidentiel, plus ou moins secret contre l'établissement d'un 
ministère de propagande ayant une organisation ouverte italienne ou allemande. L'exemple fut alors 
un organisme similaire à la dictature „tempérée" portugaise dont lapopularité augmenta en Hongrie. 

La nouvelle institution fut établie comme la Section V de la Politique Sociale du Premier 
Ministère Royal de Hongrie d'une compétence assez large et d'un personnel limité. Son directeur 
fut l'illustre publiciste-spécialiste de la politique sociale de l'entre-deux-guerres, le confident de Béla 
Imrédy, Béla Kovrig. Le personnel se constitua des spécialistes de la politique sociale et de la sécurité 
sociale car l'une des plus importantes tâches du nouvel établissement fut la préparation d'esprit des 
mesures de politique sociale du gouvernement, ainsi que la surveillance et le dépouillement des 
réactions. 

Après l'organisation de la propagande concernant la réintégration des territoires annexés à 
la Tchécoslovaquie par le Traité de Trianon, on commença à constituer un réseau confident de 
rapport d'ambiance et de diffusion d'information. Cela, au moins le réseau de rapport fut établi et 
fonctionna bien sous Imrédy et Pál Teleki. Béla Imrédy, le premier ministre ne se contenta point de 
la formation lente et hésitante de l'opinion publique de cet organisme secret, mais il se décida à 
mettre en fonction un mouvement radical de masse avec une apparence et une uniforme similaire 
à SS. Quelques détails de la première réunion du „Mouvement de Vie de la Hongrie" furent élaborés 
par la Section V Pourtant le gouverneur Horthy renvoya Imrédy car l'élite politique hongroise 
traitait la naissance du „Mouvement de Vie de la Hongrie" comme le début d'un processus de coup 
d'état dictatorial. Le successeur d'Imrédy, le premier ministre Pál Teleki s'abstint de changer la 
Section, il se tint de moins èn moins à leurs conseils, et plus tard il la réorganisa sous le nom du 
Service de la Politique Nationale en forme d'une organisme ouvert d'information, avec une compé-
tence fort diminuée. 

ATTEMPT AT CREATING A „PROPAGANDA DEPARTMENT". HISTORY OF DEPART-
MENT 5 AT THE PRIME MINISTER'S OFFICE, DEPARTMENT OF SOCIAL POLICY, 

1938-1941 

by Péter Hámori 
(Summary) 

Similarly to several European countries, there was a growing demand for analyzing and 
controling public opinion in Hungaiy from the mid-1930s. The idea arose mostly in radical right-
wing reform circles. When Béla Imrédy became Prime Minister, these plans could be realized. How-
ever, the majority of Hungary's population disliked open propaganda. The conservative leading 
circles of the country, the majority of MPs belonging to the government party, and even Regent 
Miklós Horthy himself were against all plans to set up such an institution considering it a means 
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of establishing a fascist dictatorship. So the Prime Minister decided to set up a semi-secret organi-
zation resembling the one in more moderate Portugal instead of a formal propaganda department 
similar to those in Italy and Germany. 

This new organization came to be called Department V of the Hungarian Royal Prime Mi-
nister's Office, Department of Social Politics. Its scope was wide but its staff was limited. Its leader 
was Béla Kovrig, the outstanding expert of the subject in the inter-war period, and a trusted man 
of Imrédy. The staff consisted of experts of social politics and social security, whose main task was 
to prepare the public for acceptance of the social political measures of the government, to follow its 
reactions, and analyse them. 

Following the propaganda campaign in favour of the reannexation of territories annexed to 
Czechoslovakia in the Trianon peace treaty the Department started to build out a confidential 
network for reporting on public opinion and spreading propaganda. The former worked successfully 
under Prime Ministers Imrédy and Pál Teleki. Imrédy was, however, not satisfied by the slow and 
uncertain methods of shaping public opinion, so he decided to organize a radical mass movement 
for that purpose resembling the German SS in its outward appearance. Several details of the first 
mass meeting of this „Movement of Hungarian Life" [Magyar Elet Mozgalom] were elaborated by 
Department 5. Since the political elite of the country saw in the movement the first steps toward a 
dictatorship, Horthy decided to dismiss Imrédy. His successor, Pál Teleki, left the Department intact 
for a while, but relied on its expert advice less and less. Finally he reorganized it as a public 
information bureau with a much narrower scope under the name of National Political Service 
[Nemzetpolitikai Szolgálat], 



KÖZLEMÉNYEK 

Kozma István 

CSALÁDNÉV-VÁLTOZTATÁS ÉS TÖRTÉNELEM 
(1894-1956) 

Elöljáróban 

írásom Karády Viktor azon kutatási programjához kapcsolódik, amely a ma-
gyarországi allogén népesség, különösen a zsidóság, asszimilációjával összefüggő 
egyes társadalmi jelenségek (iskoláztatás, vegyes házasságok, felekezeti áttérések, 
névmagyarosítás, stb.) történeti-statisztikai és történeti-szociológiai feldolgozását 
tűzte ki céljául. Ezen a szerteágazó kérdéskörön belül a szerző az 1894-1956 
közötti családnév-változtatások dokumentumainak feltárását és a kérdéskör vizs-
gálata szempontjából releváns adatok felvételét kapta feladatául. A munka eddigi 
eredményeit a legfontosabb statisztikai adatsorokat tartalmazó kötetben és né-
hány tanulmányban kívánjuk közzétenni. 

A kutatás során mindenekelőtt a konkrét névváltoztatási ügyeket tartalmazó 
kartotékokat, aktákat és iktatókönyveket, valamint a névváltoztatási eljárásban 
szerepet játszó egyes intézmények vonatkozó iratait dolgoztuk fel, mely dokumen-
tumok javarésze a Belügyminisztérium Állampolgársági Főosztályának irattárá-
ban található. És itt egy kis kitérőt kell tennünk, hogy a kutatás alapvető forrá-
sairól néhány szót szólhassak. 

Az adatgyűjtés nem terjedt ki a nemesi családok névváltoztatásaira, amely 
méreteiben töredéke a nem nemesi névváltoztatási anyagnak. Egy későbbi kuta-
tásnak érdemes lenne ezzel is foglalkoznia, mert a kép csak így válna teljessé. 

Statisztikai adatbázisunk kialakítása során nem az összes névváltoztatási 
esetet dolgoztuk fel (ennek mennyisége ezt szinte ki is zárja, illetve feleslegessé 
teszi), hanem a statisztikai mintavétel eszközével éltünk: mintaéveket választot-
tunk ki, s ezeken belül is bizonyos mintavételi arányoknak megfelelően vettük 
fel az adatokat. Az 1894-1932 közötti időszak, valamint az 1945-46., 1948., 1951., 
1954., 1956. évek névváltoztatásai közül minden 10. ügyirat, az 1933., 1938., 1939., 
1941. évek, és az 1943. július 1. és 1944 vége közötti másfél év névváltoztatási 
esetei közül minden 20. akta adatait vettük fel. (Sajnálatos, hogy az 1934—1937 
közötti névváltoztatási anyagnak csak töredéke maradt fenn, holott ezekben az 
években volt a magyarországi névváltoztatások történetének legnagyobb konjunk-
túrája.) Összességében több mint 13 000 névváltoztatási ügynek a kutatás szem-
pontjából releváns adatait rögzítettük és dolgoztuk fel. 

Az 1894-1932 közötti anyag csak az engedélyezett névváltoztatásokat regiszt-
ráló kartonokat tartalmazza. Ezeken a kérelmező — továbbá családi kérelmek 
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esetén a többi családtag — legfontosabb adatai szerepelnek (eredeti név, a felvett 
név, születési hely és idő, lakhely, felekezeti hovatartozás, foglalkozás), valamint 
a kérelem benyújtásának éve és az ügy iktatószáma. Az 1932 utáni gyakorlatból 
tudjuk, hogy a kérelmek többségét a benyújtás évében intézték el, de nem csekély 
azoknak az ügyeknek a száma sem, amelyek áthúzódtak a következő évre vagy 
évekre. Közleményünkben tehát az 1894—1932 közötti időszakra vonatkozó ada-
taink azt tükrözik, hogy egy adott évben — vagy évkörben — hány olyan kérelmet 
nyújtottak be, amelyet a belügyminiszter valamikor — vagy a benyújtás évében, 
vagy azt követően — engedélyezett. Az egyes évekről közölt adataink tehát nem fedik 
teljes mértékben az ugyanazon években engedélyezett névváltoztatások számát, mert 
utóbbiak között több olyan is volt, amelyet korábbi években kérvényeztek. 

Az 1932 utáni eseteket a névváltoztatási ügyek dossziéiból dolgozhattuk fel, 
tehát ezek jóval információgazdagabbak, mint a megelőző évek kartotékos anya-
gai. Az 1932 utáni statisztikai mintáink az adott években benyújtott összes kére-
lemre támaszkodnak, magukban foglalják az elutasított és az elintézetlen folya-
modványokat is. Általában a kérelmek számát közöljük, ami nem azonos az összes 
néwáltoztató számával, ugyanis a kérelmek egy része több személy egyidejű név-
változtatását célozta. (Pl. apa és kiskorú gyermekei, kiskorú testvérek, egy nagy-
korú fivér és kiskorú testvérei, három generáció, stb.) Cikkünkben az összes név-
változtatóra vonatkozó becsléseinket, illetve az összes néwáltoztatóra vonatkozó, 
más forrásból nyert adatainkat külön jelezzük, akárcsak a fenti kritériumoktól 
eltérő más adatközléseinket is. 

A névváltoztatási ügyek aktái a közigazgatási eljárás során keletkezett ira-
tokat tartalmazzák: a kérelmeket, bennük a kérelmezők indoklásait, a csatolt 
okmányokat, az érintett közigazgatási szerveknek az üggyel kapcsolatos feljegy-
zéseit és iratváltásait, a döntéseket és így tovább. Am a szóbanforgó iratok többet 
és mást is hordoznak, semhogy csupán az uniformizált közigazgatási eljárások 
poros emlékeinek tekinthessük ezeket: a szikár adatokon tűi egyszersmind 20. 
századi magyar élettörténetek olykor megrázó lenyomatai, melyek összességükben 
igen tarka és érzékletes képet festenek a korszak Magyarországán megélt emberi 
sorsokról és a történelem nagy eseményeinek árnyékában meghúzódó hétközna-
pokról. A névváltoztatások az egyes személyek és az egyes családok történetének 
emlékezetes eseményei, vagyis egyenként a mindennapi élet jelenségei közé tar-
toznak. Am akták ezreit átlapozva azt tapasztalja a kutató, hogy a névváltoztatási 
ügyek magukon viselik egy-egy korszak történelmének a magánélet keretein kí-
vüli, de oda is menthetetlenül beszivárgó vonatkozásait. E dokumentumok az 
egyes korszakok meghatározó politikai, társadalom- és mentalitástörténeti voná-
sainak is tükörképei, mégpedig olyanformán, ahogyan a többségükben a politika 
alatt élő emberek az általuk befolyásolhatatlan, de létük kereteit mégis alapvetően 
meghatározó történelmi helyzeteket és folyamatokat személyükben megélték, s 
ahogyan ezekre a maguk módján reagálni próbáltak. A kérelmek és az eljárások 
során keletkezett egyéb iratok különösen a mindenkori nemzeti és kisebbségi 
politika domináns irányzatait és azoknak a kisebbségekre gyakorolt hatásait tük-
rözik vissza. De képet adnak a többségi társadalomnak a különböző kisebbségekről 
alkotott sztereotípiáiról, előítéleteiről is, miként azt is ábrázolják, hogy milyen 
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magatartásmintákkal reflektáltak a kisebbségek ezekre a sztereotípiákra és előí-
téletekre. Továbbá demonstrálják azt is, hogy a folyamodók mennyiben sajátítot-
ták el a különböző korszakok politikai-ideológiai nyelvezetét, uralkodó frázisait, 
és hogyan próbálták hasznosítani ezeket kérelmük kedvező elintézése érdekében. 
Az irategyüttesben fellelhető információk gazdagságát még hosszasan lehetne e-
csetelni, ám talán ennyi is elég ahhoz, hogy e dokumentumok történeti fontosságát 
kellően érzékeltessük. 

Az imént körülírt dokumentumokon kívül a munkálatok kiterjedtek (és ki-
terjednek még) a Magyar Országos Levéltárban őrzött, 1945 előtti belügyi iratok, 
a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárában és levéltárában fellelhető anyagok, 
különböző jogszabálygyűjtemények (Belügyi Közlöny, Budapesti Közlöny, Magyar 
Közlöny, Rendeletek Tára, stb.) és más források vizsgálatára is. 

A névváltoztatási mozgalomra vonatkozóan kevés tudományos igényű pub-
likációra támaszkodhattunk. Ennek egyrészt az lehet a magyarázata, hogy a téma 
(legalábbis első látásra) kétségkívül marginálisnak tűnik, s így kevés kutatót — 
de annál több újságírót — ihletett meg. Másfelől a források zöme — különösen 
az 1932 utáni anyag — korábban szinte hozzáférhetetlen volt. Az adatvédelmi 
(1992. évi LXIII.) és a levéltári (1995. évi LXVI.) törvény jól körülhatárolt meg-
szorításokkal ugyan, de lehetővé teszi immár ezen dokumentumok tudományos 
célú kutatását. A feldolgozás során tehát főleg a háború előtt keletkezett, szintén 
nem túl bő irodalmat, továbbá Karády Viktor alapvető kutatási eredményeit, va-
lamint a rokon asszimilációs jelenségeket és a névtörténeti vonatkozásokat tár-
gyaló publikációkat vettem alapul.1 

Az alábbi dolgozatban nem egy-egy korszak vagy kérdéskör beható vizsgá-
latára teszek kísérletet, hanem inkább átfogó képet kívánok nyújtani az általam 
vizsgált időszak (1894-1956) egészéről, néhány mondat erejéig kitérve az előzmé-
nyekre is. Jelen tanulmány a szerző kutatási eredményeinek első feldolgozása, 
melynek szükségszerű hiányosságait, gyengeségeit további munkák fogják korri-
gálni. 

Végül, de nem utolsó sorban: a kutatás lehetővé tételéért, valamint a feldol-
gozásban nyújtott segítségükért és közreműködésükért köszönetemet fejezem ki 
Karády Viktornak, a számítógépes feldolgozást elvégző Salamon Annának, Mes-
sing Verának és Vitárius Istvánnénak, továbbá E Szigetvári Évának (Magyar Or-
szágos Levéltár), Dr. Csikós Józsefnek, a BM Adatfeldolgozó Hivatal egykori ve-
zetőjének, Baczoni Gábornak és Rátki Andrásnak (BM. Központi Irattár), vala-
mint Madari Editnek és Weisz Gábornak (BM. Állampolgársági Főosztály)! 

1.) A homályba vesző kezdetektől a reformkorig 

A névtörténészek szerint a kereszténység felvétele előtt a magyarság a ki-
zárólagos egynevűség állapotában élt. A magyar vezetéknevek kialakulása az 
Anjou-korban kezdődött, s a kétnevűség — hosszú folyamat eredményeként — a 
17. század elejére vált általánossá. „E fejlődés azonban nem minden társadalmi 
osztályban ment egy időben végbe. Nagyjában véve a nemességnél a 14. és a 15. 
században, a városi polgárságnál a 15. században, a jobbágyságnál a 16. és részben 
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a 17. században alakultak ki az öröklődő családnevek. Azonkívül a magyar nyelv-
terület különböző részei közt is voltak ilyen tekintetben időbeli különbségek."2 

Kálmán Béla az 1522. évi dézsmalajstromok vizsgálata alapján arra a következ-
tetésre jutott, hogy a 16. század első felében a jobbágyság körében is általánossá 
vált a vezetéknevek használata. „Akkor ugyanis a jobbágyságnak mintegy 90%-a 
kételemű — és gyakran bizonyíthatóan öröklődő — nevet viselt. Noha a vezeték-
nevek apai ágon való öröklődését csak a 18. század második felében teszi kötele-
zővé a törvény, és a névváltoztatást királyi engedélyhez köti, ekkor már csak egy 
rég kialakult szokást szentesít."3 Engel Pálnak az 1525-ből származó bácskai job-
bágynévsort bemutató közleménye szintén azt erősíti meg, hogy — legalábbis az 
ország ezen régiójában — ekkoriban már általánossá vált a kételemű nevek hasz-
nálata.3^ A statisztikus Kovács Alajos szerint „...sokan a nem magyar jobbágyok 
közül is magyar vezetéknevet kaptak földesuraiktól, ami azután később arra a 
téves vélelemre adott okot, hogy ezek a magyar nevű jobbágyok tulajdonképpen 
eltótosodott, eloláhosodott stb. magyarok utódai."4 

Ezekben a századokban a névváltoztatás (vagy inkább: névváltozás, névmó-
dosulás) a földbirtoklás változásaival, nemesítésekkel, a kényszerű és önkéntes 
lakhelyváltoztatásokkal,5 valamint a természetes asszimilálódással lehetett kap-
csolatban. „Számos meggazdagodott család birtoka után változtatta meg a nevét, 
számosan pedig, amint birtokuk helyneve tótosan vagy németesen hangzott, saját 
neveiket is aszerint idomították, még többen pedig nevüket aszerint kezdték írni 
és használni, amint azt a nép kiejtette. (így lett p. о. a nyitravármegyei Rudnay 
család egyik ágából, mely Trencsén vármegyében telepedett meg, Rudnyánszky.)"6 

Tehát a családnév-változtatás ekkoriban még távolról sem volt azonos a névma-
gyarosítással, s nem kapcsolódott össze tudatos magyarosító törekvésekkel, tekin-
tettel arra, hogy az etnikai származásnak és hovatartozásnak másodlagos szerepe 
volt a társadalmi státuszképző mechanizmusokban. Állami szabályozásra utaló 
intézkedésekről nincs tudomásunk, a névváltoztatás „önkényes" aktus volt. 

A vezetéknevek felvételére vonatkozó első állami kényszer II. József nevéhez 
fűződik, s a felvilágosult abszolutizmusnak a kormányzás racionalizálására irá-
nyuló németesítő politikája jegyében fogant. Az uralkodó, „... midőn [a zsidók] 
régi hagyományaikhoz ragaszkodva, mely „ben", vagy „bal" szócska apjuk nevé-
hez való hozzáadásából állott, azt elhagyni vonakodának, 1787. július 23-án kelt 
rendeletével meghagyta, hogy különbség nélkül minden zsidó német vezetéknevet 
vegyen fel, s azt élethossziglan ne változtassa".7 (A rendelet 1788. január l-től 
tette kötelezővé a zsidók számára a német személy- és családnevek viselését.) Ez 
az intézkedés okozta azt, hogy a magyarországi zsidóság túlnyomó többsége a 19. 
századtól német családnévvel rendelkezett. (Felmérésünk adatai szerint 1894-
1948 között a névmagyarosító zsidók 80-89%-a német családnevet viselt.) 

Első ízben I. Ferenc császár és király 1814. november 13-án kibocsátott ren-
delete szabályozta átfogóan a névváltoztatást. Ennek értelmében nevét mindenki 
csak helyhatósági engedéllyel és csak fontos okokból változtathatta meg. A ren-
delet ellen vétőkkel szemben szankciókat helyezett kilátásba.8 I. Ferenc a névvál-
toztatás szabályozására, pontosabban: inkább akadályozására, további rendelete-
ket is kibocsátott. 1815-ben és 1817-ben a görög-keleti vallásúakra vonatkozóan 
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előírta, hogy „... az apjuk nevéhez fűzött -ics, -vics szótagot meghagyják ugyan, 
de köteleztetnek arra, hogy azt állandóan használják."9 A korszakban jelentkező 
asszimilációs folyamatokra (nyelvi magyarosodásra) utal az 1815. május 9-én ki-
bocsátott körrendelet, melyben a német hangzású nevek magyarosításának meg-
akadályozása céljából visszamenőleges felülvizsgálat tárgyává tették a korábbi 
névmagyarosításokat is, abból a szempontból, hogy azok vajon megfelelnek-e az 
1814. november 13-án kelt rendelet előírásainak.10 

2.) A reformkortól a történeti Magyarország felbomlásáig 

A névváltoztatás a reformkor táján kezdett összekapcsolódni a magyar nem-
zeti mozgalommal, közelebbről a polgári modernizációra beállított liberális ne-
mességnek az allogén kisebbségek számára asszimilációs társadalmi szerződést 
kínáló törekvéseivel. Egyes nem magyar népességcsoportok beolvadására már a 
korábbi évszázadokban is számos példát találunk (kunok, örmények, török és 
szláv néptöredékek, stb.), ám az asszimiláció kérdése a 18-19. század fordulójától, 
vagyis a modern nacionalizmus kibontakozásának kezdetétől, merőben új megvilá-
gításba került. A nemzetiségi hovatartozás, a magyarosodás, illetve a magyar államon 
belüli nemzetiségi erőviszonyok kérdése ekkor merült fel először politikai éllel. 

Közismert, hogy a 19. század első felében (s ez érvényes volt egészen a 19. 
század végéig) a magyar etnikum a Magyar Királyság lakosságának kevesebb mint 
50%-át tette ki. Az egységes magyar polgári nemzetállam megteremtését zászla-
jára tűző liberálisoknak így „rövid- és középtávon ... modus vivendit kellett találni 
az egységes, tisztán egynyelvű nemzetállam igénye és a tényleges nemzetiségi 
erőviszonyok között. Ezt szolgálta az államnemzet koncepciója, melyben minden, 
az állam területén élő polgár, nemzetiségre való tekintet nélkül mint hungarus, 
részt vehet, amennyiben lojális az egységes államhoz ... s ennek fejében megtanul 
magyarul". A nyelvileg egységes nemzetállam „...azonban nem a nemzetiségek 
kizárásával vagy alávetettségben tartásával volt hivatva megvalósulni, hanem 
azok széles körű asszimilációjával, mely elsősorban a nyelvi elmagyarosodást je-
lentette. A magyar liberális nemesség egy asszimilációs társadalmi szerződés űt ján 
kísérelte tehát meg a nemzetállam megteremtését s egyben saját hegemóniája 
legitimációjának újrafogalmazását".11 

Ez a társadalmi szerződés egyéni jogkiterjesztést, polgári jogegyenlőséget, 
politikai hatalomban való részesedést, helyi szinteken gyakorolható nyelvhaszná-
lati jogot ígért - az elkülönülésen alapuló allogén lojalitás feladása, a nemzetiségi 
kollektív jogalanyiság követelményéről való lemondás és a magyar államnyelv el-
sajátítása fejében. 

A koncepciót a különböző allogén csoportok eltérően fogadták. Leglelkeseb-
ben a zsidóság azonosult az asszimilációs társadalmi szerződés gondolatával, mely 
státuscsoport hosszabb távon a közösségéhez tartozó egyének és a felekezet egé-
szének emancipációját remélhette ettől. Köreikben az önkéntes asszimiláció nagy 
lendülettel indult meg a reformkorban, s ennek intenzitása egészen a 20. század 
második évtizedéig kitartott. A liberális közvélemény a zsidó önasszimilációt a 
nemzeti érdekkel egybevágó fejleményként értékelte, és támogatta azt. A polgári 
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nemzetállam célkitűzését követő elitnek elemi érdeke volt egy olyan allogén ki-
sebbség asszimilációjának elősegítése, mely azon túl, hogy lényegesen javít a nyo-
masztó nemzetiségi arányokon a magyarság javára, olyan réteget termel ki, mely 
a nemzeti polgárság funkcióit látja el.12 

Az Erdélyen inneni — főként a városlakó — németség köreiben is megfi-
gyelhető az asszimilációs magatartásminták terjedése. (Az erdélyi szászok — több-
évszázados nemzeti intézményeikre, később annak továbbélő hagyományaira is 
támaszkodva—jobban megőrizték etnikai különállásukat.) A szlovák származású 
nemesség már a 18. század vége óta fokozatosan betagolódott az északi vármegyék 
magyar ajkú nemességébe. Ellenben a 19. század első felében már fejlett nemzeti 
öntudattal rendelkező horvát, szerb és román nemzetiségi elit számára elfogad-
hatatlan volt a magyar államnemzetbe való betagolódás koncepciója. Valamivel 
később alakult ki a konfliktus a szlovák és a — kisebb intenzitású — rutén nemzeti 
mozgalmakkal, amelyek sem történelmi államisággal, sem államalkotó testvér-
nemzettel, vagy sajátos nemzetiségi intézményekkel (mint például nemzeti egy-
ház, anyanyelvi felsőbb iskolarendszer, stb.) nem rendelkeztek. 

A reformkori és a 48-as nemzedék nagyjai (Kossuth, Szemere, Eötvös, Deák) 
a nemzetiségi kérdést — különösen az 1848/49. évi keserű tapasztalatok ismere-
tében — még a liberális koncepciónak megfelelő türelemmel és távlatossággal 
próbálták kezelni. Ebben a szellemben született meg — többek között — az 1849. 
július 28-i, a „kisebb nemzetiségekről" alkotott törvény,13 valamint ennek jegyé-
ben fogant a kiegyezést követően megalkotott 1868. évi XLIV tc. („a nemzetiségi 
egyenjogúság tárgyában"),14 az Eötvös-féle népiskolai törvény (1868: XXXVIII. 
tc.), és a magyar-horvát kiegyezés (törvényerőre emelve az 1868. évi XXX. tc-kel). 
Am a 70-es évektől az asszimilációs politika kényszerítő jellege egyre erősödött, 
s különösen a Bánffy-kormány (1895-99) működésétől kezdve a nemzetiségi po-
litikában markáns elfordulás tapasztalható a korábbi nemzedék liberális felfogá-
sától a türelmetlenül magyarosító, sovén nacionalizmus irányába.15 Különösen a 
— perifériákon nagy nemzetiségi tömbökben élő — román, szerb és szlovák nem-
zetiség felé „... az asszimilációs szerződés inkább csak asszimilációs kényszer a-
lakjában hatott, amennyiben igyekezett ezeket kizárni a nemzeti fejlődés lehető-
ségéből avval, hogy betiltotta, vagy hatékonyságában gyengítette ennek intézmé-
nyes eszközeit (így a teljes nemzeti iskolarendszert, a sajtót stb.). Ennek követ-
keztében az asszimiláció folyamata súlyos konfliktusok sorozatává vált, melyekben 
helyt kapott a rendőri erőszak, az adminisztratív kényszer, a törvényhozás segít-
ségével történő magyarosítás és a nemzetiségeket lekicsinylő, kollektív méltósá-
gukban sértő ideológiai munka."16 Ezek a momentumok olyan „sérelmi többle-
tet". (Jászi Oszkár) halmoztak fel, amelyek a nemzetiségi kérdést a Monarchia 
fennállása alatt végig feszültté tették. 

A nyelvi asszimiláció a 19. század második felében felgyorsult. A már említett 
politikai vonatkozásokon túl, ebben az időszakban bontakoztak ki a kapitalista 
modernizációnak az asszimilációra is gerjesztőleg ható gazdasági és társadalmi 
folyamatai. (Csak címszavakban: iparosodás, az infrastruktúra, s különösen a köz-
lekedés fejlődése, felgyorsuló belső migráció, társadalmi mobilizáció, urbanizáció, 
az iskoláztatásban résztvevők számának gyors ütemű emelkedése, stb., s ezek 
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mind a tradicionális közösségek zártságának oldódását eredményezték.) 1850-
1910 között Magyarországon (Horvát-Szlavónország nélkül) a magyar anyanyelvű 
népesség aránya 41%-ról16/a 54%-ra16^ emelkedett, abszolút számokban kifejezve 
kb. 5 millióról közel 10 millióra. (Az anyanyelvi-nemzetiségi arányok változásában 
az asszimiláció mellett a természetes szaporodás mértékében jelentkező különb-
ségek, a vegyes házasságok és a kivándorlás — „amerikázás", mely a nemzetisé-
giek körében jóval nagyobb arányú volt, mint a magyarok között — is szerepet 
játszottak.) 

* 

A névmagyarosítás korabeli fejleményei az imént vázolt történeti keretbe 
illeszkednek. 

Mindenekelőtt lássuk a mozgalom számszerű méreteit és időbeli kibontako-
zását! A táblázatot úgy állítottam össze, hogy a mozgalom időbeli hullámzása, a 
konjunktúrák és az apályok, valamint az egyes csúcsidőszakok és mélypontok 
szembetűnőek legyenek. 

1. táblázat 
Az engedélyezett névváltoztatási kérelmek évi átlaga, illetve időszakoknénti 

mennyisége 1835-1918 között 

Évkörök, évek, 
időszakok I. II. 

Évkörök, 
évek, 

időszakok 
II. III. Egyes időszakonként 

összesen 

1835-1847: 44/év 1870-1878 159/év 1835-1849: 1246 

1848. márc-dec.31: 526 1879-1880 253/év (83/év) 
1849. jún.-aug.: 148 1881-1882 1163/év 1853-1867. 933 
1850-1852: ? 1883-1894 76 l/év febr. végéig: (67/év) 
1853-1858: 2,2/év 1895-1897 1492/év 1459/év 1867. márc.- 2677 
1859: - 1898 6722 6702 -1880: (19l/év) 
1860: 2 1899-1905 2826/év 2762/év 1881-1905: 42.434 
1861-1862: 273/év 1906-1912 2624/év (1697/év) 
1863-1866: 88 1914 1984 
1867. febr. 28-ig 21 1915-1917 1423/év 1906-1918: 29.324 
1867. márc.l.-1869: 246/év 1918 2080 (2256/év) 

1835-1918 összesen: (legalább) 76.614* 

[Magyarázat a táblázathoz: I. = Forrás: Karády Viktor: Asszimiláció és társadalmi krízis. Világos-
ság, 1993/3, 55. о. II. = Forrás: Telkes Simon: Hogy magyarosítsuk a vezetékneveket? Budapest, 
1906. 61-63., 65. és 80-81. oldalak. Telkes a Belügyminisztérium irattári adataira hivatkozik. 
1896-1901-ig az évi névváltoztatások adatai megtalálhatóak a Belügyi Közlönyökben is. III. = For-
rás: az 1894-1932 között engedélyezett névváltoztatásokról készített és a Belügyminisztérium Ál-
lampolgársági Főosztályának irattárában (a továbbiakban: BM. ÁFI.) található, 20 doboznyi, cédu-
lás nyilvántartás adatai. * = Az érintett családtagokkal együtt az összes névváltozáson átesett 
személy száma ennek kb. 1,5-2,5-szerese lehet. ] 

A névváltoztatási mozgalom a reformkorban még szerény méreteket öltött. 
Az első tömeges névmagyarosítás az 1848/49-es forradalom és szabadságharc alatt 
zajlott le. Ekkor 674 nagykorú személy magyarosította meg a nevét, immár bel-
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ügyminiszteri engedéllyel. A szabadságharc leverése után a cs. kir. polgári és ka-
tonai kormányzónak 1849. dec. 15-i rendelete ezeket a névmagyarosításokat ha-
tálytalanította, „...meghagyván, hogy az illetők régi nevök újbóli felvételére szo-
ríttassanak".17 Ugyanakkor ez a rendelet még nem szüntette meg magának a 
névmagyarosításnak a lehetőségét, hanem úgy rendelkezett, hogy „...ezentúl a 
névváltoztatások jóváhagyása végett minden kérelmet a közigazgatási hatóságok 
utján a cs. kir. belügyministeriumhoz azon támogatványokkal kell beadni, melyek 
előbbi rendeleteknél fogva szükségeltetnek".18 1850-ben a meghatalmazott cs. kir. 
polgári biztos a névváltoztatás tárgyában újabb körrendeletet adott ki, s ezt kö-
vetően már csak a legkivételesebb esetekben engedélyezték a névváltoztatást.19 

Ennek következtében 1853 és 1860 között csupán 15 névváltoztatás történt. E-
zekből mindössze 4 volt névmagyarosítás, 11 pedig egyéb névváltoztatás (kény-
szerű és önkéntes visszaidegenesítés, illetve németről németre, magyarról ma-
gyarra változtatás).20 

Az abszolutizmus lazulása idején újabb lendületet nyert a mozgalom: 1861-
ben 213-an, 1862-ben 332-en kérték névmagyarosításukat. 1863-tól ismét némi 
visszaesés következett (ld. az 1. táblázatot!). Ennek okáról és körülményeiről nin-
csenek pontos ismereteink, de feltételezhető, hogy Telkes Simonnak igaza van, 
amikor a visszaesés közvetlen okaként a névváltoztatás bélyegilletékének 5 Ft-ra 
emelését jelölte meg,21 ami eleve behatárolta a névváltoztatásban résztvehetők 
rekrutációját. 

A kiegyezéstől kezdődően a névváltoztatás engedélyezése — ismét — a ma-
gyar királyi kormány belügyminiszterének kompetenciájába tartozott, s a névma-
gyarosítás immár semmilyen elvi és politikai akadályba nem ütközött. A mozgalom 
— az 5 Ft-os bélyegilleték ellenére — ismét fellendült: 1867. március és 1868. 
december 31. között 522 névváltoztatás történt, majd 1869-1879 között évi 140-
200 közötti nagyságrendet mutatott. 

1880. december 26-án megalakult a Központi Névmagyarosító Társaság,22 

amelynek elnöke, lelke és motorja az általunk már többször idézett Telkes Simon 
volt. E társaság saját tevékenysége fő célkitűzéseként a névmagyarosítási mozga-
lom fellendítésében való közreműködést jelölte meg. A sajtóban közzétett felhí-
vások és a közigazgatási szervekhez küldött körlevelek útján propagálták törek-
vésüket. A társaság felhívásai nyomán az ország különböző vidékein fiók-társa-
ságok alakultak, s a névmagyarosítás ügyét számos egyéb társadalmi egyesület, 
felekezeti közösség és helyi önkormányzat is felkarolta.23 1881-ben az Országgyűlés 
— a társaság kezdeményezését támogató pénzügyminiszter javaslatára — a név-
változtatás bélyegilletékét 5 Ft-ról 50 krajcárra szállította le, ami a bélyegilleté-
kekről szóló 1881. évi XXVI. tc. 21. §-ában öltött jogi formát. A társaság tevé-
kenységének és az illeték csökkentésének — a tiszaeszlári vérvádpörrel kiéleződő 
antiszemita krízis feltételezhető hatásaival együtt 23 'a — látványos eredményei 
mutatkoztak. 1881-ben az előző évi 293-ról 1261-re ugrott a kérelmezők száma, 
s ettől kezdve az évi névmagyarosítások mennyisége nagyságrendekkel haladta 
meg a korábbi időszak eredményeit. (Ld. az 1. táblázatot!) A honfoglalás ezredik 
és a forradalom 50. évfordulója körüli nemzeti felbuzdulás, valamint a Bánffy-
kormány (1895-1899) ideje alatt sovén irányba forduló nemzetiségpolitika a név-
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magyarosító mozgalomra is hatást gyakorolt, s a névcsere ismét emelkedő ten-
denciát mutatott (1894-ben 876, 1895-ben 1005, 1896-ban 1615 folyamodvány). 
A fellendülés a millennium után is folytatódott, s 1898-ban a mozgalom történe-
tének újabb csúcsát regisztrálhatták, mikor is több mint 6700-an kérelmezték 
névváltoztatásukat. De míg korábban a névmagyarosítás jobbára önkéntes társa-
dalmi mozgalom volt, amelyet többnyire hazafias társaságok és magánszemélyek 
propagáltak, addig a Bánffy-kormány idejében már dokumentálhatóan érvénye-
sült a közalkalmazottak névmagyarosítását célzó hatósági és közületi munkáltatói 
kényszer is.24 Az 1898-as rekord év után az első világháború kitöréséig a mozga-
lom mérete évi 2400-3200 közötti szinten stabilizálódott. Az első világháború 
időszaka némi visszaesést hozott, hiszen a férfiak jelentős része katonáskodott, 
ami csökkentette a potenciális névmagyarosítók számát. 

A névváltoztatás — legalábbis I. Ferenc óta — engedélyhez kötött aktus 
volt: kérvényezni kellett, és az erre jogosult hivatalos szerv döntött a kérelem 
sorsáról, majd a névváltoztatás tényét rávezették a néwáltoztató — és az érintett 
családtagok — anyakönyveire. 1848-49-ben, illetve 1867-től kezdve a kérvényeket 
a magyar belügyminiszterhez kellett felterjeszteni, s a miniszter — a névváltoz-
tatással foglalkozó ügyosztály javaslatára — döntött az engedélyezésről vagy elu-
tasításról. Ekkoriban még nem alkottatott átfogó jogszabály a névváltoztatásról, 
miniszteri rendeletek és elvi határozatok csupán részletkérdésekkel foglalkoztak, 
eljárási szabályokat fogalmaztak meg, egyes foglalkozási ágakhoz tartozó, vala-
mint speciális családi állású személyek névváltoztatásáról rendelkeztek. A név-
változtatás közigazgatási eljárásának módját részben a szokásjog, részben az egyes 
részletkérdésekben hozott rendeletek szabályozták. (Ld. Függelék 1.) A névma-
gyarosítás a kiegyezés után az állami politika helyeslésével és támogatásával ta-
lálkozott. Gyakorlatilag minden kérelmet elfogadtak, a kérelmező származásától 
függetlenül. Korlátozás csak annyiban érvényesült, hogy bizonyos védett törté-
nelmi neveket nem lehetett felvenni, illetve köztörvényes bűnöző, nem magyar 
állampolgárságú személy és férjes asszony nem változtathatta meg a nevét. Sem-
miféle diszkrimináció nem érvényesült a különböző kisebbségi csoportokhoz tar-
tozó kérelmezők irányában.25 Egyes politikusok ugyan a névmagyarosítással szem-
beni fenntartásaiknak adtak hangot — főképpen azért, mert elkerülni szerették volna 
azt, hogy közismert nevüket bárki szabadon felvehesse — mégis, a közvélemény 
meghatározó része a névmagyarosítást hazafias tettként könyvelte el.26 

A néwáltoztatók etnikai származás szerinti összetételére az eredeti nevek 
és a felekezeti hovatartozás megoszlása alapján vonhatunk le következtetéseket. 
Karády Viktor becslése szerint a zsidóknak a névmagyarosítási mozgalomban volt 
részvétele a kiegyezéstől kezdődően már messze felülmúlta mind az összlakossá-
gon, mind az allogén lakosságon belüli részarányukat. (A névmagyarosítók 27-
63%-a volt izraelita vallású akkor, amikor — 1890-ben — arányuk az összlakos-
ságon belül 4,7%, az allogén lakosságon belül pedig kb. 8,8% volt).27 Mintavétellel 
nyert adataink alapján az 1894-1918 közötti időszakra vonatkozóan már viszony-
lag pontos képünk van a mozgalomban résztvevők származás szerinti összetéte-
léről. (Ld. 2-4. táblázatot.) 
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2. táblázat. 
(N—6027 - E periódusban összesen 61.171 kérelmet engedélyeztek. 

A mintavételi arány tehát 9,85%-os) 

A kérelmezők eredeti (megváltoztatott) A kérelmezők vallása a 
nevének jellege 1894-1918 között: névváltoztatáskor 1894-1918 között: 

1.) német 3885 64,5% 1.) izraelita 3386 56,2% 
2.) szláv 1110 18,4% 2.) római katolikus 1927 32,0% 
3.) zsidó vagy zsidós* 478 7,9% 3.) ág. hitv. evangélikus: 252 4,2% 
4.) román 221 3,7% 4.) református 160 2,7% 
5.) magyar 191 3,2% 5.) görög katolikus 147 2,4% 
6.) nyugati (olasz, francia, 
angol, stb.) 59 1,0% 6.) görögkeleti 125 2,1% 

7.) örmény 13 0,2% 7.) unitárius és baptista: 6 0,1% 
8.) egyéb 55 0,9% 8.) felekezeten kivüli: 1 0,0% 
9.) magyarról idegen hang-
zásúra változtat: 3 0,0% 1-8.) sorok összesen: 6004 99,6% 

1-9.) sorok összesen: 6015 99,8% 
nincs adat: 12 0,2% nincs adat: 23 0,4% 
Mindösszesen: 6027 100,0% Mindösszesen: 6027 100,0% 

[*= Az adatfelvételnél „zsidó vagy zsidós"-nak azokat a családneveket minősítettem, amelyeket 
kizárólag vagy szinte kizárólag csak zsidók viseltek Magyarországon, függetlenül attól, hogy német, 
jiddis, szláv vagy egyéb hangzásúak avagy bibliai eredetű zsidó nevek. (Például: Lévi, Izrael, Izra-
elevits, Davidovics, Kohn, Löw, Löwy, Salamon, Mermelstein, Itzig, Ábelesz, Jajtelesz, Berkovits, 
Moskovits, Samuelson, Diamant, stb.) Zsidó néwáltoztatók esetében"szláv"-nak illetve "német"-nek 
a nem zsidós hangzású és a nem-zsidók által is jelentős számban viselt szlávos, ill. németes neveket 
minősítettem, pl. Markovits, Vinkovits; Steiner, Rosenberg, stb. - Általában véve a lehető legrit-
kábban használtam a "zsidó" vagy "zsidós" minősítést, inkább szigorúan, mint megengedően alkal-
maztam.] 

A 3.) táblázat a nagyobb néwáltoztató allogén csoportok (németek, szlávok 
és zsidók) esetében az eredeti név és a felekezeti hovatartozás összefüggését mu-
tatja be. 

3. táblázat 
(N=6027. A függvényben szereplő esetek száma: 5994. 

Hiányzó esetek száma: 33) 

Néveredet: 
Felekezeti hovatartozás: 

Néveredet: 
Izraelita Római 

katolikus Más keresztény Sorösszes: 

Német: 
2844 893 138 3875 

Német: 73,4% 23,0% 3,6% 64,6% 
Német: 

84,1% 46,4% 20,1% 
64,6% 

Szláv: 
51 807 244 1102 

Szláv: 4,6% 73,2% 22,1% 18,4% Szláv: 
1,5% 42,0% 35,5% 

18,4% 

Egyéb: 
488 223 306 1017 

Egyéb: 48,0% 21,9% 30,1% 17,0% 
Egyéb: 

14,4% 11,6% 44,5% 
17,0% 

Oszlopösszes: 3383 1923 688 5994 Oszlopösszes: 
56,4% 32,1% 11,5% 100,0% 



NÉVVÁLTOZTATÁS ÉS TÖRTÉNELEM (1894-1956) 3 9 3 

[Az egyes cellákon belül a felső szám a mintánkban talált, s az adott néveredettel rendelkező és 
az adott felekezethez tartozó személyek mennyiségét mutatja. A középső szám arról tájékoztat, 
hogy az adott néveredetűek hány százaléka tartozik a kérdéses felekezethez. Az alatta lévő száza-
lékérték ennek a fordítottja: az adott vallásúak hány százaléka rendelkezett a kérdéses eredeti 
névtípussal a névváltoztatás előtt. Pl.: 2844: összesen ennyi engedélyezett német nevű és izraelita 
vallású személy névváltoztatási kérelmét regisztráltuk a mintánkban; az összes német nevű kérel-
mező (3875) 73,4%-a izraelita vallású volt; az összes izraelita vallású kérelmezőnek 84,1%-a a 
névváltoztatás előtt német nevet viselt.] 

Egy kisebb mintavétellel készített reprezentatív felvételünk anyaga az előző 
táblázatnál részletesebben tájékoztat a néveredet és a felekezeti hovatartozás ösz-
szefüggéséről, s ez lehetővé teszi pl. azt is, hogy jobban meg tudjuk különböztetni 
a feltehetően szlovák (és horvát) származású kérelmezők nagyságrendjét a rutén 
és a szerb, valamint a román származású néwáltoztatók nagyságrendjétől. 

4.) táblázat. 
(N=3057. Ez az összes 1894-1918 között engedélyezett névváltoztatási 

kérelem 5%-a. A függvényben felhasznált esetszám: 3054. 
A hiányzó esetek száma: 3.) 

Az eredeti név jellege: 

Vallás: 
magy. ném. szláv zsidó, 

zsidós 
nyugati örmény román egyéb 

magy.-
ról 

ideg.-
re 

Sor-
össz. 

i smere t i . 
6 4 1 11 

i smere t i . 0 54,55% 36,36% 0 0 9,09% 0 0 0 
0,36% 

0,30% 0,81% 10,00% 
0,36% 

56 451 369 5 21 6 10 25 943 
kat. 5,94% 47,83% 39,13% 0,53% 2,23% 0,64% 1,06% 2,65% 0 

30,88 kat . 
49,12% 22,91% 74,85% 1,65% 65,63% 60,00% 10,75% 64,10% 

30,88 

re form. 
34 18 22 3 4 3 4 88 

re form. 38,64% 20,45% 25,00% 3,41 4,55% 0 3,41% 4,55% 0 
2,88% 

29,82% 0,91% 4,46% 0,99 12,50% 3,23% 10,26% 
2,88% 

8 47 47 3 2 2 2 111 
e v a n g . 7,21% 42,34% 42,34% 2,70% 1,80% 0 1,80% 1,80% 0 

3,63% 
7,02% 2,39% 9,53% 0,99% 6,25% 2,15% 5,13% 

3,63% 

11 1441 17 291 5 1 5 1 1772 
i zrae l i ta 0,62% 81,32% 0,96% 16,42% 0,28% 0,06% 0 0,28% 0,06% izrae l i ta 

9,65% 73,18% 3,45% 96,04% 15,63% 10,00% 12,82% 1.00,00% 58,02% 

3 2 14 50 2 71 
gör.kel. 4,23% 2,82% 19,72% 0 0 0 70,42% 2,82% 0 

2,32% 
2,63% 0,10% 2,84% 53,76% 5,13% 

2,32% 

gör és 
örm. kat. 

1 4 17 1 2 28 1 54 gör és 
örm. kat. 1,85% 7,41% 31,48% 1,85% 0 3,70% 51,85% 1,85% 0 

1,77% 
gör és 
örm. kat. 

0,88% 0,20% 3,45% 0,33% 20,00% 30,11% 2,56% 
1,77% 

unit . é s 
bapt. 

1 2 3 uni t . é s 
bapt. 33,33% 0 66,67% 0 0 0 0 0 0 

0,10% 
unit . é s 
bapt. 

0,88% 0,41% 
0,10% 

fe lek .k ív 
1 1 

f e l ek .k ív 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 
0,03% 

0,20% 
0,03% 

Oszlop- 114 1969 493 303 32 10 93 39 1 3054 
összes 3,73% 64,47% 16,14% 9,92% 1,05% 0,33% 3,05% 1,28% 0,03% 100,00% 
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[A cellákban a második szám: az adott felekezethez tartozó néwáltoztatók hány százaléka viselte 
az oszlop szerinti nevet. A cellák harmadik száma: az adott néveredetű kérelmezők hány százaléka 
tartozott a sor szerinti felekezethez.] 

A fenti táblázatok alapján már viszonylag pontos képet alkothatunk a név-
változtatási mozgalomban 1894-1918 között részt vett személyek származás sze-
rinti megoszlásáról. 

5. táblázat 

Szár-
mazás 

Névvált 
ók 

közti 
arányuk 

Az allogén kisebbségek 
megoszlása Magyarország 

(Horvát-Szlavón-ország 
nélküli) népességében: 

Szárma 
zás 

Névvált 
ók 

közti 
arányuk 

Az allogén kisebbségek 
megoszlása 

Magyarország (Horvát-
Szlavón-ország nélküli) 

népességében: 

Szár-
mazás 

1894-
1918 

1890 1910 

Szárma 
zás 

1894-
1918 

1890 1910 

Szár-
mazás 

1894-
1918 A.) B.) A.) B.) 

Szárma 
zás 

1894-
1918 A.) B.) A.) B.) 

zsidó: 54-58% 4,7% 8,8% 5,0% 10,2% rutén 0,5% 2,5% 4,7% 2,5% 5,0% 
német 16-18% 11,3% 21,3% 9,3% 18,9% román 2,5-3,0% 17,1% 32,1% 16,1% 32,7% 
szlovák 11-14% 12,5% 23,5% 10,7% 21,5% örmény 0,3% ? ? ? ? 

horvát 1,5-2,0% 1,2% 2,3% 1,3% 2,6% 
szerb 0,5% 3,3% 6,1% 2,5% 5,1% magyar 3-3,5% 46,8% - 50,7% -

[Magyarázat a táblázathoz: Az A.) oszlop az összlakosságon belüli arányukat, a B.) oszlop az allogén 
lakosságon belüli arányukat fejezi ki. A zsidókat felekezetük alapján különböztettem meg, ezért 
mind a magyar, mind a német és egyéb anyanyelvű népesség adataiból kiemeltem az izraelita 
vallásúak adatait. így a magyar, német és szláv anyanyelvűek itteni adataiban csak a keresztények 
számai jelennek meg. A szlovák származásúak közé a római katolikus vallású szláv nevűek 85%-át 
és a protestáns vallású szláv nevűeket soroltam. Horvát származásúak közé számítottam a római 
katolikus vallású szláv nevűek 15%-át. Szerb eredetűek: görögkeleti vallású szláv nevűek. Rutén 
származásúak: görög katolikus vallású szláv nevűek. Románok és örmények: román és örmény 
nevű keresztények. Magyarok: keresztény vallású magyar nevűek. - Források: a zsidók 1890. és 
1910. évi anyanyelvi megoszlására vonatkozóan: Karády: Századvég, 1990/2. 19-20. o.; az 1890. évi 
népszámlálási adatokra vonatkozóan: Magyarország történeti kronológiája (Főszerk.: Benda Kál-
mán), Akadémiai Kiadó, Bp. 1982, III. kötet, 783-784. о.; az 1910. évi népszámlálási adatokra 
vonatkozóan: Magyar helységnévazonosító szótár. (Szerk: Lelkes György) Balassi Kiadó, Bp., 1992., 
Függelék.] 

A fenti táblázatok egyértelműen igazolják, hogy a leglelkesebb névmagyaro-
sító kisebbség az önmagát intenzíven asszimiláló zsidóság volt. Mind az összla-
kosságon, mind az allogén népességen belüli részarányuknál jóval magasabb szin-
ten képviseltették magukat a mozgalomban. A német származásúak is összlakos-
ságon belüli arányuk felett, s az allogén népességen belüli arányukhoz közeli szin-
ten vettek részt a névmagyarosításokban. A szlovákok az összlakosságon belüli 
arányuknak megfelelő mértékben, de az allogén népességen belüli arányuktól el-
maradva magyarosították neveiket. A görögkeleti és a görög katolikus vallású 
népességcsoportok (melyeknek lakossági részaránya 24,5% illetve 23,8% volt 1890-
ben, illetve 1910-ben28) részvétele a névmagyarosítók között mindössze 4,5%-os 
(ld. 2. táblázatot!), tehát feltűnően alulreprezentált volt. Természetesen itt azt is 
figyelembe kell venni, hogy a szerbek, románok és a rutének zöme az ország 
perifériáin, ott is etnikailag viszonylag homogén falvakban, zárt közösségekben 
élt, és mezőgazdasággal foglalkozott, tehát túlnyomó többségük számára a név-
magyarosítás semmilyen gyakorlati haszonnal nem kecsegtetett. Továbbá a görög 
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katolikusok és a görögkeletiek között volt a legkevesebb magyar anyanyelvű, mi-
ként közöttük volt a legkevesebb magyarul tudó is.29 Márpedig a névmagyarosítás 
nyilván sokkal inkább az asszimilálódott vagy asszimilálódó, de legalábbis magya-
rul már tudó allogén személyek között merült fel komolyabb formában. 

A néwáltoztatók foglalkozás szerinti összetételét a származás szerinti ösz-
szetétel imént bemutatott sajátosságai határozták meg. A nemzeti liberális kor-
szak utolsó negyedszázadában (1894-1918 között) a magánszférában tevékenyke-
dő néwáltoztatók túlnyomó többsége a zsidó asszimilánsok közül került ki. Az 
önálló kiskereskedő, a magántisztviselő, a szabadfoglalkozású, a nagypolgári ö-
nálló és alkalmazott kategóriákban arányuk az összes e kategóriákba tartozó név-
változtató 75-87%-át tette ki (az összes ismert foglalkozású zsidó névmagyarosító 
mintegy 60%-a tartozott e kategóriákba), tehát magasan részvételi hányaduk fel-
ett alakult. Ellenben a keresztény származású német és szláv kérelmezők a köz-
szférához sorolható területeken — állami, vármegyei, városi, községi közigazgatás, 
oktatás és közüzemek valamint a véderő — voltak felülreprezentáltak. (A név-
változtatók e foglalkozási kategóriában a keresztény származásúak aránya 60-
77% között mozgott.) A nem zsidó néwáltoztatók aránya jobbára azokban az 
esztendőkben szökött föl, amikor erőteljesebb hatósági nyomás érvényesült a köz-
szolgálatban állók névmagyarosítására. így volt ez pl. a csúcsévnek tekinthető 
1898-ban, amikor 3382 vasúti alkalmazott, 305 postai és távírdai alkalmazott, 199 
állami alkalmazott, 139 tanár és tanító, 103 közigazgatási alkalmazott és 101 
csendőr volt az összesen 6722 névmagyarosító között.30 1894 és 1918 között ez 
volt az egyetlen olyan esztendő, amikor a nem zsidó néwáltoztatók aránya (65%) 
felülmúlta a zsidókét. Ez is arra utal, hogy a mozgalomban résztvett különböző 
allogén csoportok néwáltoztatása eltérő motivációs rendszerekre vezethető vissza, 
melyek alapvetően meghatározták az egyes származási csoportok névmagyarosí-
tásra hajló részének foglalkozási összetételét a különböző történelmi periódusok-
ban. Lényegbevágó különbség ebben a tekintetben a zsidó és a nem zsidó szár-
mazásúak között volt. A múlt század végétől az 1930-as évek közepéig terjedő 
érvénnyel Karády Viktor a következőképpen summázta az eltérések lényegét: ,,A 
különbség legfőbb elve az volt, hogy a közületi alkalmazásban lévő allogén nem 
zsidók gyakran közvetlen, mintegy „hivatali"nyomás alatt álltak a névcsere ér-
dekében. ... Zsidókra hasonló nyomás sokkal kevésbé nehezedett, hiszen sokkal 
kisebb — a legtöbb területen népességi arányuk alatti — arányban voltak közületi 
alkalmazásban vagy függő helyzetben. (...) Úgy is ki lehet ezt fejezni, hogy a többi 
allogén etnikum sokkal kisebb asszimilációs nyomás alatt állt — azaz az ilyen 
nyomás csak a magyar államapparátustól való közvetlen függés határeseteiben 
érvényesült igazán, jóllehet, akkor nemegyszer brutálisan —, vagy pedig jobban 
ellen tudott állni hasonló nyomásnak, illetve társadalmi beilleszkedését, a ma-
gyarságba való betagolódását sokkal kisebb áron — nevezetesen családi nevének 
megőrzése mellett is — meg tudta legtöbbször valósítani. A zsidók sokszoros tűl-
képviseltetettsége az „önkéntes" névmagyarosítók között az asszimilációs „nor-
mák" túlteljesítésének tipikus esete. Egyértelműen az elszenvedett nagyobb hát-
rányok túlkompenzálásáról, a „keresztény társadalomtól" elválasztó „távolság" 
behozásáról van szó."31 
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3.) 1919-től 1945-ig 

A nyelvileg szinte egységes magyar nemzetállam megvalósulását végső soron 
a történeti államkeret megcsonkítása eredményezte. A trianoni országterületen 
(1920 és 1941 között) a népesség 90-93%-a már magyar anyanyelvű volt. Az al-
logén kisebbségek közül a népesség kb. 6-5%-át kitevő zsidóság anyanyelvi (vagy 
legalábbis fő beszélt nyelvi) elmagyarosodása befejezett tény volt. A „tulajdonkép-
peni" nemzetiségek közül egyedül a német kisebbség létszáma volt jelentős (kb. 
6,5-5%), mögötte a szlovákság következett 1,8-1% körüli értékkel, a többi nemzeti 
kisebbség együttesen (az idő előrehaladtával szintén csökkenő mértékben) az össz-
lakosság 4-1 %-át tette ki. (Az 1941 előtti népszámlálások nem a nemzetiségi 
identitástudatra, hanem az anyanyelvre kérdeztek rá, tehát az előbbi adatok így 
olvasandók!) Az asszimiláció — legalábbis a népszámlálások anyanyelvi adatai 
szerint — az űj államkeretek között is folytatódott. Ebben mindenekelőtt politikán 
kívüli tényezők játszottak szerepet (pl. a trianoni államkeretek között élő nem-
zetiségek többnyire szórvány-jellege, stb.), bár az anyanyelvi iskoláztatásnak az 
igényektől elmaradó lehetőségei , s különösen a közép- és felsőfokú anyanyelvi 
képzés úgyszólván teljes hiánya is messzemenően hozzájárult ahhoz, hogy a ma-
gasabb műveltségi fokot igénylő pályákon elhelyezkedni kívánó nemzetiségi réte-
gek fokozatosan elmagyarosodtak, vagy legalábbis elindultak az asszimiláció útján. 
A területi revízióktól (1938-1941) a háború végső periódusáig a nemzetiségi né-
pesség aránya átmenetileg ismét megnövekedett, a megnagyobbodott ország össz-
lakosságának kb. 1/4-ére rúgott.32 

A forradalmak és a békeszerződés után a korábbiakhoz képest új feltételek-
hez kellett igazodnia a nemzeti és a kisebbségi politikának. Legitimitásának lé-
nyeges elemeit a rezsim a „nemzetietlen" forradalmakkal való szembefordulásból, 
a nemzet ezeréves múltjából „levezethető" berendezkedés helyreállításából, illetve 
a történeti magyar államkeret legalább részleges revíziójára irányuló elkötelezett-
ségéből származtatta. Következésképpen a nemzeti kérdés ideológiai dimenziói 
állandóan napirenden voltak (a megcsonkíttatás igazságtalansága és valóban sú-
lyos következményei, ennek napi sulykolása, a felelősségnek az irracionalitást sem 
nélkülöző kiporciózása, az elszakított nemzetrészek sorsáért érzett aggodalom, az 
állapot elfogadhatatlanságának rituális kinyilvánításai, a nemzethűség különböző 
módokon való kinyilatkoztatásának kényszerei, a magyarság kritériumai körüli 
viták — „ki a magyar" —, a nemzetietlenek „leleplezése", pellengérre állítása, 
kiátkozása, áldozatvállalásra buzdítás a revízió érdekében, stb. stb.). - A nemze-
tiségi kérdés kezelésében az asszimilációs politika radikális folytatása okafogyottá 
vált, nyilvános képviselete pedig rontotta volna az utódállamokba kényszerült 
magyarság védelme és a békés területi revízió érdekében folytatott külpolitikát. 
A Bethlen-érában hozott jogszabályok a békeszerződés kisebbségvédelmi előírá-
sain tűlmenő nyelvi-kulturális jogokat biztosítottak a hazai nemzetiségeknek.33 

Különösen a német kisebbség élvezett megkülönböztetett figyelmet, ami a 30-as 
évek második felétől olyan funkciót is betöltött, hogy mennél többeket próbáljon 
távol tartani az elkülönülést hirdető náci befolyástól, illetve az évtized végén meg-
alakult Volksbund radikális disszimilációs politikájától. A harmadik birodalom 
felemelkedése megosztotta a német kisebbséget: jelentős sváb tömegeket ragadott 
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magával a regermanizációs agitáció, de a magyar állam és a magyar nemzet iránti 
lojalitás, ha az előbbinél kisebb hangerővel is, de megszólalt és érvényesült köre-
ikben.34 - A 30-as évektől — különösen az értelmiségi és közületi alkalmazásokra 
aspirálók irányában — erősödött az asszimilációs nyomás, ami pl. éppen az évtized 
közepén tapasztalható névmagyarosítási propaganda formájában, vagy a nemze-
tiségi iskolapolitika ellentmondásaiban nyilvánult meg. A várható európai átren-
deződés légkörében, főképpen alsóbb közigazgatási szinteken, immár kevésbé ér-
vényesültek a jogszabályokban rögzített kisebbségvédelmi normák. A területi re-
víziók és a háború idején súlyos atrocitásokra is sor került (Újvidék, stb.), bár 
ezek inkább a fegyveres erők számláját terhelik. 

A zsidókérdést a nemzetiségi kérdéstől több tényező is megkülönböztette a 
két világháború között. Először is: a zsidóság sem ekkor, sem korábban nem mi-
nősült külön nemzetiségnek. Hivatalosan egészen a második zsidótörvényig (1939: 
IV tc.) vallásfelekezet volt, ezután pedig a zsidóságot fajként határozták meg. 
Másodszor: a zsidóság törekvése a magyarságba való integrálódásra, s nem etnikai 
különállásra irányult, és az önkéntes önasszimiláció — mint már fentebb utaltam 
rá — kevesebb, mint egy évszázad alatt elvezetett nyelvi elmagyarosodásukhoz. 
A „mi mózeshitű magyarok vagyunk" felfogás domináns magyar-zsidó önértel-
mezési mintává vált. Harmadszor: ellentétben a megelőző korszak felfogásával és 
gyakorlatával, az ellenforradalomból kinőtt rezsimben a politikai elit és a közvé-
lemény egyre jelentékenyebb része a „zsidók befurakodási szándékát, aknamun-
káját" (Karády) látta integrációs törekvéseikben, leállítani, akadályozni igyekezett 
azt, s az asszimilált zsidóság „visszaminősítését", magyarságból való kirekesztését 
követelte. (A folyamat végkifejlete ismert.) Ezzel szemben a nem zsidó allogének 
asszimilációs megnyilvánulásai elé nem gördítettek akadályokat, sőt, ennek meg-
nyilvánulásait megelégedéssel vették tudomásul, és hol rejtettebb, hol nyíltabb 
formában ösztönözték is azt. 

* 

Az 1919 utáni nyersszámok látszólagos apályt jeleznek, pedig a névmagya-
rosító mozgalom — a húszas évek ingadozásai ellenére — a trianoni Magyarország 
lakosságának számához képest valójában inkább megerősödött. A békeszerződés 
után a magyar állam össznépessége a korábbi 40%-ára zsugorodott. Ehhez képest 
az évi névmagyarosítások száma az 1920/21-es mélyponton ugyan még csak az 
1918. évi érték kb. 15%-a volt, de 1924-ben már elérte annak 40%-át. Ezután 
néhány évig csökkenő tendencia érvényesült, ám 1929-től kezdve ismét konjunk-
túra következett. 

6. táblázat 
Az évente beadott és engedélyezett kérelmek száma, illetve az összes névváltoz-

tató száma (családtagokkal) 1919-1932 között 

Évek 
Engedélyezett 

kérelmek 
száma* 

Összesen 
hány 

emberre 
terjedt ki** 

Évek 
Engedélyezett 

kérelmek 
száma* 

Összesen 
hány 

emberre 
terjedt ki** 

1919 999 n. a. 1926 739 1482 
1920 315 n. a. 1927 565 1217 
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Évek 
Engedélyezett 

kérelmek 
száma* 

Összesen 
hány 

emberre 
terjedt ki** 

Évek 
Engedélyezett 

kérelmek 
száma* 

Összesen 
hány 

emberre 
terjedt ki** 

1919 999 n. a. 1926 739 1482 
1921 323 540 1928 589 1190 
1922 484* 879 1929 941 2251 
1923 560 1282 1930 1051 1454 
1924 833 1800 1931 1744 2887 
1925 704 1633 1932 1644 3760 

[1919-1932 között beadott családnév-változtatási kérelmek közül a BM 11.491-et bírált el pozitívan. 
1921-1932 között — az érintett családtagokkal együtt — összesen 20.375 személynek változott meg 
a családi neve. *= Forrás: az 1894-1932 között engedélyezett névváltoztatásokról készített és a Be-
lügyminisztérium Állampolgársági Főosztályának irattárában (a továbbiakban: BM. ÁFI.) található, 
20 doboznyi, cédulás nyilvántartás adatai. **= Forrás: A belügyminiszter által a tárgyévben engedé-
lyezett névváltoztatásokban részesülő összes személy száma (beleértve a névváltoztatás 
által érintett családtagokat is). Forrás: BM. Állampolgársági Főosztály irattára, „Névváltozta-
tási ügyek", 1938. évi 16. iratcsomó, 5362/1938. BM. sz. ügyirat: Dobrovits Sándornak, a M. Kir. 
Központi Statisztikai Hivatal alelnökének 1.943/1938. sz. felterjesztése Széli József belügyminisz-
terhez.] 

A néwáltoztatók származás szerinti megoszlására az alábbi táblázatokból 
következtethetünk: 

7. táblázat 
Az engedélyezett névváltoztatások kérelmezőinek megoszlása az eredeti név jel-

lege és a kérelmezéskori felekezeti hovatartozás szerint, 1919-1932 között 
(N= 1167.- E periódusban összesen 11.491 kérelmet engedélyeztek. 

A mintavételi arány tehát 10,2%-os) 

A kérelmezők eredeti (megváltoztatott) 
nevének jellege: 

A kérelmezők vallása 
a névváltoztatáskor: 

1.) német 547 46,9% 1.) római katolikus 802 68,7% 
2.) szláv 417 35,7% 2.) izraelita 134 11,5% 
3.) magyar 89 7,6% 3.) ág. hitv. evangélikus: 103 8,8% 
4.) román 37 3,2% 4.) református 62 5,3% 
5.) zsidó vagy zsidós 23 2,0% 5.) görög katolikus 30 2,6% 
6.) nyugati (olasz, francia, 
angol, stb.) 19 1,6% 6.) görögkeleti 26 2,2% 

7.) egyéb 34 2,9% 7.) unitárius és baptista: 4 0,3% 
8.) magyarról idegen hang-
zásúra változtat: 1 0,1% 8.) felekezeten kívüli: 0 0 

1-8.) sorok összesen: 1167 100,0% 1-8.) sorok összesen: 1161 99,5% 
nincs adat: 0 0 nincs adat: 6 0,5% 
Mindösszesen: 1167 100,0% Mindösszesen: 1167 100,0% 

A 8.) táblázat a nagyobb néwáltoztató allogén csoportok (németek, szlávok 
és zsidók) esetében az eredeti név és a felekezeti hovatartozás összefüggését mu-
tatja be. 
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8. táblázat 
Felekezeti hovatartozás 

(N=1167. A függvényben szereplő esetek száma: 1161. Hiányzó esetek száma: 6) 

Néveredet Izraelita Római 
katolikus Más keresztény Sorösszes: 

Német 
105 369 72 546 

Német 19,2% 67,6% 13,2% 47,0% Német 
78,4% 46,0% 32,0% 

47,0% 

Szláv 
5 324 85 414 

Szláv 1,2% 78,3% 20,5% 35,7% Szláv 
3,7% 40,4% 37,8% 

35,7% 

Egyéb: 
24 109 68 201 

Egyéb: 11,9% 54,2% 33,8% 17,3% Egyéb: 
17,9% 13,6% 30,2% 

17,3% 

Oszlopösszes: 134 802 225 Oszlopösszes: 
11,5% 69,1% 19,4% 100,0% 

[A magyarázatra vonatkozóan ld. a 3. táblázat alját.] 

Egy kisebb mintavétellel készített reprezentatív felvételünk anyaga, és az 
előző táblázatok segítségével már következtetni tudunk a névváltoztatási mozga-
lomban 1919-1932 között részt vett személyek származás szerinti megoszlásáról. 

9. táblázat 

Szár-
mazás 

Arány. 
* 

Az allogén kisebbségek 
megoszlása Magyarország 

népességében Szárma 
zás 

Arány. 
* 

Az allogén kisebbségek 
megoszlása 

Magyarország 
népességében 

Szár-
mazás 

1919-
1932 

1920 1930 

Szárma 
zás 

1919-
1932 

1920 1930 

Szár-
mazás 

1919-
1932 A.) B.) A.) B.) 

Szárma 
zás 

1919-
1932 A.) B.) A.) B.) 

zsidó: 11,5% 5,9% 37% 5,1% 39,7% román 3-3,5% 0,3% 2,0% 0,2% 1,5% 
német 38% 6,5% 41% 5,3% 41,5% egyéb 3,5-4% 0,4% 2,5% 0,3% 2,4% 
szlovák 30% 1,8% 11,2% 1,2% 9,4% 
más 
szláv 5,0% 1,0% 6,3% 0,7% 5,4% magyar 7-7,5% 84,1% - 87,2% -

* Az összes néwáltó közötti arány. 
[A közölt értékek csak hozzávetőleges pontosságúak, tehát mindegyik elé oda lehetne írni azt, hogy 
,,kb.". - A.) A keresztény magyar és nem magyar anyanyelvűek, valamint a zsidók megoszlása Mo. 
népességében. B.) Az allogén lakosság megoszlása Mo népességében. A zsidókat itt is külön allogén 
csoportként vettem számításba, tehát mind a magyar, mind a német anyanyelvűektől megkülön-
böztetve. Némileg önkényesen úgy számoltam, hogy 1920-ban 7%-uk, 1930-ban pedig 3%-uk nem 
magyar anyanyelvű. Ez a számítás jelentkezik a nem zsidó német, ill. magyar anyanyelvűek adata-
iban. - Források: a zsidók anyanyelvi adataira nézve Karády: Századvég, 1990/2, 19-20. o. adatait 
vettem alapul; az anyanyelvi és vallási megoszlásra vonatkozóan pedig: Magyarország a 20. században 
(Szerk.: Balogh Sándor), Kossuth, Bp. 1985., 499-500. о.] 

A származás szempontjából az az alapvető változás a dualizmuskori meg-
oszlási adatokhoz viszonyítva, hogy a zsidók részvétele jelentősen csökkent, s mé-
lyen alulreprezentált az allogén lakosságon belüli részarányukhoz képest. A német 
származásúak részvétele közel azonos volt a német nemzetiségnek a nem magyar 



400 KOZMA ISTVÁN 

ajkú lakosságon belüli arányával, míg a szláv (és román) származású kérelmezők 
ilyen szempontból magasan felülreprezentáltak voltak. 

Az I. világháború után a korábbiakhoz képest jelentős mértékben nőtt a 
magyar nevüket egy másik magyar névre változtatók aránya. Míg 1894-1918 kö-
zötti arányuk az összes kérelem 3,2%-ra rúgott, addig 1919-32 közötti anyagban 
már 7,6%, - ezen belül 1927-1929 között 12,2%!35 E néwáltoztatók részint furcsa, 
rosszhangzású vagy gúnyolásra alkalmas nevüktől akartak szabadulni, mások túl 
gyakori nevüket akarták ritkábbra cserélni, de voltak olyanok is, akik idegennek 
ható, pedig valójában magyar eredetű nevüket kívánták megváltoztatni. Mind a 
névmagyarosításoknál, mind a magyar nevek megváltoztatásánál megfigyelhető 
a régiesnek ható, s különösen a nemesi reminiszcenciákat keltő (y-ra, ffy-ra, ssy-ra 
végződő, a kettős, stb.) családnevek felvételének szándéka.36 Sokan a vitézi cím 
adományozásával kapcsolatban kérvényezték nevük régies helyesírás szerint való 
írásmódját. Egyébként Kovács Alajos az 1920-as évek névmagyarosításainak mo-
tivációi között is kitüntetett helyet tulajdonít a vitézi cím adományozásának. (Min-
dazonáltal pontos adatok nem állnak rendelkezésre arról, hogy az összes kérel-
mező hány százaléka magyarosította meg idegenhangzású nevét azért, mert vitézi 
várományos volt.) Kovács mindenekelőtt a földmívelő néwáltoztatók arányának 
a 20-as években tapasztalt megugrását (1894-1919: 1,1%, 1919-1932: 14,4%, ezen 
belül: 1927-1929: 22,7%!), illetve 30-as évek eleji csökkenését (1930: 9%, 1931: 
1,7%)37 kapcsolja össze a vitézi címadományozáshoz fűződő névmagyarosítások-
kal. A tömeges vitézzé avatások idején „...főképpen az őstermeléshez tartozók 
éltek a névmagyarosítással, amit érthetővé tesz, hogy a vitézek túlnyomó nagy 
többsége a falusi lakosságból került ki".38 A tömeges vitézzé avatások gyakorlata 
azonban — mint írja — 1930-ra elapadt, s ezzel hozza összefüggésbe az őstermelők 
arányának ezzel egyidejű visszaesését.39 Ha elfogadjuk Kovács Alajos gondolat-
menetét és állításait, akkor ebből az következik, hogy a 20-as évek második felében 
a névváltoztatások kb. egyötöde a vitézesítéssel volt kapcsolatba hozható. 

1919-ben egy híján ezer ember kérelmezte névváltoztatását, de a Tanács-
köztársaság leverése után a Friedrich-kormány belügyminisztere, Beniczky Ödön, 
74.838/1919. B. M. számű körrendeletével hatályon kívül helyezte, illetve érvény-
telenítette a kommün belügyi népbiztossága által engedélyezett néwáltoztatáso-
kat39,'a 1919 után a névváltoztatások elbírálása szigorodott. Az akták tanúsága 
szerint 1933 nyaráig — egy általam eddig még ismeretlen rendelkezés alapján — 
a kerületi elöljáróknak igazolniuk kellett a budapesti folyamodók Tanácsköztár-
saság és a román megszállás alatti magatartását.40 A 30-as évek elején minden 
egyes nagykörű személy kérelmét 10 pengő értékű okmánybélyeggel kellett ellátni, 
s a csatolt okmányokat is bélyegilleték terhelte. Ily módon egy névváltoztatási 
ügy összköltsége elérhette a 20-30 pengőt is, ami a 30-as években a gyáripari 
munkásság átlagos havi bérének kb. 20-30%-ára rúgott,41 tehát viszonylag drága 
volt. Ez arra vall, hogy a Bethlen- és a Károlyi-kormány prioritásai között nem 
szerepelt a névmagyarosítás kiemelt támogatása, illetve olyan olvasata is lehet 
ennek, hogy elsősorban a középrétegek névmagyarosítására számítottak. Feltéte-
lezhető, hogy túl harsány névmagyarosítási propagandát a revíziós célokat alátámasz-
tó külpolitika érdekében sem engedhettek meg maguknak az említett kormányok, 
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annál is inkább, mert ellenkező esetben számíthattak volna a kisantant országok 
hasonló lépéseire (miként ez Romániában 1936-ban be is következett). 

Míg korábban a magyar név felvételét a hivatalosság és a közvélemény szinte 
osztatlanul nemzeti érdemként könyvelte el, addig a 20-as évektől már sok esetben 
gúny kísérte ezt a látványos magyarosító lépést. („Pengős név", stb.) Az ellenfor-
radalmi rendszert megelőző évtizedekben a magyarosítok több mint fele zsidó 
volt, következésképpen a névmagyarosítás valamiképpen fogalmilag is összekap-
csolódott a zsidósággal. Ezért a forradalmakat követően, a zsidóság körül kialakuló 
bizalmatlanság légkörében, valamint az asszimiláns hajlandóságukkal és társa-
dalmi szerepükkel kapcsolatos értékítéletek negatív irányú differenciálódása ide-
jén a névmagyarosításokra vonatkozó közvélekedés általában is ellentmondásossá 
vált. A zsidók névmagyarosítása 1921-től kezdődően a korábbiakhoz képest jelen-
tősen csökkent, s a néwáltóztatók közötti részvételi hányaduk jócskán elmaradt 
az allogén lakosságon belüli arányuktól. Ez is közrejátszhatott a névmagyarosí-
tások 20-as években tapasztalt számszerű visszaesésében. 

A névmagyarosítások újabb, minden korábbit fölülmúló hulláma az 1930-as 
években következett be. 1929-től kezdődően már megindult egy lassú konjunktú-
ra, ami azután 1933/34-ben hihetetlenül magasra ívelt. (Id. a 10. táblázatot!), 
olyannyira, hogy a névmagyarosítás 1933-tól kezdődően egészen 1947-ig abszolút 
számokban is messze meghaladta a monarchia-kori mozgalom méreteit! Ezen i-
dőszakon belül is kiemelkedik az 1933-1937 közötti nagy névmagyarosítási hul-
lám. 1933. augusztus 1. és 1935. október 16. között 68.019 névváltoztatási kérelem 
érkezett a Belügyminisztériumba. „Minthogy a legtöbb kérvényben nem egyesek, 
hanem egész családok folyamodtak nevüknek megváltoztatása iránt, a mozgalom 
során eddig magyar nevet kapott egyének száma mintegy 180 000-re tehető" -
írta 1935. október 22-én Csupor István, a minisztérium közjogi osztályának ve-
zetője egy minisztertanácsi előterjesztés fogalmazványában.42 A konjunktúra 1934-
ben tetőzött, ezután 1940-ig csökkent a mozgalom mérete. 1940-től 1943. végéig 
ismét magasabb szintet mutatnak a számok, ami egyrészt azzal magyarázható, 
hogy a területi revíziók következtében ismét jelentősebb nem magyar nevű populáció 
került magyar fennhatóság alá, másrészt azzal, hogy 1940 augusztusi német-magyar 
kisebbségvédelmi megállapodás értelmében a német nemzetiségű lakosság jogot ka-
pott arra, hogy visszanémetesítse korábban megmagyarosított családnevét. 

10. táblázat 
Az évente, ill. időszakonként benyújtott névváltoztatási kérelmek, és az évente 

engedélyezett összes névváltoztatások száma 
1933. jan. 1. és 1938. december 31. között 

Évek, ill. időszakok I. II. III. 

1933.aug.l. dec. 31. a: 13.649 1933.aug.l. dec. 31. 
b: 13.412 

1933 15 000 
1934 a: 40.438 78.159 1934 

b: 39.071 
1935.jan.l. okt. 16. a: 13.932 1935.jan.l. okt. 16. 

b: 10.138 
1935 21.805 16.800 
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Évek, ill. időszakok I. II. III. 
1936-1937: 31.693 17.500 
1938 5.650 

1934. jan. 1. és 1937. dec. 31. között — az összes érintett családtagot is beleértve — 131.657 
személy családneve változott meg. 1933. jan. 1. és 1938. dec. 31. között összesen kb. 95 000 név-
változtatási kérelem érkezett a BM-be, ami — az összes érintett családtagot is beleértve — kb. 183 
000 személyre terjedt ki. I. a: a BM-be 1933. augusztus 1. - 1935. október 16. között beérkezett 
névváltoztatási kérelmek pontos száma; b: az előbbiek közül 1935. okt. 16-ig elintézett ügyek 
száma. Forrás: Magyar Országos Levéltár, K.429, Kozma Miklós iratai, 20. csomó, „188/1936. BM. 
ein. szem." jelzetű dokumentum. II.: A belügyminiszter által a tárgyévben engedélyezett név-
változtatásokban részesülő összes személy száma (beleértve a névváltoztatás által érintett 
családtagokat is). Forrás: BM. Állampolgársági Főosztály irattára, „Névváltoztatási ügyek", 1938. 
évi 16. iratcsomó, 5362/1938. BM. sz. ügyirat: Dobrovits Sándornak, a M. Kir. Központi Statisztikai 
Hivatal alelnökének 1.943/1938. sz. felterjesztése Széli József belügyminiszterhez. III.: Becslés a 
Belügyminisztériumba a tárgyévekben beérkezett névváltoztatási kérelmek számára vonatkozó-
an. A becslés módja: 1938-ra vonatkozóan: a mintavétellel feldolgozott ügyek számának felszor-
zása a mintavételi aránnyal. Forrás: a BM. Állampolgársági Főosztálya irattárában található, „Név-
változtatási ügyek, 1938." feliratú iratcsomók. - 1933-ra vonatkozóan: az I. oszlopban szereplő 
számhoz hozzáadtam az 1932. év (ld. a 6. táblázatot!) 7 havi átlagát. Mivel a 6. táblázatban a 
tárgyévekben beadott azon kérelmek szerepelnek csak, amelyeket a tárgyévben vagy később enge-
délyeztek is, ezért a 6. táblázatban szereplő számot felszoroztam az 1933. évi kérelmek engedélye-
zettségi arányával (a kérelmek 83,7%-át engedélyezték). - 1935-re vonatkozóan: az I. oszlopban 
szereplő számhoz hozzáadtam annak 2,5 hónapra jutó átlagát. - 1936/37-re vonatkozóan a II. oszlop 
adataiból indultam ki oly módon, hogy: figyelembe vettem azt, hogy ekkoriban az évente benyújtott 
kérelmek kb. 80%-át intézték el a tárgyévekben; továbbá tekintetbe vettem azt, hogy ekkoriban a 
kérelmeknek már csupán 75-80%-át engedélyezték, valamint számításba vettem azt, hogy ekkori-
ban 1 névváltoztatási kérelemre átlagosan 1,93 személy jutott, s végül tekintettel voltam arra, hogy 
1935. október 16-án az 1933. aug. 1. - 1935. okt. 16. között érkezett kérelmek közül még 5398 
elintézetlen volt. 

A korábban soha nem tapasztalt méretű névmagyarosítási „láz" felidézésé-
ben immár komoly szerep jutott a kormányzatnak, kiváltképp a belügyi kormány-
zatnak, valamint a honvédségnek, a közüzemeknek, az iskoláknak, a hivatalok-
nak, de a helyi közigazgatási szervek, az egyházak, a különféle társadalmi egye-
sületek, sportklubok, stb. buzgalmának is. Az ország-imázs nemzetiesítésének az 
egyes állampolgárok neveinek magyarosítására is kiterjedő törekvése már a 20-as 
évek végétől dokumentálhatóan jelen volt különböző egyesületek és magánosok 
beadványaiban, lelkes polgármesterek akcióiban, újságcikkekben, olvasói levelek-
ben, sőt tudományos közleményekben is.43 

A 30-as évek névmagyarosítási hullámának okaival és eredetével kapcsolat-
ban érdekes szempontra hívja fel a figyelmet Tilkovszky Lóránt, amikor ezt a 
mozgalmat összefüggésbe hozza német keleti politikának a 20-as évek végétől 
datálható új vonásaival, illetve a disszimilációs irányú pángermán eszmék terje-
désével a hazai német nemzetiségi mozgalmakban. „E pszichózis [ti. a névmagya-
rosítás fontosságának előtérbe állítása - К. I.] magyarázatául szolgál, hogy a szom-
szédos országokban — a magyarellenes nacionalisták nem kevésbé, mint a hitleri 
nacionalizmus eszmerendszerébe beintegrálódó pángermán, volksdeutsch irány-
zat — a faji nemzetfogalom bűvkörében, már-már a magyar nemzet létét vonták 
kétségbe a nem magyar származásra utaló idegen hangzású nevek nagy tömege 
alapján."44 Másutt azt írja: „A parlamentben és a sajtóban ... egyre több szó esett 
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a pángermán veszélyről, amit a német kisebbségeknek Németország keleti poli-
tikájába való bekapcsolása jelentett. A pángermán térképek a Dunántúl nagy ré-
szét többé-kevésbé összefüggő és a nyugati nagy német néptömbhöz kapcsolódó 
településterületnek tüntették fel. (...) Az asszimilációs veszteségeket hangsúlyozó 
külföldi és hazai német propagandára válaszul a magyar társadalmi szervezetek 
a harmincas évek elején hazafias jelszavakkal nagyarányú névmagyarosítási kam-
pányt indítottak, amelyekhez a katonaságnál, hivatalokban, iskolákban jelentős 
presszió is járult." 45 

1931. augusztus 24-én foglalta el hivatalát az új belügyminiszter: dr. vitéz 
Keresztes-Fischer Ferenc, aki mint vitézi várományos, a 20-as években szintén 
magyarosította a nevét. Első miniszteri ténykedése során (1931. aug. 24. - 1935. 
március 4.) tárcája sokkal engedékenyebben kezelte a névváltoztatás kérdését, 
mint hivatali elődei idején. Az új belügyminiszter nevéhez fűződik a családnév-
változtatás első átfogó szabályozása, a 40.200/1933. BM. sz. rendelet, amelyet a 
Budapesti Közlöny 1933. július 27-i számában hirdettek ki. (Ld. Függe lék 2.) 
Keresztes-Fischer rendelete a 30-as évek nagy névmagyarosítási hullámát részben 
követte, következményeit tekintve pedig felerősítette azt, s a kormánypolitika 
ehhez kapcsolódó intencióinak sikerét volt hivatva biztosítani. A szaporodó név-
magyarosító szándékok realizálásának megkönnyítésén túl, a rendelet célja az 
lehetett, hogy a szomszédos országokénál Trianon után etnikailag valóban homo-
génebb társadalom külső jegyeinek „magyarosabbá" válását elősegítse, nem utolsó 
sorban külföldnek szánt demonstratív célzattal. A névmagyarosítások tömegessé 
válása érdekében a belügyminiszter rendelete egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá 
tette az ilyen ügyekben követett eljárást. E jogszabály megszorító rendelkezései 
egyrészt bizonyos nevek felvételének tilalmára irányultak, másrészt az asszonyok 
névváltoztatását és a büntetett előéletűek néwáltását korlátozták, de semmilyen 
diszkriminatív elemet nem tartalmaztak egyik allogén csoport irányában sem. 
Ugyanakkor a névváltoztatás nem számított alanyi jognak - csupán a kérvénye-
zéshez szükséges feltételeket foglalták össze az említett rendeletben. A belügy-
miniszter továbbra is maga dönthette el, hogy a kérvényezéshez szükséges felté-
telek megléte esetén kinek engedélyezi és kinek utasítja el a kérelmét. 

Az illeték mértékének ötödére, közszolgálati alkalmazottak esetében tizedére 
csökkentése, illetve a szegénységi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében teljes el-
engedése, továbbá a közszolgálatban és a véderőnél alkalmazottak irányában gya-
korolt munkáltatói, elöljárói presszió, a már említett társadalmi kampány és egyéb 
tényezők együttes hatása eredményezte a kérelmek számának robbanásszerű e-
melkedését a rendelet megjelenése után. 

Az 1934-1936 közötti néwáltoztatók összetételére vonatkozóan sajnos nin-
csenek forrásaink. Az 1938. évi névváltoztatási anyagban bukkantam rá a M. kir. 
Központi Statisztikai Hivatalnak az 1937. évi fejleményeket összefoglaló jelenté-
sére, amelyben az 1936. évi adatokra is vannak utalások.46 E dokumentum szerint 
1937-ben összesen 16.650 személy kapott engedélyt új családnév felvételére. Kö-
zülük 7.517 személynek (45,1%) német, 8.419-nek (50,6%) szláv, 281-nek (1,7%) 
egyéb idegen, 433-nak (2,6%) magyar hangzású volt az eredeti neve. Felekezeti 
megoszlásuk a következőképpen alakult: római katolikus 13.112 (78,8%); evangé-
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likus 1.511 (9,1%); református 751 (4,5%); görög katolikusok 635 (3,8%); izraeliták 
509 (3,1%); görögkeletiek 107 (0,6%), unitáriusok 4 (0,02%); egyéb 21 (0,1%). 

A beszámoló közli a néwáltoztatók foglalkozási megoszlását is: 

11. táblázat 

Foglalkozás Számuk/ 
arányuk Foglalkozás Számuk/ 

arányuk 

1.) Őstermelés: 1.630 7.) Véderő: 2.806 1.) Őstermelés: 
9,8% 

7.) Véderő: 
16,9% 

2.) Bányászat és kohászat: 652 8.) Különböző ágbeli 
napszámosok: 

849 2.) Bányászat és kohászat: 
3,9% 

8.) Különböző ágbeli 
napszámosok: 5,1% 

3.) Ipar: 2.658 9.) Tőkések és nyugdíjasok: 325 3.) Ipar: 
16,0% 

9.) Tőkések és nyugdíjasok: 
2,0% 

4.) Kereskedelem és hitel: 713 10.) Egyéb foglalkozásúak: 100 4.) Kereskedelem és hitel: 
4,3% 

10.) Egyéb foglalkozásúak: 
0,6% 

5.) Közlekedés: 1.650 11.) Foglalkozásnélkúliek és 
ismeretlen foglalkozásúak:* 

3.361 5.) Közlekedés: 
9,9% 

11.) Foglalkozásnélkúliek és 
ismeretlen foglalkozásúak:* 20,2% 

6.) Közszolgálat és szabad foglal-
kozások 

1.862 12.) Házi cselédek: 44 6.) Közszolgálat és szabad foglal-
kozások 11,2% 

12.) Házi cselédek: 
0,3% 

ÖSSZESEN: 16.650 (100%) 

*= Zömében diákok és kiskorúak. 

Az adatokat közlő Dobrovits Sándor (a KSH akkori alelnöke) megjegyzi, 
hogy 1936-hoz képest „rendkívül visszaesett a zsidó névmagyarosítók száma". 
Felterjesztése szerint a belügyminiszter 1936-ban még 2.221 izraelita vallású sze-
mélynek (ez az 1936. évi összes névmagyarosító 14,8%-a volt) engedélyezte a név-
magyarosítást. Hozzáfűzi ehhez azt is, hogy az 1936. évi adatokhoz képest emiatt 
esett vissza a felére a kereskedelem és a hitel csoportjába tartozó néwáltoztatók 
száma 1937-ben. (Ennek hátteréről alább részletesebben fogunk szólni.) 

Az 1933. és 1938. év összevont adatai alapján már következtethetünk a név-
változtatók etnikai származás szerinti összetételére. 

12. táblázat 
A kérelmezők eredeti neve és születéskori felekezeti havatartozása közötti összefüggé-
sek az 1933. és az 1938. év összesített adatai alapján (N=896. E két évben a BM-

be kb. 18 000 kérelem érkezett, tehát a mintánk kb. 5%-os. - E 18 000 kérelem — 
a családtagokkal együtt — kb. 35 000, névváltoztatásra váró személyt takar.) 

A kérel-
mezők 
eredeti 

neve 

A kérelmezők születéskori felekezeti hovatartozása 

Sorösszes 

A kérel-
mezők 
eredeti 

neve 
Izraelita Róm. kat. Prot. Gör. kat. Gör. kel. N. a. 

Sorösszes 

Német 
122 232 35 

0 0 
48 437 

Német 27,9% 53,1% 8,0% 0 0 11,0% 48,8% 
Német 

86,5% 45,8% 35,7% 
0 0 

38,7% 
48,8% 

Szláv 
3 233 46 16 1 42 341 

Szláv 0,9% 68,3% 13,5% 4,7% 0,3% 12,3% 38,1% 
Szláv 

2,1% 46,0% 46,9% 94,1% 12,5% 33,9% 
38,1% 
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A kérel-
mezők 
eredeti 

neve 

A kérelmezők születéskori felekezeti hovatartozása 

Sorösszes 

A kérel-
mezők 
eredeti 

neve 
Izraelita Róm. kat. Prot. Gör. kat. Gör. kel. N. a. 

Sorösszes 

Román 0 
5 5 1 5 6 22 

Román 0 22,7% 22,7% 4,5% 22,7% 27,3% 2,5% 
Román 0 

1,0% 5,1% 5,9% 62,5% 4,8% 
2,5% 

Magyar 0 
23 7 

0 
2 10 42 

Magyar 0 54,8% 16,7% 0 4,8% 23,8% 4,7% 
Magyar 0 

4,5% 7,1% 
0 

25,0% 8,1% 
4,7% 

Egyéb 
16 13 4 

0 0 
4 37 

Egyéb 43,2% 35,1% 10,8% 0 0 10,8% 4,1% 
Egyéb 

11,3% 2,6% 4,1% 
0 0 

26,7% 
4,1% 

Nincs adat 0 
1 1 

0 0 
15 17 

Nincs adat 0 5,9% 5,9% 0 0 88,2% 1,9% 
Nincs adat 0 

0,2% 1,0% 
0 0 

12,1% 
1,9% 

Oszlop-
összes 

141 507 98 17 8 124 896 Oszlop-
összes 15,7% 56,6% 10,9% 1,9% 0,9% 13,8% 100,0% 

[A magyarázatra vonatkozóan ld. a 3. táblázat alját.] Rövidítések: Róm. kat. = római katolikus; 
Prot. = protestáns; Gör. kat. = görög katolikus; Gör. kel. = görögkeleti; N. a. = nincs adat. 

13. táblázat 
A kérelmezők eredeti neve és névváltoztatáskori felekezeti hovatartozása közöt-

ti összefüggések az 1933. és az 1938. év összesített adatai alapján 

Névere- Néwáltoztatáskori felekezeti hovatartozás Sorösszes det Izraelita Róm. kat. Prot. Gör. kat. Gör.kel. N. a. 
Sorösszes 

106 281 53 5 445 
Német 23,8% 63,1% 11,9% 0 0 1,1% 49,7% 

86,2% 46,2% 42,4% 29,4% 
49,7% 

Szláv 
4 271 51 15 1 1 343 

Szláv 1,2% 79,0% 14,9% 4,4% 0,3% 0,3% 38,3% 
3,3% 44,6% 40,8% 93,8% 14,3% 5,9% 

38,3% 

9 7 1 5 22 
Román 0 40,9% 31,8% 4,5% 22,7% 0 

2,5% 
1,5% 5,6% 6,3% 71,4% 

2,5% 

29 8 7 44 
Magyar 0 65,9% 18,2% 0 0 15,9% 4,9% 

4,8% 6,4% 41,2% 
4,9% 

13 18 5 1 37 
Egyéb 35,1% 48,6% 13,5% 0 0 2,7% 4,1% 

10,6% 3,0% 4,0% 5,9% 
4,1% 

Nincs adat 
1 1 3 5 

Nincs adat 0 0 20,0% 0 20,0% 60,0% 0,6% 
0,8% 14,3% 17,6% 

0,6% 

Oszlop- 123 608 125 16 7 17 896 
összes 13,7% 67,9% 14,0% 1,8% 0,8% 1,9% 100,0% 

Rövidítések mint a 12. táblázatnál. 
A táblázatok alapján leszűrhetjük azt a következtetést, hogy e két eszten-

dőben a kérelmezők kb. 34-35%-a német, 36-37%-a szlovák és horvát (tűlnyomó 
többségében szlovák), 2-2,5%-a egyéb szláv, 16-18%-a zsidó, 2%-a román, közel 4%-a 
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magyar és kb. 2,5%-a egyéb származású volt. Egyébként a zsidók és nem zsidók 
arányában 1933 és 1938 között némi eltolódás ment végbe: 1933-ban a kérelme-
zőknek még kb. 19%-a volt izraelita vallásban született személy 1938-ban viszont 
már csak legfeljebb 10%-a. (A két esztendő összes izraelita származású kérelme-
zőjének 4/5-e- 1933-ban, 1/5-e 1938-ban fordult névváltoztatásért a BM-hez.) 

1933-ban a kérelmezők legalább 60%-át a közületi szféra alkalmazta. A fo-
lyamodók 31%-a a közigazgatásban és a fegyveres erőknél szolgált, 13%-uk közü-
zemi munkás, 15%-uk közüzemek hivatalnoka, 1,3%-uk pedig közüzemek vezetője 
volt. (Alkalmazotti és szabadfoglalkozású értelmiségi, diák és egyházi személy a 
kérelmezőknek további 11,5%-a volt.) Dobrovitsnak a magán- és közületi szférát 
szét nem választó adatai szerint is (ld. 11. táblázatot!) az 1937. évi kérelmezők 
legalább 50%-a e kategóriákba tartozott. Az 1933. és 1938. évek összesített adatai 
szerint a közigazgatásban és a fegyveres erőknél szolgálók részaránya 28%, a 
közüzemi alkalmazottak és vezetők aránya 24,2%, míg az alkalmazotti és szabad-
foglalkozású értelmiségiek, valamint a diákok és egyházi személyek reprezentált-
sága 13,2%-os volt a néwáltoztatók között. 

A névmagyarosítás érdekében a közalkalmazottakra és a fegyveres erőknél 
szolgálókra nehezedő nyomásgyakorlás nem volt újkeletű jelenség. Előzményeivel 
már a millennium körüli fejlemények tárgyalása során is találkoztunk. Azonban 
az 1930-as évektől a rezsim összeomlásáig ez a presszió állandósult, jóval inten-
zívebb, szélesebb körre kiterjedő volt, és egyes esetekben — különösen a fegyveres 
erőknél — az erőszakos megnyilvánulásokat sem nélkülözte. Esetek százait so-
rolhatnánk föl a jutási altisztképző iskolában 1931-ben lezajlott akciótól47 a hon-
védség maradékainál Nyugat-Magyarországon még 1945. márciusában (!) is folyó 
névmagyarosításokig. Csak néhány kiragadott példa a mozgalom és a befolyásolás 
érzékeltetésére: 

A Honvédelmi Minisztériumban 1933 januárjában egyszerre 11 tiszt kéri 
névmagyarosítását.48 - Az 1200/Sgt. - 1937. számú körlevél a Ludovika Akadé-
miára felvett tisztjelöltek névmagyarosítására szólít fel.49 - Határőri szolgálatra 
1938-ban behívott sváb személy nevének tudtán és akaratán kívüli, hamisított 
kérelmen alapuló megváltoztatása.50 - Parancsba adott névmagyarosítás a szegedi 
m. kir. 17. honvéd határvadász zászlóaljnál 1940-ben (ld. Függelék 5.), és a 20. 
határvadász zászlóaljnál 1943-ban.51 - Honvéd egyének kérelmeihez csatolt so-
katmondó nyilatkozat, miszerint: „alulírott kijelentem, hogy névmagyarosításo-
mat önkéntes elhatározásból, kellő megfontolás után kérem. Nevem megváltoz-
tatására nem erőszakolt senki, reám semmiféle formában erre vonatkozólag nyo-
mást nem gyakorolt senki." - Egy kérelem indoklása 1944. márciusából: „Kérésem 
indoklásául felhozom, hogy az „E..." családi nevem idegen hangzású, és a kato-
naság is határozottan kívánja tőlem, hogy magyaros néwel cseréljem fel."52 

A m. kir. rendőrség budapesti főkapitányának aláírásával előbb 35, majd 27 
rendőr kérelmét terjesztették föl 1933 októberében.53 - Ugyanennek a szervnek 
az állományából a következő hónapban egyszerre 59 rendőr és 90 detektív kéri 
névmagyarosítását.54 - A budapesti gyűjtőfogház 36 alkalmazottja kér magyar 
nevet 1933 decemberében.55 - 1933 novemberében a Földmívelésügyi Miniszté-
rium addig idegen nevet viselő alkalmazottai is lelkesen csatlakoznak a mozga-
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lomhoz,56 akárcsak a M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal tisztviselői.57 - A te-
lepülési közigazgatási hatóságok dolgozói sem maradhattak ki a sorból! A kőszegi 
városi tisztviselők és altisztek közül 1933 decemberében egyszerre 40-en kérik 
névmagyarosításukat.58 - A budapesti V ker-i m. kir. állami Bolyai reáliskola i-
gazgatója 1933. december 16-án az intézmény 2 tanárának, 23 tanulójának és 6 
hozzátartozónak a kérvényét terjeszti föl a belügyminiszterhez.59 - Részlet egy 
esztergomi papnövendék 1935-ben írott folyamodványából: „Alázatos kérésemmel 
azért bátorkodom fölkeresni Nagyméltóságodat, hogy: a) eleget tegyek Nagymél-
tóságod nagybecsű rendeletének [ti. Keresztes-Fischer idézett rendeletének. K. 
I.]; b) teljesítsem főegyházmegyei hatóságom kívánságát."60 - A tolmácsi (Nógrád 
vm.) róm. kat. népiskola 45 tanulójának névváltoztatási kérelmét terjeszti fel kán-
tortanítójuk 1944. március 27-én.61 

1933 decemberében a Dunántúli Villamossági Rt. bánhidai üzemigazgatósá-
ga is mozgalmat indított, s ehhez 37 dolgozójuk csatlakozott.62 - A budapesti 
Magyar Fémkohászati és Fémárugyár vezetősége hasonló akciót kezdeményezett 
1943. novemberében.63 - A MAV-nál, a Postánál és más közüzemeknél a névma-
gyarosítás minden kampányszerűség nélkül, folyamatosan zajlott. 

A területi revíziók hatására 1939 és 1944 között ismét emelkedett az évi 
családnév-változtatások száma. A városban lakó néwáltoztatók 16,8%-a (Buda-
pestet nem számítva 27,4%-a) a reintegrálódott városok polgárai közül került ki. 
- Ebben a periódusban az összes néwáltoztató 7,5%-a olyan — részben vagy 
teljesen — visszatért vármegyékben lakott, amelyek Trianon után teljes egészük-
ben idegen fennhatóság alá kerültek. - A kérelmezők további 31,9%-a élt olyan 
vármegyékben, amelyeknek csak egy részét csatolták át a szomszéd államokhoz, 
s e területek 1938-1941 között részben vagy egészükben visszatértek a magyar 
állam fennhatósága alá. Ezek a vármegyék a terület-visszacsatolások előtt (1933 
és 1938 összesített adatai szerint) a kérelmezők 18,4%-át adták. Továbbá: az utóbb 
említett vármegyékben 1939-44 között az évi átlagos névváltoztatások abszolút 
száma is növekedett: az 1933- és 1938-ban mért adatok évi átlagához képest 18%-
kal. Míg azon vármegyékben (és a fővárosban), amelyek területe a revíziók során 
nem változott, ugyanezen időszakokat összehasonlítva átlagosan 49%-kal (ha Bu-
dapestet nem számítjuk, akkor is több mint 42%-kal) csökkent. Tehát feltételez-
hető, hogy a korábban részben csonkult és 1938-tól fokozatosan kiegészülő vár-
megyékben a névváltoztatások évi számának és e megyék részarányának növeke-
dése azzal függ össze, hogy a visszatért megyerészek lakossága aktívan bekapcso-
lódott a névmagyarosítási (és a visszanémetesítési) mozgalomba. Ez érthető is, 
hiszen e területek potenciális néwáltoztatói két évtizeden keresztül el voltak 
zárva ettől a lehetőségtől, miközben a trianoni Magyarországon folyamatosan zaj-
lott a mozgalom, ami a 30-as évek közepén hatalmas konjunktúrában csúcsosodott 
ki, de a revíziók előtt már leszálló ágban volt. Összefoglalva: ha a vázolt trendet 
követve feltételezzük, hogy az egész trianoni országterületen az évi névváltozta-
tások száma az 1933. és 1938. évi átlaghoz képest kb. 40%-kal csökkent, akkor 
levonhatjuk azt a következtetést, hogy az 1939-1944 közötti periódusban az összes 
néwáltoztató kb. egynegyede a visszacsatolt országrészek népességéből került ki. 
(A korábban teljes egészükben idegen fennhatóság alá került megyékből 7,5%, a 
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korábban részben idegen megszállás alá került megyék visszatért részeiből 16%, 
míg ugyanezen megyék trianoni területéről kb. 16,5%, a trianoni és a revíziós 
területi változások által nem érintett országrészekről kb. 60%.) 

14. táblázat 
Az évente benyújtott névváltoztatási kérelmek száma 1939-1944 között 

Évek, illetve időszakok I. II. 
1939 5713 
1940 7900 
1941 8100 
1942 7700 
1943 7000 
1943. július l.-december 31. 3750 
1944. január 1. - november 6.* 4951 

[1939. jan. 1. és 1944. nov. 6. között kb. 41 000-42 000 névváltoztatási kérelmet nyújtottak be a 
Belügyminisztériumhoz. I.: Becslés a Belügyminisztériumba a tárgyévekben beérkezett névvál-
toztatási kérelmek számára vonatkozóan. Forrás: a BM. Állampolgársági Főosztálya irattárában 
található, „Névváltoztatási ügyek" feliratú iratcsomók. A becslés módja: a mintavétellel feldolgo-
zott ügyek számának felszorzása a mintavételi aránnyal; illetve: a mintaévek és a feldolgozott 
iktatókönyvek adatait alapul véve, az adott szűkebb időszakban az évi iratcsomók száma és az 
akták mennyisége közötti arány alkalmazása (a tárgyévi iratcsomók számának felszorzása az em-
lített aránnyal). II.: A Belügyminisztériumba a tárgyévekben (illetve évkörökben) beérkezett 
névváltoztatási kérelmek száma. Forrás: a tárgyévek iktatókönyvei, amelyek a Belügyminisztéri-
um Állampolgársági Főosztálya irattárában találhatóak. *= Az 1944. évi iktatókönyvben az utolsó 
bejegyzés 1944. nov. 6-án kelteződött. Névváltoztatási kérelmek a nyilas BM sárvári kirendeltsé-
géhez még ezután is érkeztek (egészen 1945. márciusáig), de ezen időszakról kevés dokumentum 
maradt fenn, az iktatókönyvek pedig teljesen hiányoznak.] 

A néwáltoztatók etnikai származás szerinti megoszlására nézve a következő 
táblázatból vonhatunk le következtetéseket: 

15. táblázat 
A kérelmezők eredeti neve és születéskori felekezeti hovatartozása közötti össze-
függések az 1939. és 1941 év, valamint az 1943. júl. 1.-1944. nov. 6. közötti idő-

szak összesített adatai alapján (A függvényben szereplő esetek száma: 1073. E 
három és fél évben a BM-be kb. 22 500 kérelem érkezett, tehát a mintánk kb. 

4,8%-os. - E 22 500 kérelem — a családtagokkal együtt — kb. 40-45 000 névvál-
toztatásra várót jelent.) 

A kérelmezők ere-
deti neve 

A kérelmezők születéskori felekezeti hovatartozása 
Sorössz. A kérelmezők ere-

deti neve Izraelita Róm. 
kat. Prot. Gör. 

kat. Gör. kel. Nincs 
adat 

Sorössz. 

Német 
29 331 53 2 

0 
12 427 

Német 6,8% 77,5% 12,4% 0,5% 0 2,8% 39,8% 
Német 

85,3% 43,6% 33,8% 2,6% 
0 

41,4% 
39,8% 

Szláv 0 
315 69 31 6 9 430 

Szláv 0 73,3% 16,0% 7,2% 1,4% 2,1% 40,1% 
Szláv 0 

41,5% 43,9% 40,8% 33,3% 31,0% 
40,1% 

Román 0 
24 7 41 11 3 86 

Román 0 27,9% 8,2% 47,7% 12,8% 3,5% 8,0% 
Román 0 

3,2% 4,5% 53,9% 61,1% J 10,3% 
8,0% 
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A kérelmezők ere-
deti neve 

A kérelmezők születéskori felekezeti hovatartozása A kérelmezők ere-
deti neve Izraelita Róm. 

kat. Prot. Gör. 
kat. Gör. kel. Nincs 

adat 
Sorössz. 

38 19 2 59 
Magyar 0 64,4% 32,2% 0 0 3,4% 5,5% 

5,0% 12,1% 6,9% 
5,5% 

5 29 3 1 38 
Egyéb 13,2% 76,3 7,9% 0 2,6% 3,5% 

14,7% 3,8% 1,9% 5,6% 
3,5% 

22 6 2 30 
Visszanémetesítő 0 73,3% 20,0% 6,7% 0 0 

2,8% 
2,9% 3,8% 2,6% 

2,8% 

3 3 
Nincs adat 0 0 0 0 0 100% 0,3% 

10,3% 
0,3% 

Oszlopösszes 34 759 157 76 18 29 1073 Oszlopösszes 
3,2% 70,7% 14,6% 7,1% 1,7% 2,7% 100,0% 

[Magyarázatát ld. a 3. táblázatnál.] 

Ezek az adatok visszatükrözik a területgyarapodások, a regermanizációs tö-
rekvések és a zsidókkal szemben egyre erősödő diszkrimináció történeti fejlemé-
nyeit. A szláv származású néwáltoztatók között a Felvidék egy részének vissza-
csatolásával megemelkedett az evangélikusok aránya, miként Kárpátalja és Dél-
vidék részleges visszatérésével emelkedett a rutén és a szerb származásúak rész-
vételi hányada. - Észak-Erdély reintegrációjával függ össze a román nevűek (rész-
ben román származásúak, részben románosított nevű magyarok) részarányának 
felívelése. — A korábban magyarosított nevű német származásúak körében 1940 
utolsó hónapjaiban megindult az eredeti német nevük helyreállítására irányuló 
mozgalom. (Ez is azt illusztrálja, hogy egyrészt: az asszimiláció nem egyirányú, 
nem visszafordíthatatlan folyamat; másrészt azt, hogy a korábbi névmagyarosí-
tások nem elhanyagolható része nem belülről vezérelt, öntudatos lépés volt, 
hanem aktuális külső kényszer- és haszontényezők nyomásának engedő, „beletö-
rődő" aktus.) Másfelől az is kétségbevonhatatlan, hogy a névmagyarosító német 
származásúak aránya is nőtt a korábbiakhoz képest. 

A reintegrált területeken részben külső nyomásra (közigazgatás, hadsereg, 
egyesületek stb. (ld. Függelék 6.), részben önkéntes alapon indult meg a név-
változtatási mozgalom. A körülmények és a motivációk tekintetében sok az azo-
nosság a trianoni területek és a visszacsatolt országrészek névváltoztatásai között. 
Ugyanakkor a reintegrált területek névváltoztatásai között speciális indítékok is 
közrejátszottak. Ezek közül most csak az alábbiakat kívánom kiemelni. - A visz-
szacsatolt területek nem magyar nemzetiségű, de magyarul tudó néwáltoztatói-
nak kérelmeit olvasva nem lehet nem észrevenni azt, hogy sokuk magyarosító 
lépését az új impérium iránti lojalitás kinyilvánításának szándéka vezérelte. (Nem 
tudhatták, mit várhatnak az új hatalomtól.) - Több, Romániától visszacsatolt 
területen élő néwáltoztató kérelmében olvasható, hogy a román gyakorlat a görög 
katolikus vallású magyarokat — mint „elmagyarosodott románokat" — besorolta 
a román nemzetiségűek közé, s a hatóságok nyomást gyakoroltak rájuk, hogy az 
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általuk kijelölt román neveket vegyék fel. Többen hivatkoznak egy 1936-ban ki-
adott román igazságügy-miniszteri rendeletre (más kérvényekben: törvényre), 
amely az állami alkalmazásban álló magyar nevűek románosítását rendelte el. 
(Ld. Függelék 7.) Sok kérelmező tehát csak eredeti magyar nevét akarta visz-
szakapni a revízió után. - Az 1941-ben a Bácskába telepített bukovinai székelyek 
közül került ki az 1941-44 közötti mintánk összes néwáltoztatójának 4%-a, csa-
ládtagokkal együtt több mint ezer személy (Összesen mintegy 13 000 bukovinai 
székelyt telepítettek le a Bácskában.64) Az ő esetükben valószínűsíthető, hogy 
szervezett névmagyarosító akció keretében, s nem minden „bátorítás" nélkül fo-
lyamodtak nevük megváltoztatásáért. Ugyanis kérelmeik sokszorosított űrlapok 
kitöltésével keletkeztek, és szűk időhatárok között, zömmel 1941 őszén, datálód-
tak. (Ld. Függelék 8.) Ez az akció arra utal, hogy a telepítést végző hivatalos-
ságok szemében az áttelepültek névanyagában fellelhető ukrán, román és német 
hangzású nevek szépséghibának minősültek, s a telepítők talán úgy vélhették, 
hogy az idegen nevű telepesek — hálájuk jeléül —• nem zárkózhatnak el a „rendes 
magyar név" felvételére irányuló sugalmazás teljesítésétől. - Az egykori székely 
szombatosok ivadékai 1944 nyarán zsidós-németes neveiktől igyekeztek megsza-
badulni - nyilvánvalóan azzal az önvédelmi célzattal, hogy megkülönböztessék 
magukat a deportálásra szánt zsidóktól. (Ld. Függelék 9.) 

1933 után a politikai és katonai elit megosztott volt a Németországhoz fű-
ződő kapcsolatok szorosságát, majd a szövetségesi hűség hőfokát és távlatait ille-
tően. így a német kisebbség irányában gyakorolt nemzetiségpolitika is szükség-
képpen ellentmondásos volt, mint ahogy a német kisebbség is megosztott volt a 
német birodalom, illetve a magyar állam iránti lojalitás erősségét illetően. Ez a 
többszörös ellentmondásosság a német kisebbséghez tartozók családnév-változta-
tásában is tükröződött. A kormányzat hivatalosan nem erőltette a névmagyaro-
sításukat, de elégedetten vette tudomásul a németek körében ez irányban meg-
nyilvánuló szándékokat, és semmit nem tett azért, hogy leállítsa a különböző 
társadalmi mozgalmaknak, egyes helyhatóságoknak, a honvédségnek és más in-
tézményeknek a névmagyarosítás terjesztésére irányuló rejtett vagy olykor nyíl-
tabb aktivitását, jóllehet időnként óvatosságra intette ezeket. 

Amint erre mái- fentebb utaltam: a fegyveres erők egyes alakulatainál — 
mind a hivatásos, mind a sorozott állományúaknál — a német kisebbséghez tar-
tozók is tömegesen magyarosították meg a nevüket, illetve kimutatható a rájuk 
is kiteijedő elöljárói nyomásgyakorlás. (Az 1933. és 1938. év összesített adatai 
szerint a kérelmezők 21,3%-a tartozott a fegyveres erők — zömmel sorozott — 
állományához; 40%-uk volt német nevű, keresztény származású, vagyis e popu-
láció néwáltoztatóinak kb. 25%-a. 1939-1944 közötti mintánkban a kérelmezők 
24%-a szolgált a fegyveres erőknél; kb. 45%-uk volt német nevű és keresztény 
származású, tehát e népességcsoport néwáltoztatóinak kb. 29%-a.) 

A belügyi kormányzat a névmagyarosítás népszerűsítését számon kérte a 
vármegyéktől, amiről a Belügyminisztériumba rendszeresen — általában féléven-
ként — küldött alispáni beszámolók tanúskodnak. Több ilyen beszámoló is rá-
mutat a névmagyarosítási propaganda nehézségeire egyes németek lakta körzet-
ben. Pl. Vas vármegye főjegyzője 1941. január 11-én kelt felterjesztésében a kö-
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vetkezőket írja: „... a határmenti községekben, illetve általában véve az idegen 
ajkú községekben a névmagyarosítás nem népszerűsíthető, mert minden ilyen 
irányú actió izgatásra adna alkalmat."65 

A német kisebbség megosztottságának és a kényes német kisebbségi kérdés 
illusztrálására érdemes elidőznünk egy tipikusnak mondható esetnél:66 

Az 1940-ben visszacsatolt, Szatmár megyei Kálmándon 1943-ban mintegy 
100 németajkú lakos jelezte névmagyarosítási szándékát. Értesülvén erről a köz-
ség jegyzője, hogy leegyszerűsítse a kérelmezők és a maga dolgát, a kisbíróval 
kidoboltatta, hogy aki meg akaija magyarosítani a nevét, az május 25-én jelenjen 
meg a községi elöljáróságon. A helyi Volksbund szervezet elnöke jelentette ezt a 
német népi szövetség körzeti vezetőjének, végül a budapesti német követségen 
kötött ki az ügy. A német követ a miniszterelnöktől kért magyarázatot. A belügy-
miniszter vizsgálatot rendelt el, amely végül is tisztázta az erőszakos névmagya-
rosítás vádja alól a község elöljáróságát. A miniszterelnökség részéről dr. Balla 
Pál miniszteri osztályfőnök a következőképpen zárta le az ügyet Keresztes-Fischer 
belügyminiszterhez intézett átiratában: Szatmár vármegye főispánjának ,,...a 
német követ feljegyzésére adott magyarázatát a gondozásomra bízott érdekek 
szempontjából elfogadhatónak tartom, mert a tárgy alatti ügyben felvett jegyző-
könyvekben nem látok olyan momentumot felmerülni, amely valószínűvé tenné, 
hogy a hatósági részről valóban közvetlen pressziót gyakoroltak volna. Mégis a 
névmagyarosítás kérdésének kényes vonatkozásaira való tekintettel arra kell kér-
nem Nagyméltóságodat, méltóztassék odahatni, hogy a névmagyarosításokkal 
kapcsolatban minden olyan hatósági aktus, még a dobszó útján való közzétételek 
is — amelyek a szóbanforgó esethez hasonló félreértésekhez vezethetnek —, mel-
lőztessenek. (...) Budapest, 1943. július 21." Dr. Kölcsey Ferenc, Szatmár vármegye 
főispánja, a maga részéről a következő megvilágításba helyezte a kérdést: „Vár-
megyém területén a névmagyarosítás meglehetős nagymértékben dívik, ennek 
azonban elsősorban éppen a Volksbund erőszakos propagandája az oka, s az váltja 
ki, mintegy ellentüntetést, az egész névmagyarosítási folyamatot. - Szerény véle-
ményem szerint amennyire nem szabad semmi olyan rendszabályt alkalmazni, 
amely a népi német családnevek magyarosítására vonatkozik, éppúgy nem lehet 
és nem szabad megakadályoznunk azt, hogy a magyar érzelmű, de német nevű 
emberek kifejezésre juttassák magyar érzésüket az által is, hogy nevüket magyar 
hangzású névre cseréljék fel. (...) Szatmárnémeti, 1943. július 8." 

A német kisebbséghez tartozók — a magyar és a német kormány részéről 
Bécsben, 1940. augusztus 30-án aláírt, és a m. kir. minisztérium által a 8.490/1940. 
M. E. sz. rendelettel 1940. november 23-án közzétett magyar-német kisebbségi 
megállapodást tartalmazó jegyzőkönyv I. fejezet 7. pontja értelmében67 — jogot 
kaptak arra, hogy a korábban megmagyarosított eredeti családnevüket újra fel-
vegyék. Hogy hányan éltek ezzel a lehetőséggel, arról kétséget kizáró összegezések 
ezidáig nem születtek. A magunk — mintavétellel készült — felmérései szerint 
1941-ben, valamint 1943. júl. 1. - 1944 decembere között összesen mintegy 600-as 
nagyságrendben (az összes kérelem 2,8%-a) érkezhetett ilyen irányú kérelem a 
Belügyminisztériumba. (Az 1940., 1942. évi és az 1943 első félévére vonatkozó 
anyagokat még nem mértük föl.) Ugyanakkor meg kell említenünk, hogy az ál-
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tálunk feldolgozott adatok szerint ugyanebben az időszakban legalább 7500-8000 
közé tehető a német nevű és keresztény származású folyamodók által benyújtott 
kérelmek száma. (Az összes kérelem kb. 36,5%-a.) De hangsúlyozzuk, hogy még 
távolról sem tekinthető tisztázottnak a visszanémetesítők nagyságrendjének kér-
dése. Mindenesetre az tény, hogy egymás mellett, párhuzamosan létezett a ma-
gyarhű, asszimiláns, és a harmadik birodalom iránt lelkesedő, disszimiláns ma-
gatartás a hazai német kisebbség körében. A német megszállás idején beadott 
kérvényekben a náciellenességnek, a magyarság és a magyar állam iránti hűség-
nek számos, tüntetésszámba menő megnyilatkozásával találkozhatunk. De lát-
nunk kell azt is, hogy a visszanémetesítés sem mindig jelentett egyet a magyar 
állam és a magyar nemzet iránti illojalitással. A bécsi jegyzőkönyv jogi alapot és 
gyakorlati lehetőséget nyújtott az eredeti családnév visszaszerzésére olyan szemé-
lyeknek is, akik korábban csak a tárgyalt külső kényszertényezők miatt magya-
rosították meg a nevüket, de a visszanémetesítéssel nem valamiféle disszimiláns, 
nácibarát vagy magyarellenes beállítottságot kívántak demonstrálni, hanem csu-
pán helyre kívánták állítani a fontos érzelmi kötődéseket hordozó családnevüket. 
Ok is az adott lehetőséget használták ki, akárcsak a valóban disszimiláns beállí-
tottságú németek. (A névmagyarosító és a visszanémetesítő névváltoztatásokat 
szemléltető példákat ld. Függelék 10.) 

A zsidóságnak a burkoltabb antiszemitizmustól a jogkorlátozásokon át a 
holocaustig terjedő sorstörténete is tükröződik a korszak névváltoztatási ügyira-
taiban. 

A zsidók a 19. század közepétől 1920-ig minden más allogén kisebbségnél 
aktívabban vettek részt a névmagyarosítási mozgalomban. Ebben a periódusban 
a magyar állam semminemű akadályt nem gördített a zsidók névmagyarosítása 
elé. Ez a folyamat a 20-as évek elején hirtelen megtört. Az 1919-1932 között 
engedélyezett névváltoztatásoknak 11,5%-a jutott zsidó kérelmezőknek. (Ld. a 8. 
táblázatot!) 1919-ben az összes kérelmezőnek még 71%-a, 1920/21-ben is 47,4%-a 
zsidó, 1922-32 közötti átlaguk viszont már csak 4%.68 A dekonjunktúrában több-
féle tényező játszhatott szerepet. A névmagyarosításra aspirálók jelentős része 
már korábban megtette ezt a lépést, így átmenetileg le is szűkülhetett a motiváltak 
köre. A Belügyminisztérium 20-as évekbeli engedélyezési gyakorlatára nézve nem 
találtam közvetlen forrásokat, de az engedélyezett zsidó névmagyarosítások szá-
mának hirtelen csökkenése a numerus clausushoz hasonló korlátozásokra enged 
következtetni ezen a téren is. A beadott és az elfogadott kérelmek számát nem 
tudjuk összehasonlítani, mert az 1933 előtti névváltoztatási anyag csak az enge-
délyezett eseteket tartalmazza. Jogszabály mindenestre nem rendelkezett a zsidó 
kérelmezők hátrányos megkülönböztetéséről. (De nem árt tudni, hogy ilyen jog-
szabály később sem született! Az 1939: IV tc. — az ún. második zsidótörvény — 
3. §-a is csak a magyar állampolgárságukat elvesztő zsidók névváltoztatásának 
hatálytalanításáról rendelkezett. De nem is kellet a zsidók névmagyarosításának 
korlátozásáról külön rendelkezni, ugyanis a névváltoztatás engedélyezése a be-
lügyminiszter diszkrecionális jogai közé tartozott. Nem kellett megindokolnia a 
kérelmek elutasítását.) 
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Az összes névváltoztatásban részesült zsidó személy (kérelmezők + család-
tagjaik) száma és részaránya a 20-as évek közepének mélypontja után 1929-től 
ismét emelkedő tendenciát mutat. Míg 1927-1928 átlagában az összes elfogadott 
kérelem 1,1%-a származott zsidó kérelmezőktől, addig ez az arány — évről évre 
növekvő nyersszámok mellett — 1929-ben 1.7%, 1930-ban 4,8%, 1931-ben 5,9%.69 

1933-ban a kérelmezőknek 16,5%-a (kb. 2000 kérelmező) izraelita vallású, további 
több mint 2%-a (kb. 260 kérelmező) pedig zsidó származású konvertita. Külön az 
1933. évre vonatkozóan nincsen pontos adatunk arról, hogy a zsidó kérelmek 
hány százalékát fogadta el a Belügyminisztérium. Az 1933. és az 1938. év össze-
vont adatainak ismeretében feltételezhető, hogy 1933-ban e névváltoztatási szán-
dékok maximum 60%-át hagyták jóvá (kb. 1300-1350 kérelmet), vagyis az összes 
engedélyezett névváltoztatás kb. 9,7%-a jutott a zsidó származásúaknak. 

A zsidó kérelmek minisztériumi elbírálásának kritériumaira nézve alapvető 
forrásunk Csupor Istvánnak, a BM. közjogi ügyosztálya vezetőjének 1935. október 
22-én kelt fogalmazványa, amely Kozma Miklós belügyminiszter számára a név-
magyarosítás kérdésének minisztertanácsi előteijesztése céljából készült. Idéz-
zünk ebből: 

,,A névváltoztatási ügyforgalmi kimutatásban hátralékként feltüntetett 5398 
ügydarabból 3440 darab az izraelita vallású kérelmezők folyamodványa.70 

Az izraelita vallású folyamodók névváltoztatási ügyei jelenleg a következő-
képpen intéztetnek el: 

Tényleges közszolgálati alkalmazottak, harctéren, fronton katonai szolgála-
tot teljesített egyének, nők, hadi árvák, továbbá a harctéren kitüntetett egyének 
gyermekeinek kérvényei jelentkezésük alapján nyernek elintézést. 

Nem aktív, nyugdíjas közalkalmazottak névváltoztatási kérelmeiből havon-
ként legfeljebb 15 nyerhet kedvező elintézést. Magántisztviselők és egyéb foglal-
kozású tisztviselők, illetve kiskorúak kérelmeiből kedvezően havonta legfeljebb 
30 intézhető el."71 

A zsidó névmagyarosítások kezelésében 1937-ben következett be radikális 
fordulat. Mint már fentebb szó volt róla, 1936-ban a 15 043 engedélyezett név-
változtatás közül még 2221 (14,8%) jutott izraelita vallásúaknak, azonban 1937-
ben a 16 650 közül már csak 509 (3,1%).72 Nem valószínű, hogy a zsidó névma-
gyarosítások e zuhanásszerű csökkenését csupán ciklikus okokkal, a névváltozta-
tás reziduális jellegével73 magyarázhatjuk. Valószínűbb tehát, hogy e változás mö-
gött az engedélyezési politika gyökeres fordulata áll. (Idézzük emlékezetünkbe: 
ez az év volt az ún. első zsidótörvény előkészítésének esztendeje.) Az engedélyezési 
gyakorlat szigorodása visszahatott a zsidó kérelmezők számára is: 1938-ban már 
csak kb. 550-600-an (az összes kérelmező nem egész 10%-a) tettek kísérletet ma-
gyar név felvételére. A névmagyarosítás tehát immár az illúziók szintjén sem 
számíthatott a fenyegetett státusból való menekülés hatékony eszközének. (U-
gyanekkor — 1938-ban — a felekezeti kitérések száma több mint ötszörösére 
emelkedett 1937-hez képest.74) Az 1939-1944 közötti időszakra vonatkozó min-
tánkban a kérelmezőknek már csak 3,2%-a zsidó származású, de — s ez a koráb-
biakhoz képest merőben új vonás — túlnyomó többségük (76,5%-uk) kikeresztel-
kedett személy. Kérelmeiket a BM szinte kivétel nélkül elutasította. 1939-től kez-
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dődően egyre gyakrabban szerepel a dossziékon az az előadói feljegyzés, hogy az 
elutasítás oka a kérelmező zsidó származása, annak ellenére, hogy sokan közülük 
nem is tartoztak az 1939. évi IV tc. hatálya alá. Figyelemre méltó momentum, 
hogy míg a kérelmeket felterjesztő számos helyhatóság és más intézmény a má-
sodik zsidótörvény kritériumait komolyan véve melegen pártolta és javasolta a 
zsidótörvény hatálya alá nem tartozó kérelmezők névmagyarosítását, addig a dön-
téshozó minisztérium többnyire ezeket a kérelmeket is elutasította, a „zsidóság" 
definícióját a törvény szövegénél is jóval kiteijesztőbben értelmezve. 

E korszak zsidó vonatkozású kérelmei megrázó dokumentumok. A kirekesz-
tés, az önmegtagadás és a zsidóságtól való görcsös elhatárolódás védekező mecha-
nizmusának lenyomatai. És ahogy közeledünk az 1944. évi végkifejlet felé, egyre 
nyomasztóbb, egyre abszurdabb, egyre hisztérikusabb sorok olvashatók ezeken 
az iratokon. Az izraelita vallásban született kérelmezők egyre kétségbeesettebben 
próbáltak elhatárolódni a nevük által is szimbolizált származásuktól, felsorolva 
és magukra vonatkoztatva mindazokat az érdemeket, amelyekről úgy vélték, hogy 
a korszak etikettje szerint jó magyarrá érdemesítené őket, s amelyek felsorolásától 
azt várták, hogy megindítják a legkőszívűbb bürokratákat is. Még 1944-ben is 
voltak olyanok, akik szívósan próbálkoztak a névmagyarosítással, hátha csoda 
történik, és megkapják a jó magyar nevet, és ez a név majd azilum lesz a számukra. 
Hátborzongatóak azok az indoklások, amelyekben a kérelmezők úgy fogalmaznak, 
mintha átvették volna az antiszemiták értékítéletét és zsidóellenes érveit, mond-
ván: azért akarnak megszabadulni zsidós nevüktől, mert a zsidósághoz tartozni 
bún, a zsidóság összeegyeztethetetlen a magyarsággal, s egykori hovatartozásuk 
utolsó, külső jegyeit azért akarják felszámolni, mert még a látszatát is el akarják 
kerülni annak, hogy közük lehet egy gyanús, nemzetidegen, eleve bűnös kollek-
tivumhoz. (Függelék 11.) - Nem zsidó kérelmezők százai szintén nem minden 
aggodalom nélkül igyekeztek megszabadulni „zsidós" hangzású neveiktől - ne-
hogy véletlenül összetévesszék őket a megbélyegzettekkel. A zsidós hangzású név 
a gyanú árnyékát vetette még a legtökéletesebb „pedigrével" rendelkező keresz-
tényre, sőt a leglelkesebb antiszemitára is. Számos nem zsidó kérelmező is arról 
panaszkodik, hogy neve miatt kezdik elkerülni az emberek, üzletük forgalma meg-
csappant, nehezen tudnak elhelyezkedni, inzultusoknak vannak kitéve stb. A zsi-
dóktól való görcsös elhatárolódás némelyeknél odáig fajult, hogy magyar, illetve 
magyarosított nevük helyett eredeti nevüket kérték vissza, illetve egy másik ma-
gyar névért folyamodtak, mondván: sok zsidó van, aki az általuk viselt névre 
magyarosított. (Függelék 12.) Hogy ez utóbbi „anomália" kiküszöböltessék, Ud-
varhely vármegye törvényhatóságának közgyűlése 1942 októberében, a szegedi 
Honszeretet egyesület pedig 1944. áprilisában azzal a javaslattal kereste meg a 
Belügyminisztériumot, hogy vonják vissza a zsidóktól a nekik „adományozott" 
régi magyar neveket, illetve hogy a továbbiakban „rendeletileg tiltassék meg ma-
gyar családneveknek zsidók általi felvétele". (Függelék 13.) 

1944 decemberének utolsó harmadában az ország hatalmi szempontból ketté 
szakadt. Debrecenben megalakult a Németországnak (és a nyilasoknak) hadat 
üzenő ideiglenes kormány, s ezzel egyidejűleg, egyre szűkülő területen regnált a 
Szálasi Ferenc vezette „m. kir." kormány. E sajátos helyzet dokumentumai az 
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1944 decembere és 1945 márciusa között született névváltoztatási kérelmek. Mi-
közben Szálasiék egyre zsugorodó terrénumán még mindig nem kevesen fordul-
nak névmagyarosításért a m. kir. Belügyminisztériumhoz, s a kérvények alján 
„Kitartás! Éljen Szálasi!" formulával bücsüznak el a folyamodók - ezzel egyidőben 
már ezrével ostromolják a debreceni kormányt, illetve a felszabadult (újra meg-
szállt) országrészek helyhatóságait a „Szabadság!"-ot köszöntő kérvényezők. A 
„m. kir." korszak tárgyalását zárjuk egy 1945 február végén keltezett névváltoz-
tatási kérelemmel:75 

„M. kir. Belügyminiszter Úr! 
Alulírott [M-i] lakos kérem családi nevemnek megváltoztatását engedélyezni. 

Az engedélyt kérem lehetőleg ,,[P...y]", ha ez valami oknál fogva nem lehetséges, 
akkor ,,[Q....y]", vagy ,,[R...yl" névre kiadni. Egyidejűleg kérem az engedélyt Imre 
nevű 23 éves honvéd műszaki akadémikus, jelenleg wittembergi (Németország), 
valamint Béla nevű 18 éves hivatásos honvéd zászlós, jelenleg wardemi (Néme-
tország) lakos törvényes gyermekeimre is kiterjeszteni. 

Kérésemet azzal okolom meg, hogy magyar hazám és nemzetem iránt ben-
nem élő tántoríthatatlan hűséget és magyar mivoltomat új nevemmel külsőleg is 
kifejezésre juttatni óhajtom és gyermekeimet, akik a magyar kir. honvédség hi-
vatásos tisztjei lesznek, magyar névvel kívánom megajándékozni. Az „y"-nal vég-
ződő név engedélyezése iránti kérésemet azzal okolom meg, hogy két hónap híján 
35 éve állok közszolgálatban. Ebből az időből 30 évet fegyveres katonai és rendőri 
szolgálatban töltöttem el. Az 1914-1918-as évek háborújában végig résztvettem 
és 34 havi tűzvonalbeli szolgálat után bronz vitézségi érmet és Károly csapatke-
resztet kaptam, s mint tart. főhadnagy szereltem le. Jelenleg a m. kir. rendőrség 
tisztikarában a VII. rangosztályba sorolt csapattiszt vagyok. 

Evégből saját magam és gyermekeim születési anyakönyvi kivonatát csato-
lom és kérem az engedélynek soronkívüli megadását, mert németországi kitele-
pítésem küszöbön áll. 

M. [Győr, Moson, és Pozsony, K.1.1. vm.] 1945. február hó 24-én. 
Kitartás! Éljen Szálasi! 
[X. Y] 
m. kir. rendőrtörzsfelügyelő" 
A BM válaszának fogalmazványa: 
,J£lintézés: [X. Y] m. kir. rendőrtörzsfelügyelőnek, M. - Felhívom, hogy há-

zassági akvi. kivonatát is küldje be névváltoztatási ügyének kedvező elintézése 
végett. Sárvár, 1945. III. 7. Móriczy." 

4.) Átmeneti periódus: az 1944/45-ös történelmi fordulattól az államszocialis-
ta rendszerváltásig 

A háborúvesztés és a régi rezsim összeomlása a nemzeti és a kisebbségi 
kérdést ismét más megvilágításba helyezte. A trianoni határokat s ezzel együtt 
az államkeret és a nemzeti szállásterület közötti eltéréseket immár véglegesen 
tudomásul kellett venni. A koalíció retorikája a megváltoztathatatlanba való be-
letörődést tükrözte. A revízió gondolata végképp töröltetett a politika célkitűzései 
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közül. A nemzeti sorskérdések közül az újjáépítéssel, az agrárreformmal és a tár-
sadalmi átalakulás irányának megválasztásával összefüggő küzdelmek kerültek 
előtérbe. A jóvátételi kötelezettségek és a békeszerződés egyéb gazdasági előírásai 
eleve kiszolgáltatottá tették az országot. A gazdasági és társadalmi feszültségeket 
fokozta, a nemzeti sérelmeket elmélyítette és a körülöttünk élő népekhez fűződő 
viszonyt mérgezte a megalázott és jogkorlátozásokat elszenvedett kisebbségi ma-
gyarság menekülése, illetve betelepítése néhány szomszédos országból. A koalíciós 
korszak átmeneti illúziója után a nemzet társadalmi-gazdasági-politikai életének, 
intézményeinek és jövőképének meghatározása (ismét) nem a magyar nép kom-
petenciájába tartozott. Az ország idegen megszállás alá került, és hosszú időre 
elveszítette szuverenitása számos lényeges attribútumát. 

* 

Az 1944/45. évi történelmi fordulatot a névmagyarosítások újabb, kiemelke-
dően magas hulláma kísérte. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1944. december 
22-i megalakulásának másnapjától kezdve tömegesen érkeztek a kérelmek Deb-
recenbe, majd 1945 márciusától a BM budapesti kirendeltségéhez is. 1945 telének 
és kora tavaszának zilált hatalmi és igazgatási viszonyai közepette egyes városok 
polgármesterei is engedélyeztek névváltoztatásokat.76 A hivatalosan regisztrált 
névváltoztatási kérelmek száma 1945 márciusa és az év vége között meghaladta 
a 25 ezret. Feltehető, hogy ezen felül még legalább 1500-2000 kérelem jutott el 
a hatóságokhoz.77 így összességében, a családtagokkal együtt, közel 50 000 embert 
érintett az 1945. évi névváltoztatási konjunktúra. 

1945 augusztusától kezdődően jelentős mértékben csökkent a folyamodók 
száma (április-július átlaga 3680/hó, ezzel szemben augusztus-december átlaga 
már „csak" 1811/hó.), ám 1946-ban még így is több mint 10 000-en, 1947-ben kb. 
5000-en, 1948-ban pedig több mint 3000-en fordultak névmagyarosításért a Bel-
ügyminisztériumhoz.78 

A koalíciós korszak néwáltoztatóinak döntő többsége a német és a zsidó 
származásúak közül került ki. E két aggregátumhoz tartozott 1945-ben a néwál-
toztatók 92%-a, 1946-ban 86%-a, 1948-ban 77%-a. Az utóbbi arány már az addigi 
legmagasabb, dualizmuskori adatokra emlékeztet (1894-1918 között 72% a szóban 
forgó két népességcsoport képviseltetettsége), ám az 1945/46. évi reprezentációjuk 
ezt messze meghaladta. Két év leforgása alatt annyi zsidó származású (családta-
gokkal együtt mintegy 17 000) személy még nem változtatta meg a nevét, illetve 
a német származásúak részaránya még soha nem volt olyan magas (55%), mint 
1945/46-ban. Ugyanakkor a szláv származásúak részvételi hányada még soha 
olyan alacsony nem volt, mint éppen a koalíciós korszakban (1945: 3,2%, 1946: 
8,4%, 1948: 14,5%). A néwáltoztatók között 1945-ben mindössze 1,5%-ra tehető 
a magyar nevűek aránya, további 0,2% pedig idegen hangzású eredeti nevét kérte 
vissza. 1946-tól kezdve fokozatosan emelkedik a magyarról-magyarra változtatni 
óhajtók aránya, olyannyira, hogy az 1946. évi 3% után 1948-ban már 6,8%-os 
részvételük mutatható ki, miközben abszolút számuk is lassacskán növekszik. A 
visszaszlávosítók aránya az 1946-os relatív „csúcs" (az összes ez évi kérelem 1,4%, 
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ami kb. 100-150 kérelemnek felel meg) után visszaesik, s 1948-ban már kimu-
tathatatlan. 

Ezek a számok és arányok egyértelműen jelzik a háborút követő névváltoz-
tatási mozgalomnak a politikai változásokkal szorosan összefüggő konjunkturális 
jellegét. 

A konjunktúra egyik okozója a németség egészének felelősségre vonása, jog-
korlátozása és kollektívumuk közel felének Németországba telepítése volt. A „svá-
bok" megbüntetésére irányuló törekvés túlment az embertelenségekért felelősök 
és a hűtlenségért elmarasztalhatok körén, nem nélkülözte a háborús felelősség 
részbeni áthárításának szociálpszichológiai mozzanatait sem, és egyéb társada-
lompolitikai problémák megoldásának is eszközéül szolgált (a földbirtokreformmal 
és a szomszédos országokból menekülő-áttelepülő magyarok elhelyezésével össze-
függő telepítések.). 

A „svábokkal", de általában a német nevűekkel szemben már a bevonuló 
szovjet hadsereg is foganatosított megtorló intézkedéseket, amelyeknek hellyel-
közzel zsidók, sőt kommunista párttagok is áldozatul estek.79 1944 késő őszétől 
kezdve ezerszámra fogdostak össze és szállítottak el embereket kényszermunkára 
csupán német hangzású nevük miatt is. 1945 első hónapjainak névmagyarosítási 
rohama feltehetőleg ezzel függött össze. Az ország különböző részeiből német 
származású, jelentős részben már asszimilálódott emberek is kétségbeesetten for-
dultak segítségért a Belügyminisztériumhoz: nevük megmagyarosításával adjanak 
nekik menedéket a fenyegető elhurcolás elől... (Függelék 14.) 

1945 kora tavaszától a magyar belpolitikai életben is előtérbe került a sváb-
kérdés, illetve a háború előtti és alatti németbarát magatartás megtorlásának 
gondolata. A felelősségre vonandók körének folyamatos bővítése végül is odave-
zetett, hogy a nyilvánvalóan nácibarát németeken kívül Németországba történő 
áttelepítésre kötelezték azokat is, akik az 1941. évi népszámláláson német nem-
zetiségűnek és anyanyelvűnek vallották magukat, továbbá azokat is, akik meg-
magyarosított nevük helyett újra felvették eredeti német családnevüket.80 De a 
közgondolkodás, a politikai retorika és a sajtó jelentős része a svábság egészét 
ültette a vádlottak padjára, bár a kollektív felelősség elvével és gyakorlatával szem-
ben sokan szót emeltek a koalíción belül és azon kívül is. Az áttelepítések 1946 
januárjában kezdődtek, és több hullámban egészen 1948 júniusáig folytak. A vég-
rehajtás szigora már 1946 folyamán enyhült, s egyre bővült a mentesítendők 
köre,81 mégis: összességében mintegy 170 ezerre becsülhető azok száma, akiket 
deportáltak.82 Azonban az itt maradott, de lakóhelyükről, ingatlanaikból kimoz-
dított, vagyontárgyaik, ingóságaik jelentős részétől megfosztott, összeköltöztetett 
németeket — különösen a svábok által sűrűbben lakott településeken élőket — 
is jelentős vagyoni és erkölcsi kár érte. 

A németségben is élt bűntudat, mégis, joggal érezhették úgy, hogy a magyar 
állam cserbenhagyta őket, ugyanis széles, magyarhű és nem náci tömegeik is ok-
talan áldozatai lettek a háborús felelősség utólagos kimérésének. Ezzel is össze-
függ az a, háború után tömeges méretekben megnyilvánuló jelenség, hogy iden-
titásukat, németségüket sokan nyilvánosan megtagadták, vagy legalábbis elrejteni 
igyekeztek azt.83 Ennek a felelősségelhárító, illetve menekülési mechanizmusnak 
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volt egyik megnyilvánulási formája tömeges névmagyarosításuk. Helyzetük ke-
vésbé volt szorongatott, mint a zsidóké 1944-ben, mégis: pánikreakciójuknak a 
kérelmekben leképeződő nyelvi-gondolati manifesztációja — mutatis mutandis — 
kísértetiesen hasonlít az 1938-1944 közötti zsidó kérelmekben olvasható formu-
lákra: „nem is tudok németül", „nem is vagyok német, csak a nevem német 
hangzású", „semmi közöm sincsen a bűnös svábsághoz" stb. (Ld. Függelék 15.) 

A névmagyarosítási hullám másik lényeges összetevője a zsidóság önértel-
mezésének, illetve a zsidó-magyar együttélés holocaust utáni újraértékelésének 
kríziséből eredt. 

A jogi rehabilitáció megtörtént. A zsidóságnak korábban soha nem tapasztalt 
plurális (ámbár éppen a tragikus tapasztalatok utóhatásaként felmerülő, tehát 
inkább kényszeres, mint szabad) választási lehetősége nyílott öndefiníciója és at-
titűdje meghatározásához (kivándorlás, cionizmus, „rejtekezés", a kommunista 
mozgalomban való — s a zsidó identitást zárójelbe tévő — feloldódás, a polgári-
nemzeti asszimiláció továbbfolytatása, a magyar-zsidó identitás „csakazértis" vál-
lalása, a vallásos opció stb.). Megszűnt minden jogi és politikai korlát, ami addig 
a zsidók életpályáinak, karrierlehetőségeinek szabad megválasztását behatárolta, 
hatalmas lendülettel megkezdődött beáramlásuk az addig védett közületi álláspi-
acra (kormányhivatalok, közigazgatás, erőszakszervezetek és az állami gazdaság-
irányítás vezető pozíciói stb.) Am a történtek kibeszélése, kegyetlenül tárgyilagos 
tisztázása, az állam és a társadalom felelősségének pontos meghatározása, vala-
mint a nyilvános és őszinte bocsánatkérés elmaradt. Ami volt, az — kevés kivé-
teltől eltekintve — inkább mentegetőzés, felelősségáthárító sajnálkozás volt, s 
főképp az elhallgatás. (Persze felmerül a kérdés: egyáltalán kibeszélhető, kommu-
nikálható lehetett volna-e a Shoa — a kimondhatatlan —, ott és akkor, Magyar-
országon, közvetlenül a háború és a holocaust után?) A krízist még inkább elmé-
lyítette a háború utáni néhány zsidóellenes kilengés, illetve olyan zavargás, amely 
a zsidók ellen is irányult (pl. Kunmadarason, Miskolcon stb.).84 

A zsidó származásúak névmagyarosításának minden korábbit meghaladó 
lendülete elsősorban abból fakadt, hogy a rendszerváltással egycsapásra megszűnt 
az a hivatali gyakorlat, amely addig korlátozta, illetve lehetetlenné tette névvál-
toztatásukat. így számos túlélő — akik közül sokan már évek, évtizedek óta hiába 
kérték névváltoztatásukat — realizálhatta most ezt a törekvését. De a zsidó as-
piránsok többsége azok közül került ki, akikben az 1944/45-ös tapasztalatok ér-
lelték meg a névmagyarosítás szándékát. Indokaik sokrétűek voltak, amelyek 
zöme néhány, egymást gyakran átfedő fő motiváció-típusra vezethető vissza. (Az 
alant felsoroltaknál persze jóval tágabb a zsidó kérelmezők motiváció-bázisa, itt 
csak a legjellemzőbbeket emeljük ki.) 

A motivációk egyik eleme a német névtől való viszolygás volt, ami a halál-
táborok üzemeltetőivel való névbeli hasonlóság elutasításán alapult. - A másik 
motiváció a rejtekezés volt; az elvegyülés szándéka a magyar nevű többségben. 
(„Ki tudja, nem ismétlődik-e meg az, ami a holocaustig vezetett!?") Voltak, akik-
nek az új életpályán való elhelyezkedés, az új — nyilván többségében nem zsidó 
— munkatársak közé való beilleszkedés miatt volt szükségük magyar névre - A 
harmadik motiváció-típus az asszimilációs magatartásminta választásával, illetve 



NÉVVÁLTOZTATÁS ÉS TÖRTÉNELEM (1894-1956) 4 1 9 

további vállalásával, megerősítésével függött össze. E kérelmezők között találni 
olyanokat, akik névmagyarosításukkal nemzethűségüket és asszimilációs elköte-
lezettségüket akarták látványosan kifejezésre juttatni, mások — többnyire régóta 
keresztény környezetben élő konvertiták — a már korábban végbement beolvadási 
folyamat konzekvenciáit levonva igyekeztek megszabadulni a környezetük és 
maguk számára is immár idegenül ható családnevüktől. Sokan, főképp az idősebb 
nemzedékhez tartozók közül, minden átélt borzalom ellenére kitartottak öntuda-
tosan vállalt zsidó és magyar identitásuk mellett, s névmagyarosításukkal régen 
érlelt szándékukat teljesítették be. Az e típusba sorolható személyek kérelmeiket 
általában olyan érdemek felsorolásával támasztották alá, amelyek a fasizálódás 
korszaka előtti keresztény magyar társadalomban konszenzuális értékeknek szá-
mítottak, s a keresztény magyar társadalommal közös történelmi élmények vál-
lalásán alapultak. (Az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban hazafias 
szerepet vállaló ősök; részvétel, vitézkedés, sebesülés az első világháborúban, asz-
szimilációs teljesítmények stb.) Ugyanakkor nem hallgatták el megaláztatásaikat 
sem. E két motívum együttes szerepeltetésével mintegy kihangsúlyozták névma-
gyarosítási szándékuk hitelességét. - Számos árván maradt fiatalnál feltűnik a 
hála motivációja: nem egy közülük a korábban őt rejtegető s befogadó család nevét 
vette fol. - Végül meg kell említeni a politikai-közéleti és államigazgatási káderré 
váló személyek névmagyarosítását. Közös jellemzőjük az, hogy zsidó származásu-
kat, zsidó identitásukat és allogén lojalitásukat vagy zárójelbe tették, vagy hall-
gatólagosan, ámde egyértelműen megtagadták. Amit helyette választottak, az vagy 
a magyarság, vagy a marxista mozgalom közössége volt, sok esetben mindkettőé. 
Nem kevesen voltak, akik nemzetek fölötti kommunista identitásukhoz azért vá-
lasztottak magyar nevet, mert a mozgalom nemzeti keretek között működött. 
(„Ok nem zsidók, hanem kommunisták - Magyarországon''.) Sokan korábbi, moz-
galmi nevüket akarták törvényesíteni, mások a gyökeresen megváltozó közéletbe 
új névvel kívántak bekapcsolódni. A kommunista párt — a nemzetietlenség vádját 
cáfolandó és elfogadottságát növelendő — súlyt helyezett arra, hogy a közszerep-
lésnek kitett káderei magyar nevet vegyenek föl, dolgozzanak akár a sajtó, akár 
a politikai élet, akár az erőszakszervezetek területén. (Ld. Függelék 16.) 

Egyébként az állami szervek a háború utáni években nem fejtettek ki jelen-
tős méretű, az előző rezsimek gyakorlatával egy lapon említhető névmagyarosító 
propagandát. Ez azonban nem jelentette azt, hogy ne sugalmazták volna főleg a 
rendőrség, egyes közüzemek, a sajtó és más közintézmények új kádereinek köré-
ben is a névmagyarosítás fontosságát. (Függelék 17.) 

A háború utáni névváltoztatási mozgalom politikafüggő konjunkturális jel-
* legét mutatja a szláv nevű kérelmezők számának elapadása, illetve részvételi a-

rányuk történelmi mélypontra zuhanása. Ennek hátterében a szláv öntudatnak 
a szlovák és a délszláv nemzetiségek körében tapasztalható átmeneti fellángolása 
állott. Ez mindenekelőtt abból táplálkozott, hogy szláv testvérnemzeteket — el-
lentétben a magyar állammal, melynek polgárai voltak — a győztesek oldalán 
találták. A Bács-Bodrog megyei délszlávok körében szállásterületük Jugoszláviá-
hoz csatolásának törekvése is megfogalmazódott84^3 - valószínűleg nem függetle-
nül egyes jugoszláviai csoportok agitációjától —, és mindennaposak voltak a konf-
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liktusok e területek délszláv, illetve német és magyar nemzetiségű lakosai között. 
A párizsi békeszerződés aláírása után és a jugoszláv-magyar közeledés hatására 
a feszültség hamarosan elcsitult. A szlovákságra mindenekelőtt a csehszlovákiai 
nacionalista propaganda gyakorolt hatást, és a csehszlovák-magyar lakosságcsere 
egyezmény keretében javarészük — mintegy 60 ezer személy, a hazai szlovákság 
kb. 60%-a — Szlovákiába települt.85 A szláv identitás átmeneti reneszánsza nem-
csak abban jelentkezett, hogy a korábbiak töredékére zuhant névmagyarosítóik 
száma, hanem abban is, hogy mintegy 150-en kérelmezték eredeti szláv hangzású 
nevük visszavételét. Közülük többen is a Szlovákiába történő áttelepülésükkel 
indokolták névvisszavételi szándékukat. (Függelék 18.) 

A családnév-változtatást továbbra is Keresztes-Fischer Ferenc 1933. évi ren-
delete szabályozta. Erdei Ferenc belügyminiszter 1945. március 24-én kihirdetett 
5151/1945. BM. sz. rendelete86 ezt a korábbi szabályozást erősítette meg, s csupán 
három ponton módosított azon. Bevezette az 50 éves korhatárt (2.§.), amely fölött 
a kérelmek elvileg nem voltak teljesíthetők. (A gyakorlatban ez a megszorítás 
alig-alig éi-vényesült.) Kötelezővé tette a kérelmek közvetett beterjesztését (l.§.), 
vagyis azokat csak az alsóbb szintű hatóságok és különböző — itt most nem rész-
letezhető — társadalmi és politikai szervezetek véleményes (a kérelmet támogató 
vagy elutasító) jelentésével együtt lehetett felterjeszteni. (Ennek hátterében a 
szinte mindenkire kiterjedő háborű utáni igazoltatások állnak.) Végül — ellen-
tétben a korábbi rendelkezéssel — kötelezővé tette a rendőrkapitányságok vagy 
a községi elöljáróságok által kiállított erkölcsi bizonyítványt, amelyben „...folya-
modó előéletét 1939. január hó 1-től fogva ... büntetőjogi és politikai szempontból 
egyaránt..." vizsgálat tárgyává kellett tenni. (5151/1945. BM. sz. rendelet 3-4.§§.) 

Az általános szabályozáshoz képest szigorúbb előírásokat alkalmaztak a 
német származású folyamodók irányában. Az 1945. június 13-án kibocsátott 
37.898/1945. BM. számú belügyminiszteri körrendeletben foglalt rendelkezések 
előírták, hogy a kérelmet felterjesztő alispán vagy polgármester „...a sváb telepí-
tésű községben lakó folyamodó politikai előéletére és magatartására vonatkozóan, 
az egyszerű pártoló felterjesztésen tűlmenően szigorúan tüzetes, részletes véle-
ményes jelentést tegyen - személyes felelősség terhe mellett. Jelentésében külö-
nösen arra terjeszkedjék ki, hogy folyamodó a múltban nem volt-e valamely jobb-
oldali szervezetnek tagja, és hogy tanújelét adta-e annak idején a magyar nép és 
haza iránti hűségének, valamint a fasisztaellenes politikai meggyőződésének."87 

Az érintett kisebbséghez tartozó személyek névváltoztatási kérelméhez ekkortól 
kellett csatolni a helyhatóságok, vagy a 3.820/1945. M. E. sz. rendelet88 2. §.-a 
szerint létrehozott, nemzethűséget vizsgáló járási bizottságok igazoló okmányát 
arról, hogy a folyamodó nem volt sem vezetője, sem tagja, sem támogatója a meg-
bélyegzett szervezeteknek. Továbbá feltétlenül megkövetelték a nemzethűségi 
vizsgálatnak kitett településeken lakóktól, hogy 1945. január 1. után kiállított, 
szó szerint egyező születési anyakönyvi kivonatot csatoljanak kérelmükhöz, annak 
igazolására, hogy korábban nem németesítették vissza a nevüket. Ettől kezdve a 
német származásúak ügyeinek intézése az esetek nagyobb részében körülményes-
sé, elhúzódóvá vált, többször is megjárta a folyamodó és a Belügyminisztérium 
közötti közigazgatási grádicsokat oda és vissza egyaránt. 
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Az 1945. december 29-én kiadott 12.330/1945. M. E. sz. rendelet89 egészen 
új helyzetet teremtett. Részben a győztes nagyhatalmak, részben a koalíción belüli 
egyes tényezők nyomásának engedve, a kormány a németek kitelepítése mellett 
döntött. Ekkortól kezdve a kormányzat már elvileg sem az egyéni előéletek tar-
talma szerint szelektált, hanem a kollektív felelősségre vonást érvényesítette a 
német kisebbség irányában. A rendelet — főszabályként — a kitelepítendők közé 
azokat sorolta, akik az 1941. évi népszámláláson német nemzetiségűként vagy 
anyanyelvűként regisztráltatták magukat. Ezután a német származású folyamo-
dóknak, különösen az ún. „sváb telepítésű" községekben lakóknak, mellékelniük 
kellett a Központi Statisztikai Hivatal igazolását a népszámláláson tett nemzeti-
ségi és anyanyelvi vallomásukról. Amennyiben a kérelmező 1941-ben német nem-
zetiségűnek vallotta magát, úgy nem számíthatott arra, hogy kérelmét pozitívan 
bírálják el. Az utóbb említett rendelet azonban hagyott némi kiskaput azok szá-
mára, akik ugyan német anyanyelvűnek, de magyar nemzetiségűnek jegyeztették 
be magukat, feltéve, ha antifasiszta, magyarhű vagy baloldali magatartásként ér-
telmezhető mozzanatokat is fel tudtak mutatni múltjukban. Az ilyen előélettel 
rendelkező néwáltoztatók kérelmeinek engedélyezését a Belügyminisztérium 
megfontolás tárgyává tette, amennyiben megfelelő igazolásokkal volt megtámo-
gatva a kérelmük. Ha szinte bizonyosra vehető volt, hogy nem esnek kitelepítés 
alá, akkor néwáltoztatásukat engedélyezték. Mindazonáltal, az esetek túlnyomó 
részében a belügyminisztériumi döntés megvárta a kitelepítések helyi végrehaj-
tását, sőt, a kérelmezők igen jelentényen hányadánál a deportálások végleges le-
zárulását is. 

A zsidó származásúak kérelmeit a hatóságok általában kiemelten kezelték, 
messzemenően figyelembe vették korábbi üldöztetésükből eredő sajátos helyzetü-
ket. A pozitív diszkriminációt jelzi, hogy azon zsidó származásúak esetében is, 
akik már kitértek eredeti felekezetükből, az ügyirat minisztériumi előadói ívén 
belül „Pd.: izr!" megjegyzéssel a kérelem gyors elintézésére hívták fel a tisztvi-
selők figyelmét. Nagyvonalúan tekintetbe vették például azt, hogy sokuk iratai, 
a néwáltoztatási eljárásban egyébként szükséges különböző okmányai a vészkor-
szakban elkallódtak, megsemmisültek. Ezek pótlására — anélkül, hogy a néwál-
toztatási engedély kiadása halasztást szenvedett volna — méltányos határidőt 
szabtak meg, illetve a hiányzó dokumentumok helyett többnyire elfogadták poli-
tikailag szalonképes magán- és jogi személyek okmánypótló igazolásait. Vagy pl.: 
az ötven éven felüli kérelmezőknél általában eltekintettek az 5151/1945. BM. sz. 
rendelet 2. §-ának merev alkalmazásától, különösen olyan esetekben, ha a kérel-
mező az előző rezsim idején már megkísérelte a névmagyarosítást, s azt az akkori 
belügyminiszter származási okokból utasította el. Politikai megbízhatóságukat 
éppen üldözötti mivoltuk igazolta, bár voltak mai szemmel nézve szinte groteszk-
nek tűnő esetek is, amikor túlbuzgó házbizalmiak, háztömb-megbízottak vagy 
helyi közigazgatási elöljáróságok a deportálásból éppen csak visszaérkezett sze-
mélyekről — szabály az szabály alapon — olyan igazolásokat állítottak ki, melyek 
biztosították a felettes hatóságokat, hogy a folyamodó nem volt tagja sem a nyilas 
pártnak, sem más fasiszta szervezetnek... Ha előfordultak is bürokratikus vonások 



4 2 2 KOZMA ISTVÁN 

egyes zsidó származású személyek névváltoztatási ügyeinek intézése során, azokat 
a BM végül is szinte kivétel nélkül korrigálta. 

A Belügyminisztérium engedélyezési gyakorlata viszonylag liberális volt. Az 
összes névváltoztatási kérelem kereken 75%-át jóváhagyták, s csupán 14%-át u-
tasították el. (További 11% más okból nem realizálódott.)90 Ha most eltekintünk 
a német származású folyamodók ügyeitől, akkor megállapítható, hogy a BM csak 
egészen ritkán hozott nemleges döntéseket. Egy-két esetet kivéve elutasították 
az idegen hangzású nevet felvenni kívánók kérelmeit, valamint azokét, akiknél a 
kért névváltoztatás megadása hatályos jogszabályt sértett volna. (Pl. ha az igényelt 
név védett, vagy túl gyakori vagy idegenhangzású volt; továbbá: ha az elvált vagy 
özvegyasszony kérelmező a férje után viselt nevét kívánta megváltoztatni; avagy: 
nem dehonesztáló hangzású magyar név helyett akart valaki egy másik magyar 
nevet választani; végül: a névváltoztatás egy nem valós családi viszony fennállá-
sának látszatát keltette volna stb.) Hasonló módon jártak el büntetett előéletű 
személyek esetében, amennyiben a büntetett előéletre vonatkozó joghátrányok 
még érvényben voltak. De pl. az 50 év feletti kérelmezők 85%-ának engedélyezték 
az új név felvételét,91 holott az Erdei-féle rendelet csak a különös méltánylást 
érdemlő, kivételes esetekre helyezte kilátásba az e korosztályhoz tartozók névvál-
toztatásának jóváhagyását. 

A német származású kérelmezők esetében is jóval méltányosabban jártak 
el, mint az előző rezsimben az akkori megbélyegzettekkel. Felmérésünk adatai 
szerint a német nevú és keresztény származású folyamodók kb. 20%-ának utasí-
tották el a kérelmét, további kb. 15%-uknak más okból nem realizálódott a ké-
relme (adathiányos volt a kérelem, visszavonta a kérelmét, kitelepítették, meghalt, 
50 év feletti stb.).92 Összességében: a német származású kérelmezők kétharmada 
megváltoztathatta a nevét, bár többségüknél az engedélyezési eljárás évekig, so-
kaknál egészen 1950-ig elhúzódott. 

5.) Az államszocialista fordulattól 1956-ig 

Az 1948-ban egyeduralomhoz jutó kommunista párt új világnézetet, új ér-
tékrendet és új nyelvezetet hozott, amelyben a „nemzeti látószög" elveszítette 
korábbi primátusát, hogy átadja a helyét egy újfajta, nemzetek fölötti értékekre 
apelláló, univerzalista megváltáshitnek és a hozzákapcsolódó fogalmaknak: az 
„osztályharcnak" és a „proletár internacionalizmusnak". A rendszer önmaga legi-
timitását nem a nemzeti múltra alapozta, hanem éppenséggel annak tagadására 
(„a múltat végképp eltörölni..."), bár a történelmi múlt egyes epizódjainak (az 
ún. haladó hagyományoknak) historizáló bemutatásával igyekezett levezetni ha-
talomra jutásának „történelmi szükségszerűségét". Am létének indokoltságát 
mindenekelőtt a társadalmi igazságosságot, általános emberi emancipációt hozó 
„szép új világ" felépítésére irányuló elhivatottságából merítette. Ebben az ideo-
lógiában az egyének és csoportok meghatározottságai között a nemzeti, faji, vallási 
származás elemei negligálódtak, s az osztályhovatartozás szempontjai kerültek 
előtérbe. A politikai gyakorlatba azonban — a szovjetunióbeli kül- és belpolitikai 
cikkcakkokat követve — belefért pl. a hazai délszlávok átmeneti zaklatása, és a 
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rövid életű cionistaellenes kampány. A társadalmi tudat mélyrétegeiben és a min-
dennapi életben pedig — ha tompultabban is, de — továbbéltek bizonyos előíté-
letek, amelyek most már hivatalos, propagandisztikus támogatást nem élveztek 
ugyan, de a nemzeti és kisebbségi problémák iránti érzéketlenség (a „szocializmus 
fejlődésével ezek majd úgyis maguktól megoldódnak" automatista felfogása) meg-
gátolta ezek feldolgozását és meghaladását. 

* 

Az 1940-es évek végétől kezdődően megszűntek a nagy névváltoztatási hul-
lámok, elmaradtak a drámai konjunktúrák és dekonjunktúrák. 

16. táblázat 

Évek Beadott kérelmek száma 
1949 2600-2900* 
1950 2300-2500* 
1951 1100-1200** 
1952 950-1050* 
1953 1100-1200* 
1954 2800-3000*** 
1955 3000-3200* 
1956 2000-2200*** 

Összesen kb. 15.850-17.250 

[*= becslés az iratcsomók száma és a szokásosan bennük lévő dossziék száma alapján (minimum 
és maximum érték); ** = becslés az 1951. évi iktatókönyv feldolgozása alapján (minimum és ma-
ximum érték); ***= becslés az 1954 és 1956. évek iratcsomóiban mintavétellel felvett esetek száma 
alapján (minimum és maximum érték) (A névváltoztatási ügyek iratcsomóin szereplő iktatószámok 
alapján az 1957-től 1989-ig terjedő időszakban 1000-3000 között ingadozott az évi családnév-vál-
toztatási kérelmek száma.)] 

A családnév-változtatás motivációs bázisában egyre inkább előtérbe kerültek 
a névesztétikai, a családi-magánéleti és az élethivatással összefüggő mozzanatok, 
míg a nyilvános önbemutatás nemzetiesítésének funkciója kezdett háttérbe szo-
rulni. Érdemes összehasonlítani ebből a szempontból a háború utáni névváltoz-
tatási kérelmek indoklástípusainak változását: 

17. táblázat 

Indoklástípusok 1945/46 1948 1951, 1954, 
1956 együtt 

0.) Nincs indoklás 53,0% 50,3% 19,8% 
1.) Üzleti megfontolások 2% 4,2% 1,8% 3,6% 0,5% 0,6% 
2.) Családi okok 11,8% 25,2 21,1% 42,5% 33,0% 41,3% 
3.) Már többször kérelmezte, de korábban 
elutasították 4,7% 10,0% 2,6% 5,2% 4,3% 5,4% 

4.) A helyes névváltozat v. helyesírási 
mód helyreállítása 1,1% 2,3% 1,5% 3,0% 8,6% 10,3% 

5.) Az eredeti név hangzása v. tartalma 
kellemetlen 0,9% 1,9% 5,1% 10,2% 20,0% 25,0% 

6.) Hazafiasság, magyar nemzeti érzelem 
kifejezése 23,9% 50,9% 15,5% 31,1% 10,2% 12,7% 



4 2 4 KOZMA ISTVÁN 

Indoklástípusok 1945/46 1948 1951, 1954, 
1956 együtt 

7.) A névben rejlő etnikai hovatartozás 
megtagadása 12,8% 27,2% 11,6% 23,4% 12,6% 15,7% 

8.) Korábban használt nem hivatalos név 
törvényesítése 2,8% 6,0% 5,1% 10,2% 24,5% 30,5% 

9.) Politikai, közéleti okok 2,5% 5,2% 2,1% 4,2% 2,0% 2,5% 
10.) Pályaválasztás, állásváltoztatás, hiva-
tali nyomás 5,4% 11,4% 9,5% 19,2% 10,6% 13,2% 

11.) Lakó- vagy munkahelyén, foglalkozá-
si körében sok vele azonos nevű személy 
van 

1,2% 2,7% 3,3% 6,6% 5,1% 6,3% 

12.) Egyéb 0,1% 0,2% 0 1,2% 1,5% 

[Az egyes évkörökön belül az első oszlop azt mutatja, hogy a mintánkban feldolgozott összes 
kérelem hány százalékában találtunk ilyen indokot; a második oszlop pedig azt, hogy az indoklá-
sokat tartalmazó kérelmek hány százalékában találtunk ilyen megokolásokat. (Számos kérvényben 
több indokot is felsoroltak!) 1.) üzleti megfontolások: pl. új boltot, vendéglőt, stb. akar nyitni, s azt 
szeretné, hogy ezen már az új neve szerepeljen. - 2.) családi okok: a családban korábban már 
magyarosított valaki, s szeretnék, ha az egész család azonos nevet viselne; vagy: a kérelmező 
gyermeke a kérelmező korábbi névváltoztatási kérelmének beadása után, de még a döntés előtt 
született, így a gyermekre még nem vonatkozott a kérelem ill. az engedélyező döntés, s emiatt 
gyermeke az atya régi nevén van anyakönyvezve; vagy: a feleség a válás, az özvegy a férje halála 
után szeretné törvényesen használni leánykori nevét; vagy: örökbefogadnak és adoptálnak gyerme-
ket; vagy: törvénytelen gyermek szégyenletesnek találja, hogy anyja nevét kell viselnie, mert ez 
törvénytelen származására emlékezteti őt is és a környezetét is, stb. stb. - 3.) a fenti, továbbá: a 
Tanácsköztársaság idején magyarosított, de a Friedrich-kormány belügyminisztere hatálytalanítot-
ta a névváltoztatást, s most kéri, hogy ismét engedélyezzék a felvett, de később elvett név haszná-
latát. - 4.) a kérelmező szerint nem a helyes név vagy névváltozat szerepel hivatalos irataiban, 
vagy: különböző okmányaiban különböző névváltozatok szerepelnek, s ebből zavarok keletkeztek, 
(pl. Ludmann - Ludmány, Valu - Valló, Szigeti - Szigethy, stb.) - 5.) pl. a neve megbotránkoztató, 
viszolygást keltő vagy gúnyolásra alkalmas; vagy idegen hangzású nevének írásmódja jelentősen 
eltér hangalakjától, ezért sok kellemetlenséget okoz neki, pl. nem jól töltik ki hivatalos iratait; 
keresztnév jellegű a családneve, s ezért bonyodalmai támadnak pl. bemutatkozásoknál; utóbbi 
szélsőséges esete, amikor a vezeték- és az utóneve azonos, pl. Béla Béla. - 6.) hazafiság, nemzeti 
érzelem, a magyarsághoz tartozás külső kifejezésének belső kényszere vezeti arra, hogy nevét 
megváltoztassa; - 7.) az eredeti név által jelzett (pl. Oláh), vagy a névben kifejezésre jutó (pl. 
Steiner) — valós vagy vélt — etnikai hovatartozás megtagadása; továbbá: az eredeti név viselése 
során vagy éppen amiatt elszenvedett hátrány, üldöztetés miatt, vagy a várhatóan bekövetkező 
hátrány, üldöztetés elkerülése végett kér névváltoztatást. - 8.) korábbi művészi, mozgalmi, politi-
kai, sportolói név hivatalossá tétele; valamint: a kérelmezőt egy adott körben, településen a kért 
néven ismerik (pl.: a faluban Csóka Balog névvel különböztetik meg a többi Balogtól, de az anya-
könyvében csak Balogként szerepel). - 9.) pl. a közélet porondjára magyar névvel akar kilépni; 
vagy: politikai értelemben aktuálisan rossz hangzású nevétől akar szabadulni (pl. a II. világháború 
után elég sokan vették fel a Rajk nevet, de a Rajk-per után közülük többen is kérelmezték nevük 
megváltoztatását); továbbá: a párt kötelezi nevének megváltoztatására (ilyenre is volt példa!); -
10.) pl. pályamódosításával együtt nevét is meg akarja változtatni; vagy: megváltozik társadalmi 
pozíciója, beosztása, s ezzel egyidőben lakóhelye is, vagy éppen régi neve akadályozza jobb pozícióba 
kerülését; iskolái végeztével új néven akarja megkezdeni pályafutását; vagy: munka- ill. szolgálati 
helyén nyomást gyakorolnak rá, hogy magyarosítsa meg a nevét, stb. - 11.) munkahelyén, foglal-
kozási körében, szakmájában, lakóhelyén, stb. sok vele azonos nevű személy van, és emiatt gyakran 
összetévesztik, amiből különböző gondjai származnak. ] 

Látható, hogy a privát élet problémáihoz közelebb álló indokokra hivatkozó 
kérelmek aránya annál inkább növekszik, minél inkább távolodunk a háborútól. 
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Ellenben a hazafiságra és nemzethűségre hivatkozó, és a valamely politikailag 
stigmatizált allogén népességcsoporttól való elhatárolódást deklaráló kérelmek 
száma ugyanebben az időfolyamatban apadni látszik. Ebben persze nem csupán 
a hatalom nemzetiségi, kisebbségi politikájának megváltozása játszott szerepet, 
hanem a közélet nyelvének, érvkészletének átalakulása is. Feltehető, hogy a név 
által közvetített idegenszerűséget kiküszöbölni akaró néwáltoztatók is célsze-
rűbbnek látták, ha nem hazafias, „magyarkodó" — az 1945 előtti rezsimek nyel-
vezetére emlékeztető — érveket hoznak fel kérelmük alátámasztására. 

Viszonylag csekély az arányuk, de annál érdekesebbek a politikai okokra 
hivatkozó kérelmek. A kemény diktatúra légkörét adják vissza azok az akták, 
amelyeket olvasva „politikai névadásoknak" lehetünk tanúi (Függelék 19.), vagy 
azok, amelyekben valamelyik aktuális „népellenség", „áruló", vagy „kém" nevétől 
igyekeznek elhatárolódni a névrokonok, de olykor a valóságos rokonok is. Ennek 
voltak egészen hátborzongató, tragikus esetei is. Úgy vélem, hogy a sztálinista 
diktatúra mélypontján átélt sorsokról aligha lehetne az alant olvashatónál tömö-
rebb és megrázóbb képet festeni:93 

„Belügyminiszter Úr! 

Alulírott özvegy [X. Y]-né, sz. [А. В.] azzal a kéréssel fordulok a Belügymi-
niszter Úrhoz, hogy férjem, néhai [X. Y.l nevét, akit általam ismeretlen okok miatt 
ítéltek el és elvette méltó büntetését, - letehessem és csak a leánykori nevemet 
használhassam. 

A legszegényebb néprétegből származom. Egy napszámosnőnek a gyermeke 
vagyok ... .Férjemmel 3 évig éltem együtt. Házasságom előtt gyermekkoromtól 
fogva a legnehezebb munkával kerestem kenyeremet. Férjemet mélyen elítélem, 
mert nem váltotta be a népidemokráciánk [sic!l beléhelyezett bizalmát. Ezért nem 
akarom nevét tovább viselni. 

Kérésem kedvező elintézését kérem. 
D. [Heves megye], 1951. november. Tisztelettel: 
özv. [X. Y]-né" 

A néwáltoztatás és a magyarosodás (illetve magyarosítás) korábban szoros 
kapcsolatának meglazulására utal az is, hogy a magyar nevük helyett egy másik 
magyar nevet választók aránya 1950-56 között 21,2%-ra emelkedett, míg azelőtt 
— a húszas évek utolsó esztendeit kivéve -— sosem haladta meg a 7%-ot (1945/46-
ban pl. 1,9%, 1948-ban 6,8% volt). A kérelmezők közel 2%-a az 1945 előtt kény-
szerből (sorkatonai szolgálata alatt) megmagyarosított neve helyett eredeti csa-
ládneve helyreállítását kérelmezte. 

Azonban tompultabb erővel és áttételesen ugyan, de továbbra is hatottak a 
különböző asszimilációs és szimulációs kényszerek: 

A nagypolitikai fordulatokat szignifikánsan követette a néwáltoztatások 
előbb csökkenő, majd emelkedő tendenciája. A sztálinista fordulattól 1953-ig csök-
ken, a nemzeti ízléséhez közelebb álló első Nagy Imre kormány idején növekszik 
a néwáltoztatást kérők száma. 
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A zsidó származásúak részvételi aránya továbbra is jelentős. 1946 után a 
kérelmezők felekezeti hovatartozására vonatkozóan egyre kevesebb adat áll ren-
delkezésünkre.94 Az 1951-56 közötti mintánkban a kérelmezők kevesebb mint 
felénél találhatunk születéskori felekezeti hovatartozásra utaló nyomokat. A fe-
lekezeti hovatartozásról információt szolgáltató kérelmek 49,4%-át izraelita szü-
letésű folyamodók nyújtották be. A szláv, főként szlovák névmagyarosítók aránya 
a 40-es évek második felének apálya után ismét kezdi megközelíteni a háború 
előtti szintet (25,2%). A német származásúak részvételének számottevő csökke-
nésére következtethetünk, ha összehasonlítjuk az alábbi táblázat A) és B) oszlo-
pait: 

18. táblázat 
(N=650. - Ezekben az években kb. 5900-6400 névváltoztatási kérelem érkezett 

a BM-be. Tehát alábbi mintánk kb. 10-11%-os.) 

A) B) 

Eredeti név 
A mintában 
talált esetek 

száma 

Százalékban 
kifejezve 

Születéskori 
felekezet 

A mintában 
talált esetek 

száma 

Százalékban 
kifejezve 

magyar 138 21,2% nincs adat 334 51,4% 

német 262 40,3% római 
katolikus 111 17,1% (35,1%)* 

szláv 164 25,2% református 9 1,4% (2,8%) 
zsidó vagy zsi-
dós 28 4,3% evangélikus 15 2,3% (4,7%) 

nyugati 5 0,8% izraelita 156 24,0% (49,4%) 
örmény 5 0,8% görögkeleti 14 2,2% (4,4%) 

román 24 3,7% görög 
katolikus 10 1,5% (3,2%) 

egyéb (többsé-
gében cigá-
nyos) 

12 1,8% unitárius 1 0,2% (0,3%) 

magyarról ide-
gen hangzású-
ra 

12 1,8% 

Összesen 650 100,0% Összesen 650 100,0% 

[(*= Zárójelben: felekezeti megoszlás a születéskori felekezeti hovatartozás adatát feltüntetők szá-
zalékában) Ha azt a szélsőséges esetet feltételezzük, hogy a B) adatsorban látható 156-nál nem 
volt több izraelita születésű személy — tehát ha minden izraelita születésű jelezte származását —, 
továbbá ha tekintetbe vesszük azt, hogy 1933 és 1948 közötti mintáinkban az izraelita vallásban 
született kérelmezők 85-93%-a német nevet viselt: az 1951-56 között a néwáltoztatóknak akkor 
is maximum 18-20%-a lehetett német származású. ] 

A politikától távolabbi területeken, a mindennapi életben tapasztalt előíté-
letek, diszkriminatív magatartások is táplálták a névváltoztatási kedvet. Nem túl 
jelentős mértékű, de a korábbiakhoz képest emelkedő tendenciát mutató jelenség 
a romák körében tapasztalható névváltoztatás, mikor is „cigányosan" hangzó ne-
vüktől igyekeztek megválni. Ezzel párhuzamosan szórványosan a nem-romák kö-
rében is tapasztalható a romák által gyakrabban viselt nevekkel való azonosság 
miatt kérelmezett névváltoztatás. (Függelék 20.) 
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A különböző mobilizációs hatások (iparosítás, munkaerővándorlás, telepíté-
sek, társadalmi ranglétrán való hirtelen emelkedések) következtében zártabb kö-
zösségükből kiváló személyek kapcsolathálójának megváltozása és új környeze-
tükbe való beilleszkedésükre irányuló törekvésük, szintén egyik összetevője volt 
a korszak névváltoztatásainak. A néwáltoztatók térbeli (lakóhelyi) mobilitását 
érzékelteti az alábbi táblázat: 

19. táblázat 
Az 1951-56 között névváltoztatásért folyamodók születési és lakóhelye 

településtípus szerint 

Településtípus A kérelmezők születési hely* A kérelmezők lakóhely* szerinti Településtípus szerinti megoszlása megoszlása 
nincs adat 13 2,0% 6 0,9% 
főváros 176 27,1% 330 50,8% 
megyeszékhely 70 10,8% 78 12,0% 
egyéb város 60 9,2% 53 8,2% 
község 265 40,8% 182 28,0% 
külföld 66 10,2% 1 0,2% 
Összesen 650 100,0% 650 100,0% 

[*= Az 1950. január 1. utáni közigazgatási beosztás, illetve a párizsi békeszerződés által meghatá-
rozott országhatárok szerint.] 

A táblázatból jól kivehető, hogy főképp a faluról elvándorlók és a fővárosba 
beáramlók száma jelentős a tárgyalt évek néwáltoztató népességében. De igen 
sokan (10,2%) a párizsi (ill. trianoni) országterületen kívülről vándoroltak az or-
szág belseje felé. 

A kormány 1955-ben hatályon kívül helyezte a néwáltoztatásokat korábban 
szabályozó 40.200/1933. BM. sz. és 5151/1945. BM. sz. rendeleteket. Helyettük 
megalkotta a 11/1955. (II. 20.) M. T. rendeletet, amelynek végrehajtásáról a bel-
ügyminiszter 2/1955. (IV 23.) B. M. sz. rendelete gondoskodott. (Függelék 3. és 
4.) Az új rendeletek nem sokat változtattak a korábbi szabályozás lényeges pont-
jain. Inkább csak a szövegezést igazították az átalakult társadalmi közeg realitá-
saihoz, s immár együttesen szabályozták a családi és az utónéwáltoztatásokat, 
valamint a névviselést. Továbbra sem kezelték alanyi jogként a néwáltoztatást 
(„magyar állampolgár családi és utónevét — kérelmére — a belügyminiszter meg-
változtathatja."), azaz: a miniszter elvileg az összes szükséges feltétel megléte 
esetén is mérlegelheti a döntést, s nincsen fellebbezésre vonatkozó passzus a nor-
maszövegben. Az újdonságok közé számít az 50 éves felső korhatár eltörlése, va-
lamint a nők névviselési és néwáltoztatási jogainak kibővítése. 

A korábbi szabályozás a férjes, elvált és özvegyasszony leánykori nevének 
megváltoztatását általában nem tette lehetővé, illetve ezt „...rendszerint csak el-
vált asszony, és csak abban az esetben" kérhette, ha félje nevének viselésére nem 
volt jogosult. (40.200/1933. BM. sz. r. (2) bekezdés.) Az új rendelkezések semmilyen 
megszorítást nem tartalmaztak a férjes, elvált és özvegyasszonyok leánykori ne-
vének megváltoztatását illetően. Beemelték a nők jogai közé azt is, hogy az elvált 
asszony „...férje néwáltoztatásának tudomására jutásától számított hat hónapon 
belül kérheti, hogy férje nevének megváltoztatása reá is kiterjedjen". (2/1955. BM. 
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sz. r. 3.§.), ugyanakkor „...volt férje névváltoztatása reá csak akkor terjed ki, ha 
azt külön kéri" (11/1955. M. T. sz. r. 5.§. (2). bek.). A jogszabály rendelkezései 
nagyobb szabadságot adtak a férjes, elvált és özvegyasszonyoknak névviselésüket, 
illetve névviselésük megváltoztatását illetően is (2/1955. B. M. sz. r. 6-8. §-ok.). 
Az is némi, halvány liberalizálást jelent a korábbi rendelkezésekhez képest, hogy 
a jogalkotó nem zárkózott el kategorikusan attól, hogy különös méltánylást ér-
demlő körülmények fennállása esetén idegen hangzású, magyartalanul képzett, 
kettős, történelmi, régies írásmóddal írott vagy olyan családi nevet lehessen fel-
venni, amelyet már sok család visel. (2/1955. B. M. sz. r. 4.§.). Hasonlóképpen 
újdonság volt, hogy az új szabályozás kitér a névváltoztatás útján nyert nevek 
megváltoztatásának lehetőségére is, s ezzel kapcsolatban rögzíti, hogy az ilyen 
nevek megváltoztatását „...csak kivételes esetekben lehet engedélyezni". (2/1955. 
B. M. sz. r. 5.§.) 

A családnév-változtatás az idő előrehaladtával egyre inkább magánüggyé 
vált, ami ugyan államilag szabályozott és anyakönyvileg nyilvántartott aktus ma-
radt, de az állam csak ebben a szabályozó és regisztráló szerepkörében volt jelen, 
és magát a névváltoztatást — a sajátos bürokratikus-adminisztratív érdekeken 
túlmenően — sem nem akadályozta, sem nem propagálta. 1951 és 1956 között a 
kérelmek 90,2%-át engedélyezték (1933-tól 1948-ig 71,2-87,5% között mozgott az 
elfogadott kérelmek aránya). Jobbára azokat a kérelmeket utasították el, ame-
lyekben nemesi reminiszcenciákat ébresztő nevekért, vagy történelmi nagyságok 
védett neveiért folyamodtak, valamint azokat, amelyek elfogadása esetén az új 
név nem valós családi viszonyokra utalt volna. A hatalom számára politikai szem-
pontból közömbössé vált a névváltoztatás; a nemzeti és nemzetiségi kérdésről az 
„osztályharcra", majd a „szocializmus építésének problémáira" tevődött át az 
ideológiai és társadalompolitikai kampányok súlypontja. 

Összefoglalás 

Az előadottak summázataként az alábbiakat szeretném kiemelni: 
1835 és 1956 között kb. 300 ezer családnév-változtatási kérelmet nyújtottak 

be a hatóságokhoz. Családtagokkal együtt tehát legalább félmillió ember volt köz-
vetlenül érintett a névváltoztatási mozgalomban. 

A magyarországi családnéwáltoztatások 1957 előtti történetében — a név-
változtatásnak az egyének és a társadalom életében betöltött funkciója szempont-
jából — három nagyobb szakasz látszik megkülönböztethetőnek: a modern naci-
onalizmus kibontakozása előtti periódus, a magyar polgári nemzetállam megte-
remtésére irányuló törekvésektől az államszocialista fordulatig tartó szakasz, és 
a kommunista hatalomátvétel utáni korszak. 

II. József 1787. évi rendeletéig a családnév-változtatás a magánélet nem nyil-
vántartott, állami szabályozás alá nem eső történései közé tartozott. (Éppen ezért 
igen keveset tudunk ekkori fejleményeiről.) Valószínűnek látszik, hogy a földbir-
toklás változásaival, nemesítésekkel, lakhelyváltoztatásokkal, a nyelvi környezet 
módosító hatásaival és a természetes beolvadással lehetett kapcsolatban. A kevés 
ismert forrás szerint a családnév-változtatás ekkoriban nem feltétlenül volt azonos 
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a névmagyarosítással (magyar nevek is változtak, ill. módosultak nem magyar 
hangzásúra), s nem kapcsolódott össze tudatos magyarosító törekvésekkel. 

A névváltoztatás a reformkor táján kezdett összekapcsolódni a magyar nem-
zeti mozgalommal, akkor, amikor az asszimiláció, a nemzetiségi hovatartozás, il-
letve a magyar államon belüli nemzetiségi erőviszonyok kérdése politikai töltést 
nyert. Mindaddig, amíg a nemzeti és a nemzetiségi kérdés különböző okokból a 
politikai élet és közgondolkodás előterében álló, megkerülhetetlen probléma volt, 
illetve amíg az allogén származás és hovatartozás ténye lényegesen befolyásolta 
egyes magyarországi kisebbségek helyzetét és sorsát, addig a családnév-változtatás 
meghatározó funkciója a „nyilvános önbemutatás nemzetiesítése" (Karády) volt. 
A névváltoztatás, legalábbis az 1860-as évektől egészen az 1940-es évek végéig, 
többnyire egyet jelentett a névmagyarosítással. (A jelzett időhatárok között — 
egy-két év kivételével — a névváltoztatási folyamodványok több mint 90%-a min-
dig névmagyarosítási kérelem volt.) Az egyes személyek névváltoztatási szándé-
kának kialakulásában sokféle indíték, külső körülmény és személyes megfontolás 
játszott szerepet. Azonban a névmagyarosítás, mint tömeges társadalmi jelenség: 
egyik oldalról az allogén kisebbségek részben önkéntes és természetes, részben 
kényszeres — és emiatt sok esetben csak külsődleges — magyarosodásának meg-
nyilvánulási formái közé tartozott, másfelől az allogén népesség magyarosítására 
és a lakosság nemzeti jellegének demonstrálására irányuló állami-politikai törek-
vésekkel volt összefüggésben. A névmagyarosítás nagy konjunktúrái 19-20. szá-
zadi történelmünk egyes fordulópontjaival, illetve a nemzeti és a kisebbségi poli-
tika új irányzatainak megjelenésével, vagy hatalmi helyzetbe kerülésével estek 
egybe. (Forradalom és szabadságharc 1848-49-ben; - a politikai antiszemitizmus 
színre lépése és a tiszaeszlári vérvád, amelyekkel egy időben vette kezdetét az 
első nagyobb arányú agitáció a névmagyarosítás terjesztése érdekében; - a Bánffy-
kormány erőszakos nemzetiségpolitikája és a millennium körüli nemzeti felbuz-
dulás, ami egybeesett a forradalom 50. évfordulójával; - a nemzeti radikalizmus 
hatalmi helyzetbe kerülése és a területi revíziós eltökéltség megerősítése Gömbös 
miniszterelnöksége idején; - végül a háborús összeomlás, rendszerváltás, zsidóság 
rehabilitációja és a németek felelősségre vonása 1945/46-ban.) - A dualizmuskori 
liberális rezsim idején a névmagyarosítók többsége (közel 60%-a) izraelita vallású 
volt. Az anyanyelvileg elmagyarosodó zsidóság körében a magyar név felvétele az 
asszimilációs eltökéltség látványos és voluntarista kinyilvánítása volt. A keresz-
tény allogén népességből főként azok vettek részt a mozgalomban, akik közületi 
alkalmazásban álltak, s ily módon hol enyhébb, hol komolyabb hivatali nyomás 
nehezedett rájuk a névcsere érdekében. A lakosság többségét kitevő őstermelők 
jelenléte elenyésző a névmagyarosítók között (ekkoriban a néwáltoztatók keve-
sebb mint 1%-a volt foldmíves.). - A forradalmak utáni adminisztráció a névma-
gyarosítókat „nemzethűségi" szempontból megszűrte; a zsidók névmagyarosítását 
előbb korlátozta, majd a 30-as évek utolsó harmadától lehetetlenné tette. Minda-
zonáltal a korábban felvett magyar név sem mentett meg senkit a rasszista meg-
különböztetésektől. A harmincas évek nagy névmagyarosítási kampánya az or-
szág-imázs külföldnek címzett nemzetiesítését szolgálta, egyszersmind nyomást 
gyakoroltak általa az idegen nevű keresztény lakosságra hazafias érzelmeik „be-
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bizonyítása" érdekében, de a névváltoztatási eljárás egyszerűbbé és olcsóbbá té-
telével lehetőséget teremtettek arra is, hogy a magyar nevet önként választó asz-
szimilálódottak tömegei könnyen megvalósíthassák ilyen irányú elképzelésüket-
A régi rezsim összeomlását követő újabb névmagyarosítási hullám a háború ,,u-
tóbajaként" jelentkezett: részint a zsidóság holocaust utáni önértelmezésének új-
ragondolásával és az új viszonyok közötti helykeresésével függött össze, másfelől 
a hitlerizmus bűneinek a németség egészére vetülő árnyéka miatt a keresztény 
német nevűek pánikreakciójából adódott. 

A negyvenes-ötvenes évek fordulójától a családnév-változtatás társadalmi 
funkciója és üzenete jelentősen megváltozott. A családi, magánéleti, esztétikai, 
kisközösségi és lokális késztetések váltak meghatározóvá, jóllehet a zsidó szárma-
zású és az integrációra törekvő roma kérelmezők esetében még fel-felbukkant a 
névváltoztatásnak a társadalmi előítéletek leszerelésére irányuló igénybevétele. 

FÜGGELÉK 
1. 

Részletek Telkes Simon 1906-ban Budapesten kiadott Hogy magyarosítsuk a vezetékneveket? 
c. könyvének „Utasítás a névmagyarosításhoz" c. fejezetéből, amelyben a névváltoztatási eljárás 
akkor érvényben volt szabályait foglalta össze. 

„1. A névmagyarosításhoz — a legegyszerűbb esetben — anyakönyvi kivonat, illetőségi és 
erkölcsi bizonyítvány kívántatik. 

2. Az anyakönyvi kivonatról 
A névmagyarosításhoz kivétel nélkül bélyegezett anyakönyvi kivonat (keresztlevél, születési 

bizonyítvány) kívántatik. Ha egy apának több gyermeke van, akkor minden gyermekről külön anya-
könyvi kivonat állítandó ki. (...) 

Anyakönyvi kivonat szegénységi bizonyítvány alapján bélyegmentes. (...) 
Az állami anyakönyvi hivatal a nála őrzött eredeti anyakönyvi kivonatot 1 k(orona) lefizetése 

mellett kívánatra kiadni köteles. (...) 
Felekezeti anyakönyvi kivonat az állami anyakönyvi kivonatot nem helyettesíti. - Az állami 

anyakönyvezés 1895. évi október havától kezdődik. 
3. A bélyegről 
Az 1881. évi XXVI. t.-cz. 21. §-a szerint a névváltoztatást kérelmező beadványok 1 к bélyeg alá 

esnek. A törvény értelmében egy kérvényen többen is folyamodhatnak, sőt egész községek is, de a bélyeg 
minden nagykorú után fizetendő. (...) - Az 1881. évi XXVI. t.-cz. 14. §-a szerint a névmagyarosítást 
kérelmező folyamodás is, a csatolandó szegénységi bizonyítvány alapján bélyegmentes. (...) 

4. A folyamodvány kellékeiről 
A folyamodvány annál rövidebb lehet, mivel benne a névmagyarosítást megokolni nem szük-

séges. Azonban a kérvényből nem szabad kifelejteni az aláírás- és lakáson kívül a foglalkozást is 
kitüntetni. Szabad királyi és rendezett tanácsú városokban a tanácshoz, kis- és nagyközségekben a 
járási főszolgabíróhoz kell intézni s beadni a folyamodványt, a melyben az illető hatóság felkérendő, 
hogy a kérvényt pártolólag terjessze fel (a főszolgabíró az alispán útján) a m. kir. belügyministeri-
umhoz. Az, ki az így szerkesztett és aláirt folyamodványt személyesen adja át az illető hatóságnál és ott 
mindjárt kihallgattatását kéri, csak megrövidíti és meggyorsítja az egész eljárást. (...) 

6. 
A belügyminister úrnak 1896. évi szeptember hó 26-án 84.829. sz. a. kelt körrendelete értel-

mében közszolgálatban álló egyéneknek illetőségi bizonyítvány nem szükséges. Tartoznak azonban 
ezen minőségüket okmánnyal, vagy a hivatal főnökének bélyegzőjével ellátott nyilatkozatával igazol-
ni. Ugyanez áll tanítókra nézve is. A kérvényre alul írandó: Folyamodó hivatalnoki (tanítói stb.) 
minőségét és itteni alkalmazását bizonyítom. (...) 

9. Az eljárásról kiskorúak és árváknál 
Fordul elő eset, hogy az apa kiskorú gyermekének megengedi a névmagyarosítást, de ő maga 

nem változtatja meg a nevét. Ilyenkor legegyszerűbb, ha az apa folyamodik a kiskorú nevében. 
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Rovott előéletű egyén kiskorú gyermekei névmagyarosítását szintén kérelmezheti. 
Önálló kiskorú, ki saját keresete után megélni tud és erről bizonyítványt felmutatni képes, az 

illetékes árvaszéktől nagykorúsítását kérheti. Nagykorúsítás esetén aztán önállólag folyamodhatik. 
Örökbe fogadott gyermeknél az örökbefogadásról szóló törvényszéki végzés is csatolandó. Ö-

rökbe fogadott gyermek az örökhagyó nevét egész életén át változatlanul viselni tartozik. 
10. 
Kiskorú árva szintén magyarosíthatja nevét, melyhez az anya, mint természetes gyám belee-

gyezése kívántatik. Itt is legczélszerűbb, ha a gyám folyamodik, még pedig két tanú által előttemözött 
kérvényen, vagy pedig két tanú által előttemözött oly nyilatkozatot állít ki, melyben hozzájárulását 
jelenti ki ahhoz, hogy kiskorú gyámfia, illetve gyámleánya nevét megmagyarosíthassa.-

Ugyanez az eljárás követendő kiskorú mostohagyermek, valamint kiskorú törvénytelen gyer-
mek névmagyarosításánál is, mely utóbbinál azonban az apa beleegyezése is kívántatik. (...) 

Kiskorú férfi házasságkötés után sem válik nagykorúvá, hacsak időközben nem nagykorúsít-
tatott; ha ez meg nem történik, akkor a betöltött 24. évig kiskorú marad; a feleség azonban férjhez 
menetele után azonnal nagykorúvá válik. Nőtlen ember a betöltött 18. éve után, külön hatósági 
engedély mellett, megnősülhet. 

11. 
Névváltoztatási ügyben minden folyamodás véleményezés végett városokban a polgármesteri 

hivatalnak, vidéken pedig a vármegye közönségének, illetve főszolgabírói hivatalnak adatik ki és csak 
ezek meghallgatásával engedélyezi a m. kir. belügyministerium a névváltoztatást. 

12. 
Elvált asszony is kérelmezheti a névmagyarosítást; a kérvényhez az utóbbinak a harmadfokú 

bíróság végzését is kell csatolni; ha pedig gyermekei lennének, az apai beleegyezésen kívül azok 
részére az árvaszéktől kieszközlendő engedélyt is. - Özvegyasszony elhalt férje nevének magyarosí-
tását a m. kir. belügyministerium nem engedélyezi. - Kivételek előfordulnak. - Férjes asszony leány-
kori nevének magyarosítását nem kérheti, mert törvényeink szerint a leány, ha férjhez megy, leány-
kori nevét elveszti. (...) 

14/ 
(...) Horvát-szlavonországi illetőségű név-változtatását a horvát-szlavon kormánytól kérelmez-

heti. 
15. A névről 
A név szabadon választható; kívánatos azonban, hogy a név tapintatos és helyes választásánál 

úgy a nyelv törvényei, valamint a szerénység, aesthetika stb. szem előtt tartassék és legajánlatosabb 
ebben szakférfiak nézetét kikérni. 

16. 
A választandó új név a nm. m. kir. belügyminister úr által csak a jelenleg divó helyesírási mód 

szerint engedélyeztetik. Ennélfogva az aá, oó, eö, ch, th, ts, ss, ff, y stb. betűkkel való névmagyaro-
sítás kérelmezése által az illető csak megnehezíti folyamodásának elintézését. A ki pedig nem a 
belügyminister úr által engedélyezett módon írja a nevét, annak eljárása nem vall jóhiszeműségre és 
súlyosabb beszámítás alá jön. 

17. A kihirdetésről 
A m. kir. belügyministerium a névváltoztatási engedélyről szóló rendeletet a hivatalos „Buda-

pesti Közlöny "-ben hirdetteti ki, külön pedig az illetékes hatóságot is értesíti, e hatóság pedig a 
folyamodót mellékletei visszacsatolása mellett. A hivatalos lap „Budapesti Közlöny" okmány helyett 
elfogadható; azonban a fél tartozik záros határ időn belül az azonosságot végzésileg, vagy az anya-
könyvi kivonattal igazolni. (...) 

19. A név használatáról 
Üj névnek viselése csak a hivatalos lapban történt közzététel után van megengedve; a ki előbb 

— bár jóhiszeműleg — felveendő nevét használja, az kihágást követ el. Az engedélyezés után azonban 
új nevének viselésére nemcsak jogosított, hanem köteles is. 

20. Névmagyarosítás a nemesség fenntartásával. 
Az a ki nevét nemessége fenntartásával magyarosítani akarja, Ö Felségéhez intézendő, az 

egyenes leszármazást kellőleg igazoló folyamodását, a nm. m. kir. belügyministerium utján adja be. 
A nemességet a vármegye által kell igazoltatni és csak az ez által kiállított, teljesen és helyesen 

megokolt bizonyítvány alapján kérhető a névmagyarosítás akár a régi helyesírással is. Az ily folya-



4 3 2 KOZMA ISTVÁN 

modásra is csak egy korona értékű bélyeg teendő. (L. az 1881. évi XXVI. t.-cz. illetékdíjjegyzéke 13. 
tételének 6. pontját és a m. kir. belügymin. 112.302 ex 98. számú végzését.) - Idegen nemesség 
tekintetbe nem vétetik. 

21. Katonák névmagyarosítása 
Állandó szolgálatban levő nagykorú katonák keresztlevéllel felszerelt bélyeges folyamodásukat 

szolgálati úton adják be. - Kiskorú katona nevének magyarosításáért a kiskorú apja folyamodik 
illetőségi vagy tartózkodási hatósága útján. - Katonáknak különösen az e foglalkozással járó nevek, 
továbbá magyar vitéznevek felvétele ajánltatik. 

22. Munkások névmagyarosítása 
Munkás névmagyarosításához munkakönyv és keresztlevél, illetve születési bizonyítvány kí-

vántatik. A folyamodás a városokban a tanácshoz, vidéken pedig a főszolgabírói hivatalhoz intézendő 
és amennyire lehet személyesen adandó át. 

23. Tanulók névmagyarosítása 
Tanulók névmagyarosításához csupán keresztlevél, illetve születési bizonyítvány kívántatik. A 

folyamodás igazgatói láttamozással az nm. m. kir. belügyminister úrhoz intézendő és ott adandó be. 
24. Cselédek névmagyarosítása 
Cselédek névmagyarosításához cselédkönyv, továbbá keresztlevél vagy születési bizonyítvány 

kívántatik. A folyamodás városokban a tanácshoz, vidéken pedig a főszolgabírói hivatalhoz intézendő 
és amennyire lehet személyesen adandó át. (...)" 

2. » 

A m. kir. belügyminiszter 1933. évi 40.200. számú rendelete a névváltoztatás szabályozásáról. 
(In: Magyarországi Rendeletek Tára, 67. évfolyam, 1933. évi III. kötet, 2313-2316. o.) 
„Azoknak az akadályoknak a kiküszöbölése érdekében, melyek a névmagyarosítás népszerű-

sítésének útjában állanak, az eddig követett eljárás lényeges egyszerűsítését, a hivatalok és magánosok 
kellő tájékoztatására pedig az új szabályoknak összefoglalását és közzétételét határoztam el. 

A névváltoztatás szabályai a következők: 
(1) A m. kir. belügyminisztertől családi nevének megváltoztatását kérheti az a magyar állam-

polgár, akinek jelenlegi családi neve 
a) nem magyar hangzású, 
b) magyar hangzású ugyan, de a jóízlést sértő, gúnyolásra alkalmas; továbbá olyan név, melyet 

nagyon sok család visel (pl. Nagy, Kovács, Tóth). 
(2) Férjes, elvált és özvegyasszony férje után viselt neve megváltoztatását nem kérheti,leány-

kori családi neve megváltoztatását is rendszerint csak elvált asszony, és csak abban az esetben 
kérheti, ha férje nevének viselésére nem jogosult. 

(3) A kérvényt akár személyesen, akár posta útján rendszerint közvetlenül a m. kir. belügy-
minisztériumban kell benyújtani. Közszolgálatban állók kérvényeiket hivatali felsóbbségük útján is 
felterjeszthetik. Községi elöljáróságok, anyakönywezetők, főszolgabírák, megyei városok polgármes-
terei magánosoknak náluk benyújtott kérvényeit közvetlenül a m. kir. belügyminiszterhez kötelesek 
felterjeszteni. 

(4) A kérvény és annak mellékletei illetékkötelesek. A kérvény rendszerint 2 R ha azonban 
közalkalmazott terjeszti elő 1 P illeték alá esik (89.250/1933. P Ü. M., R(endeletek) t(ára), 1933. 
2125. o.) Ezt az illetéket annyiszor kell leróni, ahány nagykorú folyamodik. Ha a családfő egyúttal 
kiskorú gyermekei névváltoztatását is kéri, azok után külön illetéket leróni nem kell. A bélyeggel el 
nem látott mellékleteket 30-30 fillér okmánybélyeggel kell ellátni. A bélyeggel ellátott mellékletek 
illetékmentesek. Külföldön kiállított okiratra (pl. anyakönyvi kivonatra) ugyanolyan értékű magyar 
okmánybélyeget kell felragasztani, amennyi az itt kiállított hasonló okirat illetéke (anyakönyvi ki-
vonatoké 1 P). 

(5) Szegénységi bizonyítvány alapján mind a kérvény, mind annak mellékletei bélyegmentesek. 
(6) A kérvényhez a következő okmányokat kell mellékelni: 
a) a néwáltoztató születési anyakönyvi kivonatát, vagy ha ilyen rendelkezésre nem áll, és 

születése valamely hazai anyakönyvben van anyakönyvezve, az illetékes anyakönyvvezető által kizá-
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rólag névváltoztatás anyakönyvi feljegyzésének céljára díj- és illetékmentesen kiállított „Értesítő"-t 
(39.200/1933. B. M. számú rendelet - Rt. 1933. 2306. o.); 

b) ha házas, házassági anyakönyvi kivonatát, vagy az a) pont alatt leírt módon kiállított 
„Tanúsítvány"-t; 

c) ha kiskorú gyermekei is vannak, és azok nevének megváltoztatását is kéri, mindegyiknek 
születési anyakönyvi kivonatát, vagy az a) pont alatt leírt módon kiállított „Értesítő"-jét; 

d) cirill betúvel írott külföldi anyakönyvi kivonatokhoz azok hiteles magyar fordítását; 
e) ha a néwáltoztató külföldön (elcsatolt területen) született, ott kötött házasságot, vagy 

gyermekei valamelyike ott született, vagy ha hazai anyakönyvben külföldi állampolgárként van be-
jegyezve, — magyar állampolgárságának igazolására állampolgársági bizonyítványát, honosítási 
(visszahonosítási) okiratát, — esetleg azok hiteles másolatait, — vagy legalább oly községi illetőségi 
bizonyítványt, mely 1921. évi július hó 21-én bírt itteni illetőségét igazolja; 

f) ha a folyamodó kiskorú, szülője vagy gyámja beleegyezését. Ha a szülő vagy a gyám folya-
modik kiskorú gyermeke vagy gyámoltja névváltoztatásáért, külön beleegyező nyilatkozat csatolása 
felesleges, a névváltoztatás iránti kérelmet azonban a 16. éven felüli kiskorúaknak is alá kell írniok. 

(7) Sem magyar állampolgárságát, sem büntetlen előéletét nem kell külön okirattal igazolnia 
a folyamodónak abban az esetben, ha kérvényében kifejezetten kijelenti, hogy legjobb tudomása 
szerint magyar állampolgár, és hogy büntetve nem volt. Ez a mentesség az állampolgárság igazolását 
illetően mégis csak azt a folyamodót illeti meg, aki nem esik az előző bekezdés e) pontja alá. Ha 
később bármily módon megállapítást nyerne, hogy a folyamodó — kijelentése ellenére — nem magyar 
állampolgár, vagy a kérelem előterjesztése idejében büntetett előéletű volt, a belügyminiszter jogosult 
a névváltoztatását hatálytalanítani. 

(8) Több nagykorú névváltoztatását közös kérvényben csak akkor kérheti, ha a folyamodók 
egy családnak a tagjai. Tömeges kérelmek esetén is minden folyamodónak (családnak) külön-külön 
kérvényben kell folyamodnia. Az így folyamodók szegénységét azonban a község (város) közös bizo-
nyítványban is igazolhatja. 

(9) A kérvényben meg kell jelölni azt a nevet, amelyet a folyamodó új családi nevéül választott. 
Közbeeső intézkedés és a vele járó idővesztés elkerülése végett ajánlatos, hogy a folyamodó több 
(legalább három) nevet jelöljön meg, melyekből a miniszter a sorrendben első engedélyezhető névre 
fogja a folyamodó nevét változtatni. 

(10) Elvi okokból nem engedélyeztetnek: 
a) idegen hangzású nevek, 
b) magyartalanul képzett családi nevek, 
c) kettős családi nevek, 
d) történelmi (irodalom, művészettörténeti) nevek, továbbá ismertebb nemesi (főnemesi) csa-

ládok nevei, 
e) régies írásmóddal (pl. th, gh, eő, ss-el) írott, vagy „y"-al végződő nevek, 
f) olyan családi nevek, melyeket máris nagyon sok család visel (pl. Nagy, Kovács, Tóth). 
(11) Az a közalkalmazott, aki legalább középiskolai képzettséghez kötött állást tölt be, ha 15 

évi közszolgálata, és a harctéren szerzett kardos kitüntetése, vagy vitézségi érme, vagy sávos sebe-
sülési érme van, idegen hangzású családi nevének az előző bekezdés e) pontjában megjelölt írásmód-
dal írott névre megváltoztatását is kérheti. Kettősen régies írásmóddal (pl. thy, ssy, stb.) írott nevet 
azonban ilyen folyamodó sem kaphat. 

(12) A (10) bekezdés d) pontja alatt említett védett nevek, továbbá az f) pont alatt említett 
sokszor felvett nevek jegyzékét, valamint e rendelet füzet alakjában készült külön lenyomatának 
szükséges számú példányát a belügyminisztériumból minden olyan hivatal (intézmény) díjmentesen 
igényelheti, amely nagyobb számú névváltoztatás ügyét bonyolítja le. E hivataloknál az érdeklődők-
nek a jegyzékben felsorolt nevekről díjtalanul kell felvilágosítást adni. 

(13) Községek, városok és az előző bekezdésben említett ama hivatalok és intézmények szá-
mára, melyek nagyobb számú névváltoztatás ügyét bonyolítják le, hasznos segédeszközül szolgálhat 
Lengyel Zoltán „Magyar Névkönyv" című műve, mely a névváltoztatásért folyamodók számára a-
jánlható mintegy 15 ezer jó magyar hangzású új családi nevet tartalmaz. E könyv megrendelhető a 
szerzőnél (Budapest, VI., Teréz-körút 3. sz.) árának (4 P) előzetes beküldése, vagy utánvét ellenében. 
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(14) Azok számára, akiknek az új név kiválasztása nehézséget okoz, ajánlani kell, hogy for-
duljanak tanácsért az Országos Névmagyarosító Társasághoz (Budapest VI., Teréz-körút 3.), mely 
válaszbélyeg ellenében mindenkinek díjtalanul ajánl igényeinek megfelelő jó magyar hangzású neveket. 

(15) A névváltoztatásnak az illető születési és házassági anyakönyvben feljegyzése felől a 
belügyminiszter a hazai anyakönywezetőnél közvetlenül, a külföldi anyakönywezetőknél pedig a 
külképviseleti hatóság útján hivatalból intézkedik. Az érdekeltek tehát a családi nevük megváltozta-
tása után az anyakönywezetőnél olyan új anyakönyvi kivonat kiadását igényelhetik, melyben a 
névváltoztatás már fel van tüntetve. 

(16) Okmányaikat a felek a (6) bekezdés a), b) és c) pontjában említett „Értesítő" és „Tanú-
sítvány" kivételével visszakapják. Ha a névváltoztatásnak külföldi anyakönyvben feljegyzésére van 
szükség, a külföldi anyakönyvi kivonatot és állampolgársági (illetőségi) bizonyítványt a felek csak 
azoknak külföldről visszaérkezése után kaphatják vissza. 

(17) Ezek a szabályok a nem nemesek családi nevének megváltoztatására vonatkoznak. Igazolt 
nemes családok idegen hangzású családi neveinek megváltoztatását — a nemesség érintetlenül ha-
gyásával — a Kormányzó Úr О Főméltósága engedélyezi. Ily kérvényeket a folyamodó pontos élet-
rajzi adataival, a nemességet igazoló közokirattal, a névváltoztatásban részesülni kívánó összes csa-
ládtagok születési és házassági anyakönyvi kivonataival, valamint az esetleges érdemeket igazoló 
okiratokkal felszerelve, a m. kir. belügyminisztériumban kell benyújtani. 

Budapesten, 1933. évi július hó 22-én. 

Dr. vitéz Keresztes-Fischer 
Ferenc s. k. 

m. kir. belügyminiszter" 

3. 
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 11/1955. (II. 20.) M. T. számú rendelete a 

névváltoztatásról. 
(In: Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye. 1955. Budapest, 1956. 115. o.) 
„1.1. 
Magyar állampolgár családi és utónevét — kérelmére — a belügyminiszter megváltoztathatja. 
2. §. 
(1) Kiskorú gyermek családi és utónevének megváltoztatását törvényes képviselője kérheti. 
(2) Cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy nevében ilyen kérelmet a gond-

nok terjeszthet elő. 

3.§. 
(1) A szülő családi nevének megváltoztatása — ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem 

kéri — kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. 
(2) A nagykorú gyermekekre a szülő családi nevének megváltozása csak abban az esetben 

teljed ki, ha azt a nagykorú gyermek külön kéri. 
4.§. 
Ha a feleség a házassági viszonyra utaló toldással félje nevét viseli, a férj családi és utónevének 

megváltozása reá is kiterjed. 
5.§. 
(1) Fétjes, elvált vagy özvegy nő a házasságkötés folytán szerzett nevét névváltoztatással nem 

változtathatja meg. 
(2) Ha a feleség a házasság felbontása után továbbra is volt férje nevét viseli, a volt férj 

névváltoztatása reá csak akkor terjed ki, ha azt külön kéri. 
6 . § . 
(1) A családi és utónév megváltoztatására irányuló kérelmet a kérelmező állandó lakhelye 

szerint illetékes községi (városi, városi kerületi) anyakönywezetőnél kell benyújtani. Az anyakönyv-
vezető a kérelmet közvetlenül a belügyminiszterhez terjeszti fel. 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a nevét megváltoztatni kívánó személy 
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családi és utónevét, 
családi állapotát, 
állandó lakóhelyét, továbbá 
azoknak a személyeknek családi és utónevét, akikre a névváltoztatás a 3. és 4. § értelmében 

kiteljed. 
(3) A családi név megváltoztatására irányuló kérelemben egy olyan családi nevet kell megje-

lölni, melyet a kérelmező új névként kíván használni. 
(4) Az utónév megváltozása iránti kérelemben egy utónevet kell megjelölni. 
(5) A kérelmező köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy nevét a belügyminiszter korábban 

megváltoztatta-e már, vagy sem. 
(6) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmezőnek, valamint azoknak a személyeknek a szüle-

tési és házassági anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti. 
7.§. 
A kérelmezőnek a kérelemre illetékbélyegben fel kell ragasztania az illetékszabályokban előírt 

kiadmányi illetéket. 
8.§. 
A névváltoztatást kérő személy köteles állampolgárságát személyi igazolvánnyal igazolni, ille-

tőleg arra vonatkozóan személyes nyilatkozatot tenni. 
9.§. 
(1) A névváltoztatásra vonatkozó kérelem elbírálásáról a belügyminiszter értesíti a kérelmezőt. 
(2) Akinek családi vagy utónevét a belügyminiszter megváltoztatta, az új nevet a névváltoztatás 

engedélyezéséről szóló jogerős határozat kézbesítésének időpontjától jogosult, illetőleg köteles viselni. 
(3) Aki a (2) bekezdésben említett névváltoztatási okiratot megkapta, köteles gondoskodni 

arról, hogy a jogerős határozat kézbesítését követő 8 napon belül a személyazonosságának igazolá-
sára szolgáló iratokon az illetékes szervek új nevét tüntessék fel. 

(4) A névváltoztatás anyakönyvi feljegyzéséről a belügyminiszter gondoskodik. 
10.§. 
(1) A jelen rendelet az 1955. évi március hó 1. napján lép hatályba. 
(2) A névváltoztatás szabályozásáról szóló 40.200/1933. és az 5.151/1945. (III. 24.) В. M. számú 

rendeletek hatályukat vesztik." 

4. 
Részletek a belügyminiszter 2/1955. (IV 23.) В. M. számú, a névváltoztatásról szóló 11/1955. 

(II. 20.) M. T. számú rendelet végrehajtásáról, valamint a névviseléssel kapcsolatos egyes kérdések 
rendezéséről c. rendeletéből. 

(In: Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye, 1955. Budapest, 1956. 279-280. o.) 
„Az igazságügyminiszterrel egyetértve a következőket rendelem: 
Névváltoztatással kapcsolatos rendelkezések. 
l .§. 
A név megváltoztatása iránti kérelemben [11/1955. (II. 20.) M. T. számú rendelet (a további-

akban: R.)] elő kell adni azokat a körülményeket, amelyek a névváltoztatást indokolják. 
2.§. 
(1) A nagykorú gyermek a szülő névváltoztatásának tudomására jutásától számított hat hó-

napon belül kérheti, hogy a szülő családi nevének megváltoztatása reá is kiterjedjen. [R. 3.§. (2) 
bekezdés.] 

(2) Az egy családhoz tartozó nagykorúak nevük megváltoztatását közösen is kérhetik. 
3 . § . 

Az elvált nő félje névváltoztatásának tudomására jutásától számított hat hónapon belül kér-
heti, hogy férje nevének megváltoztatása reá is kiterjedjen [R. 5.§ (2) bekezdés]. 

4.S. 
Idegen hangzású, magyartalanul képzett név, kettős családi név, történelmi név, régies írás-

móddal írott vagy olyan családi név felvételét, amelyet már sok család visel — különös méltánylást 
érdemlő körülmények kivételével — nem lehet engedélyezni. 
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5.§. 
A névváltoztatás útján nyert név megváltoztatását csak kivételes esetekben lehet engedélyez-

ni. (...) : 

Eljárási rendelkezések.. 
10.§. 
(1) A névváltoztatásra irányuló kérelemben a R. 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott 

adatokon kívül fel kell tüntetni a kérelmezőnek, továbbá azoknak személyeknek állandó lakóhelyét 
és személyi igazolványa sorozat- és sorszámát, valamint kiállító hatósága nevét, akiknek anyakönyvi 
bejegyzését (házastárs, gyermek) a névváltoztatás érinti. 

(2) Ha a kérelmező, vagy a 16. életévét betöltött gyermeke személyi igazolvánnyal nem ren-
delkezik, erre a kérelemben az ok megjelölésével utalni kell. 

U . § . 
Ha a kérelmező személyi igazolvánnyal nem rendelkèzik, állampolgárságára vonatkozóan az 

Anyakönyvi Utasításban meghatározott módon (Aug. 20., 43.&) személyes nyilatkozatot tehet. 
12 .§ . 

A 2. §-ban meghatározott esetekben az illetéket minden nagykorúra nézve külön-külön le kell 
róni. 

13.§. 
Az anyakönyvvezető a hozzá benyújtott kérelmet megvizsgálja és az esetleges hiányokat 

pótoltatja. Ha a kérelmet a R. alapján, valamint a jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően 
készítették el és a szükséges okmányokat csatolták, azt az anyakönyvvezető közvetlenül a Belügy-
minisztériumba felterjeszti. 

14.§. 
A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba." 

5. 
Sorkatonai szolgálata idején (1940-ben) erőszakkal megmagyarosított nevű kereskedő kéri 

vissza eredeti (szlávos hangzású) nevét. Eredeti nevének helyreállítására vonatkozó kérelmét a BM. 
1942-ben elutasította. 

(Az irat helye: B. M. Állampolgársági Főosztály irattára (a továbbiakban: BM ÁFI), „Névvál-
toztatási ügyek" („N.ü.") 1941. évi iratcsomók, 102.628/1941. szám alatti ügyirat) 

„Nagyméltóságú m. kir. Belügyminiszter Úr! 
Kegyelmes Uram! 
Alulírott [K. J.] gyümölcskereskedő, kecskeméti lakós (...), akinek [S] családi neve a ... sz. 

határozattal lett [K]-ra magyarosítva, az alábbi indokaim kifejtése mellett tisztelettel kérem: 
Kegyeskedjék a [K] magyarosított családi név helyett az eredeti [S] ősi családi név használatát 

engedélyezni, illetve a [K] nevet ismét [S] névre átváltoztatni (...) . 
Kérelmem indoklásául előadom, hogy névmagyarosítás iránti kérelmem a tényleges katonai 

szolgálatom ideje alatt lett előterjesztve. - A katonaságnál a névmagyarosítási törekvések szellemé-
ben egyenesen megparancsolták, hogy ősi családi nevemnek magyaros hangzású névre való átváltoz-
tatását kérelmezzem. - Többszöri ismételt felszólításra először [H] névre kívántam nevemet megvál-
toztatni, ezt azonban felettes katonai parancsnokságom nem engedélyezte, mire én a katonai fegye-
lem hatás alatt nem mertem tiltakozni ezen legszemélyesebb jogomat érintő kérdésben sem, hanem 
egyszerűen és kényszerűségből tűrtem, hogy az én akaratomat egyáltalában nem tartalmazó névvál-
toztatási kérelem fel legyen teijesztve, s így történt meg, hogy az ősi családi nevemmel sem értelem-
szerűleg, sem hangzásban semmi vonatkozásban összefüggésbe nem hozható [K] névre változtatták 
a nevemet. 

Előadom, hogy apai ágon családom egy évszázad óta, anyai ágon pedig több század óta él 
Kecskeméten, és ezideig senkinek, de még nekem sem jutott eszembe még a névmagyarosítási hullám 
tetőpontján sem, hogy a [S] név nem lenne magyaros, vagy hogy idegen hangzású lenne. -

Üzleti összeköttetéseinkben és forgalmunkban csak a [S] nevet ismerik, úgyhogy existenciális 
létemben érzem magamat megtámadva az új nevem kényszerű használata által, ezért a névváltoz-
tatás iránt az én kifejezett hozzájárulásom nélkül katonai fegyelemhatása alatt, lelki kényszerből 
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előterjesztett korábbi kérelmemet semmisnek kívánom tekinteni és kifejezett óhajom, hogy ismét az 
ősi [S] családi nevemet viselhessem, úgy én, mint kiskorú gyermekem, - miért is mély tisztelettel 
kérem kérelmem kedvező elintézését. (...) 

Mély tisztelettel: [K J.] 
Kecskemét, 1941. október" 

6. 
A névmagyarosítási mozgalom beindítása az 1939-1941 között visszacsatolt területeken. 
a.) Kassa polgármesterének felirata a Belügyminisztériumba, 1939. február 13-án. (Az irat 

helye: a BM ÁFI, „N. ü.", 1939. évi 3. iratcsomó, 231.196/1939. sz. a.) 
„KASSA SZAB. KIR. VÁROS POLGÁRMESTERE 
Szám: 4343/1939 polgm. 
Tárgy: (ld. kívül) 
Nagyméltóságú m. kir. Belügyminisztériumnak 
Budapest. 
Az eddig ide benyújtott névváltoztatás engedélyezésére vonatkozó kérelmekből, valamint az 

érdeklődők számából arra lehet következtetni, hogy az itteni hivatal a visszacsatolás következmé-
nyeképp minden bizonnyal nagyobb számú névváltoztatás ügyét bonyolítja majd le. 

Ez okból tisztelettel kérem, méltóztassék a 40.200/1933. BM. számú rendelet 12. pontja alapján 
az ott említett védett nevek, továbbá a sokszor felvett nevek jegyzékének, valamint az idézett rendelet 
füzet alakjában készült lenyomatának nagyobb számú példányát díjmentesen megküldeni. 

Kassa, 1939. febr. 13." 
b.) Bihar vármegye alispánjának jelentése a belügyminiszterhez, 1941. augusztus 11. (Megta-

lálható: BM ÁFI, „N. ü.", 1941. évi iratcsomók, 81.289/1941. sz. a.) 
„BIHAR VÁRMEGYE ALISPÁNJÁTÓL 
43 ELN. - 1941. 
Tárgy: Névmagyarosítás népszerűsítése. 
A j . a. sz. r. sz.: 42.810/1933. III. a. 
Bizalmas! 
M. kir. Belügyminiszter Úr 
Tisztelettel jelentem, hogy Bihar vármegye területén* az 1941. év első felében 19 névmagya-

rosítás történt. - Az alsófokú hatóságok általában mindent elkövetnek az e téren kifejtendő propa-
ganda tekintetében és igyekeznek a névmagyarosítás ügyét népszerűvé tenni. 

A vármegye felszabadult területén a közigazgatás kezdeti nehézségei következtében a f. év 
első felében még nem volt számottevő eredmény, később a helyzet e téren is bizonyára javulni fog. 

Tisztelettel kérem jelentésem tudomásulvételét. 
Nagyvárad, 1941. augusztus hó 11-én. 
Alispán szabadságon: 
(olvashatatlan) 
vm. II. főjegyző" 
[*=Ebbe a számba nem tartoznak bele Nagyvárad névmagyarosításai. К. I.] 
c.) Névváltoztatáshoz rendszeresített formanyomtatvány a visszatért Bácskából, 1941. (Az irat 

helye: BM ÁFI, „N. ü.", 1941. évi iratcsomók, pl. 81.706/1941. sz. a.) 
„Nagyméltóságú Miniszter Úr! 
Kegyelmes Uram! 
A 22 éves szerb rabságból történt felszabadulás feletti örömömnek méltókép nem adhatok kife-

jezést, mint szívben, lélekben magyarnak lenni. Mély tisztelettel alulírott kijelentem, hogy keresztény 
vagyok. Őseim visszamenőleg megállapíthatatlan idők óta magyar honpolgárok és magam is az vagyok. 

Hogy magyarságomnak külsőleg nevemben is kifejezést adjak, a magam és 
nevében kérem/kéijük családi nevemnek/nevünknek 
való névváltoztatást engedélyezni. 
Topolya, 1941. évi hó n 
Mély tisztelettel: 
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7. 
Részlet egy 1936-ban románosított nevű, görög katolikus vallású, közalkalmazotti pályán szol-

gáló, magyar nemzetiségű személy néwisszavételi kérelméből. 
(Az irat helye: BM ÁFI, „N.ü." 1941. évi iratcsomók, 2.637/1941. sz. a.) 
„(...) Végre 1931-ben sok kilincselés és könyörgés után kineveztek tisztviselőnek az [E.]-i kir. 

járásbírósághoz. (...) 1936-ban Romániában megjelent egy törvény, amely szerint minden románnak, 
akinek magyar neve van, meg kell románosítani, különösképpen vonatkozott ez az állami tisztvise-
lőkre. - Romániában az volt az általános gyakorlat, hogy minden görög katolikust, tekintet nélkül 
magyar anyanyelvére, román nemzetiségűnek vették hivatalból, s hiába volt minden tiltakozás, hogy 
a vallás nem nemzetiség. 

Én, mivel görög katolikus voltam, s hozzá állami tisztviselő is, hivatalból román nemzetisé-
gűnek vettek, habár a keresztlevélből láthatták világosan, hogy felvidéki eredetű, s kassai születésű 
vagyok, s így semmi szín alatt nem lehetek román nemzetiségű, mivel a felvidéken, pláne ahová én 
való vagyok, élő románt talán nem is láttak, mindezek dacára mégis kényszerítve voltam a magyar 
nevem román névre való megváltoztatására, mégpedig oly módon, hogy egy napon a hivatalban elém 
tettek egy üres kitöltetlen kérvényblankettát, amelyet aláírattak velem, s ugyanakkor bekértek tőlem 
egy keresztlevelet is, a blankettát aztán ők töltötték ki, s kérték a nevemnek ,,[Sz.]"-ről ,,[S...]eanu"-
ra való megváltoztatását, amelyet a román igazságügyminiszter 66012/1936. számú határozatával 
engedélyezett is, s a hivatalos lap „Monitorul Official" 160. szám 1936. július 13-i számban meg is 
jelent. (...) 

Ezen ténykörülmények leírása után tehát világosan látható, hogy csak kényszerhelyzetben 
cselekedtem, s tényleg kényszerülve voltam erre, mivel az enyém és a feleségem kenyere függött tőle, 
s a sok megpróbáltatás után, magyar szempontból nézve is a helyzetet, meg kellett ragadjam ezt a 
kis darab kenyeret is, amelyet elnyomóink juttattak nekünk is, mert mindig az lebegett a szemem 
előtt, hogy addig, amíg csak lehet, tartsuk a kezünkben azt a posztot, ami már megvan, nehogy azt 
egy román foglalja el, mert így az a kevés magyar tisztviselő, aki még állásban volt, jobban tudott 
segíteni az arra rászoruló magyar testvérein. (...) 

Szatmárnémeti, 1940. december hó 31-én (...)" 

8. 
Formanyomtatvány a Bácskába telepített bukovinai székelyek között végzett névmagyarosítá-

si propaganda idejéből. 
(Megtalálható: BM ÁFI, „N.ü.", 1941. évi iratcsomók, pl. 109.930/1941. sz. a.) 
„Nagyméltóságú Belügyminiszter Úr! 
Kegyelmes Uram! 

Alulírott, mint Bukovinából a visszafoglalt délvidéki területre áttelepített magyar, tisztelettel 
kérem Nagyméltóságodat, hogy idegenhangzású családi nevemet, a nevet a magyar 
hangzású családi névre átváltoztatni méltóztassék. 

Amennyiben az általam megjelölt családi név védett, vagy sokszor felvett volta miatt esetleg 
nem lenne engedélyezhető, úgy a vagy a családi név engedélyezését kérem. 

Kérem egyúttal azt is, méltóztassék a névváltoztatási határozat hatályát kiterjesztem 
utónevű kiskorú gyermekeimre is. 

Tisztelettel becsatolom saját születési anyakönyvi kivonatomat, házassági anyakönyvi kivona-
tomat és kiskorú gyermekeim születési anyakönyvi kivonatait /összesen db./. 

194.. évi hó n. (...) 
Alulírott községi jegyző hivatalosan igazolom, hogy folyamodó és a kérvényben megnevezett 

családtagjai a magyar hatóságok által végrehajtott telepítési akció során telepíttettek át a bukovinai 
községből a visszafoglalt délvidéki területre. 

194..évi hó.... n. 
P H  
jegyző." 
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9. 
Székely szombatosok ivadékainak névmagyarosítása 1944 nyarán. Bözödújfalu, Udvarhely 

vármegye. 
(Forrás: BM ÁFI „N.Ü.", 1944. évi iratcsomók, pl. a 12.252/1944. sz. a.) 
„Nagyméltóságú magyar királyi Belügyminiszter Úr! 
Alulírott [X. Y.] fóldmíves, bözödujfalui lakos, székely nemes szombatos ivadék, úgy a magam, 

mint testvérem, [X. R], valamint törvényes gyermekeim ... nevében mély tisztelettel beterjesztem 
jelen kérésemet az alábbiakban. 

A magyar törvényhozás bölcs intézkedése alkalmat adott nekünk szombatos származású szé-
kely ivadékoknak, hogy az elődeink által 75 évvel ezelőtt elkövetett nemzetellenes hibát helyre 
hozhassuk és visszatérhessünk a magyar keresztény népközösségbe. 

Mi, fentnevezettek — hála Istennek — a mellékelt hiteles másolatban igazolt tanúsítványos 
székelyek úgy fajilag, mint vallásilag visszanyertük keresztény hitű magyarságunkat, de még a 
múltra emlékeztet a [„X"] családnevünk. Ennek megváltoztatása lévén visszaszerzett magyarságunk 
biztosítása céljából új családnév-használatának engedélyezésére (sic!), mély tisztelettel kérem a kö-
vetkező három családnév: [„Á"] - [„N"] - [„L"] valamelyikének használatát engedélyezni. -(...) 

Bözödújfalu, 1944. június hó 8-án. 
Mély tisztelettel: 
[X. YJ" 
[A tanúsítványon a következő szöveg olvasható:] 
„Hitelesített másolat. Magyar Királyi Igazságügyminiszter, 36.380/13. szám, 1942. I. M. IX. 

Tanúsítvány, Az 1941. XV t. c. 16. §-ában foglalt felhatalmazás alapján kiadott 71.000/1941. 
I. M. számú rendelet 1. §-a alapján tanúsítom, hogy [X. Y.] aki -ban, 18.. évi hó .... -án 
született, [X. Q.] és [R. R.] házasságából és unitárius vallású, mint erdélyi szombatosok ivadéka az 
1939. évi IV törvénycikk, az 1941. évi XV törvénycikk és a zsidókra vonatkozó egyéb jogszabályok 
alkalmazása szempontjából a nem zsidókkal esik egy tekintet alá. Házasságot azonban nemcsak 
zsidóval, hanem olyan nem zsidóval is tilos kötnie, akinek egy vagy két nagyszülője az izraelita 
hitfelekezet tagjaként született. A jelen tanúsítványban megnevezett személytől hatósági eljárás során, 
nem zsidó származásának igazolása végett a 71.000/1941.1. M. számú rendelet 3. §-a értelmében további 
okiratok bemutatását követelni nem lehet. Budapest, 1942. évi május hó 23. napján. - E H. - A miniszter 
rendeletéből: Sárffy. s. k. kir. kúriai bíró, ügyosztályvezető." 

10. 
Részletek német származású kérelmezők folyamodványaiból, 1941-1943. 
a.) Három fivér kérelme, akik Baranya vármegye mohácsi járásának egyik olyan községében 

születtek, ahol 1910-ben a lakosság 26%-a német anyanyelvű volt. Közülük ketten ugyanott laknak, 
kereskedők, egyikük pedig a fővárosban BSZKRT alkalmazott. A dokumentum a BM ÁFI „N.ü.", 
1941. évi iratcsomók, 50.349/1941. sz. a. található: 

„(...) Kérelmünk támogatására szabad legyen elmondanunk, hogy minden tekintetben meg-
bízható, büntetlen előéletű becsületes magyar érzésű emberek vagyunk, és az úgynevezett Volksbund 
párt (sic!) tagjai sem vagyunk, sőt még beszélni sem tudunk németül, tehát csak magyarul érzünk 
és gondolkozunk. (...)" [1941. július 23.] 

„Kérjük a Nagyméltóságú Belügyminiszter urat, méltóztassék indokaink figyelembe vétele 
mellett a kért három név közül lehetőleg a legszebben hangzó magyar nevet soron kívül megadni. 
Tekintettel arra, hogy önállósítás előtt álló kereskedők vagyunk, és kívánatos, hogy minél szebb 
magyar nevek legyenek közszemlére kiírva a cégtáblákon. - (...)" [1941. augusztus 29.] 

b.) Részlet egy Szatmár vármegyei község római katolikus esperes-plébánosának kérelméből. 
(BM ÁFI „N.ü.", 1943. évi iratcsomók, 22.789/1943. sz. a.) 

„Alulírott [B. E] [v-]i róm. kath. esperes-plébános, mély tisztelettel kérem Nagyméltóságodat, 
hogy idegen hangzású vezetéknevemnek [BJmagyar névre való változtatását engedélyezni kegyes-
kedjék. Indokaimat a következőkben foglalom össze: 

1./ A huszonkét éves román megszállás alatt már mint felszentelt pap állandó tagja voltam az 
erdélyi magyar pártnak és mint [EJ nagyközségnek plébánosa, az ottani sváb harcokban a magyar 
társadalom vezetője és a magyar iskola fenntartója. A magyar gondolat kemény fenntartása miatt 
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többször állottam a román hadbíróság előtt és a magyar iskola áldozatos fenntartása miatt pedig öt 
éven keresztül visszatartották az államsegélyemet. Az állam elvonta tőlem az államsegélyt, mert nem 
engedtem bevezetni a katolikus iskolában a német nyelvet. Egyházam mellett a magyarságnak igye-
keztem harcos apostola lenni. 

2.1 Negyvenhét éves ember, huszonöt éve pap vagyok. Ebben a korban már nem szoktak nevet 
változtatni. Én azonban régi óhajomat követve és egyben példaadás miatt is határoztam el magam 
a lépésre. [V]-nak vagyok esperes-plébánosa. A község sváb telepesekből, tehát teljes mértékben 
német nevű családokból áll. Plébánosi feladatomnak tekintem, hogy ezt a községet lélekben és nevében 
is magyarrá akarom tenni. Ez életprogramom. Tudom, hogy nekem kell jó példával előljárni. (...) 

[V], 1943. szeptember 5." 
c.) Az alábbi kérelem írója evangélikus vallású erdőmérnök, aki — mint „ideiglenesen alkalma-

zott erdőmérnök a m. kir. erdőfelügyelőségnél" — 1938-ban magyarosította meg a nevét. 1943-ban az 
alábbi indoklással kéri vissza eredeti nevét. (BM ÁFI, „N.ü." 1943. évi iratcsomók, 23.380/1943. sz. a.) 

„(...) Kérésem indokául mély tisztelettel előadom, hogy a németség gigászi élet-halál harca oly 
nagy mértékben felébresztette bennem a németség élet- és sorsközösségéhez való tartozandóságom 
érzését, hogy ez az egyre erősödő érzés meghiúsította a magyarságba való teljes beolvadásomat, s 
arra ösztönöz, hogy őseimtől örökölt családi nevemet újra felvegyem. 

Kérésem megértő szíves jóindulatába ajánlva maradtam őszinte tisztelettel: [X. Y.] erdőmér-
nök, 

H. [Máramaros vm.], 1943. évi október 23-án." 

11. 
Részletek izraelita vallású, illetve zsidó származású kérelmezők folyamodványaiból 1938-1944. 
a.) A folyamodó izraelita vallású állatorvos Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A kérelmét 

1938 márciusában nyújtotta be, s bár a kérelmet felterjesztő polgármester támogatta, végül is a BM 
1940. július 15-én indoklás nélkül elutasította azt. (BM ÁFI, „N.ü.", 1938. évi iratcsomók, 
5.153/1938. sz. a.) 

„(...) Kérésem támogatására bátorkodom felhozni, hogy a mellékelt hatósági bizonyítványok 
tanúsága szerint itt születtem a Kunságon, [K.]-on. [K.]-i illetőségű magyar állampolgár vagyok. 
Apám, Anyám a magyar alföldön született. Magyar talajon nőttem fel, magyar levegőt szívtam, 
magyar erkölcsöt tanultam s aszerint élek. Magyar hazámnak hű fia voltam, midőn a harctereken 
mindenkor híven teljesítettem kötelességemet s vitézségi éremmel is kitüntettek. Hű fia vagyok s 
maradok a polgári életben is, és felemelt fővel állíthatom, hogy magyar testvéreimnek úgy igyekez-
tem mindig hasznára lenni s kenyeremet megkeresni, hogy tudtommal vagy akarattal senkinek 
fillérnyi kárt nem okoztam. Ha Isten erőt ad, Magyarország védelmében megint az első sorokban 
fogok küzdeni. (...)" 

b.) 1939. január 10-én aláírt és 1940. március 12-én, indoklás nélkül elutasított folyamodvány. 
(BM ÁFI „N. ü."., 1939. évi 2. iratcsomó, 230.257/1939. sz. a.) 

„Nagyméltóságú M. kir. Belügyminiszter Úrnak! 
Mély tisztelettel alulírott és itt is megnevezett [K. L.] kereskedő, [A.]-i (Fejér vármegye) lakos, 

azzal a kérelemmel fordulok Nagyméltóságodhoz két kiskorú gyermekem: [M.] és [R.] nevében is, 
hogy családi nevünknek [K. i.]-ra vagy esetleg |Ka..i]-ra, vagy |Ku..i]-ra való változtatását engedé-
lyezni kegyeskedjék. 

Bár zsidó ember vagyok, mégis, bevallom, becsületes magyar embernek érzem magam. 
Szüleim is A. községben éltek évtizedeken át, atyám itt is született. Jómagam is itt születtem 

és születésemtől kezdve itt lakom. Állampolgári kötelességemnek mindig hűségesen eleget tettem. 
Végigharcoltam a világháborút emberséggel, melynek elismeréséül megkaptam a II. osztályú ezüst 
majd a bronz vitézségi érmet, később megszereztem a Károly-csapatkereszt igazolványt is. Az olasz 
fronton bal térdemen sebesülést szenvedtem. 

Mély tisztelettel előadom, hogy én magam már csak megmaradtam volna eddigi családi nevem 
mellett, azonban két kiskorú leánygyermekem jövője késztet annak megváltoztatására. Mind a kettő 
odanőtt, hogy féijhezmenő sorban van már. Kicsi koruktól kezdve róm. kath. iskolában tanultak és 
nevelődtek. Faluhelyen nincs más megoldás. Teljesen keresztény szellemben nőttek föl. Talán ez az 
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oka annak is, hogy most mind a kettő becsületes falubeli keresztény emberhez akar férjhez menni, 
bárhogy akarjuk is mi szülők eltéríteni őket e tervüktől. 

Viszont a keresztény fiatalemberek nemcsak vallásváltoztatást kívánnak tőlük, hanem családi 
nevük megváltoztatását is. 

Mindezek alapján ismételten és mély tisztelettel kérem magam és családom családi nevének 
fenti nevek valamelyikére való megváltoztatását. (...) 

1939. január 10-én." 
c.) Fővárosi születésű, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei községben lakó, kikeresztelkedett 

csizmadiamester kérelme 1941-ből. Az elutasítás indoka: „...mert zsidó származású, és csak később 
keresztelkedett ki. 1942. febr. 4.)" - BM ÁFI „N.ü.", 1941. évi iratcsomók, 68.486/1941. sz. a. 

„(...) Tisztelettel előadom, hogy én őskeresztény családoknál nevelkedtem, nagyrészt [N.]-án. 
Sem érzelemben, sem felfogásomban a zsidósághoz nem tartozom. Nem tartoztam sohasem. Velük 
semmiféle kapcsolatom sohasem volt és most sincs. Az édesanyámat sohasem láttam. A családjukat 
sem ismerem, azt sem tudom, hogy hol is vannak. 

A m. kir. Menhely kötelékében kerültem először [J.] községbe, majd 14 éves koromban [N.]-ra. 
A házasságkötésemkor tudtam meg a származásomat. Iskolás koromban rendesen gyóntam, áldoz-
tam, hiszen nem is tudtam, sőt nevelő szüleim sem tudták, hogy nem vagyok megkeresztelve. így a 
keresztséget a házasságom előtti évben vettem fel. 

A feleségem őskeresztény származású. Különben én sem esek a zsidótörvény hatálya alá. (...) 
Mindezek alapján mély tisztelettel kérem Nagyméltóságodat, méltóztassék kérelmemet meg-

hallgatni. Én jó magyar voltam mindig és leszek a jövőben is. Magyarságomat a nevemmel is ki 
akarom fejezni. Ki akarom fejezni külsőleg is, amit szívemben érzek. 

Tudom, hogy Nagyméltóságú Miniszter Úr meghallgatja kérésemet és egy szerencsétlen ma-
gyar embernek kérését teljesíteni fogja, és ezáltal visszaadja lelki nyugalmát. 

[N.] 1941. július 18." 
d.) Egy különös kérelem, amelyet 1943. december 16-án írt alá az az izraelita vallású folya-

modó, aki akkor már évek óta Svájcban élt és dolgozott, s kérelmét is az ottani magyar követségen 
keresztül terjesztette be a Belügyminisztériumhoz. A kérelemmel érdemben foglalkoztak, s bár elin-
tézetlen maradt, a BM nem utasította el ! Az előadói íven az utolsó feljegyzés: „a folyamodó jelent-
kezéséig a/a, Babó." - (BM ÁFI, „N.ü.", 1944. évi iratcsomók, 3.059/1944. sz. a.) 

,,[E. I.] 
oki. gépészmérnök[Z.], 1943. dec. 16. 
[Z.] (Svájc) 
Тек. 
Magy. Kir. Belügyminisztérium 
B u d a p e s t 
Alulírott [E. I.], született 1919, [...] -én Budapesten, [Z.]-i lakos, magyar állampolgár, azzal a 

tiszteletteljes kéréssel fordul a tek. belügyminisztériumhoz, hogy nevét az alant felsorolt három név 
egyikére megváltoztatni szíveskedjék: (...) 

Kérésem indokolásául vagyok bátor felemlíteni, hogy 1937 [...] óta [Z.]-ben lakom, ahol az [....] 
elvégzése után most az egyik legnagyobb svájci gyárnak, a [...] -nak vagyok alkalmazottja, mint 
gépészmérnök. A gyáron belül, valamint azon kívül is gyakran van alkalmam svájciakkal összejönni, 
akikkel szemben bizonyos fokig a magyarságot képviselem. Ezért szeretném magyarságomat magya-
ros hangzású névvel is tanúsítani. 

Tudomásom szerint büntetlen előéletű és magyar állampolgár vagyok. (...) 
Abban a reményben, hogy a tek. belügyminisztérium kérésemet teljesíthetőnek fogja találni, 

maradok 
kiváló tisztelettel: 
[E. I.]" 
e.) A kérelmező vegyes házasságból származott, de már róm. katolikusként született. A neve 

jellegzetesen zsidós. A BM. 1944. október 25-én elutasította a kérelmet. - (BM ÁFI, 1944. évi irat-
csomók, 15.036/1944. sz. a.) 

„Nagyméltóságú M. kir. Belügyminiszter Úr! 
Alulírott [S. Á.] budapesti, [...] utca Г...] sz. alatti lakos, azon alázatos kéréssel járulok Nagy-

méltóságodhoz, hogy méltóztassék engedélyezni, hogy nevemet [H. Á.] névre változtathassam. 
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Előadom, hogy [N.]-on születtem 192[ ] -én, róm. kath. vallású magántisztviselő vagyok, 
hajadon. 

Kérésem indoka, hogy [S.] nevem teljesen zsidó hangzású és nekem emiatt sok kellemetlen-
ségem van. Ezért vagyok bátor a fentiekben vázolt névváltoztatási kérelmet előterjeszteni. Előadom, 
hogy azért kérem nevemet [H.]-ra változtatni, mert édesanyámat is ugyanígy hívják, és hogy édesa-
nyám 194[..]-ben törvényesen elvált édesapámtól, illetve férjétől, s miután az édesanyám és családja 
nevelt, kívánságuk, hogy az ő nevüket viseljem. 

Kérésem támogatására előadom még, a jövőbeni elhelyezkedésemben is nagyon hátrányos a 
fenti név viselése, tehát a névváltoztatáshoz egzisztenciám is fűződik." 

12. 
Keresztény származású, de „gyanús" nevű személyek névváltoztatási kérelmeiből. 
a.) Egy Békés vármegyei városban lakó fényképész kérelme, akinek bibliai, de főleg a széke-

lyek által is gyakran viselt neve volt. A kérelmet elutasították, „...mert magyar családi nevének 
megváltoztatását indokoltnak nem tartom. 1939. XI. 15." - (BM AFI, „N.ü.", 1939. évi 25. iratcsomó, 
301.204/1939. sz. a.) 

„(...) Elődeim is mindnyájan magyar emberek és keresztények voltak. A mai időkben nem 
érdektelen az, hogy ki milyen nevet visel. Bár minden elődöm kereszténynek született, mégis [B.]-ben 
a nevem hangzása miatt a keresztény lakosságnak 80%-a (sic!) abban a tudatban él, hogy zsidó 
vagyok. A zsidók nagyon jól tudják, hogy keresztény vagyok, viszont keresztény polgártársaim nem. 
E körülmény nekem nagy anyagi veszteségeket jelent, mert a zsidó azért nem jön hozzám, mivel 
keresztény vagyok, a keresztények nagy része pedig azért nem jön, mert nevem után azt hiszik, hogy 
zsidó vagyok. Ilyen mellékkörülmények nélkül is nehéz a kisiparosnak a megélhetése, s minthogy 
családos ember vagyok, gyermekeim vannak, ezeknek az érdekében az egyébként magyar nevemet 
megváltoztatni óhajtanám, és pedig [,..]-ra. (...)" 

b.) Egy korábban magyarosított nevű „őskeresztény" főorvos egy másik magyar nevet kér és 
kap! - (BM ÁFI, „N.ü." 1943. évi iratcsomók, 20.453/1943. sz. a.) 

„Alulírott Dr. [G. G.], a [...] főorvosa, sz. к. v. orvosfőhadnagy, r. kat. vallású, nős, két gyermek 
atyja, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Nagyméltóságodhoz, hogy részemre a most viselt ,,[G.]" 
név megváltoztatását engedélyezni kegyeskedjék. 

Atyám, néhai [G. E], volt földmívelésügyi min. tanácsos eredeti [G.] nevét 1883 [...] -án [....] 
sz. engedéllyel változtatta [G.]-re. Azóta ezt a nevet csaknem kizárólag zsidó származású egyének 
vették fel, emiatt a nevem után ítélve minden vonatkozásban a közhiedelem zsidónak tart, ami 
hivatásomnál fogva tetemes erkölcsi és anyagi kárt okoz, de meg különféle hatóságoknál is állandó 
igazoltatásnak és zaklatásnak vagyok kitéve, ami őskeresztény mivoltomat tekintve érzékenyen 
érint. 

Tűzharcosságomat tekintetbe véve kérem Nagyméltóságodat, hogy fentiekre tekintettel neve-
zem ,,[G...i]" névre változtathassam, amely jogosultságomat házassági anyakönyvi kivonatom bizo-
nyítja, ez a név ugyanis feleségem nemesi előneve. (...) 

[R.], 1943. szeptember 15-én." 

13. 
Udvarhely vármegye törvényhatósága közgyűlésének 1942. október hó 28. napján kelt hatá-

rozata. 
(BM ÁFI, „N.ü.", 1944. évi iratcsomók, 12.112/1944. sz. a.) 
Udvarhely vármegye törvényhatóságának közgyűléséből: 
Szám: 9296/1942. a .i. 60/kgy. 
Tárgyaltuk: Kelemen István törv. hat. biz. tag határozati javaslatát a zsidóságnak magyar 

családnevek viselésétől való eltiltása és a már felvett nevek elkobzása tban. 

HATÁROZAT: 
Kelemen István törv. hat. biz. tag indítványát kisgyűlésünk javaslatára elfogadjuk és felirattal 

kéljük a m. kir. Kormányt, hogy rendeletileg tiltassák meg magyar családneveknek zsidók által 
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felvétele, intézményesen revideáltassanak a zsidók által már felvett magyar családnevek, azonnali 
eltiltás és a régi családnevek visszaállítása mellett. 

INDOKLÁS. 
A mai magyar szellemiség nem tűrheti a múltak hibáit, s egy liberális kor nemzetietlen 

kinövéseit, amikor meggazdagodott zsidók mértéktelen terjeszkedésükben nem csak a magyar földet, 
hanem ősi magyar családneveinket is meg tudták szerezni 

Nem tűrhető a magyar nevek bitorlása azért sem, mert a zsidók ősi magyar nevek mögé 
rejtőzve bonyolítják le nemzetellenes üzelmeiket s a közéletben is, kereskedelemben is igen gyakran 
tévesztik meg a gyanútlan embert hangzatos magyar neveikkel. 

Más országokban a zsidók feltűnő jelvénnyel vannak megkülönböztetve, nálunk szolgáljon 
megkülönböztetésükre magyar neveik helyett eredeti zsidó nevük, hogy ne lehessen összetéveszteni 
név után zsidót magyarral. 

Erről vármegye Alispánját további intézkedés céljából értesítjük. 
Kelt Udvarhely vármegye törvényhatóságának Székelyudvarhelyen 1942. évi október hó 28. 

napján tartott rendes közgyűléséből: 
Jegyezte és kiadta: 
(olvashatatlan) 
h. vm. II. főjegyző." 

14. 
Az aldebrői német nevűek névmagyarosítási kérelmei 1945. februárjában. 
(BM ÁFI, „N.ü.", 1946. évi 34. iratcsomó, pl. 89.074/1946. sz. a.) 
„Belügyminiszter Űr! 
Debrecen. 
Alulírott szül , Aldebrő községi lakos, aki születtem 

községben, év hó napján, azon alázatos kéréssel fordulok a Belügyminiszter 
Úrhoz, hogy a magváltozott idők és a politikai viszonyokra való tekintettel német hangzású nevem-
nek: 

- „ " vagy 
- „ " vagy 
- „ "-re való változtatását engedélyezni méltóztassék. 
Kérésem indoklásául előadom a következőket. Az orosz katonaság környékünkön a német 

hangzású nevű egyéneket összeszedi és kiszállítja őket Oroszországba (munkára), így sürgősen szük-
séges, hogy a [leánykori] nevem is megváltozzék, [mert nem veszik azt figyelembe, akinek férje neve 
magyar hangzású, mert a nőnek a leánykori nevét nézik. Itt megjegyzem, hogy a névváltoztatást 
férjem saját és gyermekeink részére külön kérvényben kéri.]* 

Csatolom saját születési és házassági anyakönyvi kivonatomat. Alulírott a 40.200/1933. BM. 
sz. r. 7. pontja alapján ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Aldebrő községi 
illetőségű és így magyar állampolgár vagyok és hogy büntetve nem voltam. 

Kérésem ismétlése mellett maradok hazafias tisztelettel: 
Aldebrő, 1945. február 27 
Előttünk: 
tanuk." 
[*= a zárójelben lévő rész csak az asszonyok kérelmében szerepelt.] 

15. 
Sváboknak, illetőleg keresztény származású német nevűeknek az 1944/45-ös fordulat idején 

és utána keletkezett kérelmeiből 
a.) BM ÁFI, „N.ü.", 1945. évi 2. iratcsomó, 481/1945. sz. a.: 
„M. kir. Belügyminiszter Úrnak, 
Debrecen. 
Alulírott [X. Y.] kereskedő, p...-i lakos mély tisztelettel kérem, hogy úgy a magam, mint... Éva 

nevű gyermekem családi nevét [X.]-ről lehetőleg [Z.]-re változtatni méltóztassék. - Büntetőjogi fele-
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lősségem tudatában kijelentem, hogy magyar állampolgár vagyok, s hogy büntetve ez időpontig nem 
voltam. 

Szabad legyen előadnom, hogy nevemnek megváltoztatását azért kérem, mert azzal a ténnyel 
is, hogy a nevemet megváltoztatom, magyarrá teszem, tanújelét akarom adni annak, hogy én teljes 
egészében magyar vagyok. Ezt nemcsak a névváltoztatással bizonyítom, hanem azzal is, hogy őseim 
századokkal ezelőtt is magyar érzésűek voltak, valamennyien Párádon születtek és laktak, s azzal 
is, hogy csak magyarul beszélek, s eddig is minden cselekedetem magyar érzéssel fűtött volt. - Egyik 
férfi testvérem, aki a magyar vitézi rendnek tagja, már ezelőtt magyarra változtatta a nevét, még-
pedig [Z.]-re, miért is tisztelettel kérem, hogy nevemet lehetőleg [Z.]-re méltóztassék változtatni, 
hogy mi egy családnak tagjai ezután is egy néven szerepeljünk. (...) 

P [Heves vm.], 1945. évi január 31-én." 

b.) BM ÁFI, „N.ü.", 1945. évi 15. iratcsomó, 30.662/1945. sz. a.: 
„(...) Németes nevem megváltoztatása és a jelen kérésem legsürgősebb elintézése reám nézve 

életkérdés, amikor így is igazolni kívánom,hogy bármilyen kapcsolatot a németséggel nem kívánok 
és nevemben sem akarom őseimnek német származását feltüntetni. - Az optálással annak idején 
kifejeztem azt a kívánságomat, hogy magyar lehessek, a németeket ezen névváltoztatásommal is 
megtagadni, hazafias kötelességemnek tartom. (...)" 

c.) BM ÁFI, „N. ü.", 1946. évi iratcsomók, 81.611/1946. sz. a.: 
„(...) Még közölni kívánjuk, hogy évszázadokkal ezelőtt kerültek Kápolnára őseink. Csupán a 

nevünk német, mert házasodások következtében vérileg is magyarokká lettünk, németül pedig egy 
szót sem tudunk beszélni. A sváb kitelepítési törvény pedig egyáltalában nem érint bennünket. A 
most végződő (sic!) háború pedig még a nevünket is megutáltatta velünk. Szakítani akarunk azzal 
a néppel, amelyhez nekünk már semmi közünk nincsen. (...) 

Kápolnán, 1946. január 23-án." 
d.) BM ÁFI, „N. ü.", 1946. évi iratcsomók, 80.687/1946. sz. a.: 
„Belügyminiszter Úr! 
Alulírott [B. Gy.], M.-i lakos kérem, családi nevemnek ,,[B.]"-ra való változtatását engedélyezni. 
Kérésem indoklására felhozom: 
1.) Családom 200 év óta lakik Magyarországon, magyar állampolgárnak születtem. 
2.) A német származású lakosság nagy része hűtlen lett a magyar hazához a volksbundista 

agitáció során. Ezzel az agitációval elejétől szembehelyezkedtem. 
3.) Mint iparossegéd, több helyen megfordulok, mint leendő önálló iparos kiterjedtebb levele-

zést kell folytatnom. Nem akarom idegen hangzású nevemet használni, hogy esetleg ezzel azt a 
látszatot keltsem, mintha nem volnék jó magyar ember. (...)" 

16. 
Izraelita vallásúak, illetve zsidó származásúak 1944 utáni kérelmeiből. 
a.): BM ÁFI, „N. ü.", 1946. évi iratcsomók, 88.099/1946. sz. a.: 
„...Kérésemet azzal indokolom, hogy nem akarok oly hangzású nevet viselni, amelynek eredete 

és jelentősége azzal a nemzettel mutat kapcsolatot, amely nemcsak reánk, magyarokra, hanem az 
egész Európára a legtöbb szégyent hozta. -

Újpest, 1946. július 12." 
b.) : BM ÁFI, „N. ü.", 1945. évi 12. iratcsomó, 2.633/1945. sz. a.: 
„M. Királyi (sic!) Belügyminiszter Úrnak! Budapest. 
Belügyminiszter Úr! 
Alulírott tisztelettel kérem magam (...), feleségem (...) és kiskorú fiam (...) családi nevünk X.-re 

való magyarosítását engedélyezni szíveskedjen. 
Kérésem támogatására legyen szabad előadnom: az apám, nagyapám magyar születésűek, az 

első világháborút úgy az apám mint én 1914-1918-ig végigharcoltuk. Harminc hónapig voltam az 
első vonalban, ezüst, bronz, sebesülési és Károly csapatkereszt kitüntetéseket kaptam, melyért az 
1939. évi törvények szerint tanúsítványosnak minősültem. 1940-ben 6 hónapig, 1942-ben 4 hónapig 
nehéz munkaszolgálatot teljesítettem. 1944 októberben a nyilasok és németeknél voltam a Dunán-
túlon sáncásó deportáláson, honnan csak a véletlen folytán tudtam december végén hazakerülni. 



NÉVVÁLTOZTATÁS ÉS TÖRTÉNELEM (1894-1956) 4 4 5 

December 17-én egyetlen 13 éves fiamat a nyilasok elfogták és azóta nyoma veszett. - Tisza Kálmán 
tér, Tattersal, Klauzál tér, Teleki téri nyilasházi tortúrákat, a gettót, a sorozatos megaláztatást, verést, 
kifosztásokat csak mellékesen jegyzem meg. Ezek csak a legrövidebben előadott epizódok kiemelése (sic!) 
annak alátámasztására, hogy zsidó hangzású nevemtől megszabadulni szeretnék. (...) 

1945. március 26." 
c.): BM ÁFI, „N. ü " , 1946. évi iratcsomók, 82.452/1946. sz. a.: 
„(...) Kérelmemhez csatolt Budapesti Sokszorosítók Ipartestülete igazolása szerint önálló 

könyvnyomtató iparos vagyok és a Budapesti VII. kerületi Elöljáróságtól kapott .../1921. sz. Ipariga-
zolványom birtokában, többek között a Magyar Miniszterelnökség- és Kabinetirodának hosszú évti-
zedeken át — 1944. március 18-ig — én készítettem és szállítottam külföldi diplomáciai és fejedelmi 
látogatások alkalmából stb. a legkényesebb természetű, legnívósabb kivitelű nyomtatványokat. Tehát 
úgy szakmai tudásommal, mint egyébkénti magatartásommal a [S. В.] névnek is olyan megbecsülést 
szereztem, hogy kérelmezett új nevem engedélyezésével csak magyarságom elismerését nyerhetem. 

Budapest, 1945. április 30." 
d.): BM ÁFI, „N. ü.", 1946. évi iratcsomók, 91.549/1946. sz. a.: 
„(...) Kérésem támogatására előadom, hogy a becsatolt születési anyakönyvi kivonatom adatai 

szerint az izralelita vallásról még 1931-ben a görög katholikus vallásra tértem át. Ugyanakkor 
keresztény családba nősültem, ezen idő óta keresztény családi környezetben élek, így családi nevemet 
illetőleg is szeretnék az adott helyzetembe beilleszkedni. -

[P] (Szabolcs vármegye), 1946. évi október hó 25-én." 
e.): BM ÁFI, „N. ü.", 1945. évi 1. iratcsomó, 29/1945. sz. a.: 
„(...) A névmagyarosítás gondolatával már régóta foglalkozom, de az utóbbi években ezt a 

tervemet megfelelő összeköttetések hiányában keresztülvinni nem tudtam. 
Megemlítem másodsorban, de főként azt a körülményt, hogy polgári foglalkozásom nemzet-

közi szállítmányozó lévén, már a múltban is gyakran kellett és a jövőben is valószínűleg még gyak-
rabban kell majd külföldre, főleg nyugati országokba utaznom, ahol a háború után a német hangzású 
név minden inkább lesz, mint jó ajánlólevél." 

(1945. január.) 
f.): BM ÁFI, „N. ü.", 1946. évi iratcsomók, 82.369/1946. sz. a.: 
„(...) a debreceni egyetem orvostudományi karának hallgatója vagyok. Tanulmányaim, hiva-

tásom megválasztása, az utóbbi esztendők tapasztalatai megérlelték bennem azt az elhatározást, 
hogy német nevemtől megváljak és magyar földön magyar névvel éljek." (1945. november.) 

g.): BM ÁFI, „N. ü.", 1945. évi 1. iratcsomó, 24/1945. sz. a.: 
„(...) Kérelmemet a következőkkel támogatom: jelenleg a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szö-

vetség szervezési munkálatait végzem, s ezen minőségemben kívánatosnak találom, hogy magyar 
nevet használjak. Erre a magyarosításra jogalapot szolgáltat a magyar nemzet függetlenségi mozgal-
mában folytatott munkám, amelyet a magyar reakció 3 évi börtönnel büntetett." (1945. január.) 

17. 
A magyar államrendőrség tagjai névmagyarosításának szorgalmazása 1945-46-ban. 
a.) BM ÁFI, „N. ü.", 1945. évi 47. iratcsomó, 38.704/1945. sz. a.: 
Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitányságának Politikai Rendészeti Osztálya 
3. szám. - SZ. - 1945. 
Tárgy: Névváltoztatási kérelmek soronkívüli elintézését kéri. 

BELÜGYMINISZTER ÚRNAK 
/Rendészeti Osztálya/ 
Jelentem, hogy az osztályomnál szolgálatot teljesítők közül igen sokan kérik a Belügyminiszter 

úrtól névváltoztatásukat. - E kérelmek — legjobb esetben — 2-3 hét alatt nyernek csak elintézést. 
Tekintve, hogy a politikai osztályhoz beosztottak nevének megmagyarosítása fontos szolgálati 

érdek, kérem, hogy az osztály tagjai soronkívül kapják meg a vonatkozó engedélyt. 
Budapest, 1945. évi június hó 13. Gyenes, oszt. vez. h." 
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b.) A BM II/2 (közjogi) osztályának átirata a IV/12 (rendőrségi) osztályhoz a 1946. szeptember 
7-én. (BM ÁFI., „N. ü.", 1946. évi iratcsomók, 89.558/1946. sz. a.) 

„(...) Felhívjuk t. Társosztály figyelmét arra, hogy a magyar államrendőrség kebelében sok 
idegen, főleg némethangzású nevű egyén áll alkalmazásban. 

Kívánatos lenne, ha az idegen nevű közszolgálati alkalmazottak; jelesül a magyar államren-
dőrség tagjai jó magyar hangzású nevet viselnének. 

A névmagyarosítás természetesen korántsem lélektelen, tartalmatlan kényszer, mint gyakran 
volt a múltban, hanem a magyar érzés kifejezője. 

A magyar államrendőrség idegen nevű tagjainak névmagyarosítását politikai szempontok is 
indokolják, ezért osztályunkon mindent elkövetnek az ilyen irányú kérelmek gyors elintézése érde-
kében. (...) 

Budapest, 1946. szeptember hó 7-én. Fráter." (osztályvezető) 

18. 
A nevét visszaszlovákosítani kívánó mezőőr kérelme 1946-ból. 
(BM ÁFI, „N. ü.", 1946. évi iratcsomók, 84.096/1946. sz. a.) 
„(...) Alulírott [L. Gy.] m...-i [Békés vm.] lakos, azzal a kéréssel fordulok a Belügyminiszter 

Úrhoz, hogy a magyarosított nevemet eredeti nevemre, „L"-ra visszaváltoztatni szíveskedjék. (...) 
Kérésünk támogatására legyen szabad az alábbiakat megemlítenünk: 

Én és családom szlovák anyanyelvűek vagyunk, akik szlovák nevűek is voltunk. Azonban 
mivel én mint községi alkalmazott voltam 1933-ban mint községi mezőőr, az akkori volt jegyző 
felszólított, hogy saját érdekemben változtassam meg a nevem magyaros hangzású névre, mivel 
községi alkalmazottnak magyar nevet kell viselnie. Én erre az utasításra kértem a saját és a csalá-
dom nevének a megmagyarosítását. 

Mivel én és a családom szlovák származású, ezért azt a nevet akarjuk viselni, mint a szüleink 
és elődeink akartak, továbbá a népcsere folytán Szlovákiába fogunk kiköltözni. (...) 

M., 1946. március 16." 

19. 
„Politikai névadások" 
a.) Az eredetileg német nevű személy, 1945. márciusában kért névmagyarosítást. Nevét az 

egyik legismertebb kommunista politikus nevére változtatta meg. - 1951-ben ismét névváltoztatásért 
fordult a Belügyminisztériumhoz... (BM ÁFI, N. ü.", 1951. évi 6. iratcsomó, Ra-5151-22/1951. sz. a.) 

„T. Belügyminisztérium 
Tisztelettel kérem, hogy nevem megváltoztatását engedélyezni szíveskedjenek. Nevem azonos-

sága dolgozó népünk legaljasabb ellenségének nevével terhemre van, és gyakori zavart okoz újságírói 
munkám jó végzésében is. 

Kérem tehát, hogy nevem [X. Y.]-ra (Z. W-re, P Q.-ra) való változtatását engedélyezni szíves-
kedjenek. Az elsőként megadott nevet egyébkent munkám során — mint a [N] munkatársa — 
hivatalos engedély nélkül már régebben használom, szerkesztőségünk érthető beleegyezésével. Ezzel 
a névvel írok, erre a névre tartom kapcsolatainkat az üzemi dolgozókkal. 

Kérésem alátámasztására megjegyzem, hogy egy fontos állami kitüntetést ugyancsak [X. YJ 
néven vehettem át. Erre a névre kaptam az erről szóló okiratokat - miután a szerkesztőség is ezen 
a néven terjesztett fel a megtisztelő kitüntetésre. (...) 

Budapest, 1951. augusztus 2." 
b.) BM ÁFI, N. ü " , 1951. évi 9. iratcsomó, Tu - 5151-8/1951. sz. a. 
„Belügyminisztérium 
Budapest 
Alulírott azzal a kéréssel fordulok a Belügyminiszter elvtárshoz, hogy részemre névmagyaro-

sítást engedélyezzen. Névmagyarosításomat a Budapesti Pártbizottság utasítására sürgősen meg kell 
csinálnom. Nevemet [X]-ről szeretném megváltoztatni a következő nevek egyikére (...) 

Budapest, 1951, június 30." 
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20. 
Hatvanegy esztendős cigány ember névváltoztatása. 
(BM ÁFI, „N. ü.", 1956. évi 11. iratcsomó, K-953-373/1956. sz. a.) 
„(...) A családi nevem használata reám igen sérelmes, mivel azt az itteni cigányok nagy része 

használja, akik putriban laknak és nem valami jó hírnévnek örvendenek, mert lopnak, csalnak, 
állandóan veszekszenek. Én pedig, bár drótos, helyesebben vándoriparos vagyok, már a városban 
lakom, a polgárság között, és éppen azért szeretném, ha ezt a kellemetlen családi nevet nem kellene 
viselnem. Megjegyzem még, hogy az egyik gyermekem, aki Budapesten kőművessegéd, szintén kérte 
családi nevének megváltoztatását ,ДК.]"-га, melyet Belügyminiszter elvtárs már engedélyezett is. (...) 

Budapest, 1956. október 23." 

JEGYZETEK 

1 E tanulmány elkészítésekor főképp az alábbi munkákból merítettem: Telkes Simon: Hogy 
magyarosítsuk a vezetékneveket? (Budapest, 1906); Kovács Alajos: A nevek és névváltoztatások 
statisztikája (Magyar Statisztikai Szemle 1930/3, 228-240.), Uő: Névmagyarosítások az 1930. évben 
(Magyar Statisztikai Szemle, 1931/5, 527-528.), Uő: Névmagyarosítások 1931-ben (Magyar Statisz-
tikai Szemle, 1932/1, 56-57.), Uő: Névmagyarosítások 1932-ben (Magyar Statisztikai Szemle, 1933/2, 
103-105.), ); Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés. (Válogatás az 
1912. évi kiadásból. Vál.: Litván György. Gondolat, Budapest 1986.); Hanák Péter: Polgárosodás és 
asszimiláció Magyarországon a 19. században. (Történelmi Szemle, 1974/4. 513-536.); Acs Zoltán: 
Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Kossuth, Budapest, 1984.); Karády Viktor: Asszimiláció 
és társadalmi krízis (Világosság, 1993/3. 33-60.), Uő: A vegyes házasságok Budapesten 1950 előtt. 
(Múlt és Jövő, 1993/2, 81-88.), Uő: Traumahatás és menekülés. A zsidó vallásváltók szociológiája 
1945 előtt és után. (Műit és Jövő, 1994/2,) Uő: A Shoah, a rendszerváltás és a zsidó azonosságtudat 
válsága Magyarországon (In: Zsidóság, identitás, történelem, T-Twins, Budapest, 1992., 23-58.), Uő: 
Egyenlőtlen elmagyarosodás, avagy hogyan vált Magyarország magyarnyelvű országgá (Századvég, 
1990/2, 5-37.) Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 1945-1948. (Kecskemét, 1993.), Tilkovszky 
Lóránt: Ez volt a Volksbund. Á német népcsoport-politika és Magyarország 1938-1945 (Kossuth, 
Budapest, 1978.), Uő: Hét évtized a magyarországi németek történetéből, 1919-1989. (Budapest, 
Kossuth, 1989.), Füzes Miklós: Modern rabszolgaság. Magyar állampolgárok a Szovjetunió munka-
táboraiban. (Formatív Kft, 1990. Budapest); Uő.: Forgószél. Be- és kitelepítések Délkelet-Dunántúlon 
1944-1948 között. (Pécs, 1990); Svéd László: A magyar zsidóság és a hatalom 1945-1955. (Múltunk, 
1993/2-3. 248-298.); Pais Dezső: Régi személyneveink jelentéstana. (Magyar Nyelv, XVII. (1921): 
158-163, XVIII. (1922): 25-34, 93-100.); Benkö Loránd: A családnév-változtatás kérdései. (Magya-
rosan (folyóirat), 1948. évi 2. füzet, 40-45., 3. füzet, 65-72., 1949. évi 1. füzet, 1-6.); Kálmán Béla: 
Vezetéknevek és történelem. (Névtani Értesítő, 1. Budapest, 1979. 9-13.) Forgács Krisztina: Zsidó 
névmagyarosítás a 20. század 30-as éveiben (Névtani Értesítő. 12. Budapest, 1987. 149-161.); Kázmér 
Miklós: Régi magyar családnevek szótára. 14-17. század (Magyar Nyelvtudományi Társaság, Buda-
pest, 1993.);] 

2 Benkö Loránd: A magyar családnév-változtatás kérdései. Magyarosan (folyóirat), 1948. évi 
2. füzet, 40-45. 

3 Kálmán Béla: Vezetéknevek és történelem. Névtani Értesítő, 1. Budapest, 1979. 9-13. A 
„törvény", amire utal, valójában II. József 1787. 23-i rendelete, melyről az alábbiakban lesz szó. 

3/a Engel Pál: Egy bácskai jobbágynévsor 1525-ből. Történelmi Szemle, 1995/3, 353-364. 
4 Kovács Alajos: A nevek és névváltoztatások statisztikája. Magyar Statisztikai Szemle, 1930/3, 

236. 
5 Vó. Kálmán Béla: i. m. 10-12. 
6 Telkes Simon: Hogy magyarosítsuk a vezetékneveket? Budapest, 1906. 54. 
7 Telkes: i. m. 53. Telkes, könyvének 53-54. oldalán szó szerint közli a szóban forgó 10.426/aul. 

sz. alatt kelt rendelet 1. §-ának szövegét. 
8 Ld. Telkes: i. m., 54-55. 
9 Uo. 

10 Uo. 
11 Karády Viktor: Egyenlőtlen elmagyarosodás, avagy hogyan vált Magyarország magyarnyelvű 

országgá. Századvég, 1990/2, 8-9. E koncepció kifejtése meghaladja e dolgozat kereteit. Érzékelteté-
sére elég, ha az 1868:XLIV tc. preambulumát idézzük: „Minthogy Magyarország összes honpolgárai 
az alkotmány alapelvei szerint is politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, az oszthatatlan egy-
séges magyar nemzetet, melynek a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez is tartozzék, egyen-
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jogú tagja; minthogy továbbá ezen egyenjogúság egyedül az országban divatozó többféle nyelvek 
hivatalos használatára nézve, és csak annyiban eshetik külön szabályok alá, amennyiben ezt az 
ország egysége, a kormányzat és a közigazgatás gyakorlati lehetősége s az igazság pontos kiszolgál-
tatása szükségessé teszik; a honpolgárok teljes egyenjogúsága minden egyéb viszonyokat illetőleg 
épségben maradván..." 

12 Ld. Karády: A zsidóság polgárosodásának és modernizációjának főbb tényezői a magyar 
társadalomtörténetben. In: A zsidókérdésről. Szombathely, 1989. 95-135. 

13 Szövegét és értékelését ld. pl. Mikó Imre: Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika c. köny-
vében (az 1944. évi kolozsvári kiadás reprintje, Optimum kiadó, é. п., 65-69. 

14 Ld. pl. uo. 501-506.; megjelent az Országos Törvénytárban 1868. december 9-én 
15 A Bánffy-kormány nemzetiségi politikájának dolgozatunk tárgyához közel álló vonatkozásai 

közül ki kell emelni a honvédelmi miniszter 1896. évi 65788. sz. rendeletét (forrás: Kemény G. Gábor: 
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában П. kötet (1892-1900) 
Budapest, 1956. 503-504.) amely kötelezővé tette a nem magyar ajkú sorkötelesek utóneveinek 
magyarra fordítását és a különböző okmányokban ilyképpen való szerepeltetését; továbbá a község-
és egyéb helynevekről szóló 1898. évi IV tc-et, amely kivonta a települések névadását a községek 
hatásköréből, átruházván ezt a feladatot a központi kormányra, lehetővé téve azt, hogy magyar 
neveket adjanak nemzetiségek által lakott községeknek is. 

16 Karády, Századvég 1990/2, 9. 
16/a Fo r rás: Magyarország története 1848-1890. (Főszerk.: Kovács Endre) Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1979. II. kötet, 1149. 
16/b Forrás: Magyarország története 1890-1918. (Főszerk.: Hanák Péter) Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1983. I. kötet, 414. 
17 A cs. kir. polgári és katonai kormányzónak 1849. dec. 15-i, 3366. sz. (erd. helyt.) rendelete 

„a lefolyt évek alatt a magyar ministerium helybenhagyásával történt névváltoztatások iránt". Ol-
vasható Telkes: i. m. 57-59. oldalán. 

18 Ld. uo. 
19 A cs. kir. polgári biztos 3724/G. sz. rendelete. Olvasható Telkes: i. m. 60. 
20 Telkes: i. m. 61-62. - Telkes egyenként felsorolja a néwáltoztató személyeket. 
21 1850-től 1863-ig minden hatósághoz intézett beadványt 15 krajcáros bélyeggel kellett ellátni. 

1862-ben az 1850. évi ideiglenes bélyegtörvényt módosították, és ennek 43. с. 1. pontja szerint a 
bélyeg névváltoztatásra 5 forintban állapíttatott meg. Telkes: I. m. 62. 

22 A társaság hivatalosan 1881. április 18-án alakult meg, miután a BM elfogadta alapszabályát, 
s megtartották alakuló közgyűlésüket. A társaság iránti érdeklődés a századforduló után csökkent, 
majd elenyészett, olyannyira, hogy a belügyminiszter 94.618/1909. B. M. sz. rendeletével a társaságot 
„önmagától megszűntnek jelentette ki", továbbműködését betiltotta. A rendelet indokai között az is 
szerepelt, hogy a társaságnak akkorra tulajdonképpen csak egyetlen tagja maradt: az alapító Telkes 
Simon. (Ld.: Belügyi Közlöny, 1909. évi 43. szám, 1909. október 3., 563. oldal.) A társaságról ld. még 
Telkes idézett munkáját. 

23 Telkes i. m. 74-78. 
23/a Ld. Karády kimutatását a zsidók részarányának megemelkedéséről az 1881-1885 közötti 

néwáltoztatók között. Karády, Világosság 1993/3, 56. 
24 Ezzel kapcsolatban ld. pl. Telkes i. m. 84-95. 
25 Az 1918 utáni gyakorlattal ellentétben, amikor a keresztény-nemzeti kurzus a zsidóság 

névmagyarosítását — s általában véve: asszimilációját — inkább gátolni igyekezett, mintsem támo-
gatni azt, a dualizmus korszakában asszimilációjuk végigvitele volt a meghatározó álláspont. Ebből 
a szempontból érdemes hivatkozni a Szegedi Híradó 1872. január 24-i számában napvilágot látott 
cikkre. Ebben a cikkben — írja Telkes id. művének 66-67. oldalán — a szerző a zsidóság tömeges 
névmagyarosítása mellett szállt síkra, „...olyanformán, hogy hivatkozással II. József császárnak 1787. 
július hó 23-ról kelt...törvénytelen rendeletére, mellyel a zsidókat német vezetéknevek felvételére 
kényszerítette, figyelmeztette ezeket, hogy immár elérkezettnek véli az időt arra, hogy magyar ér-
zelmöknek az által is kifejezést adjanak, hogy azon reájok nézve szégyenteljes és őket polgártársaiktól 
elkülönítő válaszfalat, melyet az önkény emelt, lerombolják és hogy a magyar nemzethez való ben-
sőbb ragaszkodásuknak ez úton [ti. névmagyarosítással - К. I.] is jelét adják." 

26 Telkes: i. m. 78-79, és 84-85. 
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27 Az adatokat ld. Karády: Világosság, 1993/3. 55-56.; az 1890. évi népszámlálási adatokra 
vonatkozóan: Magyarország történeti kronológiája (Főszerk.: Benda Kálmán), Akadémiai Kiadó, Bp. 
1982, П1. kötet, 783-784.; 

28 ld. Mo. tört. krön. III. к. 783-784, és 819-820. 
29 Karády, Századvég, 1990/2 12-13. о 
30 Forrás: Belügyi Közlöny, 1899. évi 8. szám 213-214. о 
31 In: Karády: Világosság, 1993/3, 41. 
32 Az anyanyelvi és vallási adatokat a Magyarország a 20. században c. kötetből merítettem 

(Szerk.: Balogh Sándor. Kossuth, Budapest, 1985. 499-506. oldal. A felhasznált mellékleteket készí-
tette Föglein Gizella.) 

33 Pl. 4800/1923 M. E. sz. rendelet, 110.478/1923 VKM sz. rendelet, 1924. évi II. tc. Ezek 
elemzését lásd: Mikó i. m., 285-294. old. 

34 Ld. Tilkovszky Lóránt: Ez volt a Volksbund. A német népcsoport-politika és Magyarország 
1938-1945. Kossuth, Budapest, 1978., és Kolta László - Solymár Imre: Válogatott dokumentumok a 
Hűséggel a Hazához mozgalom történetéhez. Bonyhád, 1994. 

35 Kovács: M. Stat. Szle, 1930/3, 238. о 
36 A névválasztások gyakorlatával kapcsolatban ld. Benkő (1948/1949) munkáját. 
37 Az 1894-1918, az 1918-1932 közötti számok saját adatgyűjtésünk eredményei, az 1927-1929 

közötti adatok Kovács: M. Stat. Szle, 1930/3 239., az 1930.. évi: Uő: M. Stat. Szle, 1931/5, 528., az 
1931. évi: Uő: M. Stat. Szle, 1932/1, 57. 

38 Kovács: M. Stat. Szle, 1932/1, 57. 
39 Kovács: M. Stat. Szle, 1931/5, 528. 
39/a j n : Belügyi Közlöny, 1919. évi 45. szám, 605. sorszám alatt. 
40 Lásd pl.: 37870/1933. III. a. BM. sz. ügyirat, Belügyminisztérium Állampolgársági Főosztály 

irattára, (BM ÁFI) in: „Névváltoztatási ügyek", („N.ü.") 1933. évi iratcsomók. 
41 In: Magyarország története 1918-1919, 1919-1945. Főszerkesztő: Ránki György. Második 

kiadás; Akadémiai Kiadó, 1978. Budapest. - 778-801. old. ] 
42 MOL К. 429. „Kozma Miklós iratai", 20. csomó, 188/1936. BM. ein. szem. szám alatt. 

(Csupor utóbbi feltevése némileg túlzó, mert az egy kérelemre jutó néwáltoztatók száma valójában 
kevesebb volt az általa becsültnél, amint az a 10. táblázat II. és III. oszlopának összehasonlításából 
is kitűnik. A Csupor által jelölt időhatárok között a névmagyarosításban érintettek tényleges száma 
közelebb állt a 140 000-es — szintén megdöbbentően magas — értékhez, mint a 180 000-eshez.) 

43 A már többször idézett Kovács Alajos 1930-1932 között írt cikkeiben a névmagyarosítás 
statisztikai adatainak interpretálásán túl arra buzdítja honfitársait és a kormányt, hogy fogjanak 
össze a névmagyarosítás terjesztése érdekében. „Egészen természetellenes dolog, hogy mikor a ma-
gyar nyelv igyekszik minden fogalmat, minden tárgyat magyar néven nevezni..., akkor éppen a 
nemzetet alkotó személyek nagy része viseljen idegen hangzású neveket. Ott, ahol az idegen név 
tényleg túlnyomóan idegen származást takar, de az illető már magát nyelvileg és fajilag is teljesen 
magyarnak érzi, a teljes beolvadás végső követelménye a magyar név felvétele. Ha pedig valakinél 
az idegen név ellentmondást jelent még származásával szemben is, ott meg éppen nincs értelme ez 
ellentmondás fenntartásának. (...) Ezt a mostani állapotot fenntartani a nemzet érdeke ellen van." 
A néwáltoztatásra mint nemzeti érdekre vonatkozó posztulátumát eképpen támasztja alá: „A ma-
gyar névnek most sokkal nagyobb jelentősége van, mint a múltban. A magyarság a tudomány, a 
művészet, a sport terén ma sokkal többet szerepel a külföldön, mint azelőtt, annál fontosabb tehát, 
hogy tudósaink művészeink, sportolóink, akik a külföldön tiszteletet és megbecsülést szereznek a 
„magyar névnek', azok tényleg a magyar névnek szerezzék a dicsőséget, ne pedig valami német vagy 
szláv névnek, mert ez a dicsőség sohase olyan teljes, ha az a magyarságtól idegen névhez kapcsoló-
dik." Majd így folytatja: „Ha feltételezzük azt, hogy a mai Magyarország magyarságának csak 
70%-ban van magyar neve, és 30%-ban idegen nevű, akkor az idegen nevű magyarok száma több 
mint 2 000 000-ra rúg. Ahhoz, hogy a magyarság arculatáról ez a szépségfolt eltűnjön, vagyis hogy 
egy nemzedék alatt minden idegen nevű magyar ember magyar nevet kapjon, évenként legalább 
60 000-70 000 névmagyarosításnak kellene történnie a mostani 2000 helyett." Végül azokat a fela-
datokat fogalmazza meg, amelyekkel az államnak és a társadalomnak hozzá kell járulnia a névma-
gyarosítás minél szélesebb körű elterjesztéséhez: „...az államnak azzal, hogy minden módon meg-
könnyíti a magyar név felvételét, a társadalomnak pedig azzal, hogy erélyes mozgalmat indít a 
névmagyarosítás érdekében, eloszlatja azokat az indokolatlan rossz véleményeket és idegenkedést, 
amely eddig sok esetben megnyilvánult a névmagyarosítással szemben." (Kovács, M. Stat. Szle, 
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1930/3, 228-240. old. - Említést érdemel, hogy a fajvédő nézetektől sem mentes kiváló statisztikus 
hangsúlyozottan a magyar származású, illetőleg a „nyelvileg és fajilag már teljesen elmagyarosodott" 
idegen származású személyek névmagyarosítását szorgalmazta. Buzgalmának iránya tehát elkerülte 
a nem asszimilálódott idegen származásúakat, s igen homályosan fogalmazott akkor, amikor a zsi-
dóság névmagyarosításának mibenlétéről és szükségességéről írt. Némi utánaszámolással kiderül, 
hogy a magyarság létszámáról vallott — néhány sorral feljebb idézett — felfogása a nyelvileg asszi-
milálódott zsidóságot nem sorolja a magyarok közé.) 

Baja közönsége 1931-ben ünnepelte a szerb megszállás alóli felszabadulás 10. évfordulóját. A 
város polgármestere ebből az alkalomból névmagyarosítási mozgalmat indított útjára, ami látványos 
sikert aratott: 1931-ben 204 bajai ember neve magyarosíttatott meg, ami az ezévi összes névmagya-
rosítás 7%-ának felelt meg.**[Ld. Kovács: Névmagyarosítások 1931-ben. M. Stat. Szle, 1932/1, 56-57. 
] A néwáltoztatók kérelmeinek felterjesztéséhez a város vezetése uniformizált űrlapokat nyomtatott, 
s a kérelmezőknek csupán a kipontozott helyeket kellett kitölteniük. íme egy példány ezek közül: 
"""[Megtalálható: BM Állampolgársági Főosztály irattára, „Névváltoztatási ügyek" 1933. évi iratcso-
mók, 2428/1933. III. a. BM. sz. ügyiratban.] 

„Nagyméltóságú 
M. kir. BELÜGYMINISZTER Úr! 
Kegyelmes Uram! 
Baja város szerb megszállás alól történt felszabadulása 10-ik évfordulójának közeledtével ma-

gyar szívem ünnepi érzésével csatlakozom ahhoz a nemzeti egység szent célját szolgáló hazafias 
mozgalomhoz, mely Baján az emlékezetes alkalommal az idegen hangzású családi névnek magyar 
névvel való felcserélését tűzte zászlajára. Meggyőződésem, hogy nevem magyarosításával az öntuda-
tos nemzeti érzés e külső nyilvánítása által hazafiúi kötelességemnek teszek eleget és ezért kérem 
Nagyméltóságodat, hogy családi nevemnek a magyar hangzású .... névre leendő változtatását, illetve 
magyarosítását megengedni kegyeskedjék kiskorú gyermekeimre is kiterjedő hatállyal. 

Kérelmemhez csatolom: 
Kérésem megújításával vagyok Nagyméltóságodnak 
Baja, 1931. évi ....augusztus hó...5...-n 
alázatos szolgája:..." 
44 Tilkovszky Lóránt: Hét évtized a magyarországi németek történetéből. 1919-1989. Kossuth, 

Budapest, 1989. 81. 
45 Tilkovszky Lóránt: Ez volt a Volksbund. A német népcsoport-politika és Magyarország 1938-

1945. Kossuth, Budapest, 1978. 10-11. 
46 BM. ÁFI „N. ü.", 1938. évi 16. iratcsomó, 5362/1938. BM. sz. ügyirat: Dobrovits Sándornak, 

a M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal alelnökének 1.943/1938. sz. felterjesztése Széli József belügy-
miniszterhez. 

47 Ld.: Kovács: M. Stat. Szle, 1932/1, 56. 
48 BM ÁFI. „N. ü." 1933. évi 2. iratcsomó, 5540/1933. és 5694-5704/1933. sz. a. 
49 Ld.: BM ÁFI, „N. ü.", 1938. évi iratcsomók, 3.544/1938. sz. a. 
50 Uo. 1946. évi iratcsomók, 82.301/1946. sz. a. 
51 Uo., 1956. évi iratcsomók, N-953-16/4/1956. sz. a. 
52 Uo. 1944. évi iratcsomók, 7434/1944. sz. a. 
5 3 Uo. 1933. évi iratcsomók, 59.797/1933. és 55.773/1933. sz. a. 
54 Uo. 1933. évi iratcsomók, 54.090/1933 és 266.368/1933. sz. a. 
55 Uo. 1933. évi 53. i. cs. 268.249/1933. sz. a. 
56 Uo. 1933. évi 53. i. cs. 268.253/1933. sz. a. 
57 Uo. 1933. évi iratcsomók, 55.351/1933. sz. a. 
58 Uo. 1933. évi 53. i. cs., 268.255/1933. sz. a. 
59 Uo. 1933. évi 53. i. cs. 268.251/1933. sz. a. 
60 Uo. 9816/1935. sz. ügyirat in:1944. évi iratcsomók 2998/1944. sz. a. 
61 Uo. 1944. évi iratcsomók, 7485/1944 . sz. a. 
62 Uo. 1933. évi 53. i. cs. 268.252/1933. sz. a. 
63 Uo. 1943. évi iratcsomók, 24084/1943. sz. a. 
64 Ld. Csupor Tibor: Mikor Csíkból elindultam. Szépirodalmi, Budapest, 1987. (Különösen 

133-153.) A. Sajti Enikő: Székely telepítés és nemzetiségpolitika a Bácskában, 1941. Nemzetiségi 
füzetek, 6. Budapest, 1984. 

65 BM. ÁFI. „N.ü." 1941. évi iratcsomók, 6341/1941. sz. a. 
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66 BM. ÁFI. „N.ü.", 1943. évi iratcsomók, 21.440/1943. sz. a. 
67 Magyarországi Rendeletek Tára, 74. évfolyam, 1940, III. kötet, 3243. oldal. 
68 Karády, Világosság 1993/3. 56. 
69 Kovács Alajos: M. Stat. Szle: 1930/3, 239., 1931/5, 527-528., és 1932/1, 56-57. 
70 Az említett kimutatás szerint 1933. augusztus 1. és 1935. október 16. között összesen 68.019 

névváltoztatási kérelem érkezett a BM-be. Ebből 1935. október 16-ig 62.621 ügy nyert elintézést, 
5.398 ügyben addig még nem hoztak döntést. Ez azt jelenti, hogy az elhúzódó ügyek 64%-a izraelita 
folyamodóké volt. Összehasonlításként: az 1933-ban beadott kérvények kb. 16-18%-a származott 
zsidó származásúaktól. 

71 MOL K.429. Kozma Miklós iratai, 20. csomó, 188/1936. BM. ein. szem. sz. irat. 
72 BM. ÁFI. „N.ü." 1938. évi 16. i. cs., 5362/1938. sz. a. Dobrovits Sándornak, a m. kir. Központi 

Statisztikai Hivatal alelnökének 1.943/1938. sz. beszámolója az 1937. évben engedélyezett névma-
gyarosításokról. 

73 Mindig csak maradék népességet érinthet, tehát olyanokat, akik az adott populáció tagjai 
közül addig kimaradtak valamilyen népmozgalmi aktusból 

74 Karády, Világosság, 1993/3. 45-55. és 57-59. 
75 BM. ÁFI, „N.ü.", 1945. évi 11. i. cs., 2388/1945. sz. a. 
76 ld. pl.: BM. ÁFI, „N. ü.", 1945. évi 4. iratcsomó, 1019/1945. BM. sz. ügyirat; Uo. 1945. évi 

11. iratcsomó, 2531/1945. BM. sz. ügyirat. - A budapesti városháza ilyen irányú tevékenységére 
vonatkozóan ld. az 50.400/1945. BM. sz. rendeletet a Magyar Közlöny 1945. évi 187. számában (1945. 
november 28.) 

77 Forrás: az 1945. évi névváltoztatási ügyek iktatókönyvei a BM. ÁFI-ban, továbbá: Rácz Béla: 
A Belügyminisztérium újjászervezése (1944. december - 1948. július) Levéltári Közlemények, 
1970/1., 93. oldal., valamint az 50.400/1945. BM. számú rendelet. (Magyar Közlöny, 1945. évi 187. 
szám, 1945. november 28.) 

78 Az 1945. és 1946. évi adatokat a BM. ÁFI-ban található iktatókönyvekből nyertem, az 1947. 
és 1948. évre vonatkozó számok becslések: az 1947. évi az dossziék évi mennyisége és az iratcsomók 
száma közötti összefüggésen alapul, az 1948. évi pedig az általam feldolgozott anyag és a mintavételi 
arány szorzatán.. 

79 László Péter: Népességcsere Bonyhádon 1944-1948-ban (In: Tanulmányok Bonyhád törté-
netéből, Bonyhád, 1987. 163-212.); Füzes Miklós: Modern rabszolgaság. Magyar állampolgárok a 
Szovjetunió munkatáboraiban. Formatív Kft. Budapest, 1990. 

80 Ld. 12.330/1945. M. E. sz. rendelet, Magyar Közlöny, 1945. évi 211. szám, 1945. december 29. 
81 Ld. a 12.200/1947. Korm. sz. rendeletet. Magyar Közlöny, 1947. évi 245. szám, 1947. október 28. 
82 Ld. pl. Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 1945-1948 között. Kecskemét, 1993.; és 

Balogh Sándor: Magyarország külpolitikája 1945-1950. Kossuth, Budapest, 1988. 77-102. - Továbbá: 
MOL, XIX-B-l-r. 89. doboz 846/1948. sz. a.: a BM államtitkárának tájékoztatása a Legfőbb Állami 
Számvevőszék elnöke számára, 1948. dec. 30-án. 

8 3 Az 1949. évi népszámlálás során a népességnek már csak 0,2%-a vallotta magát német 
anyanyelvűnek, míg 1941-ben, a trianoni területen még 5,1%! Ld: Magyarország a 20. század-
ban...500-501. 

84 Karády Viktor: A Shoa, a rendszerváltás és a zsidó azonosságtudat válsága Magyarországon. 
In: Zsidóság, identitás, történelem. T-Twins kiadó, Budapest 1992. 23^45.; és Kovács András: Iden-
titás és etnicitás. (Zsidó identitásproblémák a háború utáni Magyarországon). In: uo., 97-113. Vala-
mint: Svéd László: A magyar zsidóság és a hatalom. 1945-1955. (In: Múltunk, 1993/2-3. 248-298.);. 

84/3 Ld. Tóth Ágnes: i. m. 19-20. 
86 In: Tóth Ágnes: i. m. 152-194. és Balogh Sándor: i. m. 103-131. 
86 Magyar Közlöny, 1945. évi 11. szám, 1945. március 24. 
87 A rendelet hiteles példányát eddig még nem sikerült megtalálni. Azonban a BM. Állampol-

gársági Főosztályának irattárában lévő, „Névváltoztatási ügyek, 1945, 35 001-40 000." feliratú ik-
tatókönyvében fellelhető a rendelet kibocsátásának időpontja, továbbá a körrendeletben foglaltakat 
az egyes konkrét névváltoztatási ügyek aktáihoz csatolt, alispánoknak, ill. polgármestereknek cím-
zett utasítások is tartalmazzák. 

88 Magyar Közlöny, 1945. évi 65. szám, 1945. július 1. 
89 Magyar Közlöny, 1945. évi 211. szám, 1945. december 29. 
90 Felmérésünk eredménye 
91 Felmérésünk eredménye 
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92 Felmérésünk eredménye 
9 3 BM. ÁFI, „N.ü." 1951. évi 2. i. cs., Fe-5151-32/1951. sz. a. 
9 4 1945 augusztusa után a kérelmezők felekezeti hovatartozására hivatalosan már nem kér-

deznek rá. Ám a kérelmek szövegében és a csatolt okmányokon még megtalálhatóak ezek az adatok. 
Ám ahogy az idő előrehaladt, egyre kevesebb ilyen utalással lehet találkozni, annál is inkább, mert 
az újabb keletű anyakönyvi kivonatokon vallásra utaló bejegyzés már nem szerepelt, továbbá a 
kérelmezők többsége inkább elhallgatta felekezeti kötődését. 



Erős Vilmos 

SZEKFÜ ÉS MÁLYUSZ VITÁJA 
A „MAGYAR TÖRTÉNETIRŐL* 

A „Magyar Történet"-ről 

Szekfű Gyula és Mályusz Elemér vitájának** következő fejezetét a két vi-
lágháború közötti történetírás összefoglaló szintéziséről, a Szekfű és Hóman Bá-
lint által 1928 és 1934 között írt „Magyar Történet" felfogásáról való vita alkotja. 
Mint közismert a „Magyar Történet" megírásának fő célja az volt, hogy a trianoni 
felbomlást követő új helyzetben a bethleni konszolidáció és a Klebelsberg-féle 
konzervatív „neonacionalizmus" eszmei-politikai légkörében újraértelmezze, „át-
értékelje", szintetikusan összefoglalja a magyarságnak az Európában elfoglalt he-
lyét, politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális beilleszkedését és évezredes fejlő-
dését. Az opus fő nóvuma, hogy a két szerző, támaszkodva az európai történet-
írásnak a múlt század nyolcvanas éveitől meghonosodó új eredményeire s részben 
a szerzők (különösen Szekfű) néhány előtanulmányára, történetünket Dilthey, 
Lamprecht, Troeltsch, Huizinga és mások nyomában a lelki-pszichológiai jelen-
ségek, nagy világnézeti áramlatok történetformáló szerepére építő „szellemtörté-
neti" módszer jegyében írták át, melyek lehetőséget adtak — a hagyományos 
történetírás által szétszakított — gazdasági, társadalmi, művelődési jelenségeknek 
a szintetizálására. 

„Míg a régi történetkönyvek egymástól elszakítva tárgyalták a politikai, gaz-
dasági, társadalmi, művelődési, irodalmi fejlődést — írják a szerzők a Bevezetőben 
az általuk zsinórmértékként használt szellemtörténetről — s a fejezetek tartalma 
közt alig volt élő kapcsolat, a mai történetírás a szó igazi értelmében vett műve-
lődéstörténeti, ma szellemtörténetinek is nevezett módszer előnyeit kihasználva 
a nemzeti történetet nem osztja ily mezőkre, nem állít korlátokat az egyes rész-
fejlődési folyamatok közé, hanem az egész történetet mint egyetlen szerves folya-
matot fogja fel. A gazdasági viszonyoknak meg van a hatásuk az irodalmiakra s 
a nagy világnézeti áramlatok szinte szuverén erővel gyúrják és alakítják át a 

* A tanulmány első része a Századok 1995. évfolyamának 3. számában jelent meg, „História 
regnum - História populum. A Szekfű-Mályusz vita kialakulása" címmel. Közleményemben elmu-
lasztottam annak jelzését (s ezt ezúton pótolom), hogy Vámos Ferenc kifejezése — história regnum, 
história populum — nem felel meg a latin nyelv szabályainak, hiszen a helyes többes genitivusok: 
regnorum, illetve populorum. Ugyanakkor Vámos alapjában helyesen ragadja meg a két történész 
közötti vita egyik elvi alapját, hiszen Szekfű valóban államközpontú, birodalmi történetírást művel, 
míg Mályusz a társadalom és a nép történetének vizsgálatát helyezi kutatásainak centrumába. 

** A dolgozat részlet egy a két történész vitáját feldolgozó nagyobb tanulmányból. A vita több 
mint két évtizeden keresztül tartott s a magyar történelem legkülönbözőbb területeire terjedt ki. A 
tanulmány első része a „Három nemzedék"-kel kapcsolatos vitát dolgozta fel. 
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társadalmi, gazdasági és politikai viszonyokat. Amint egy ember sem állhat meg e-
gyedül, úgy az emberi történet hatóerői sem működnek elszigetelten; mindnyájan 
együtt és egyszerre hatnak s közöttük a megfoghatatlanok, a lelkiek azok, melyek 
primér voltukban minden egyebet irányítanak, mindennek megadják a mértékét."1 

(Itt nyomban érdemes megjegyezni, hogy a szellemtörténeti kategóriák al-
kalmazása — mint erre a mű megjelenésekor már Erdélyi László is rámutatott2 

— nem egyforma mértékben érvényesült; a Hóman által írt rész, paradox módon, 
hiszen ő írta pl. a szellemtörténet magyarországi alapvetéséül szánt módszertani 
könyv, „A magyar történetírás új útjai" (1931) programadó tanulmányát, inkább 
államtörténeti jellegű. A Szekfú által írt fejezetek ezzel szemben inkább művelő-
déstörténeti jellegűek, melyet nevezett tanulmányában Hóman is a szellemtörté-
nettel azonosított.) 

Az egész két világháború közötti korszak szemléletét összefoglalni kívánó 
szintézisben Szekfű a szerkesztés módosulása folytán (eredetileg csak az 1526 
utáni történet megírására kapott megbízást) a Mátyás trónra lépésétől saját koráig 
terjedő időszak történetét írta meg. 

Mint utaltunk rá, Szekfű munkájának egyik fő újdonsága a szellemtörténeti, 
művészettörténeti kategóriák alkalmazása. Művében Mátyás uralkodásának ide-
jét, illetve a 16. század elejét tekinti a reneszánsz magyarországi kibontakozása 
és elterjedése időszakának. A hagyományos történetfelfogással szemben, mely Má-
tyás hódító törekvéseit a török elleni hatékonyabb védekezés szándékával magya-
rázta, Szekfű mindezt a reneszánsz egyéniség erkölcsi kötöttségeken túlemelkedő 
spontaneitásából és hatalmi vágyából vezeti le. Szekfű szerint a reneszánsz egyik 
legfőbb sajátossága ugyanis a keresztény erkölcsiség megtagadása, a modern nem-
zetállam megteremtése, melyben az uralkodók tetteit — a középkor univerzaliz-
musával szemben — a csupasz önérdek, az önfenntartás, a hatalom kiterjeszté-
sének igénye irányítja. (Felfogásában egyébként a reneszánsz Magyarországon 
csak a 16. század első harmadáig tartott, utána a barokk 18. századi elterjedéséig 
egyfajta „kulturális mozdulatlanság"figyelhető meg az országban.) 

Rátérve a 16. század időszakára a historikus a saeculum legfőbb gondjának 
az ország három részre szakadását, a reformációval kezdődő vallási ellentéteket, 
az egységes magyar állameszmének ellentmondó Erdély megteremtését látja. 
Szekfű koncepciójának egyik legtöbb vitára alkalmat adó eleme a nyugati ország-
rész és a keleti országrész fejlődésének a szembeállítása, pontosabban az a tézis, 
hogy a Habsburgok hatalmába került nyugati országrész képviselte inkább a ma-
gyar állameszme folytonosságát s az európai szellemi hatásoknak jobban ki volt 
téve, mint a keleti, Szapolyai János birtokán maradt országrész. 

„A tradíciót, az ősivel való összefüggést, a nyugati fél tartotta fenn — olvas-
hatjuk az első kiadás IV kötetében —, az, amely egyúttal, idegen eredetű király 
alatt, idegen tartományokkal szoros összefüggésben, az európai hatásoknak is 
sokkal inkább ki volt téve, mint a magyar állam bármikor előbb, talán Szent 
István óta soha ennyire. Régi magyar tradíció és európai nyugati hatás, ez a két 
erő munkál most és hozza létre a Habsburgi államot, a magyar nemzet politikai 
életének négyszáz éven át tradicionális formáját."3 



SZEKFŰ ÉS MÁLYUSZ VITÁJA A „MAGYAR TÖRTÉNET "-RŐL 455 

A 16. század másik legjelentősebb momentumának a reformáció megjelené-
sét tartja, s értelmezésében a protestantizmus gyors elterjedése nem a katoliciz-
mus belső gyengeségéből fakad, hanem, mert ezt korábban a király és a rendek 
tudatosan meggyengítették. A magyarországi reformáció jelentőségét abban látja, 
hogy reakciójával, az ellenreformációval együtt nyugati, európai jelenség, azaz 
itteni elterjedése művelődésünknek a nyugati, keresztény közösségbe való tarto-
zását bizonyítja. 

(Szekfű 16. sz-ról festett portréjának nevezetes vonása még az e században 
kifejlődött nagybirtok történelmi szerepének igazolása. A nagybirtok ezt a törté-
nelmijelentőségét onnan kapja, hogy ebben az időszakban a török elleni védekezés 
fő bázisául szolgál s így nemzetvédő, nemzetfenntartó funkciója van. Későbbi, 18. 
századi pozitív szerepe pedig az ország újratelepítésének elősegítése.) 

Erdély történetének tárgyalása már a „Magyar Történet" 17. századról al-
kotott képére vezet át. Szekfű Erdély-portréjának sajátos vonása, hogy (ellentét-
ben pl. a dualizmus idején uralkodó történeti képpel) Erdélyt nem tekinti a nem-
zeti és vallásszabadság, a modern, demokratikus Magyarország bölcsőjének. Vé-
leménye szerint Erdélyt török diktátum szülte, szultáni parancsszóra. Berendez-
kedése nem alkotmányos, hanem abszolutisztikus, sőt patrimoniális jellegű s lé-
nyegében a Tiszavidék gazdag területének támogatása tartja fenn; Báthorytól A-
paffy-ig (Bethlent kivéve) nagybirtokosok a fejedelmek s igazi toleranciáról a fel-
világosodás idejéig egész Európában nem beszélhetünk. 

Ebbe a képbe illeszkedik azután a 17. századi rendi függetlenségi mozgalmak 
s pl. Bethlen Gábor megítélése is, akiről a „Magyar Történet" írásával egyidejűleg 
jelenteti meg nevezetes monográfiáját. Ez utóbbi portréjának magva, hogy műkö-
dését főként Meinecke „Die Idee der Staatsraeson" (1924) című művében meg-
rajzolt 17. századi abszolutisztikus törekvésekből, egyfajta korszellemből és ba-
rokk „lelki alkat"-ból vezeti le. Ennek alapján pedig — ellentétben pl. Rugonfalvi 
Kis István 1923-ban megjelent életrajzával — Bethlent nem a nemzeti és vallás-
szabadság védelmezőjének, s főként nem alkotmányos keretek között uralkodó 
, jámbor" fejedelemnek, hanem elsősorban egyéni ambícióktól, önzéstől és terjesz-
kedési vágytól fűtött, az eszméket csak frázisnak tekintő „hegemón"-nak tekinti, 
aki tulajdonképpen továbbviszi a Bocskay által kitalált, Erdélynek a Habsburg 
Magyarországtól való függetlenségét valló s így az országot megosztó kis-magyar 
vagy keleti-magyar tradíciót. 

Bethlennek ezzel az interpretációjával szerves összefüggésben van azután 
Szekfűnek a magyarországi rendiség és a Habsburg abszolutizmus viszonyáról 
alkotott képe. Ebben, bár elismeri a rendek Habsburgokkal szembeni küzdelmé-
nek a nemzeti függetlenség és alkotmányosság megőrzése szempontjából való bi-
zonyos jelentőségét, a rendiség szerepét összességében (s ez nagy visszalépés pl. 
„A magyar állam életrajzá"-hoz képest) negatívan festi le, mert szerinte küzdel-
mük igazából nem nemzeti célokat szolgál, hanem önző módon saját nemesi pri-
vilégiumaik megerősítését tartják legfőbb eszményüknek, aminek következménye 
a jobbágyság helyzetének romlása és a polgári fejlődés kibontakozásának elakasz-
tása. Szekfű szerint ezt támasztják alá a rendi-függetlenségi küzdelmek során 
kialkudott — pl. az 1608-as vagy az 1647-es — törvények is, amelyekben a ne-
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messég tulajdonképpen a jobbágyok további röghöz kötését, illetve a városok or-
szággyűlési képviseletének jelképesre való redukálását alkudta ki.4 

Szekfű szintézisének a későbbiekben legtöbb vitára okot adó pontja a 18. 
század „átértékelése" volt. Ennek az átértékelésnek a legfőbb sajátossága, hogy 
szemben a dualizmus kora nemzeti-romantikus iskolájának felfogásával (vö. Toldy 
Ferenc értékelése), mely ezt nemzetietlennek és a nemzet hanyatló periódusaként 
értékelte, Szekfű egyrészt ezt az időszakot tekinti a magyarországi barokk kibon-
takozásának. Másrészt nem hanyatló, hanem éppen virágzó, a nemzeti fejlődés 
tetőpontját jelentő epochának festi le, melynek fő pozitívuma, hogy a 16-17. század 
időszakával szemben megszűnnek a nemzeti egységet szétszakító nagy ellentétek, 
így pl. a vallási, protestáns-katolikus, keleti-nyugati magyar (rendiség-abszolu-
tizmus) szembenállás és a Habsburgok segítségével helyreáll az ország területi 
integritása is. Mindezek megteremtették az ország újjáépítésének, a lakosság új-
ratelepítésének, a nemzeti erőgyűjtésnek az időszakát, amely historikusunk szá-
mára azért is különösen kedves, mert mindez a katolikus barokk világnézet ke-
retein belül ment végbe, melynek fő elvei: vallásosság, társadalmi béke és suum 
cuiqe, a Habsburgok iránti hűség, a felsőbb osztályok tekintélyén alapuló társa-
dalmi hierarchia. (Mindezt magukba sűrítik a barokk világnézetet megtestesítő 
jezsuita iskoladrámák szerzői és a jezsuita történetírók is.) 

Szekfű egy későbbi bírálója, Tarnai Andor így foglalja össze ezt az idilli ba-
rokk-képet; 

„А XVIII. század függetlenségi harcaival szemben a 'nemzetietlen' kort az 
uralkodóházhoz való hűség jellemzi, a dinasztia, viszonzásul az őszinte ragaszko-
dásért, a rend, a békés építőmunka évtizedeit juttatja az országnak. A kor vezető 
alakja a királynő, Mária Terézia. A fejlesztés politikájának hajtóereje nem vala-
miféle racionalista program, hanem a királynő mélyen vallásos, katolikus meg-
győződése, emberszeretet, anyai ösztön vezeti az uralkodót konzervatív reform-
jaiban. Ezek eredményeképpen minden néposztály békés egyetértésben munkál-
kodik a haza boldogságán. A kor vezető emberei a katolikus erkölcs hősei: vallásos 
értékrendszer irányítja tetteiket, s az egész nép boldogságát morális meggyőző-
désből igyekeznek megvalósítani; munkásságukban harmóniába olvad a termé-
szetfölötti rendeltetés és az e világi érdek, az általános emberi és a nemzeti cél. 
A kor kulturális életének a jezsuiták az irányítói; övék az iskola, kezükben a 
tudomány, ők hirdetik az erényes élet alaptörvényeit. Nemzeti szempontból rend-
jüké az érdem, hogy először alakul ki egységes nemzeti történetszemlélet. 

A magyar barokknak ezt a vonzó világát a felvilágosodás rombolja össze, 
amellyel a külsőleges, idegen eszmerendszerek érvényesültek, mozgásba jöttek a 
politikai szenvedélyek, eláradtak a 'nemzeti bűnök', s mindez végeredményben a 
szentistváni állam összeomlásához vezetett."5 

Mint az idézetből már kiderül, a barokk ez idilli képével áll szemben a fel-
világosodás, mely a történeti műltat, a hagyományt figyelmen kívül hagyó racio-
nalizmusával, vallásellenességével, a hierarchikus elvet megtagadó társadalmi 
szerződés-elméletével és kozmopolitizmusával lényegében a társadalmi egyensúlyt 
felbontó, az alsóbb társadalmi rétegek uralmát megteremtő francia forradalom 
jakobinus diktatúrájának vérfolyamát antedatálja. 
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Ennek keretében értelmezi át a magyar jakobinus mozgalmat is, melyet a 
nemzeti romantikus történetírás sikeresen illesztett bele a magyar alkotmányos 
szabadság védelmében a Habsburgok ellen folytatott többévszázados küzdelembe. 
Szekfű, főként Fraknói, de Mályusz megállapításaira is építve, pusztán a Habs-
burg udvar fizetett besúgójának, a személyes bosszúvágytól vezérelt Martinovics-
nak az összeesküvését látja benne.6 

A 19. századról alkotott kép legjellemzőbb vonása, hogy alapjaiban érvényes-
nek tartja a „Három nemzedék" koncepcióját. Ennek ellenére jelentős hangsúly-
eltolódásokat figyelhetünk meg. Ennek legjellemzőbb vonása, hogy míg a „Három 
nemzedék"-ben egyértelműen Széchenyi s vele együtt a „politikai romantika" 
számított a nemzet mérföldkövének, a „Magyar Történet"-ben Szekfű lényegesen 
nagyobb teret szentel a centralisták, valamint az alkotmányosságért küzdő Kos-
suth pozitív szerepének érzékeltetésére. 

Az 1848-ig terjedő időszak fő ellentétét inkább a rendi nacionalizmus és a 
reformnacionalizmus oppozíciójában látja, s ez utóbbinak Széchenyi és Kossuth 
már szinte egyforma jelentőségű képviselője. 

A ,,Magyar Történet" korabeli fogadtatásáról 

A „Magyar Történet" (különösen a Szekfű által írt rész), mint a Bethlennel 
hatalomra jutott berendezkedés összefoglaló szintézise már megjelenése pillana-
tában támadások össztüzét váltotta ki. 

A legszenvedélyesebben támadók egyik táborát a — Várdy Béla kifejezésével 
— „nemzeti romantikus" iskolához tartozó, főként debreceni történészek, Rugon-
falvi Kis István, Csuday Jenő és Zoványi Jenő alkották. A nemzeti romantikusok 
Szekfű legfőbb fogyatékosságát (kapcsolódva „A száműzött Rákóczi" és a „Három 
nemzedék" hasonló érzelmi-indulati mezőben fogant támadásaihoz) abban látták, 
hogy perhorreszkálja nemzeti múltunkat, leértékeli nemzeti nagyságainkat, 
mondván, hogy pl. Mátyást, Bethlent vagy Rákóczit nem a nemzeti vagy vallás-
szabadság ideális motívumai, hanem személyes, önző érdekeik, főként hatalom-
vágyuk motiválta. Különösen fájlalták, hogy Szekfű tudatosan háttérbe szorította, 
sőt „kismagyarok"-nak fokozta le a dualizmuskori történetírás kedvenc témájá-
nak, a magyar nemzet évszázados közjogi-függetlenségi harcának, az alkotmányos 
szabadságért folytatott küzdelemnek a képviselőit és intézményeit (a fentieken 
kívül: vérszerződés, királyi tanács, nemesi vármegye, Erdély...stb.) és velük szem-
ben inkább a kiegyezők, a Habsburg pártiak (Nádasdy Tamás, Eszterházy Miklós, 
Károlyi Sándor) oldalára állt. Rendkívül sérelmesnek találták, hogy Szekfű nem 
ismeri el a reformátusok érdemeit a vallási türelem, a nemzeti érzés, a demokrácia, 
a felvilágosodás képviseletében. Zoványi Jenő a 18. századi kötetet bírálva pedig 
egyenesen katolikus szemszögből elfogult, felekezeti, ultramontán történésznek 
nevezi Szekfűt, aki igazából nem is szellemtörténész. 

„...nyugodt lélekkel állapítom meg egy katolikus világiról — írja a Száza-
dunkban is megjelent recenziójában Zoványi —, hogy a legjellegzetesebb felekezeti 
történetírást űzi. Történetíróink közül még katolikus papot sem tudok megne-
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vezni olyat, akinél csak megközelítő mértékben is találni lehetne annyi elfogult-
ságot és oly erős irányzatosságot, mint Szekfunél."7 

A szaktudomány részéről a legerőteljesebb bírálatot — a később ismerteten-
dő Mályusz mellett — Domanovszky Sándor fogalmazta meg. A több szempontból 
a pozitivizmushoz és a hagyományos történeti képhez ragaszkodó pályatárs min-
denekelőtt a keleti és nyugati magyar szembeállítást bírálja, s főként, hogy a 
magyar tradíciót a nyugati országrész tartotta fenn. (Szerinte a keleti fél még az 
európai kultúrhatásokat is jobban appercipiálta, pl. a lengyel reneszánsz hatásait 
emeli ki.) Eltér a véleménye Erdély, Bocskai, a rendiség, az 1608-as törvények 
megítélésében is, mert szerinte az ország egyesítésének legfőbb akadályai nem 
ezek, hanem sokkal inkább a Habsburgok voltak, akik főleg nyugati politikájukkal 
s nem a török kiűzésével törődtek. A rendekkel szemben álló Habsburg abszolu-
tizmus igazolását már csak azért sem tartja helyénvalónak, mert hiányzott a nép-
jóléti tartalma s rámutat, hogy a protestantizmus nem feltétlenül lelki szövetsé-
gese a töröknek, mint ahogy a jezsuiták Regnum Marianum gondolata sem a 
területi integritás legfőbb letéteményese, hiszen ez az integritás a török kiűzése 
után sem valósult meg s ezért ekkor már 1606 és 1608 örökösei küzdöttek. A 18. 
századi barokk képében pedig nem fogadja el, hogy ennek hatása csak a „keskeny 
nyugati földsávra", a főurak és a bécsi udvar hatókörére korlátozódik, ráadásul 
szerinte káros volt Szekfűnek a barokkot oly kedvező színben tüntetni fel, hiszen 
a józanabb, racionálisabb magyar szellemnek a klasszicizmus jobban megfelel. Itt 
is kitér a rendiség és az abszolutizmus ellentétére és bírálja Szekfut, mert mindenért 
a rendeket teszi meg bűnbaknak, holott szerinte a bécsi abszolutizmus legalább ak-
kora akadálya a fejlődésnek, amit bizonyít, hogy ahol nincs rendiség (Erdély) ott még 
regresszívebb a politikája (Szekfű ezt persze a távolsággal magyarázza). Összességé-
ben Domanovszky a „Magyar Történet"-et szellemtörténeti munkának tartja, mely-
nek fő érdeme, hogy a politikai történet mellett kitér a közigazgatás, gazdaság, tár-
sadalom fejlődésére is. Meglátása szerint azonban túl szűkmarkú az eseménytörté-
nettel, s benne a szintézis, a lelki megismerés elhamarkodott az analízissel szemben, 
nem az új kutatások részeredményein alapul.8 

(Meg kell itt jegyezni azonban, hogy a szaktudomány — sőt a Századok 
körének — „Magyar Történet"-tel kapcsolatos álláspontja nem feltétlenül eluta-
sító. Hiszen a Bethlen Gáborról készült monográfia okán kirobbant vita idején 
— többek között Móricz Zsigmond mellett — Hajnal István is védelmébe veszi 
Szekfűt R. Kis István és Alvinczi Péter protestáns oldalról jövő támadásaival szem-
ben, mondván, hogy a liberális történetírás, pl. Horváth Mihály szabadság-hős 
képével szemben Szekfű joggal emelte ki Bethlen mögött az egyéniség, a tetterő, 
a hatalomszerzés barokk motívumát. De nagy elismeréssel ír Szekfű köteteiről 
Holub József és Balanyi György is a Századok 1935-ös, illetve '37-es évfolyamában, 
mindkettő főként Szekfű szellemtörténeti újításait dicsérve. 

Holub egyértelműen helyesli pl. Szekfű reneszánsz és Mátyás-koncepcióját, 
egyetértve, hogy Mátyás nem azért törekedett a nyugati hódításra, hogy ennek 
birtokában leszámoljon a törökkel (amelyet nem tekintett olyan erőnek), hanem 
ez az erkölcsi kötöttségektől megszabadult reneszánsz individualizmus hatalom-
vágyából, spontaneitás-igényéből táplálkozott. Balanyi György pedig a szellemtör-
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téneti szintézisigényben mindenekelőtt azt értékeli, hogy az eseményekkel nem 
önmagukért, hanem a mögöttük meghúzódó értelem, a lelki tartalom megfejtése 
miatt foglalkozik s Szekfű munkáját egyenesen Szalay László magyar történeti 
szintézisével hozza párhuzamba, mindkettőnek elsősorban a prófétikus, nemzeti 
lelkiismereti önvizsgálatra intő üzenetét emelve ki.)9 

Szólni kell végül a „Magyar Történet" népi, illetve ezzel rokon oldalról tör-
ténő bírálatáról is, melyet Németh László és Bajcsy- Zsilinszky Endre fogalmaztak 
meg nevezetes írásaikban. Németh László, mint erre a szakirodalom rámutatott, 
már a „Tanú" időszakától rendszeresen figyelemmel kísérte Szekfű történetírói 
működését, s egyedül készített folyóiratában 1932-ben jelentette meg a „Magyar 
Történet" 18. századi kötetét ismertető recenzióját. Ismertetésében Szekfű külön 
erényeként sorolja elő kis részletekkel is ragyogóan jellemezni képes enciklopédi-
kus tudását, a legjobb regényekkel rivalizáló kompozíciós érzékét kiemelve, hogy 
a mű anyagát kronologikus rend helyett erős élményegységek, történelmi víziók 
tartják össze. A történész azonban, Németh László értékelése szerint, rossz irány-
ban elfogult („Kár, hogy ez a nagy történetíró nem igazi nagy természet is") és 
különösen Rákóczi, a rendi barokk és a felvilágosodás megítélését tartja torznak. 
A barokknak ez az idilli képe szerinte hazugság, lényegében a hatalom számára 
adott erkölcsi moratórium s Németh volt az első, aki rámutatott, hogy Szekfű e 
barokk képe tulajdonképpen a háború utáni bethleni berendezkedés igazolása. 

„Szekfű paradoxonai közt bizonyára az volt a legmerészebb — írja Németh 
László —, hogy Bethlennel szövetkezett (szövetség, mely nem Bethlent kompromit-
tálja) s ez a barokk-kép alighanem azt a mai barokkot védi, melyben a lélek és a 
nyelv közt a tolmács is elpirul." 

Az író a harmincas években azután több tanulmányt szentel még a „Magyar 
Történet" köteteinek, pl. az „Utóhang Szekfű Gyula Magyar Történetéhez" (Tanú 
1936), egészen a harmincas évek végén történő nagy Szekfű-ellenes leszámolásig. 
A „Szekfű Gyula" című, 1940-ben készült tanulmányban végül a „Magyar Tör-
ténet"-ről szólva kijelenti, hogy ebben a historikus bár a régi kuruc — labanc 
ellenkezésből európai látóhatárba akarta emelni történetünket, „senki úgy bele 
nem ragadt a kuruc-labanc kátyúba, mint ő" s Szekfű „A magyar állam életraj-
záéhoz képest sokkal inkább labanc irányban tolódott el. Ennek fő bizonyítékai, 
hogy Szekfű szerint a Szapolyai-párt a felelős azért, hogy Mohácsból nemzeti 
katasztrófa lett, a magyar állam folytonosságát a Habsburg országrész képviselte 
(nem Erdély), a magyar protestantizmus nem demokratikus mozgalom, hanem 
főurak terjesztették papjaikkal, Erdélyt pusztán szultáni parancsszó teremtette, 
a Bocskai szabadságharc nem a vallásszabadságért folyt elsősorban, a török hó-
doltság a felelős újkori történelmünk katasztrófáiért, Erdélyben soha nem volt 
vallásszabadság, a 18. századi barokk nem idegen, hanem magyar gyökerű, Mária 
Terézia a magyarság történetének szerencsés sorsfordulója.10 

,,Magyar renaissance-magyar barokk" 

A „Magyar Történet"-tel kapcsolatos vitákban állást foglalt Mályusz Elemér 
is, akinek „Magyar renaissance-magyar barokk" című tanulmánya a Budapesti 
Szemle 1936-os évfolyamában jelent meg, négy részletben.11 
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Az akkor már a budapesti egyetem középkori magyar tanszékén előadó tör-
ténészprofesszor tanulmányának bevezető részében mindenekelőtt legitimnek 
tartja a Dilthey, Troeltsch, Huizinga és mások által meghonosított világnézet-tör-
ténet (azaz szellemtörténet) művelését. Meglátása szerint azonban ezt a szocio-
lógiai nézőponttal kellene kiegészíteni, megvizsgálni, hogy a nyugati kultűrjavak 
hogyan terjednek el a társadalom különböző rétegeiben, mikor veszi át őket a 
felső, vezető réteg s hogyan szállnak alá később az alsó néprétegekbe. 

Mályusz szerint azonban a „Magyar Történet"-ben felállított világnézeti-, 
művészeti stílus-sor nem teljes és konzekvens, különösen azt hiányolja, hogy 
Hóman az általa írt részben nem használta e kategóriákat. Pedig az európai kul-
túra első nagy virágzását jelentő román és gótikus művelődés nálunk is elterjedt 
s ebben a vízválasztó, a kettő közötti átmeneti korszak, a 13. század. 

„Forrástanulmányokon, meg az irodalom gondos, széleskörű, nem ötletszerű 
felhasználásán alapuló hazai kutatásoknak — íija tanulmányában Mályusz — és 
az újabb logikus korszakjelölő törekvéseknek ez a teljes összhangja feljogosít ben-
nünket, hogy a XIII. századot, mint átmeneti korszakot tekintve, — építészetét 
eddig is átmeneti stílusúnak nevezte művészettörténetünk — az előtte lévő kort 
a romanika az utána következőt pedig a gótika szóval illessük."12 

Szekfű előadását szemügyre véve azután mindenekelőtt annak reneszánsz-
felfogását illeti kritikus szavakkal. Meglátása szerint a 15. században — Szekfű 
interpretációjával ellentétben — még nem beszélhetünk reneszánszról, legfeljebb 
a 16. században, de ez még ekkor sem kizárólagos. Másrészt Mályusz kimutatja, 
hogy idősebb pályatársa még Burckhardt reneszánsz-felfogását követi, aki szerint 
ennek lényege a doktrínákon és morális megfontolásokon felülálló, érzéki, hata-
lomvágyó, pogány „Ubermensch" lenne és Huizingára hivatkozva utal arra, hogy 
a tudomány már meghaladta ezt a felfogást. 

A periodizációkban elkövetett inkonzekvenciákban külön problémának tart-
ja ezután, hogy mi történt a reneszánsz és a barokk közötti majdnem két évszá-
zadban? Szekfű szerint mozdulatlanság. Mályusz értelmezésében azonban inkább 
a 16. századot kellene a magyar reneszánsz korának nevezni és a 17. század 
nálunk a nemzeti gyökerű barokk időszaka, ami abból a tényből következik, hogy 
kultúránk ekkor már szinte egyidejűleg átvette a nyugat-európai szellemi áram-
latokat. S ha így tekintjük, akkor nem kell alábecsülnünk az önálló magyar mű-
velődési törekvések belső erejét s nem kell szükségszerűnek tekinteni a 18. századi 
bécsi gyámkodást, mintha csak ennek közvetítésével kerülhettünk volna kapcso-
latba az európai műveltség élén haladókkal. 

„Középkori emlékeink tanúsága szerint ugyanis — olvashatjuk — a magyar-
ság tudatosan és egyre kisebbedő időkülönbséggel fogadta be a nyugati szellemi 
áramlatokat, azaz fejlődésének üteme egyre közelebb jutott az európaihoz. Ha 
tehát most a katholicizmus nagy felújulását jelentő barokkot hidegen fogadta 
volna, nemcsak bizonyságot tett volna amellett, hogy társadalmának katholikus 
fele és a klérus nem tudta saját erejéből elvégezni a reá váró munkát, hanem 
beismerte volna, hogy valami belső törés következtében általában képtelen az 
önálló magyar művelődés fejlesztésének terheit hordozni s így a XVIII. századi 
bécsi gyámkodást eleve szükségesnek tekinti. Ilyen zsákutcába vezet Szekfű súlyos 
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megállapítása, hogy a XVI-XVII. században a királyságbeli lakosság műveltségé-
ben mozdulatlanságra volt kárhoztatva."13 

Szekfű kritikusa ezután külön pontként analizálja a Rákóczi-szabadságharc 
toleranciagondolatát. (Itt kifejtett álláspontja, mint ismeretes, felbukkan „A Rá-
kóczi-kor társadalma" (1935) és „A türelmi rendelet" (1939) problémakörében 
készített tanulmányaiban is.) Álláspontjának veleje, hogy Rákóczi mozgalmával a 
magyar barokk időszaka lényegében véget is ér, hiszen itt már megfogalmazódik 
és — az erdélyi országgyűlési határozatok valamint a linzi béke hagyományait 
követve — megvalósul a modern tolerancia-gondolat, a vallási türelem elve, a 
lelkiismereti szabadságnak a hit dolgaiban való humánus biztosítása, ami már a 
felvilágosodás hazai meggyökerezését jelenti. 

A 18. századi bar о kit katolicizmus tulajdonképpen egy ezzel szemben kiala-
kult, idegen, Habsburg gyökerű, intoleráns és magyarságellenes reakció és Má-
lyusz az egyik legnagyobb melléfogásnak tartja, hogy Szekfű olyan otthon érzi 
magát ebben a miliőben. 

„Akiben utólag is örömet ébreszt, hogy a Habsburgok hatalma mily korlát-
lanul érvényesülhetett Magyarországon, akinek tetszik, hogy a katholikus vallás 
uralkodóvá vált minden tekintetben, úgyannyira, hogy a plébános még a protes-
táns jobbágytól is megkapja a stólát, az otthonosnak érezheti magát a XVIII. 
században, mert hiszen ez, elfordulást jelentve a Rákóczi-kortól, uralkodóház és 
katholicizmus elől mindent elhárított."14 

Tanulmányának befejező részében Mályusz а XVII. századi erdélyi puritán 
mozgalom megítélésével foglalkozik. Szekfű szerint ez elszigetelt jelenség volt, 
kizárólag egyes személyek eszmevilágában jelentkezett; jelentősége, társadalmi 
hatása nem volt széleskörű. Mályusz interpretációja szerint azonban Rákóczi mel-
lett ők voltak a lelkiismereti szabadság megvalósításának másik legfontosabb e-
lőkészítői és működésüket így ítéli meg: 

„A református magyar jobbágyság számára a lelkiismereti szabadságot, lelki 
dolgaiban az önrendelkezést a református nemesekkel szemben akarta a puritá-
nus mozgalom biztosítani." „Az individuum tehát a legszellemibb téren a vallásos 
életben szabadult fel először, hogy azután a későbbi kor biztosítsa számára a 
politikai, jogi és a gazdasági szabadságot."15 

Szekfű válasza 

Szekfű Mályusz támadására még a Budapesti Szemle 1936-os évfolyamában 
válaszolt.16 

Művének védelmében a történeti szintézis szerzője azt emeli ki először, hogy 
jogos a stílusok esetében a különböző társadalmi rétegek műveltségének vizsgá-
lata, hiszen különböző világnézeti stílusok gyökeret verhetnek más és más szoci-
ológiai bázison. Meglátása szerint Burckhardt reneszánsz-fogalma még sok tekin-
tetben érvényes (lényegében maga Mályusz is ezt használja) s hibásnak tekinthető 
fiatalabb kartársának Mátyás-felfogása, miszerint a reneszánsz uralkodó a török 
elleni nagyobb erőkifejtés alapjainak a megteremtése érdekében törekedett a 
német császári trón megszerzésére. 
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Mályusz koncepciójában ellentmondás, hogy a 17. századot tekinti a magyar 
barokk korának, ugyanakkor szerinte már ekkor jelentkezik a vallási türelem, ami 
tipikusan felvilágosodáskorabeli jelenség. Ismételten megvédi a 18. századi barokk 
képét, mondván, hogy Mályusz és a korábbi történetírás értékelésével szemben ez 
nem a hanyatlás, hanem a nemzeti gyarapodás, az erőgyűjtés időszaka volt. 

„Mályusz nevezheti — írja Szekfű — megmerevedett, elmeszesedő korszak-
nak azt, amikor az ország újjáépült, amikor a barokk városok előállottak, a falvak 
benépesedtek, a rendiség új életre kapott, a török kor népesedési és gazdasági 
kárait kipótolni kezdték, amikor a magyar politika kezébe vette a régi, másfél 
évszázad óta elveszett területeket, újra megindult ennek az országnak vérkeringése, 
s mindez egy tipikusan barokk — tudom és magam állapítottam meg: türelmetlen 
s emellett kétségtelenül magyar vezetés alatt, amikor ez a belső magyar országvezetés 
a Lipót alatti abszolutizmus miatt tudvalevőleg teljesen hiányzott."17 

Szekfű azután, mintegy Mályusz egész addigi történetírói euvre-jének il-
lusztrálásaként kitér „A reformkor nemzedéké"-re is,18 mondván, hogy egyetemi 
kollégája már ebben az időben is a függetlenségi-köznemesi nézőpontú történet-
írás képviselője volt, aki — Széchenyivel szemben — a reformkorszak érdemeit 
a kis, bocskoros nemeseknek tulajdonítja. Reflexiójában még kritikus szavakkal 
illeti és elsietettnek tartja Mályusznak a karizmatikus királyság-ról szóló tanul-
mányát19 és németnyelvű polgárságtörténetét,20 s személyes megjegyzésként sé-
relmezi, hogy Mályusz az ő könyveit „valami Habsburg-párti, legitimista, jezsuita 
vitairatnak nézi". 

Meg kell itt jegyezni, hogy Szekfű ebben az időszakban még két nagyobb 
„vitairat"-ot készít a „Magyar Történet"-ben kifejtett „átértékelése" védelmében, 
s mindkettőt — jellemző módon — katolikus folyóiratokban, a Katolikus Szem-
lében és a Theológiában teszi közzé.21 

A vallási türelem kérdésében megismétli tézisét, miszerint a felvilágosodásig 
egész Európában nem valósult meg az igazi tolerancia, így Erdélyben sem, s ezért 
ez nem tekinthető a független, demokratikus Magyarország előbástyájának. Né-
zetét — okfejtése szerint — protestáns egyháztörténészek is alátámasztják, pl. 
Pokoly József 1907-ben megjelent egyháztörténetében a négy bevett vallás erdélyi 
bevezetését János Zsigmond gyenge jellemének tulajdonítja. Szekfű az efféle kri-
tikáknak már a kiindulópontját is hibásnak tartja, a Magyar Történetet nem lehet 
felekezeti szempontból elfogultnak tekinteni. 

Az erdélyi puritanizmus kérdéséről írt hozzászólása azután már közvetlenül 
Mályusznak a „Rákóczi kor társadalmáéban kifejtett koncepciójával száll szembe. 
Itt megerősíti, hogy a 17. századi Magyarországon a vallási türelmetlenség ural-
kodott s a puritánusok bár a tolerancia elvét képviselték, mozgalmuknak szélesebb 
bázisa nem volt, elszigetelt maradt. Ugyanez az izoláció jellemző azután a Rákó-
czi-kor vallásügyi fejlődésére is (a vallási türelem ekkor is puszta eszme maradt), 
ennek megfelelően a 18. század vallási türelmetlensége nem hanyatlás a 17. század 
és a Rákóczi korabeli viszonyokhoz képest. Szekfű egyébként még reflexiójának 
első felében megjegyzi, hogy Mályusz e tanulmánya lényegében túlmegy tulajdon-
képpeni tárgyán, a Rákóczi-korabeli társadalmi viszonyok megrajzolásán s az 
egész 17., illetve 18. századi szellemi körképet próbálja felvázolni. Ebben pedig, 
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Szekfű előadásával homlokegyenest ellenkezőleg, a katolikus vezetésű 18. száza-
dot tekinti a hanyatlás időszakának, míg a 17. századi kultúrában a modern de-
mokratikus fejlődés előképét véli megtalálni. 

„Mályusz Elemér — írja Szekfű — tulajdonképpeni tárgyán, a Rákóczi-fel-
kelés társadalmi viszonyainak rajzán túl a 17. és 18. század egész szellemének 
vonalát próbálta meghatározni, s itt eltérve az én korábbi felfogásomtól, a kato-
likus vezetésű 18. századot hanyatló kultúrájúnak és idegen lelkiségűnek jelle-
mezte, viszont az igazi magyar barokkot a 17. századra tette, benne erősen haladó 
elemeket vélt fellelhetni: társadalmilag az alsóbb rétegek jobb helyzetét, vallásilag 
türelmet és a fanatizmus kegyetlenségétől való eltávolodást, nemzetközileg gyö-
keres magyar és antihabsburg kultúrát."22 

Mályusz és a szellemtörténet 

Mályusz Szekfű „Magyar Történet"-ével való 1936-os szembeszegülésének 
mélyebb megértése végett a következőkben azt kell megvizsgálnunk: rejlett-e né-
zeteinek hátterében valamilyen átfogó koncepció? 

A kérdés elemzésénél érdemes abból kiindulnunk, hogy Mályusz felfogásától 
a szellemtörténeti látásmód, a „világnézettörténet" művelése — korának társa-
dalmi-politikai viszonyaiból adódóan is — már a húszas években sem volt idegen. 
Hiszen, mint láthattuk, már az 1928-ban készült „Kossuth működésének társa-
dalmi háttere" és az „Értelmiségünk és a neonacionalizmus" című tanulmánya-
iban23 is saját korát azért tekinti a neoromantika időszakának, mert ez a világ-
nézeteknek a 18. századtól kialakult fejlődési sorában, a felvilágosodás, romantika, 
liberalizmus után szükségszerűen következik, mint ez utóbbira történő reakció. 

A világnézettörténetet azután a harmincas években is művelhető stúdium-
nak tartotta, hiszen Szegedről való felkerülése után, a budapesti egyetemen 1932-
től tartott előadásai a középkori magyar művelődésről szóltak, „Magyarország 
története a gótika korában" címmel.24 

Feltehetőleg ezen előadások alapján született Mályusz „Arpádházi Boldog 
Margit" című tanulmánya. E feldolgozás bevezetésében — ismét Troeltschre és 
Diltheyre hivatkozva — rámutat, hogy legitimnek tekinti a világnézet és művé-
szeti stílus összekapcsolását s meglátása szerint a román kor a patrisztika, míg 
a gótikus műveltség a skolasztika és a miszticizmus „világnézetének" a művészeti 
megfelelője. Tanulmányában Mályusz azután az egész magyar egyházi műveltsé-
get bonckés alá veszi s megállapítja, hogy ennek egészen a 13. századig a bencés 
rend volt a hordozója, akik szemléletükben, életstílusukban a magyarországi 
román műveltség alapjait rakták le a patrisztika szemléletének a jegyében. Ekkor 
Európában új eszmény, a gótika jelent meg s ennek elterjesztésében döntő szerepe 
a ferencesek és a dominikánusok rendjének van. Ez utóbbiak kolostorában ne-
velkedik Margit, akinek lelki életére döntő hatással van a Lüttich vidékéről ér-
kezett francia szerzetes, Marcellus, aki pl. Canterbury-i Anselm nyomán megis-
merteti őt a legkorszerűbb vallási forma, a miszticizmus elveivel. Margit egyéni-
ségének három legjellemzőbb vonása a szegénység, a megkínzott Krisztus szere-
tete, az elmélyült imaélet a miszticizmus életszemléletét testesítik meg, melynek 
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modernsége abban áll, hogy az Istennel való egyesülést már a földi létben elér-
hetőnek tartja. Margit ennek megfelelően korának legeurópaibb magyarja, a misz-
ticizmusban kifejeződő gótikus életstílus magyar előfutára, ami azt bizonyítja, 
hogy a magyar egyházi műveltség ebben a korban már a nyugat-európaival egy 
színvonalra került. 

„A gótika diadala tehát feltartóztathatatlan volt. Azzal, hogy nálunk is tel-
jesen meghonosodott, úgyannyira, hogy magyar skolasztikusok is sikerrel léptek 
fel művelői között, a magyar egyházi kultúra egy színvonalra került a nyugatival. 
Magyarország tulajdonképpen a gótikával tudta azt a szakadékot áthidalni, amely 
a XIII. század elején oly széles volt közte és a Nyugat között. A scholasztikus 
teológia elteijedtsége, közismertté, a művelt elemek gondolkozásában uralkodóvá 
válása pedig akkor lett szembetűnő, amikor egy újabb kulturális mozgalom, a 
reformáció lépett fel. Hogy ez gyorsan, sőt azonnal elterjedhetett, annak az volt 
az alapfeltétele, hogy a magyarságban, miután az előzetes lépcsőfokokon felhaladt, 
kifejlődött már a kellő kulturális és lelki diszponáltság."25 

Mályusz és a szellemtörténeti látásmód szoros kapcsolatát támasztja alá 
végül „A türelmi rendelet" című forráskiadványhoz 1939-ben írt monumentális 
bevezetése, mely szerves összefüggésben fogalmazódott meg Szekfű barokk kon-
cepciójával, illetve „A Rákóczi kor társadalma" című tanulmánnyal. 

Mint Szekfű „A vallási türelem és a hazai puritánizmus" című cikke, illetve 
Mályusz Önéletírása is bizonyítja „A Rákóczi kor társadalma" tudatosan a „Ma-
gyar Történet"-ben megfestett barokk és felvilágosodás-képpel szemben alakította 
ki álláspontját.26 

Tanulmányában Mályusz kifejti, hogy Rákóczi udvara az akkor legkorsze-
rűbb európai művelődési áramlat, a barokk hazai megtestesítője volt. Ez a barokk 
életstílus (fő jegyei: heroizmus, dinamizmus, a reprezentációra, pompakedvelésre 
való hajlam) megmutatkozik a fejedelem udvarának öltözködésében, etikettjében, 
vadászati szokásaiban stb. s a bécsi barokk hatása mellett historikusunk inkább 
a francia művelődés nagyobb szerepét emeli ki. Szerinte mindez azt bizonyítja, hogy 
a magyarság a saját erejéből képes a legkorszerűbb európai művelődési elemek, a 
barokk (amelynek magyarországi meggyökereződését egyébként is a 17. századra 
teszi) recipiálására és így nem szorul a bécsi gyámkodásra. Rákóczi udvara egy te-
kintetben azonban még ennél is Nyugatabbra, Németalföldre és Angliára tekint, s 
ez a vallási tolerancia megvalósítása. Ennek előkészítésében döntő szerepe van a 
hazai protestantizmusnak, különösen a 17. századi puritanus mozgalmaknak vala-
mint pl. a linzi békének. A protestánsok pedig nem azért képviselték a vallási türelem 
gondolatát, mert erre az időszakra kisebbségbe szorultak a katolikusokkal szemben, 
hanem ez belső küzdelmeik szükségszerű következménye volt. 

„A protestantizmus belső küzdelmeinek eredménye volt tehát az a felfogás, 
hogy a hit az ember legbensőbb egyéni ügye, amelynek megváltoztatására senki 
sem kényszeríthető, éppen mert az a lélekben gyökerezik. 

Az elhatározásában szabad, minden világi, társadalmi kényszertől mentesen 
egyedül a saját lelkiismeretére támaszkodó individuum emberi jogainak nemcsak 
megfogalmazása volt a protestantizmus legsajátosabb műve, hanem Magyarorszá-
gon való elfogadtatása is."27 
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Rákóczi, annak ellenére, hogy katolikus volt, ezt a hagyományt, azaz a kisebbség 
jogainak elismerését, a vallási tolerancia gondolatát tette meg valláspolitikájának a-
lapjává s ezzel a fejedelem főként keleti országrészre szorítkozó Magyarországa meg-
előzte a nyugati, Habsburg érdekkörbe tartozót, hiszen a vallási türelem eszméje 
már a barokknál előrébb mutató felvilágosodás hazai fogantatását jelzi. 

„Rákóczi Magyarországa tényleg megelőzte a nyugatit, a Habsburg érdek-
körbe tartozót. Tagadhatatlanul nagy tette volt a magyarságnak, hogy a saját 
erejéből megtalálta a kibontakozás útját ."2 8 

Rákóczi után, a 18. században művelődésünk egyfajta rokokóvá torzul és 
kettészakad: főuraink a bécsi udvarban európaiak, a köznemesség pedig provin-
ciális módon képviseli a nemzeti, magyar eszményeket. A hanyatlás fő területei: 
a nemzeti nyelv elsorvadása, a vallási fanatizmus ismételt előtérbe kerülése, a 
nagybirtok idegenné válása. 

Mályusz e gondolatmenetének szerves folytatása azután „A türelmi rende-
let"-hez írt bevezető monográfiája is, különösen annak „A magyar protestantiz-
mus a XVIII. században" című fejezete.29 Ebben — Szekfű felfogásával homloke-
gyenest ellenkezőleg — főként a 18. századi Habsburg katolicizmus negatív vo-
násait emeli ki: a protestánsok üldözését, a katolikus vallás iránti elvakult fanatiz-
must, a szociális, népi problémák iránt érzéketlen főúri társadalmi hátteret, a nemzeti 
érzést elsorvasztó ultramontán nemzetköziséget. 

A historikus ebben a bevezetőben is rámutat arra, hogy a magyar protes-
tantizmust ebben a században ért sérelmek nem csupán „tűszúrások", s a bécsi 
barokk káros volt, hiszen „civilizatorikus működésével, a gyarmatosok ezreinek 
betelepítésével, az ősi magyar lakosság tervszerű szétszórása, földönfutóvá tétele 
járt együtt". Ráadásul a felvilágosodást megelőlegező vallási türelmet a magyarság 
saját erejéből már nyolc évtizeddel korábban, a Rákóczi-szabadságharc idején 
képes volt megvalósítani s az erre következő Habsburg ellenreformáció így a fej-
lődés legnagyobb akadályozójává vált. 

, A vallási türelmet — úja „A türelmi rendelet" egyfajta szinopszisát adó 1940-es 
cikkében Mályusz —, amelyet, mint rendszert, József oly hősies elszántsággal tudott 
csak megvalósítani, a magyarság a saját erejéből és elgondolása szerint nyolc évtizeddel 
korábban, Rákóczi Ferenc idejében megteremtette már, következőleg a 18. századi val-
lási elnyomás, az ún. barokknak az uralomra jutása nem volt magyar érdek."30 

Kitérő: Mályusz szegedi előadásai. „A felvilágosodás Magyarországon" 

Mályusz az 1931/32-es tanévben a szegedi egyetemen előadássorozatot tar-
tott „A felvilágosodás Magyarországon" címmel.31 Az előadások szövegéből kide-
rül, hogy koncepcióját tudatosan Szekfű „Magyar Történet "-ével polemizálva fo-
galmazta meg. Az alábbiakban — ennek bizonyítására — néhány részletet köz-
lünk az előadássorozatból. 

Mályusz egy helyen így nyilatkozik előadásainak céljáról: 
„...néhány hónap előtt megjelent Szekfű magyar történetének az a kötete, 

amely a XVIII. század történetét tárgyalja, még pedig már a legújabb szellemtör-
téneti módszerrel s hozzá felhasználja az egyes résztudományok, pl. közigazga-
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tás-történet, településtörténet, művészettörténet, stb. eredményeit is. Ha az egye-
tem szakiskola volna, elég lenne egy kivonatot készíteni ebből az igen szép mun-
kából s azt előadni ezért azonban kár volna...A mi feladatunk az, hogy megkísé-
reljük, nincs-e más megoldása a múlt rekonstruálásának, nem lehet-e újabb szem-
pontok érvényesítésével más szintézist csinálni s hogy eldöntsük, a legújabb nyom-
tatásban megjelent feldolgozás nem mellőzött-e el egyoldalúan bizonyos fontos 
tényeket...Az a célunk, hogy lehetőleg még hűbben és még igazabban támasszuk 
fel az elmúltat. Ha már most ezt a kötelességünket úgy teljesítjük, hogy más, 
eltérő premisszákból haladunk a cél felé, akkor Önöknek módjukban van ugyanazt 
a korszakot két különböző szemszögből meglátni. A remélhető eredmény hogy pon-
tosabban megismerik a korszakot, másrészt a két kép összehasonlításából levonhat-
nak bizonyos módszertani és történetkritikai tanulságokat s ugyanezzel kedvük éb-
redhet, hogy az eltérő pontokat saját maguk vegyék beható vizsgálat alá s esetleg 
egy harmadik megoldással még közelebb jussanak az igazsághoz."32 

Előadásának első felében azután a történész a barokk és a felvilágosodás 
fogalmait elemzi. A két „világnézet" bemutatásakor főként Dilthey, Troeltsch, 
Karl Joel és Max Weber kérdéskörrel kapcsolatos munkáiból merít. A barokkot 
véleménye szerint a vallási türelmetlenség és a fanatizmus, az erős állam és a 
fejedelmi hatalom igenlése, a rendi társadalomszemlélet valamint a pompakedve-
lésre, luxusra, az emóciók felkeltésére alapozott, a vallás szolgálatában álló mű-
vészet jellemzi. A barokk világnézet kifejeződése volt a gazdasági élet merkanti-
lizmusa is, mely nem engedte az egyéni kezdeményezések kibontakozását. 

„A barokk-kor szellemének tipikus kifejezője — olvashatjuk Mályusz előa-
dásának szövegében — a gazdasági élet is. Az egyes ember gazdasági tevékenysége 
meg van kötve, korlátok közé van szorítva. Nem rendelkezhet szabadon tulajdo-
nával — kereskedelmi monopólium akadályozza — sem munkaerejét szabadon 
fel nem használhatja. Az árakat sem szabhatja meg tetszése szerint s még az sem 
függ saját elhatározásától, hogy mit termeljen. Az egész gazdasági élet az összes-
ség, az állam szemléletéből indul ld s az egyes ember érdekeit feltétlenül alája 
rendeli a közösség érdekeinek. (Joel 359. о.) A bárok (sic!) itt is a középkor foko-
zása. A középkorban csak egy-egy város kötötte le az egyénnek, az egyes embernek 
a gazdasági tevékenységét és szabadságát, most egy sokkal nagyobb hatalom, az 
állam."33 

A barokk világnézettel állítja szembe Mályusz a felvilágosodás „Weltanschau-
ung"-ját. A felvilágosodást előkészítő tényezők közül a természettudományok fej-
lődését, a protestantizmus és a reformáció polgári értékeket (individualizmus, 
demokrácia, racionalizmus, kapitalista szellem) megtestesítő tevékenységét emeli 
ki. A felvilágosodás fő jellemzői szerinte, ennek megfelelően, a barokkal szemben: 
a társadalom érdekeinek az állam fölé helyezése (Rousseau) s az egyenlőségen 
alapuló társadalomszemlélet, a hősi életvitel helyett a felvilágosult polgár ember-
eszménye, az oknyomozó, pragmatikus módszeren és a fejlődésgondolaton alapuló 
történetfelfogás, s a barokk képzőművészet-kultusza helyett az irodalom, s így az 
értelem elsőbbségére alapozott művészetértelmezés. 

A barokk és a felvilágosodás e beható leírása után tér át Mályusz a konkrét 
magyarországi fejlődés bemutatására. Mielőtt azonban a további elemzésbe bele-
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fogna, leszögezi: az eddigi történetírói gyakorlat az volt, s ezt tette Szekfű is a 
„Magyar Történet"-ben, hogy egyszerűen leírták a nyugat-európai szellemi moz-
galmak magyarországi térhódítását. О ezzel szemben azt szeretné bemutatni, 
hogy egy világnézet nem terjedhetett volna-e el hamarabb, ha ezt egyéb, külső 
tényezők nem akadályozták volna meg. 

Az alábbi gondolatmenet bevezető kérdése: mi az az alap, aminek alapján 
meg lehet ítélni az egyes korokat? Mályusz válasza: 

„Amióta a szellemtörténeti kutatás a világnézetek egymásra következését 
behatóbb részletvizsgálat alá vette, ez az alap rendelkezésünkre áll. Nem alkalmas 
ugyan az egész emberiség, tehát a legtágabb értelemben vett világtörténet érté-
kelésére, ellenben egyetlen nemzet, mint a magyarság életének vizsgálatára ele-
gendő. Empirikus, tapasztalati úton megállapítható ugyanis, hogy az európai kul-
túrkörben egymás után időben különböző szellemi áramlatok, világnézetek vál-
tották fel egymást, tehát gótika, reneszánsz barokk, felvilágosodás, romantika, 
liberalizmus, demokrácia. Ugyancsak tudjuk, hogy ezek valamennyije eljutott Ma-
gyarországra, miután Magyarország is ezen európai kultúrkör tagja volt. Az eddigi 
történetírói gyakorlat az volt, hogy e világnézetek magyarországi térhódítását egy-
szerűen leírták, ugyanezt tette Szekfű is. Ha azonban megvizsgáljuk e világnéze-
tek eredetét, keletkezésük helyét, idejét, azon állapotokat, amelyek kifejlődésük-
ben döntő szerepet játszottak, akkor a magyar történet megítéléséhez már megvan 
a történelemből kiemelkedő fix pontunk, amely független egyéni érzéseinktől. 
Mert így eldönthetjük, hogy egy lassan kifejlődő új világnézet vajon nem követ-
kezhetett volna-e be előbb nálunk jóval hamarább, mint ahogyan tényleg eljutott 
s így megtudjuk, hogy egy hanyatló, erejét, vitalitását már elvesztő világnézetet 
vajon nem hatalmi eszközökkel tartottak-e fenn csak azért, mert így kényelmesebb 
volt a vezető vagy uralkodó csoportoknak. A világtörténeti és szellemtörténeti 
keretek tehát a magyar történelem megértéséhez adják meg a lehetőséget."34 

Az előadások további részében Mályusz így válaszolja meg a feltett kérdést: 
Erdélyben a XVII. század végére meg lettek volna a szellemi alapok a felvilágo-
sodás elterjedéséhez (ennek előkészítésében a puritánusok és az unitáriusok sze-
repét, illetve a tudományok fejlődését emeli ki), sőt szerinte a polgárságnak is 
voltak bizonyos csírái. A Habsburgok azonban elnyomták ezeket a „modernizáló" 
törekvéseket. 

„A felvilágosodás Erdélyben ki nem fejlődhetett — nem volt a polgárság elég 
erős és agresszív — viszont azonban voltak olyan alapok, meglevő gazdasági, tár-
sadalmi és szellemi erők, amelyekben a felvilágosodás, mint egy nyugatról jövő 
szellemi áramait gyökeret verhetett, mert mégis volt valami polgárság. Az két-
ségtelen, hogy erre az alapok Erdélyben inkább megvoltak, mint Magyarországon. 
Kissé középkorias, nem éppen modern volt a gazdasági és társadalmi szervezet,vi-
szont, ami volt, az önmagától fejlődött ilyenné, mondhatjuk, tipikusan és jelleg-
zetesen magyar volt." 

„Erdély tehát minden idegen beavatkozás nélkül, egyedül a saját erejéből 
fejlődött azon fokig, hogy már a XVII. század végén a felvilágosodás gondolatele-
meinek teljes uralomra jutását lehetővé tette. A fejlődés ebben az irányban egé-
szen akaratlan és öntudatlan volt, de éppen ezért természetes és értékes. Nem 
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volt itt még felvilágosodás, de könnyen lehetett volna... Voltak tehát bizonyos 
alapok s minden attól függött, hogy a XVIII. század elején milyen szellemi áramlat 
jut Erdélybe. A barokk-e, amely Nyugaton már elintézettnek és hivatását betöl-
töttnek volt tekinthető, vagy az új, a felvilágosodás. Könnyen elképzelhető, hogy 
Erdély, ha önállóságát megőrizheti, a felvilágosodás melegágyává lehet."35 

A magyarországi viszonyokkal foglalkozó részben Mályusz még arra mutat 
rá többek között, hogy a linzi béke nem csupán papiros alkotmány volt, hanem 
a magyarságnak a vallási tolerancia megvalósítására való képességét fejezte ki.36 

Ezt bizonyítja végül a Rákóczi szabadságharc is, s itt Mályusz „A Rákóczi-kor 
társadalma" gondolatmenetét előlegezi meg. A szabadságharc vallásügyi rendel-
kezései ugyanis biztosítják a vallási kisebbségek szabad vallásgyakorlatát is. 

A Rákóczi-kor jelentőségéről így nyilatkozik a történész: 
„...a Rákóczi-kor mint valami példa nélküli jelenség áll előttünk, amelyre 

büszke érzéssel tekinthetünk. Segítségével azonban módunkban van az is, hogy 
helyesen értékelhessük a XVIII. századnak azt a részét, amelyet a barokk utóvi-
rágzásának mondhatunk. Ha egyszer konstatálható, hogy néhány éven át a ma-
gyarság képes volt összefogni és a fanatizmust kiküszöbölve a lelkiismereti sza-
badságot érvényre juttatni, akkor többé nem mondhatjuk természetes jelenség-
nek, hogy a fanatizmus megint uralomra jutott és a vallási ellentétek ismét kié-
leződtek. Eszerint mélyreható különbség van a XVIII. századi bécsi valláspolitika 
és a XVII. századi erdélyi között. На a XVIII. század közepén Magyarországon 
nem érvényesült még a felvilágosodás és annak türelmi elve, akkor ez a tény most 
már nem csak azt jelenti, hogy Magyarország elmaradt az európai, nyugati fejlő-
déstől, hanem azt is, hogy ellentétbe került a saját fejlődésével, hogy lesüllyedt 
arról a magaslatról, amelyre önerejéből feljutott, de ennek a visszaesésnek az oka 
valami rajta kívül álló tényezőnek kellett lennie. A vallási fanatizmus produktuma, 
a XVIII. századi magyar barokk átértékeléséhez eszerint igen fontos kiindulópon-
tokat nyerünk a Rákóczi-kor megismerésével, olyanokat, amelyeket mai elfogult, 
barokkrajongó feldolgozások sajnálatosan figyelmen kívül hagynak."37 

Az értelmezéshez 

A korábban elmondottak alapján joggal merül fel a kérdés: a kornak milyen 
társadalmi-politikai viszonyai állnak Mályusz Szekfű-kritikájának hátterében? 

Mint ezt a Szekfűvel foglalkozó irodalom meggyőzően bizonyította, főként 
a világgazdasági válság, illetve az ebből adódó társadalmi-politikai konzekvenciák 
következtében (de Szekfű nézetei fejlődésének belső logikájából adódóan is) jelen-
tős változások történtek historikusunk szemléletében a „Magyar Történet" írása 
idején, illetve a harmincas évek első felében pl. a „Három nemzedék" időszakához 
képest. E belső fejlődés legfontosabb sajátossága, hogy Szekfű konzervatív-elitista 
nézetei fokozatosan liberális elemekkel töltődnek s a Széchenyire, illetve a poli-
tikai romantikára, a belső, valláserkölcsi, „lelki-független" megújulásra alapozott 
konzervatív reform egyre inkább a konkrét politikai-társadalmi viszonyok meg-
változtatására irányuló pozitív reformok követelésével telítődik. (Innen Szekfű foko-
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zott publicisztikai tevékenysége pl. a választójog kiterjesztése, a földbirtokviszo-
nyok megváltoztatása vagy a középosztály kérdésének tekintetében.) 

A politikai nézeteknek ez a módosulása természetesen érezteti hatását a 
pályája zenitjére érkező történésznek az újabbkori magyar történelemről alkotott 
koncepciójában is. Nem véletlen tehát, hogy a „Magyar Történet"-ben Szekfű a 
külpolitikai viszonyok, művelődési-kulturális stb. jelenségek megfestése mellett 
— mint erre korabeli kritikusai közül pl. a népi író Kovács Imre vagy Bóka Lász-
ló38 is rámutatott — nagyobb szerepet szán az alsóbb társadalmi rétegek, a szo-
ciális kérdések, a belső társadalmi reformok kérdésének. 

Nem véletlen ebből következően, hogy szintézisében pl. a 16. századi nagy-
birtok „nemzetvédő" szerepének kiemelése mellett elkíséri útjára a jobbágyságot 
is, a Bethlen Gáborról alkotott képében (s ez nevezetes monográfiájában is meg-
jelenik) nem csupán a külpolitikai intrikust, hanem a belső országépítőt is mél-
tatja, sőt abszolutizmusának éppen népjóléti színezetét emeli ki, mely nélkül szá-
zadokkal utóbb sem tekinthetnénk jogosnak az egyeduralmat. De nem lehet két-
séges, hogy egyebek mellett ezért fényesíti ki olyannyira a 18. századi barokkot 
is, melyet (s ezt bizonyítja a Mályusz írására válaszul szánt „Válaszom a ' Magyar 
Történet' dolgában") azért becsül, mert ez a belső erőgyűjtés, az ország újrané-
pesedése, a népről történő (persze felülről és a „suum cuique" jegyében kezde-
ményezett) szociális gondoskodás időszaka. Joggal tehető fel továbbá, hogy a belső 
reformok, az alkotmányosság iránti megnövekedett érzékenység miatt módosítja 
Szekfű a Széchenyiről alkotott portréját, s Kossuth szerepét immár lényegesebben 
pozitívabbnak tekintve (az ő propagandája — s itt kissé „A reformkor nemzedé-
k é i n e k gondolatmenete is visszacsendül — nélkülözhetetlen volt a reformok gon-
dolatának a társadalom szélesebb rétegeiben való elterjesztéséhez) a centralisták 
nézeteihez közelít, hogy azután a „Valahol utat vesztettünk"39 idején már Szé-
chenyi helyett kizárólag őket tekintse a nemzet próbakövének.40 

A fentiek ellenére azt kell mondanunk, hogy Szekfű a „Három nemzedék" 
alapkoncepcióját mégsem adta fel, amit bizonyít a mű — persze a nézeteit módo-
sítani kívánó V könyvvel kiegészített 1934-es újbóli megjelenése. Azaz Szekfű 
szemléletében változatlanul kiemelt szerepe van az állami — nemzeti megfonto-
lásoknak (s nem utolsósorban a „Primat der Aussenpolitik" elvének), amit bizo-
nyít az egész „Magyar Történet" egyik gerincét adó kismagyar-nagymagyar (vagy 
dunántúli és tiszai magyar) szembeállítás s ennek egyik legfőbb eleme, hogy Szek-
fű a pálmát inkább mindig a Habsburgokkal kiegyezőknek adja, hiszen — mint 
láthattuk — a magyarság közép-európai vezető hatalmi helyzete felfogása szerint 
csak egy külső nagyhatalomra támaszkodva tartható fenn. Nem lehet kétséges, 
hogy — s ezt a koncepciója magvát alkotó Meinecke-mű41 felfogása is alátámasztja 
— ez az üzenete a Bethlen Gábor monográfiának is, mely végső soron mégiscsak 
a hatalmi viszonyokra apelláló, az „államrezon"-t érvényesítő külpolitikai csel-
szövőt állítja középpontba. De ugyanezt fogalmazza meg Szekfűnek a „Mi a ma-
gyar?" kötetben megjelent tanulmánya,42 mely a magyarság legfőbb erényeit a 
vitézségben, szabadságszeretetben, politikai érzékben látja s ezek legfőképpen a 
16-17. század „magyar machiavellistái"-ban, a kifelé mindent közönnyel és meg 
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nem vesztegethető hideg számítással szemlélő Fráter Györgyben, Bátori István-
ban vagy a brachykephal Bocskaiban testesülnek meg. 

Aligha vitatható, hogy Mályusz főként Szekfünek e konzervatív nézeteivel 
száll szembe a „Magyar Történet" lényegében, mint láttuk, a harmincas évek 
egészén végighúzódó kritikája során. Hiszen, mint ez „A történettudomány mai 
kérdései"43 című, 1936-os kecskeméti előadásából kiderül (s melynek fő téziseit 
az 1942-es, az egész történetírás „népi" alapokon történő átszervezését követelő 
„A magyar történettudomány"44 című kötetében megismétli) szembeötlő, hogy 
míg Szekfű a magyar történet vonalában a középkor, barokk, romantika, neoro-
mantika vonalát emeli ki, ennek tulajdonítja az igazi értéket, addig — s ezt a 
harmincas évek szellemtörténeti műveinek elemzése egyértelműen bizonyítja — 
Mályusz éppen az ellenkező sor azaz a gótika, illetve az ezzel összefüggő előre-
formációs törekvések, a reneszánsz, felvilágosodás, liberalizmus-demokrácia vo-
nalat helyezi előtérbe. (Azaz a szellemtörténeti-világnézeti korszaklánc azon vo-
nulatát, melyben a társadalmi haladás, a polgári értékek, az alsóbb rétegekről 
való szociális gondoskodás nagyobb szerepet játszott.) 

„Kinek a felfogása, könyvei szabják hát meg a mai magyarságnak a törté-
netről alkotott nézeteit? — teszi fel a kérdést Mályusz szóban forgó kecskeméti 
előadásában — Annak a nagytehetségű és európai történetírónknak, aki 1920-ban 
felismerte az óriási lehetőségeket és nem habozott megragadni azokat. Szekfű 
Gyula a világnézetek párhuzamosan vonuló sorozatából kiemelte azt, amelynek 
egyenes folytatását jelenti a mi korunk. Tehát a középkor-barokk-romanticiz-
mus-neoromanticizmus álláspontjára helyezkedett, ennek tulajdonította az igazi 
nagy értéket, amelyet követni kell ezt az irányt, ezt értékelte magasra, a másikat, 
a renaissance-felvilágosodás-liberalizmus vonalat pedig mint a nyugodt, békés 
fejlődést, az igazi harmóniát zavaró mozgalmakat, szellemi áramlatokat tüntette 
fel."45 

De legalább ilyen szembeötlő a Mályusz ouvre egy másik vörös fonala — 
szemben a nagybirtok s így az arisztokrácia szerepét szépítgető Szekfűvel — a 
már a húszas évek elején, „A reformkor nemzedéké"-ben,46 illetve „A helytörté-
neti kutatás feladatai "-ban47 felbukkanó nagybirtokellenesség, mely az Isbert-bí-
rálaton keresztül egészen „A magyar történettudomány" bevezető cikkéig folyta-
tódik. Azaz Mályusz lényegében egy népi-szociális alapon száll szembe Szekfűvel, 
amit bizonyít az 1934-es „Három folyóirat" című tanulmánya, de nevezett kecs-
keméti előadása is, melyben a nemesség és polgárság alatti rétegek — a nép — 
kultúrájának a vizsgálatát sürgeti, hiszen a kor aktuális feladata a nép nemzetté 
történő átalakulás. 

Jelentős tévedés volna ugyanakkor ebből azt a következtetést levonni, hogy 
a szegedi származású történész nézeteiben a társadalmi haladás kérdése fontosabb 
a nemzeti kérdésnél, hiszen éppen Mályusz az, aki hatékonyabb munkára serkent 
a trianoni revízió ügyében. Csak Mályusz mindezt nem külpolitikai kombináci-
ókkal, a nagyhatalmi helyzet számunkra kedvező változásától (s egy esetleges 
Habsburg-restaurációtól) reméli, hanem önerőből, a társadalom szélesebb rétege-
inek igénybevételével, a népi öntudat, illetve az elveszett területek magyarsága 
kulturális összetartozása érzésének felkeltésével véli elérhetőnek. Mályusz néze-



SZEKFŰ ÉS MÁLYUSZ VITÁJA A „MAGYAR TÖRTÉNET "-RŐL 4 7 1 

teinek ez aktuálpolitikai töltése egyértelműen kiderül az 1936-os kecskeméti elő-
adás egyik passzusából (s ezt a tézisét megismétli „A magyar történettudo-
mány"(1942) szellemtörténetről szóló fejezetében),48 miszerint Szekfű nagyma-
gyar-koncepciójának vagy a 18. század „kivikszolásának" politikai előfeltevése a 
Habsburg-restauráció. 

„Ismeretes a politikai elgondolás — írja tanulmányában történészünk — 
Közép-Európa katolikus népei fogjanak össze Olaszországgal és Lengyelországgal 
és alkossanak egy hatalmas blokkot, mint kifejezetten katolikus államszövetség. 

Mindezek távoli célkitűzések, de logikus következményei az említett, ma 
uralkodó történetszemléletnek, hiszen ez a történetfelfogás azt tanítja, hogy a 
magyarság akkor volt boldog, amidőn a hatalmas Habsburg-birodalom része volt: 
igaz gyarmati sorban, de ez mégis több előnyt jelentett, mint a mai vagy a 17. 
századi erdélyi függetlenség, hiszen Habsburg-vezetés alatt a katolikus vallás e-
gyeduralkodó volt." Ezzel szemben Mályusz leszögezi: ,jó megjegyeznünk, hogy 
tisztában legyünk: mi egyedül önmagunkra, saját erőinkre támaszkodhatunk s 
így jövőnket sem egy restaurációs politikának, sem barokk-romantikus koncep-
ciók ígéreteinek el nem adhatjuk."49 

(Nem vonható kétségbe, hogy ez a korának szóló üzenete Mályusz szellem-
történeti felfogása másik fő pillérének, miszerint Szekfűvel szemben a magyar 
művelődés önállóságát és erejét hangsúlyozza, mondván: a magyarság egyre ki-
sebb különbséggel recipiálta a nyugati szellemi áramlatokat, hogy azután Rákóczi 
idején egyenesen megelőzze a Habsburg-érdekkörbe tartozó országrészt s Hollan-
dia és Anglia fejlődésével kerüljön egy ritmusba.) 

Azaz Mályusz egy újfajta, a népi keretekre építő nacionalizmus jegyében 
száll szembe Szekfűvel s szóban forgó nézeteit expressis verbis kifejti a harmincas 
évek elejétől megfogalmazott cikkeiben, pl." Az új német nacionalizmus történet-
írása"(Magyar Szemle 1934) vagy a „Három folyóirat" (Századok 1934) címűben, 
melyekben kifejti, hogy az első világháború utáni békeszerződések következtében 
„Közép-Európában az állam elszíntelenül és uralkodó helyét a politikai gondol-
kodásban az államhatároktól függetlenült népiség (Az én kiemelésem — E.V) fog-
lalja el."50 Ebből következően az állami keretekre építő nacionalizmus helyett a 
nacionalizmusnak egy új formája alakult ki, melyet a historikus kulturális naci-
onalizmusnak nevez s a történettudománynak azért javasolja ennek a népi kul-
túrára építő iránynak az átvételét, mert egy új európai elrendeződés alkalmával 
a forrongó Délkelet-Európa nyugalomba hozásakor ez szolgál majd a rendezés 
alapjául. 

„Ma a nacionalizmus világszerte új formát öltött — írja 1934-es tanulmá-
nyában Mályusz — és a polgárságon kívül a nép gondolkodását is át akarja hatni. 
Történettudományunk megtehetné, hogy nem vesz tudomást erről az óriási áta-
lakulásról és a szellemtörténet finom szálaival befonja magát, se látva, se hallva 
a nagyvilágon történtekről". 

A történész ennek megfelelően szögezi le, hogy a polgári és nemesi kultúra 
után szükséges a nép művelődésének tudományos szempontú vizsgálata is.51 

Felvetődhet ugyanakkor az a kérdés, hogy Mályusz tulajdonképpen vallási-
felekezeti szemszögből szállt szembe Szekfűvel. A „Magyar Történet" kritikája 
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során, ennek megfelelően az a fő törekvése, hogy megvédje a protestantizmust, 
illetve a vele szövetséges reneszánszt és felvilágosodást s bizonyítsa, hogy a pro-
testantizmus nem pusztán a felekezeti béke megbontására, viszálykeltésre és pár-
toskodásra törekedett, hanem komoly értékekkel járult hozzá a magyar fejlődés-
hez. (pl. a polgári értékek, a racionalizmus, a nemzeti eszme, a szociális gondos-
kodás vagy a haladás-gondolat elterjesztése és népszerűvé tétele.) Mint 1938-as, 
vagy 1936-os értékelései52 bizonyítják, Mályusz maga is bevallja, hogy nem utol-
sósorban a protestantizmus védelme, s Szekfű katolikusok iránti elfogultsága 
miatt támadta a „Magyar Történet"-et. 1936-os előadása (de 1938-ban is utal 
erre) ugyanakkor arra is bizonyíték, hogy a protestánsok álláspontjának védelmét, 
a magyar művelődés önállóságának bizonyítását a népi nemzetfogalomra, egy ra-
dikálisabb nacionalizmusra építő s a helytörténeti kutatásokból kinövő „népiség-
történeti" irányzat kialakításától várja. „Ilyen felelősségtudattól eltelve — fejezi 
be előadását Mályusz —, ne hagyjuk tehát, hogy kifejlődjék bennünk az ösztön-
szerű védekezésnek a legegyszerűbb módja és ezért ne helyezzük a népiségtörténet 
előterébe a protestáns szempontokat. A magyar protestantizmus mindig büszkén 
hirdette, hogy előbb magyar és csak azután protestáns. Ha ebben a szellemben 
dolgozunk, újra a protestáns tudományosság kerül az élre. Nem ugyan a magunk 
számára, de utódainknak kivívhatjuk így a győzelmet, a jól megérdemeltet."53 

Azaz a protestantizmus felekezeti és a népiség politikai álláspontja kiegészí-
tik egymást Mályusz felfogásában, tekintve, hogy a protestantizmus a maga nem-
zeti és szociális gondolatával gyakran a népiség egyfajta szövetségese is volt. 
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ezután kellett a hittérítőknek a híveket összeverbuválniok, Rákóczi Magyarországán a katolikus, 
református és evangélikus gyülekezetek egyenjogúaknak számítottak, mindegyik a hit bántatlan 
megvallásának szabadságával és az egyenlő feltételek melletti terjeszkedés jogával felruházva." Má-
lyusz ír tanulmányának reakciójáról is: „Megdöbbentett az értetlenség, amelyet a lényeg fel nem 
ismerése és félretolása elárult. Ebben a hangulatban, amely a kisebbség védelmét a gyengeség beis-
merésének fogta fel, Szekfúnek nyert ügye volt... Egyébként nem éreztem vereségnek, hogy barátaim 
cserbenhagytak. Úgy fogtam fel, hogy a kornak, amelyben élek, felfogását nem változtathatom meg 
s velem szemben mindég annak lesz igaza, aki az érvényes, a hatalmon lévő felfogást szolgálja, 
ugyanakkor nem tudtam elhinni, hogy ez mindég így lesz s a szebb, a jobb nem fog győzni." Az 
Önéletírás a még feldolgozatlan Mályusz-hagyatékban található. A kéziratot a hagyaték gondozója, 
Mályusz Elemér örököseinek engedélyével Soós István bocsátotta a rendelkezésemre, akiknek ezért 
ezúton mondok köszönetet. 

27 Mályusz Elemér: A Rákóczi kor társadalma. In: Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves 
évfordulójára. Bp., 1935. II. 55. 

28 Mályusz: i. m. 61. 
29 Mályusz Elemér: A türelmi rendelet. П. József és a magyar protestantizmus. Bp., 1939. VIII, 

738. 11. t. (A magyar protestantizmus történetének forrásai.) 
30 Mályusz: Ami nincs benne a könyvben. Protestáns Szemle, 49. évf., 1940. 6. szám 163-169. 
31 Mályusz előadása a még kiadatlan hagyatékában található. Az előadás szövegét Soós István 

bocsátotta rendelkezésemre. 
32 Mályusz Elemér: A felvilágosodás Magyarországon. 156. A szegedi előadásokról így nyilat-

kozik Mályusz Önéletírásában: „A véletlen... úgy akarta, hogy már Szekfű olvasása előtt kialakítot-
tam felfogásomat, amelyhez viszonyítva az övé torznak, sőt hamisnak látszott. Az utóbbit éreztem 
a legfontosabbnak. Egyszerűen nem hittem, hogy Szekfű valóban meggyőződésből zengi a Habsbur-
gok dicséretét. Tévedtem volna s ő igazi énjét mutatta meg a XVIII. századi magyar barokk tükré-
ben? Lehet. Előadásaim írásával párhuzamosan elolvasva azonban a VI. kötetet, méltatlankodásom 
egyre csak növelte bosszúságomat, ami nyilván megérződött előadásaimon. Nem oly formán, hogy 
talán kitértem Szekfű nézeteinek ismertetésére. Ettől tartózkodtam, az ilyen hát mögötti polemizál-
gatást amúgy is ízléstelennek tartottam. Hanem úgy, hogy a felvilágosodás elveinek a barokkéival 
szemben világnézetünkben játszott fontosságát hangsúlyoztam. Magyarán nem lepleztem, hogy tet-
szett a felvilágosodás." 

33 Mályusz:i. m. 
34 i. m. 
35 i. m. 
36 A linzi békével kapcsolatban ezt írja Mályusz: „A barokk elejti a lelkiismereti szabadság 

gondolatát, nem ennek az elvnek a segítségével akar győzni, hanem visszanyúl a középkori ius 
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patronatus-hoz s ezen külsőleges jogelvvel akarja céljait elérni, az egész országot katolikussá tenni..." 
Ezt persze a reformátusok is alkalmazták, ismeri el Mályusz, majd így folytatja: „Csakhogy amíg 
történetileg indokolt volt a reformáció korának az az eljárása, hogy a ius patronatust alkalmazta, 
mert nem volt még más elv, addig a XVII. század végének eljárását ily módon indokoltnak nem 
tarthatjuk. A linzi béke és annak szelleme magasabb fokú volt, mint az 1691. rezolúció és az utána 
következő rendelkezéseké. Szellemi áramlatokról csak ilyen összehasonlítás alapján alkothatunk 
véleményt és kísérelhetjük meg az értékítéletek megalkotását. Ha nem próbálunk ilyen — mondjuk 
— magasabb helyre feljutni, ahonnan egyszerre nagyobb távlatokat tekinthetünk át, akkor felfogá-
sunk ugyanaz lesz, mint Szekfűé, aki pl. a linzi békében nem lát mást, mint egy újabb 'papiros 
biztosítékot', amelyet a protestánsok nyertek, de amelynek hasznát nem vehették, mert a tényleges 
hatalmi erők nálunknál nagyobbak voltak." Mályusz: i. m. 

37 Mályusz: i. m. Mályusz itt is kitér Szekfű előadásának egyik fő tézisére, miszerint a XVIII. 
századi protestánsüldözések csupán „tűszúrások" voltak. Ennek ellenkezője bizonyítására — Szekfű 
szerint — nem elegendő a protestánsok panaszainak elősorolása. Mályusz javaslata, nézzék meg a 
hivatalos, a helytartótanácsból és a kancelláriából származó iratokat, s ekkor nyilvánvalóvá válik, 
hogy Szekfű fölöslegesen rajong a XVIII. századért. Mályusz: i. m. 

38 vö. Bóka László: Ady és Szekfű. Apollo, 4. évf., 1937. 6-7. kötet. 74-93., illetve Kovács Imre: 
A hónap krónikája: Szekfű Gyula tanúvallomása. Híd, 2. évf., 1938. január-február, 3-4. 

39 A cikksorozat, mint közismert, először a Magyar Nemzet 1943-44-es évfolyamában jelent 
meg. 

40 Szekfünek ezt a Kossuthról való átértékelését bizonyítja Angyal Dávidhoz írt 1933. III. 19. 
keltezésű levele is. Angyal szerint Szekfű nem eléggé kritikus Kossuthal szemben, amire a „Magyar 
Történet" írója így válaszol: „Én Kossuthról elmondom azon kellemetlen dolgokat, miket Károlyi és 
mások előadásából bizonyosnak tarthatok: a fegyverszállítási dolgokat, ő okozta Budavár ostromát, 
a Haynau elleni nagy sereg felbomlását, elmondom, hogy aug. 10-én éjjel főbe akarta lőni magát stb. 
— De mindez nem akadályozhat meg annak előadásában, hogy az áprilisi törvények és a fegyveres 
nemzeti védelem őnélküle létre nem jöttek volna. Szerény nézetem szerint ha K. rajzom nem helye-
selhető Tanár Űr részéről, akkor épp szükséges volna, hogy megbíráljon és ezeket kifogásolja ben-
nem, miután valószínű, hogy ezt a felfogást könyvemmel szemben Tanár Úron kívül aligha lesz 
valakinek 'közbátorsága' képviselni. A régi B. pesti Szemlében is sok-sok szúrás jelent meg K-ról, de 
összefoglaló jellemrajzot senki nem adott. Minden miránk maradjon? - de ki fogja megírni a régebbi 
nemzedék felfogását, ha mi későiek erre nem vállalkozunk, mert mi már némileg másként gondol-
kodunk." Szekfű ugyanakkor egy későbbi, 1935. XI. 7. keltezésű levelében hangsúlyozza, hogy ré-
gebbi felfogásából sokat megőrzött, s tudományos levélváltásukat azzal zárja le, hogy megerősíti: 
még mindig vallja „A száműzött Rákóczi"-ról való felfogását. „Tanár úr beleegyezésével ezen legu-
tóbbi tudományos levélváltásunk végére pontot tennénk, még azt sem szeretném feszegetni, hogy 
tényleg elhagytam-e a Száműzött Rákócziról való felfogásomat, ami, ha így volna, igen szégyenletes 
lenne rám nézve." MTA KK Ms 805/60. illetve Ms 805/100. 

41 Friedrich Meinecke: Die Idee der Staatsraeson in der neueren Geschichte. München-Berlin, 
1924. 

42 Szekfű Gyula: A magyar jellem történetünkben. In: Mi a magyar? Bp., 1939. 489-556. 
43 Mályusz Elemér: A történettudomány mai kérdései. A Dunamelléki Református Egyházke-

rület első tanulmányi összejövetelén tartott előadás. Kecskemét, 1936. 31. 
44 Mályusz: A magyar történettudomány. Bp., 1942. 156. 
45 Mályusz: A történettudomány mai kérdései. 13. 
Hogy Mályusz világnézeti sorának aktuális vonzata van azt a már említett „Értelmiségünk és 

a neonacionalizmus"(1928) című cikke is bizonyítja. Ebben a felvilágosodás-liberalizmus-demokrácia 
vonalat (melyhez 1936-os előadásában még a renaissance-t is hozzátoldotta) azért emeli ki, mert ez 
lehet az eszmei bázisa kora újromantikus, neonacionalista „világnézetével" való szembeszegülésnek. 

46 Vö. 18. jegyzet. 
47 Mályusz Elemér: A helytörténeti kutatás feladatai. Századok, 57-58. évf., 1924. 538-566. 
48 A magyar történettudomány. 50. 
49 uo. 
50 Mályusz: Az új német nacionalizmus történetírása Magyar Szemle, 6. évf., XV kötet, 1932. 

1.(69) szám. 241-253. 
51 Mályusz Elemér: Három folyóirat. Századok, 68. évf.,1934. 65. 
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52 vö. Mályusz Elemér: A történettudomány mai kérdései, illetve a Berzeviczy-Alapítvány ju-
talma odaítélésének alkalmával írt értékelését. Akadémiai Értesítő, 48. kötet, 1938. 51-57. 

53 Protestantizmus és népiség összefonódására szemléletében szimbolikus jelentőségű Mályusz 
1938-as megnyilvánulása is. A Berzeviczy-jutalom odaítélésekor ugyanis Szekfű Magyar Történetét 
javasolja a díj elnyerésére —- dicsérve, többek között, Szekfű művészi arányérzékét, szintetikus lá-
tásmódját, a forrásgyűjtemények és a szakirodalom széleskörű ismeretét. Ennek ellenére bírálja a 
Magyar Történet szerzőjét, mert az szerinte felekezeti és Habsburg szempontból elfogult. Hangsú-
lyozza ugyanakkor, hogy a díjat a következőkben nem egy beérkezett, hanem egy kezdő kutató 
számára kellene odaítélni, aki az „elszakított magyar népcsoportok" múltjával foglalkozik. Példaként 
Szabó István Ugocsa megyéjét nevezi meg, melyről így ír: „...Szabó éppen azt nyújtja, amit a szok-
ványos feldolgozások mellőztek; megismerteti ugyanis, hogy a kezdetleges természeti táj a magyarság 
munkája következtében hogyan alakult át kultúrtájjá... Az ő előadásában Magyarország e kis darab-
jának története az egész magyar nép végzetét tükrözi: az újkor elejéig folytonos belső erősödés, a 
népi erők felhalmozódása a jellemző, azután a török korban, annak következményei gyanánt, a sík 
vidéken élő lakosság pusztulása, felbomlása, ugyanakkor pedig a védettebb hegyi tájakon élő, erede-
tileg pásztorkodó népelemek létszámának megnövekedése, ami a XVI. századi arány megváltozásá-
hoz vezet." Akadémiai Értesítő, 1938. 55. 
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MAGYAR-NÉMET VEGYESBIZOTTSÁGI TÁRGYALÁSOK 
A TANKÖNYVEK KÖLCSÖNÖS REVÍZIÓJÁRÓL 

(1940-1944) 

A Magyarország és a hitleri Németország közötti kulturális kapcsolatok tör-
ténetében fontos állomás volt az 1936. május 28-án megkötött magyar-német kul-
turális egyezmény. Itt fogalmazódott meg egy magyar-német vegyes bizottság lét-
rehozatalának gondolata, mely szerv aztán az 1940. március 12-i ülésén foglalko-
zott először, bár ekkor még csak érintőlegesen, a tankönyvrevízió kérdésével. 

Az ülésen felváltva elnököltek Szily, ill. Zschintsch államtitkárok. Szó esett 
a budapesti bölcsészkar német vendégtanára megbízatásának meghosszabbításá-
ról, esetleges tanár- és diákcserékről és a magyarországi német nyelvoktatás fej-
lesztéséről. A tankönyvekkel kapcsolatos megjegyzések egyelőre meglehetősen öt-
letszerűek és felületesek. A célkitűzések szerint elsősorban a földrajz és a törté-
nelemkönyvekre kell összpontosítani, a másik államra vonatkozó valótlan állítá-
sokat, ill. a másik népet rossz színben feltüntető kijelentéseket kell megváltoz-
tatni. A német fél nehezményezte, hogy magyarországi könyvtárakban, egyetemi 
és főiskolai intézetekben még mindig könnyen hozzáférhető bizonyos nem kívá-
natos irodalom, több helyen tanulmányi célokra rendelkezésre állnak a Németor-
szágban betiltott emigráns kiadványok. Válaszképpen a magyar küldöttség is ki-
fogásolt bizonyos német könyveket és tankönyveket, melyek lekicsinylően nyilat-
koznak a magyar népről. Konkrétumokról azonban nem esett szó, a megállapodás 
szerint az elkövetkező időszak feladata egymás tankönyveinek kölcsönös felülvizs-
gálata. 

A munka azonban nagyon lassan haladt, akadozott a vizsgálandó tankönyvek 
kölcsönös cseréje, az elbírálás szempontjai sok esetben tisztázatlanok maradtak 
és német részről magyarul megfelelően tudó szakemberek alkalmazása is gondot 
okozott. A következő, a témával magas szinten foglalkozó ülésre egy 1942-es, az 
ügyek felgyorsítását szolgáló határozat alapján 1943-ban került sor. Időközben 
sokat változott, szorosabbá, de egyúttal feszültebbé is vált a két ország közötti 
viszony, a háborús légkörben a viták is élesebbé váltak Jellemző, hogy egy német 
minisztériumi jelentés Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter 1942. 
június 7-én, Szegeden elmondott beszédét is igen kritikusan értékeli. Felszólalá-
sában Hóman a hivatalos álláspontot képviseli Magyarország történeti szerepét 
és mai helyzetét illetően. Kifejti a szentistváni gondolatot, Magyarországot, mint 
nemzetállamot határozza meg („Nationalstaat" és nem „Nationalitätenstaat"), 
ahol a nemzetiségek kulturális jogokkal rendelkeznek, a nyelvhasználat lehetősé-
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gével az oktatásban és a helyi közigazgatásban, de ahol az állam lojalitást vár el 
tőlük. 

A tankönyvvitákban is megjelennek azok a kifogások, melyeket megfogalmaz 
a Reichserziehungsministeriumba (REM) küldött német jelentés. A beszámoló 
készítője megállapítja, hogy a magyar állam megalapítása és felépítése nem a ma-
gyarok, hanem sokkal inkább a német lovagok, papok, kézművesek és bányászok 
munkájának eredménye. A magyarok nem voltak elég erősek sem a mongolokkal, 
sem a törökökkel szemben, utóbbiak kiűzéséért a németek hozták a legnagyobb 
áldozatot. „Nem szabad elfelejteni, hogy az erdélyi szászok várai sokkal nagyobb 
mértékben járultak hozzá a Nyugat védelméhez, mint az egész nép (értsd:a ma-
gyarok, valamint a többi nemzetiség (a szerz.)), mely az Európa számára döntő 
órában török szövetségesként ostromolta Bécset, az északi-nyugati faj (nordisch-
abendländische Rasse) életének válságos pillanatában elszakadt Európától és tu-
ráni-mongol vérét követve egy ázsiai misszió oldalára állt."1 Steyer miniszteri 
tanácsos szerint sem történeti teljesítménye, sem lélekszáma nem jogosítja fel a 
magyarokat nemzetiségek milliói feletti uralkodásra. Véleménye szerint Hóman 
úgy állítja be a helyzetet, mintha a nagyvonalú magyarok jól bánnának a nemze-
tiségekkel, holott be is olvaszthatnák őket, hiszen csak bevándorlók, miközben az 
államalkotó nép szakadatlanul vérével védte a Nyugatot. Végül utalva a miniszter 
kijelentésére, miszerint az állam csak az egyházzal hajlandó osztozni az oktatás 
irányításában, kételyeit fejezi ki abban a tekintetben, hogy a kormány nem fogja-e 
más körülmények között visszavonni annak a néhány Volksbund iskolának az 
engedélyét, melyek éppen most kezdték meg működésüket. 

1942 januárjában jelenik meg az „Ostland" с. folyóiratban Dr. Kredel „Vi-
lágos fogalmak" („Klare Begriffe") című tanulmánya s talál egyidejűleg élénk 
visszhangra a REM-ben. A cikk szerint a tankönyvek írása során is különös fi-
gyelmet kell fordítani bizonyos kifejezések, fogalmak használatára. Törekedni kell 
pl. arra, hogy „birodalom" (Reich) kifejezést csak a német birodalom vonatkozá-
sában használják. Egy elvont, általános értelmű használat még megengedhető, de 
az semmiképpen, hogy ún. egykori nagy lengyel, cseh, magyar birodalmakról be-
széljünk. Ugyanez az írás egy későbbi helyen Lengyelország felosztásával is fog-
lalkozik. A „felosztás" (Teilung) kifejezés minden alapot nélkülöz, helyette a „szé-
tesés" (Zerfall) szót javasolja, hiszen „a belső okok már rég indokolták a beavat-
kozást, az anarchia magát Poroszországot is veszélyeztette, a két német állam 
(Poroszország, Habsburg Birodalom) a területszerzéssel az orosz terjeszkedésnek 
szabott gátat."2 

Végül még egy témát emelünk ki az értekezésből, ez pedig a „madjarisch" 
és az „ungarisch" fogalmak használata. Az előbbit kell használnunk akkor, amikor 
a népről, az utóbbit, amikor a területről beszélünk, állítja a szerző, ám szerinte 
a magyar propaganda — különösen magyar szerzők német nyelvű írásaiban, ki-
használva, hogy e két szóra csak egy magyar megfelelőt találunk — tudatosan 
összekeveri őket. Kleder javaslata szerint ott, ahol a népről vagy a nyelvről be-
szélnek lehetne használni a „madjarisches Volk" (magyar nép), „madjarische 
Sprache" (magyar nyelv) fogalmakat, ahol azonban az államról van szó, ott ra-
gaszkodni kell az „ungarischer Staat" (magyar állam), „ungarische Regierung" 
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(magyar kormány) kifejezésekhez. Ott, ahol nem egyértelmű, hogy egy magyar 
vagy egy nemzetiségi intézményről, eseményről stb. beszélünk, feltétlenül az „un-
garisch" szó használata a szerencsésebb. Ez a szigorú szétválasztás különösen 
fontos a kultúra területén, hiszen — a német álláspont szerint — egyáltalán nem 
tisztázott, hogy a Kárpát-medence kulturális teljesítményeinek mely nemzetek 
milyen arányban voltak elősegítői. „Ilyen vonatkozásban a „madjarisch" jelző ál-
talános használata károsan hatna a jövőre."3 

Szintén ebben az évben, 1942-ben felerősödött a magyarországi németek 
helyzetét aggasztónak találó berlini álláspont. Úgy látták, hogy a magyarság fél-
tékenyen tekint a hazai németségre, nem tartja be a bécsi döntés alkalmával 
elfogadott megállapodásokat s véleményük szerint a magyarok a térségben játszott 
vezető szerepük megrendülését a többi nép teljesítményének elhallgatásával, ill. 
kisajátításával próbálják ellensúlyozni. A felfokozott nemzeti törekvések, az 1914 
előtti határok visszaállításának követelése mögött az állam belső gyengesége ér-
hető tetten. Ebből következően nyílt és álcázott eszközökkel egyaránt igyekeznek 
meghiúsítani a német népcsoport célkitűzéseit.4 Mindez nyomon követhető a tan-
könyvekben, az oktatás irányításában, az iskolák vezetőinek munkájában is. Nagy 
felháborodást keltett a REM-ben, hogy Debrecenben, Pécsett és Nagyváradon az 
igazgatók betiltottak bizonyos német nyelvtanfolyamokat és helyette az olasz 
nyelv tanulására szólították fel a diáitokat. „Megengedhetetlen a két szövetséges 
országhoz fűződő kulturális kapcsolatok ilyen jellegű, kimondottan németellenes 
kijátszása." - hangoztatták. Éppúgy aggasztotta őket, hogy az iskolai autonómiára 
hivatkozva egyes iskolák megakadályozták, hogy a DWI (Deutsches Wissenschaft-
liches Institut) támogatásával alakítsanak a helyi némettanárok munkaközössé-
geket, a kormány pedig minisztériumi engedélyhez kötötte az intézet által szer-
vezett továbbképzések látogatását.5 Von Jagow miniszteri tanácsos 1942 tavaszán 
készült beszámolója is szorgalmazza a magyar tankönyvek revízióját. Szerinte 
erre akkor van esély, ha sikerül megnyerni a magyar partnereket annak a célnak, 
hogy történeti értékeléseiket egy „békés Európa" felépítésének szolgálatába ál-
lítsák és tekintsenek el a múlt ellenségeskedéseinek erőteljes bemutatásától. Fel 
kell hívni a figyelmüket arra, hogy ezek előtérbe helyezése ébren tartja a fiata-
lokban a korábbi ellentéteket és a népeink közötti jó viszony megromlásához 
vezet.6 

Az előkészületek a legkülönbözőbb szinteken folytak, bizonyos problémák 
még az egymással nagyon jó viszonyban lévő Zschintsch és Szily államtitkárok 
között is felmerültek. Zschintsch arra figyelmezteti magyar kollégáját, hogy nem 
szerencsés, ha a magyar diákoknak Horvátországról és a Délvidékről mint magyar 
területekről, Fiuméről mint az egyetlen magyar tengeri kikötőről, az Adriai-ten-
gerről pedig mint magyar tengerről beszélnek.7 

Túl azon, hogy mekkora szerepet játszott a német kultúrpolitikában ez a kérdés, 
a hitleri Németország intézményeiről, hatáskörük egybeeséseiről, kompetenciazava-
raikról és harcaikról is sokat elárul az a tény hogy alkalmanként az SS is bekapcso-
lódott ebbe a munkába. 1942. május 27-i levelében a biztonsági szolgálat hívja fel a 
külügyminisztérium figyelmét Dr. Hanza Lajos könyvére („A katolikus egyház tör-
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ténete"), melynek „Az egyház és a német kultúrharc" című fejezetében elítélő 
hangnemben ír Hitlerről és a nemzetiszocialistákról.8 

Az egyeztető konferencia előtt három hónappal befut egy bécsi tanár, a köz-
reműködésre felkért Prof. Otto Brunner levele is a REM-be. Felhívja a figyelmet 
arra, hogy a tankönyvvita mögött komoly politikai nézetkülönbségek húzódnak 
meg. Véleménye szerint ellentétes egymással a szentistváni eszme és a németek 
DK-Európára vonatkozó terve. „Ha a vegyes bizottságban erre fényt derítenek, 
igen kínos helyzet áll elő, hiszen Burgenlandról esetleg lemond a magyar kormány, 
de a többi területről, a revízióról és az ezt megalapozó, a tankönyvekben is meg-
található, ideológiai háttérről aligha." - íija Brunner.9 Azt is megállapítja, hogy 
a szentistváni eszméhez kötődő kuruc történetírói hagyomány mellett kétségte-
lenül létezik egy európai kötődésű, „nyugatos" irányzat is (legjelesebb képviselője 
Szekfű Gyula), a német politika számára azonban ez is gondot jelent, mert kato-
likus orientációjú. 

Ilyen előzmények után ült össze Budapesten 1943. május 12-én a magyar 
és német tankönyvek átvizsgálására alakított albizottság. A küldöttségek tagjai a 
következők voltak: 

A. Magyar csoport 
1. Dr. Pukánszky Béla egyetemi 

nyilvános rendes tanár, mint elnök 
2. Dr. Tettemanti Béla egyetemi 

címzetes nyilvános rendkívüli tanár 
3. Dr. Horváth Kálmán tanügyi fő-
tanácsos, az Országos Közoktatási 

Tanács Tankönyvi Bizottságának el-
nökhelyettese 

4. Dr. Tóth Géza tanügyi főtanácsos 
5. Dr. Zibolen Endre gimnáziumi 

tanár, mint jegyzőkönyvvezető 

B. Német csoport 
1. Dr. Heinrich Langerfeld 
birodalmi tudomány-, ne-
velés* és népművelésügyi 
miniszteri tanácsos, mint 
elnök 
2. Oswald Richtofen báró 
követségi tanácsos, mint a 
német követség képviselő-
je 
3. Dr. Hans Freyer egyete-
mi nyilvános rendes tanár, 
a budapesti Német Tudo-
mányos Intézet elnöke 
4. Dr. Otto Brunner egye-
temi nyilvános rendes 
tanár, Bécs 
5. Dr. Ernst Hackel, a bu-
dapesti Német Tudomá-
nyos Intézet szakosztály-
vezetője 

Az ülés megnyitásán megjelentek továbbá: 

Dr. Hankiss János m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumi államtitkár 
Dr. Paikert Géza m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos 
Dr. Zilahi Sebes Jenő m. kir. külügyminisztériumi követségi titkár 
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A tárgyalások a magyar, ill. a német jegyzéken alapultak, a kölcsönös tan-
könyvrevízió történetében ezt a megbeszélést előzte meg a legkomolyabb szakmai 
előkészítés. A magyar jegyzék a REM által az Országos Közoktatási Tanácshoz 
eljuttatott 233 német tankönyv értékelésén, míg a német kisebb számú, önkénye-
sen kiválogatott magyar tankönyv ideiglenes átvizsgálásán alapult. A magyar mi-
nisztérium által átnyújtott gyűjtemény ellenőrzésére még nem volt idejük. 

A két fél megegyezett arról, hogy a tankönyvcserét teljessé teszik és mindkét 
részről folyamatosan kiegészítik. Eddig csak az iskolai olvasókönyveket, történe-
lem és földrajzkönyveket vizsgálták, de idővel ezt a munkát ki kell terjeszteni 
más tanulmányi területekre is, és egyúttal ki kell dolgozni a tankönyvbírálók 
munkáját meghatározó általános irányelveket is. 

Az irányelvek 

A tankönyvek átvizsgálására vonatkozó legfontosabb irányelvek a követke-
zők: 

1. Meg kell állapítani, vajon a magyar, ill. a német nép, annak országa és 
története a két nép baráti kapcsolatainak megfelelő tárgyalásban részesül-e. E 
tekintetben abból kell kiindulni, hogy minden népnek joga van „népileg megha-
tározott saját történeti felfogásra", amely különleges teljesítményeit és lényének 
maradandó értékeit tankönyveinek fejtegetéseiben előtérbe helyezi. 

2. A másik nép teljesítményeinek jelentőségét mind a saját nép történeti és 
kulturális fejlődése szempontjából, mind pedig általában az európai művelődés 
kereteiben, nem szabad kisebbíteni, hanem történetileg igazolt értékének megfe-
lelően kell bemutatni. 

3. Olyan előadást, ábrázolást és térképeket, amelyek a történeti igazságnak 
nem felelnek meg vagy amelyek a másik nép politikai és erkölcsi magatartását 
és ténykedését a múltban és jelenben lekicsinylő, a másik fél nemzeti büszkeségét 
és jogos önérzetét sértő formában mutatják be, kifogásolni kell. 

4. Olyan helyneveket, amelyeknek mind a magyar, mind pedig a német nyelv-
ben általánosan használatos megjelölésük van, annak az országnak a nyelvén 
lehet megnevezni, amelyiknek iskoláiban a tankönyvet használják. Abban az e-
setben, ha földrajzi ábrázolások és felsorolások a helyneveket mindkét nyelven 
közlik, ezt az alapelvet következetesen kell végrehajtani. 

A különleges irányelvek megfogalmazása során mindkét fél rámutatott a-
zokra a történeti eseményekre, a közös történelem kényes pontjaira, melyek tár-
gyalását a másik ország tankönyveiben különösen szerencsétlennek, félrevezető-
nek vagy egyenesen sértőnek tartotta. 

A magyar küldöttség felhívta a figyelmet arra, hogy a német tankönyvek 
alapvetően hibás képet közvetítenek a magyarokról. Hosszan taglalják a kalandozó 
magyarok Európa kultúrnépeit rettegésben tartó rémtetteit, majd a németeknek 
köszönhető elbukását, de nem említik gyors betagolódásunkat a kontinentális 
rendbe. „A német tankönyvekben a magyar történelmet és kultúrát, valamint a 
magyar nép részvételét Európa megvédésében a keletről jövő betörések ellen a 
magyar-német barátságnak megfelelő szellemben kell tárgyalni."10 
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A felkért szakértők szerint az eltorzított kép kialakulásának oka nem a leírt, 
hanem főképp az elhallgatott tényeken alapul. Nem számolnak be arról, hogy a 
magyarok gyorsan beilleszkedtek és nagyhatalommá váltak, felfogták a besenyő, 
kun, tatár betöréseket, a 14. század közepétől 150 éven át elhárították a török 
veszélyt, az erdélyi fejedelemség a legnagyobb török terjeszkedés időszakában is 
meg tudta őrizni kultúráját. Az sem derül ki ezekből a tankönyvi leckékből, hogy 
a magyarság mennyire hűséges volt a németség által képviselt európai ideálokhoz, 
nem hangsúlyozzák kellően sem a német-magyar fegyverbarátság jelentőségét, 
sem azokat a kulturális teljesítményeket, pl. a vallásszabadság érdekében kifejtett 
tevékenységünket, melyek német szempontból is lényegesek. 

Különösen lekicsinylők azok a megállapítások, melyekben minden pozitívu-
mot, fejlődést jelentő változást az országba települt németeknek tulajdonítanak. 
A kifogásokat alátámasztó tankönyvi idézetgyűjteményből itt csak néhányat em-
lítünk: 

„... szinte minden magyar várost németek alapítottak. A középkorban alig 
volt Magyarországon olyan városi település, melynek lakói döntően vagy teljes 
egészében ne németek lettek volna. Az évek során közülük nagyon sokan elma-
gyarosodtak."11 

„A Duna jobb partján fekvő városok kivétel nélkül német alapításúak."12 

A tudományos kutatások eredményeit is figyelmen kívül hagyva közvetve 
magát a honfoglalást kérdőjelezik meg a következő kijelentések: „Ez a föld — 
Magyarország— nagy részben ősi germán-német kultúrtalaj és már nagyon régóta 
németek által lakott."13 vagy „A frissen szerzett keleti területeken Pécsett ala-
pították a harmadik német egyetemet."14 

A német befolyás hangsúlyozása időnként meglepő túlzásokhoz vezetett. Az 
alábbi részlet szerint a németnek a magyar nyelvre gyakorolt hatása is túlbecsül-
hetetlen: „A magyarban is számtalan német szó található, pl.: Föld, Schur (Scheu-
er), Pomp (Pumpe), Perekmester (Bergmeister), Erz, Tischler, Hering, Flaster, 
Bruderschaft." (A dőlten szedett szavak a magyarban természetesen nem hasz-
nálatosak)15 

A kölcsönösen elfogadott okmány szerint a magyar népnek a világháború 
folyamán tanúsított teljesítményét is méltatni kell. Lényeges, hogy az „österrei-
chisches Heer" (osztrák hadsereg) és Osterreich fogalmak helyett a történelem-
könyvekben az „Österreich-ungarisches Heer" és „Österreich-Ungarn" megjelö-
lést kell használni. Helytelen pl., hogy az alábbi szövegrészletben említés sem 
történik a magyar csapatok helytállásáról: „Nagy ütközetek zajlottak a világhá-
borúban Hermannstadtnál (Nagyszeben) és Kronstadtnál (Brassó). A túlerő elle-
nére mindkét ütközetből a német és osztrák csapatok kerültek ki győztesen. A 
legvadabb hóviharban havas hegycsúcsok és szűk szorosok között üldözték a né-
metek és az osztrákok még Bukaresten túl is a románokat.16 

A sok vitás történelmi kérdés között legnagyobb hangsúllyal a német nem-
zetiség magyarországi helyzete szerepelt. Itt nem egyszerűen régi dolgok elboro-
nálásáról, a múltnak a jelen követelményeihez történő átírásáról volt szó, hanem 
aktuális, feszítő problémákról is. Tipikus példa erre a magyarok által javításra 
vagy törlésre javasolt szövegrészletek gyűjteményében alighanem leggyakrabban 
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előforduló vers, a „Schwabenlied", Adam-Müller Guttenbrunn költeménye. Mai 
szemmel nézve nem is érthető egészen, hogy mi váltott ki ekkora felháborodást 
a magyar lektorok körében.17 

Az említett szerző amúgy is szálka volt a magyarok szemében, „Der grosse 
Schwabenzug" címú kötetéből jó néhány, a magyarokról lekicsinylően, sértően 
tudósító novella került be különböző német olvasókönyvekbe. („Kartoffeln nach 
Ungarn", „Ein auslandsdeutscher Lehrer", „Schwaben siedeln in Ungarn") A 
„Die Helden von Karlsdorf' című írásban a következőképpen mutatja be a né-
meteket körülvevő (magyar) környezetet: „Az ázsiai lustaság és semmittevés kö-
zepette attól kellett félniük, hogy maguk is elsüllyednek ebben a mocsárban." 

Végül abban állapodtak meg, hogy a vers — mint bármilyen más, a magyaror-
szági németség küzdelmeit (Volkstumskampf) ábrázoló prózai vagy lírai alkotás 
— csak olyan bevezetővel jelenhet meg, melyben világosan kifejtik, hogy az 1940-es 
bécsi szerződésben már egyértelműen tisztázták a hazai németség jogi helyzetét. 

Elfogadhatatlan az a beállítás, miszerint a németek kiűzték a törököket és 
civilizálták az országot, ma pedig a magyarok elnyomnak minden nemzetiséget, 
beleértve a németeket is. Feltétlenül átírandók vagy törlendők az olyan, az Oszt-
rák-Magyar Monarchiával kapcsolatos kitételek, mint: „A birodalom hozzájuk tar-
tozó részén a magyarok könyörtelenül elnyomtak minden más népet, németeket, 
románokat, szlovákokat és horvátokat...Erőszakkal irtották ki a német iskolá-
kat...Tervszerűen szorították vissza a németséget...Mindenekelőtt a magyar és a 
cseh politika volt a legkíméletlenebb, ennek ellenére a német népcsoport tekint-
hető az egyetlen államalkotó elemnek."18 

Korábban utaltunk már arra, hogy a németek az aktuális ellentétek egyik 
forrását a magyar revíziós politikában, a történelmi határok visszaállításának i-
génylésében látták. A legkényesebb terület ebben a tekintetben Burgenland, mely-
nek Magyarországhoz csatolása német részről természetesen fel sem merült. Sőt, 
ami Sopront és környékét illeti, több tankönyv és tudományos munka szerint a 
németeket érintette hátrányosan a trianoni békeszerződés, érthető felháborodást 
váltva ki ezzel a magyar olvasók körében. „Magyarország mindazonáltal elérte, 
hogy Sopronról, Burgenland központjáról és néhány környékbeli faluról népsza-
vazás döntsön. Minderre az antant felügyelete alatt 1921. november 14-én jól 
bevált magyar hagyományok szerint került sor, vagyis a lakosság szégyenteljes 
jogfosztása és kíméletlen terrorizálása közepette, ami természetesen meghozta a 
magyarok számára kívánatos többséget."19 Sok tankönyv értékeli hasonlóan a 
népszavazást, nem egy a térképeken is német veszteségként ábrázolja Odenburgot 
(Sopron) és környékét.20 

Szintén a magyar érzékenységet sérti, ha valahol Kárpátalja helyett Kárpát-
Ukrajna olvasható, ez sem történetileg, sem földrajzilag nem indokolható, egysze-
rűen az ukrán propaganda találmánya.21 

Végül a szakkönyvek közül is említünk egyet, mely magyarellenessége és 
történetietlen állításai révén szintén rákerült a magyar bizottság listájára. And-
reas Matthiae: „Erdély" címú munkájában a következő módon mutatja be az 
1848-as szabadságharcot: „A délszláv Petrovics — magyarosított nevén Petőfy 
(sic!), a legnagyobbra tartott magyar lírikus és forradalmi költő — Segesvárott 
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írta a forradalmi és nemzeti himnusszá (sic!) vált költeményét „Talpra magyar, 
Hí a haza...". Idegenként harcolt a szlovák Kossuth alatt a magyarok erdélyi 
uralmáért. Idegen földön esett el a segesvári csatában... Ok — az erdélyi szászok 
— sem a nemesek és fejedelmek, sem a két szomszéd nép valamelyike ellen nem 
harcoltak valamilyen bizonytalan hatalom megszerzése érdekében. Szemük előtt 
a törökök kiszorításának és a felszabadított területek újjáépítésének közös délke-
let-európai feladata lebegett, melynek megvalósítását, sok millió ember szeren-
csétlenségére, az elvakult magyar sovinizmus hiúsította meg."22 

A német fél szintén kifejtette sajátos alapelveit a magyar tankönyvek felül-
vizsgálatával kapcsolatban. 

Leszögezték, hogy a német történelmet és kultúrát •— különösen a német 
tanítási nyelvű iskolákban — a Nagynémet Birodalom jelentőségének és a nép-
csoportra vonatkozó bécsi egyezmény szellemének megfelelő módon kell tárgyalni. 

1. Zsidó írók és német emigránsok költeményeit és prózai szemelvényeit 
minden tankönyvből el kell távolítani. Ennek értelmében törölni kell a német 
tankönyvekből Heine verseit, ill. a vele kapcsolatos olvasmányokat. A német lek-
torok meglepődve tapasztalták, hogy Lessing drámája, a „Bölcs Náthán" még egy 
1940-ben megjelent tankönyvben is az író legjelentősebb műveként kerül bemu-
tatásra. Szemet szúrt az a szövegrészlet is, ahol valóságos „dicshimnuszt zengenek 
a zsidóságról". „Egy debreceni kereskedő, aki a bukott szabadságharc után kény-
telen volt Kossuth bankóit elégetni és ezzel teljesen nincstelenné vált, sok segít-
séget kapott egy jólelkű zsidó családtól, Goldbergeréktől, akik árut szállítottak 
neki és hosszú távú hiteleket biztosítottak a számára."23 

2. A kurucdalok közül csak olyanok vétessenek fel a tankönyvekbe, amelyek 
nem tartalmaznak a németséget sértő részleteket. Ugyanez érvényes a kuruc küz-
delmeket tárgyaló prózai szemelvényekre is. Az alábbi idézet jól jellemzi a német 
kifogásokat: 

„Ne higgy magyar a németnek S pecsétet üt olyat rajta 
akármivel hitegetnek Mint a holdnak karimája 

Mert ha ad is nagy levelet Nincsen abban semmi vir-
Mint a kerek köpönyeged tus 

Verje meg a Jézus Krisz-
tus!"24 

3. A magyarországi német telepítés tárgyalásában jusson kifejezésre, hogy 
abban a bécsi udvarnak a kornak megfelelő népesedési politikájáról volt szó. Mél-
tatni kell itt a német telepítésnek Magyarország fejlődésében mutatkozó pozitív 
teljesítményeit. Sok kifogás arra vonatkozott, hogy a könyvek nem emelik ki, sőt 
eltorzítják a németek 17. sz. végi harcainak felszabadító jellegét. A „Buda vissza-
hódítása" című novella, pl. azt a benyomást kelti, mintha a vár megszerzése el-
sősorban a magyar Petneházynak lett volna köszönhető, háttérbe szorítva ezzel 
természetesen a császári csapatok szerepét.25 A német cenzorok azt a beállítást 
is túlzónak találják, miszerint Magyarország feláldozta volna magát a török elleni 
küzdelmekben Európáért. 
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„A nemzeti hősökről megrajzolt kép is annyira németellenes, hogy ma már, 
mikor a két nép szövetségesként harcol a háborúban, tarthatatlan, csak felesleges 
indulatok gerjesztésére alkalmas." A német értékelés szerint II. Rákóczi Ferenc gyer-
mekkoráról sem szerencsés így írni: „A gonosz ellenség bilincsbe akarta verni nyelvét, 
hitét, szívét és lelkét, hogy aztán a nemzetet még könnyebben leigázhassa."26 

4. Az újabb kor történelmét tárgyaló tankönyvekben különösen a legutóbbi 
évek németországi eseményeinek kell a két nép baráti kapcsolatainak megfelelő 
tárgyalásban részesülniük. 

5. Ugyanez érvényes a magyar földrajzkönyvekre is, melyeket teljesen a je-
lenlegi helyzethez kell igazítani. Burgenlandot minden, az 1918 utáni korszakra 
vonatkozó tárgyalásban és térképen, mint végleges birodalmi területet, nem pedig 
mint bármilyen formában is vitás földet kell bemutatni. 

A történelem tankönyvekkel kapcsolatban külön felhívták a figyelmet arra, 
hogy a Habsburgok (s egyben a birodalom) ellen vívott magyar szabadságharc 
tárgyalása nem mentes a sovinizmustól és szentimentális felhangoktól. Nagyon 
kedvelt fogása tankönyveinknek Magyarországot olyan bástyaként jellemezni, 
mely egyszerre áll ellen, ill. válik áldozatává a keleti, török támadásoknak és a 
nyugati, császári hódító törekvéseknek. 

Természetesen azon sem csodálkozhatunk, hogy a német fél nem volt meg-
elégedve a német szellem és a német vér Magyarország fejlődésére gyakorolt ha-
tásának ecsetelésével sem. Az erdélyi szászok szerepének kiemelése szerintük 
messze elmarad a reálistól, mint ahogy a török uralom utáni lakatlan területekre 
betelepült németek modernizációs hatását sem méltatják kellőképpen a magyar 
tankönyvek. 

A náci propagandában s így az oktatásban is különösen fontos a germán 
múlt. Ennek a régi korszaknak a felelevenítése, egekig magasztalása nem enged-
hette meg, hogy egy baráti ország tankönyveiben még mindig a hagyományos, 
sablonos képpel találkozzanak a diákok. A legmagasabbrendű, kultúrateremtő, 
hősies és dolgos fajról nem szabad olyan értékeléseket adni, mint pl.: „Vendég-
szerető, harcos és tisztességes nép. Ha éppen nem harcolt vagy vadászott, akkor 
többnyire tétlenül ült otthonában. Méhsört ivott és kockajátékokat játszott, olyan 
szenvedéllyel, hogy gyakran legnagyobb értékeit, sőt még szabadságát is kockára 
tette. A földművelést, állattenyésztést és a ház körüli munkákat az asszonyok és 
a rabszolgák látták el."27 A könyv következő oldalán a vandálokról a hagyomá-
nyos, egy romboló, barbár népet bemutató néhány soros, időközben „elavult" 
leírás is szemet szúrt a lektoroknak.28 

A törökök kiűzésével járó német kegyetlenkedésekkel kapcsolatos, indulatos 
megjegyzésekhez hasonlóan a 18. sz-i német betelepítések értékelését is túlságo-
san ellenségesnek találták. A telepesek által megindított fejlődés helyett sok tan-
könyv a két nép közötti ellentétekre helyezi a hangsúlyt. „A svábok azok a német 
telepesek, akik a kormány különböző támogatásainak segítségével felvették a har-
cot a magyarokkal."29 Egy másik helyen Mária Terézia gazdaságpolitikájáról ír 
tűlságosan kritikusan a tankönyvszerző: „Az ország gyarmati viszonyba került 
Ausztriával. Gazdasági életünk az akkor elszenvedett károkat a mai napig sem 
tudta kiheverni. A felsőmagyarországi városok középkori ipara tönkrement, a fej-



486 MOLNÁR PÉTER 

letlen mezőgazdaság pedig a rossz években éhínséghez, gazdag időszakokban ter-
ményfeleslegekhez vezetett."30 

Mint az eddigiekből is kiderült, a kritikák döntő része a két nép közös tör-
ténelmét tárgyaló fejezetekre koncentrált, időnként azonban ettől eltérő esetekre 
is akadt példa. Az 1943-as találkozóhoz képest meglepően friss, 1939-es sorsdöntő 
esemény tárgyalását is a fegyverbarátság szellemét gyengítőnek találta a német 
bizottság: „Hitler képtelen volt békés úton rávenni a lengyeleket a korridor visz-
szaadására. Ezért — az oroszokkal egyetértésben — 1939 őszén megtámadta Len-
gyelországot."31 

Az irodalmi szöveggyűjtemények és a történelemkönyvek mellet a földrajz 
tankönyvek és az atlaszok képezték a vizsgált anyag harmadik nagy csoportját. 
Általános kifogás, hogy az utolsó évek politikai változásait nagyon kevés tankönyv 
tükrözi, sok térkép felett már eljárt az idő. A magyar tankönyvekben túlnyomó-
részt a történeti Magyarországot ábrázolják. A Trianon utáni Magyarország fel-
tüntetésével jószerivel csak a világháborút lezáró békék igazságtalanságának ki-
emelése, a tananyagnak a revíziós politika szolgálatába állítása a cél. Többnyire 
ezek a politikai jelentőséggel is bíró térképek adják a felülvizsgálandó tanköny-
vekről készült német lista anyagát. A korábbiakhoz képest itt a megjegyzések 
hangneme jóval visszafogottabb, hiszen tisztában voltak a revíziós gondolatnak a 
két világháború közötti Magyarországon játszott szerepével. Határozott elutasí-
tással akkor találkozunk, amikor Burgenland is elrabolt és visszakövetelendő te-
rületként tűnik fel egy tankönyv lapjain. „A mai Ausztria a világháború után a 
részeire esett osztrák császárság németek által lakott területeiből és a tőlünk 
elrabolt, nekik juttatott Nyugat-Magyarországból jött létre."32 

A megjegyzések egy másik, kisebb csoportját azok a megállapítások képezik, 
melyek nem tükrözik kellőképp Németország megváltozott hatalmi helyzetét, a 
világpolitikában játszott irányító szerepét vagy éppen méltánytalanul visszafogot-
tan nyilatkoznak arról. 

„A nagyhatalmakhoz tartoznak: Itália, Franciaország, Anglia, USA, Japán. 
A nagy országokhoz: Kína, Németország."33 „Bizonyos európai nyelveket más 
népek is tanulnak, hogy könnyebben boldoguljanak a gazdasági életben. Ilyen 
nyelvek az angol, a spanyol, a portugál, a francia és az orosz. Szintén sokan 
beszélnek németül és törökül."34 1943-ban, a német faj felsőbbrendűségét és kul-
túrateremtő képességét hirdető ideológia alapján állva az a kétes értékű elismerés 
is elfogadhatatlan volt, amit egy felsőkereskedelmi iskola tankönyvében olvashat-
tak: „A német a művelt népek közé tartozik. Műveltsége nem eredeti, mint az 
angoloké, franciáké vagy az olaszoké, mégis sokat tanultak ezektől és mindezt 
széles néprétegek között, sőt Kelet felé még határaikon túl is terjesztették."35 

A jegyzékek kölcsönös cseréje, az irányelvek megtárgyalása és a jövőbeli 
rendszeres találkozók megrendezése melletti közös akarat kinyilvánítása után le-
zárult a tárgyalás. Elhatározták, hogy az irányelveket, a gondos figyelembevétel 
céljából, mindkét fél könyvbírálóinak, tankönyvszerzőinek és kiadóinak át kell 
nyújtani. A német részről előadott kifogások közül 16 mellőzhető volt, mert a 
magyar csoport közlése szerint a szóban forgó könyvek gyakorlati használata már 
megszűnt vagy közvetlenül megszűnés előtt áll. A tankönyvek olyan részleteire 
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vonatkozó kifogások, amelyek egykor Magyarországhoz tartozó, most azonban 
már valamely harmadik ország állami fennhatóságának alárendelt területekkel 
foglalkoznak, a magyar csoport kívánságára nem kerültek megbeszélésre, mert 
ezeknek tárgyalására nem tartotta magát illetékesnek. 

Kisebb feszültségektől eltekintve a tárgyalások barátságos légkörben zajlot-
tak, eredményeket — az erőviszonyoknak megfelelően — főként a németeknek 
hoztak. Az egyik német bizottsági tag beszámolója szerint a fontos kérdésekben 
sikerült érvényesíteni álláspontjukat s viszonzásul csak néhány kevésbé lényeges 
pontban kellett engedniük. A jelentés azt is sejtetni engedi, hogy a magyar kul-
tuszminisztérium képviselői nem voltak elégedettek a történtekkel, de Pu-
kánszkynak, a magyar bizottság vezetőjének, mindig sikerült eloszlatnia honfi-
társai aggodalmait.36 

Az elkövetkező hónapokban, noha kisebb lendülettel, de tovább folyt a tan-
könyvek átvizsgálása. Sor került a tanácskozáson megfogalmazott irányelvek ki-
egészítésére, miszerint nem elegendő a sértő kifejezéseket törölni, hanem töre-
kedni kell a másik nép erényeinek, dicsőségének bemutatására is.37 1943. október 
17-től 19-éig Salzburgban került sor a következő találkozóra. A német fél két 
egyházi könyvet is felvett a „kijavítandók" listájára, ezekkel kapcsolatban azonban 
a magyar politikusok csak a közvetítő szerepére vállalkoztak, hiszen az egyházi 
iskolák, tankönyvek, oktatás ügyeibe az államnak nem volt beleszólása.38 

Az utolsó találkozóra 1944. február 16-a és 18-a között Bécsben került sor, 
ahol a szokásokhoz híven Heinrich Langerfeld és Pukánszky Béla elnökölt. Csak 
a német kifogások megtárgyalása volt napirenden, a magyarok, a már említett 
két egyházi könyv kivételével, mindenbe beleegyeztek. A korábbi találkozókhoz 
hasonlóan megállapították, hogy számos, a forgalomból már kivont tankönyvet 
feleslegesen vizsgáltak át. Igényeltek új tankönyveket is, ezek megérkezésében 
azonban már ők sem igen bíztak.39 Néhány héttel később bekövetkezett Magyar-
ország megszállása, a viszony feszültté vált, de a munkára valószínűleg ennél is 
nagyobb hatással volt maga a háború, a fenyegetően közeledő frontok, a pénz-, 
papír- és könyvhiány, több lektor behívása a hadseregbe. 

A kapcsolatot már csak az egyre ritkuló levélváltás jelentette. Időnként még 
említésre kei-ült egy-egy oda nem illő jelző vagy a nemzeti büszkeséget sértő vers-
sor, de a közeledő vég, napról napra értelmetlenebbé, nevetségesebbé tette ezt az 
egykor oly nagyszabásúnak indult vállalkozást. Leállnak a nyomdák, a vonatok 
könyvek helyett már csak fegyvereket szállítanak, utolsó leveleikben a két bizott-
sági elnök is inkább személyes dolgokról, a bombázások, a nélkülözések okozta 
nehézségekről ír egymásnak. 1944 végére az ügy teljesen elhalt, Berlinben még 
a minisztériumi hivatalt is bombatalálat érte, a magyar-német kapcsolatoknak ez 
az apró fejezete így végképp feledésbe merült. 
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ZSDANOV MÁSIK ARCA 
A Szövetséges Ellenőrző Bizottság 

Finnországban 1944-1948 

Finnország és Magyarország 20. századi történetében a Szovjetunió hason-
lóan fontos szerepet játszott, így érthető, hogy az oroszországi levéltárak utóbbi 
években történő fokozatos megnyitása mind a finn, mind a magyar történészek 
körében nagy érdeklődést keltett. A szovjet külpolitikára vonatkozó újabb adalé-
kok napvilágra kerülése mellett persze az elmúlt évtizedek finn történetírásának 
Szovjetunió iránti „lojalitása" is arra késztetett egyes történészeket, hogy Moszk-
va befolyásának csökkenésével párhuzamosan hozzákezdjenek a közelmúlt újra-
értékeléséhez. Jukka Nevakivi, a Helsinki egyetem Társadalomtörténeti tanszé-
kének nemrég nyugalomba vonult politikatörténeti professzora a peresztrojka első 
jelei óta kiemelkedő szerepet játszik a Finnországra vonatkozó levéltári anyagok 
feldolgozásában, az orosz történészekkel kialakított új szellemű eszmecserében, s 
ilyen módon az ún. veszélyes évekre — azaz az 1944^8-as időszakra — vonatkozó 
kutatások elsőszámú szaktekintélyei között tartják számon. E témakörben több 
cikk és tanulmány mellett Földalatti diplomácia 1944-1948-ban címen jelentetett 
meg monográfiát (1983), valamint Paasikivi rettenetes évei - Finnország 1944-
1948 címen finn (1986), és Finnish-Soviet Relations 1944-1948 címen orosz-finn 
(1994) tanulmánykötetet szerkesztett. Ez utóbbi kiadvány a Helsinki egyetem és 
az Orosz Akadémia által szervezett történészkonferencia előadásait tartalmazza. 
Finnország és Magyarország 1944-48-as külpolitikai helyzetét elemezve Nevakivi 
két éve nagy sikerű előadást tartott a budapesti finn nagykövetségen, ahol koráb-
ban diplomataként dolgozott. 

Részben a tárgyalt időszak finnországi eseményeinek viszonylagos hazai is-
meretlensége, részben magyar párhuzamai miatt tartjuk bemutatásra érdemesnek 
Nevakivi professzor legújabb munkáját: Zsdanov Finnországban - Miért nem szov-
jetizáltattunk ? (Zdanov Suomessa - Miksi meitá ei neuvostoliittolaistettu ?, Keuruu 
1995, 317 p.). A könyv a Szövetséges Ellenőrző Bizottság moszkvai levéltári anya-
gai, valamint Andrej Zsdanov SZEB-elnöki iratai alapján kívánja új megvilágításba 
helyezni a szövetségesek Finnországra vonatkozó elképzeléseit, a bizottság fin-
nországi tevékenységét. A témát különösen érdekessé teszi, hogy a Magyarország-
ra küldött Ellenőrző Bizottság feladata elvileg azonos volt a finnországival, s Ne-
vakivi szerint 1947-ig Sztálin Finnországra, illetve Közép-Kelet-Európára vonat-
kozó elképzeléseiben nem mutatható ki különbség. 

A SZEB finnországi funkciójának és lehetőségeinek kiindulópontjaként Ne-
vakivi könyvének ismertetése előtt érdemes röviden felidéznünk Zsdanov 1944 



490 RICHLY GÁBOR 

októberi Finnországba érkezésének előzményeit. Bár a Lengyelország lerohanását 
követő ún. téli háborúban a nyugati szövetségesek még a Szovjetunió által meg-
támadott Finnországot támogatták, a finnek által folytatólagosnak nevezett 1941-
44-es „párhuzamos háborút" már a Szovjetunió elleni agresszióként értékelték, 
s hadüzenettel válaszoltak a téli háborúban elveszített területek visszaszerzését 
célzó hadjáratra. Egyedül Roosevelt elnök mutatkozott érzékenyebbnek a finn 
problematika iránt, amit az USA hadüzenetének elmaradása is jelzett. Az Egyesült 
Államok értékes szolgálatot tett Finnországnak az 1943 októberi moszkvai kü-
lügyminiszteri találkozón is, amikor visszautasította Molotov előterjesztését Fin-
nország feltétel nélküli megadásáról. Teheránban már Churchill is csatlakozott 
Roosevelt álláspontjához — bár a fegyverszünet feltételeinek megállapítását 
Moszkvára bízták —, így 1943 végétől határozottabb formát ölthettek a titkos 
fegyverszüneti tárgyalások a Németország vereségéről meggyőződött finn és a 
katonai áttörésre képtelen szovjet vezetés között. A kezdetben elfogadhatatlannak 
tűnő szovjet követelések miatt a fegyverszüneti és előzetes békeszerződés aláírá-
sára azonban csak 1944 szeptemberében került sor. A Finnországba küldött SZEB 
feladata a Moszkva által diktált előzetes békefeltételek betartatása volt. Finnor-
szág a következő fontosabb kötelezettségeket vállalta: az Észak-Finnországban 
állomásozó német csapatok kiűzése, amennyiben nem távoznak szeptember kö-
zepéig, a hadsereg békelétszámra való leszerelése, finn-szovjet fogolycsere, a Hel-
sinki mellett fekvő porkalai katonai támaszpont 50 évre történő bérbeadása, az 
ország meghatározott keleti területeinek (az ország összterületének kb. 12 %-a) á-
tadása, a Szovjetunióból rekvirált javak visszaszolgáltatása, a finnországi német 
érdekeltségek átadása, 300 millió USD jóvátétel hat év alatti törlesztése, a betiltott 
baloldali politikai szervezetek engedélyezése, a politikai foglyok szabadon enge-
dése, a szövetségesekkel való együttműködés a háborús bűnösök elítélésében, a 
politikai és társadalmi élet demokratizálása. 

Bár a közel 300 fős (ebből kb. 20 angol) SZEB megbízása elvben e pontok 
betartásának ellenőrzésére korlátozódott, és észrevételeit, javaslatait a bizottság 
kizárólag a kormány számára terjeszthette elő — tehát közvetlenül nem avatkoz-
hatott be a finn hivatalos szervek munkájába —, a finnek meglehetős aggodalom-
mal fogadták a szovjet küldöttséget. Kétségeik jelentős mértékben éppen Zsdanov 
személye miatt ébredtek, akinek neve a 30-as évek közepe óta hírhedt volt Fin-
nországban. Zsdanov ugyanis 1935-ben az SZKP frissen kinevezett leningrádi kör-
zeti titkáraként nagyarányú nemzetiségi tisztogatásba kezdett, aminek több tíze-
zer karjalai és inkeri-finn esett áldozatul, különös tekintettel a finn nyelvű értel-
miségre, majd 1937-ben a lenini nemzetiségi politikából megmaradt finn nyelvű 
oktatást, sajtót és könyvkiadást is betiltotta. О volt az első szovjet vezető, aki 
1936 őszén megfenyegette Finnországot, hogy „kalandorpolitikája" következtében 
megtapasztalhatja a Vörös Hadsereg erejét. (Egyes finn történészek, pl. Keijo Kor-
honen, ettől a fellépéstől számítják a téli háború előzményeit.) A finnek számon 
tartották Zsdanovnak a Pravdában megjelent 1939 júniusi cikkét is, melyben már 
Molotov előtt elutasította annak lehetőségét, hogy a nyugati államokkal kötendő 
esetleges kompromisszum jegyében a SZU lemondjon Finnországot, Észtországot 
és Lettországot érintő „védelmi lépéseiről". Nevakivi és Ohto Manninen újabb 
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levéltári kutatásai bizonyították Zsdanovnak a téli háború kitörésében játszott 
központi szerepét, de az sem lehetett kedvező előjel, hogy Sztálin 1940 nyarán 
Zsdanovot küldte Tallinnba annak az egy hónap alatt lezajlott politikai fordulat-
nak az irányítására, melynek következtében Észtország „önként" csatlakozott a 
SZU-hoz. Leningrád védelmének irányítójaként Zsdanov Finnország iránt táplált 
érzelmei elmélyültek: dühkitörései alkalmával évek múlva is felemlegette, hogy 
a finnek több tízezer leningrádi haláláért felelősek, s nem titkolta véleményét, 
mely szerint a Finnországra kirótt háborús jóvátétel meg sem közelíti a Lening-
rádban végzett pusztítás mértékét. (A teljes képhez hozzátartozik, hogy a finn 
hadvezetés Hitler többszöri felszólítására sem volt hajlandó bezárni a Leningrád 
körüli gyűrűt, ami az utánpótlási vonal megszervezése révén létfontosságúnak 
bizonyult az ostromlott város számára.) 

Kérdés azonban, hogy Zsdanov valóban Sztálin egyik legtekintélyesebb bi-
zalmasaként, a Finnországgal szembeni „kemény vonalat" képviselő „előőrsként" 
érkezett-e 1944 őszén Finnországba, ahogy a finnek várták, vagy pedig politikai 
pályafutásának mélypontjára jutott, kegyvesztett emberként, akit politikai ellen-
felei — G. M. Malenkov, V H. Molotov és L. P Berija — előbb Leningrád védőjeként 
igyekeztek elveszejteni, majd Helsinkibe száműzve kívántak félreállítani. Nevakivi 
szerint az utóbbiként. Könyvében részletesen elemzi, hogy Zsdanov a német tá-
madás megindulásától kezdve miként veszítette el befolyását, miközben politikai 
ellenfelei egyre magasabbra emelkedtek. Nevakivi árulkodó jelnek tartja, hogy a 
szovjet külügyminisztérium Európai (5.) osztálya Molotovnak és Sztálinnak kül-
dött jelentéseiben nyíltan bírálhatta a SZEB finnországi tevékenységét, miközben 
Zsdanov egyre gyakrabban, s egyre hosszabb időre kénytelen hazautazni pozíciója 
biztosítása érdekében. Szerencsésnek bizonyult, hogy 1945 decemberében végleg 
Moszkvába költözve Zsdanov a továbbiakban kevesebb figyelmet fordított a fin-
nországi eseményekre, s bár helyettese, Grigorij Szavonenkov igen agilis termé-
szetű ember volt, tekintélyét nem lehet Zsdanovéhoz mérni. Minden-esetre a SZEB 
finn vendéglátói a szovjet vezetés effajta belharcaiból mit sem sejtettek. Ok csak 
a Helsinki egyik legelegánsabb szállodáját lefoglaló és erődített főhadiszállássá 
alakító, luxusellátást követelő, polgári személyek elleni tettlegességekre vetemedő, 
rendszeresen razziázó, 16 vidéki irodáján keresztül országos kémhálózatot kiépítő, 
más országok külképviseleteit sem kímélő bizottságot látták. És az energikus fel-
lépésű, egyre követelőző Zsdanovot. 

Jóllehet a SZEB finnországi tevékenységéhez jó néhány törvénytelen, az or-
szág szuverenitását sértő jelenség kapcsolódott, a bizottság lényegében mégis az 
előzetes békeszerződés paragrafusainak betartatására helyezte a hangsúlyt, Zsda-
nov észrevételei és követelései elsősorban ezekre vonatkoztak. Miután a Vörös 
Hadsereg finn fronton bevetett egységeit a fegyverszünet aláírását követően ha-
ladéktalanul a kelet-európai fő frontra vezényelték, a SZU számára különösen 
fontossá vált a több mint 200 000 fős német hadsereg távozása Finnországból. A 
szovjet vezetés szeptember közepéig adott haladékot a németek Norvégia felé való 
kivonulására, amit az adott körülmények között lehetetlen volt teljesíteni. A 
német csapatok visszavonulása kezdetben a finn és német parancsnokság által 
egyeztetett menetrend szerint folyt, ám a megállapított határidő lejártával a SZEB 
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egyre erősebb nyomást kezdett gyakorolni a finn hadsereg azonnali támadása 
érdekében. Szavonenkov szeptember végi ultimátumát már nem lehetett vissza-
utasítani. A finn támadásra a németek a felperzselt föld taktikájával, és több ezer 
fős áldozatot követelő hat hónapos harccal válaszoltak (ún. lapp háború). Bár 
Zsdanov megérkezésétől kezdve sürgette a németek elleni fokozottabb katonai 
erőfeszítéseket, a kiugrást végrehajtó C. G. E. Mannerheim marsallt — aki a 
hadsereg főparancsnokaként és köztársasági elnökként egyedülálló hatalomra és 
tekintélyre tett szert — nem lehetett sürgetni. A szerződés-szegés veszélyes vádját 
határozottan visszautasította a finn hadsereg decemberig esedékes leszerelésére, 
illetve a SZU által ígért hathatós katonai segítségnyújtás elmaradására hivatkoz-
va, így ez a kérdés hamarosan lekerült a napirendről. (Az újonnan megismert 
levéltári iratokból egyébként meglepő módon kiderül, hogy a korábban elsőszámú 
ellenségként gyűlölt Mannerheim milyen kedvező benyomást tett Zsdanovra tö-
kéletes orosz nyelvtudása és a cári protokoll figyelmes alkalmazása révén. Zsdanov 
pl. elragadtatással jegyezte fel, hogy oroszországi kötődése jeléül az egykori cári 
tábornok ugyanazokkal a szavakkal küldte katonáit a németek ellen, mint II. 
Miklós az orosz-japán háború kezdetén.) 

A különösen súlyos pusztításokat szenvedett és még hadban álló SZU szá-
mára a németek kiűzése mellett a háborús jóvátételi szállítások mielőbbi megin-
dulása is alapvető jelentőségű volt. Bár a nyugati szövetségesek nyomására eredeti 
600 millió USD nagyságrendű követelését a SZU a felére mérsékelte az előzetes 
békeszerződésben, a SZEB megtalálta a megoldást: 1938-as árakon és árfolyamon 
követelte a szállításokat. A tiltakozó Juho Kusti Paasikivi miniszterelnököt Zsda-
nov a szükséges vállalatok lefoglalásával fenyegette meg — ezek felméréséhez és 
összeírásához a SZEB gazdasági osztálya már Zsdanov megérkezése előtt hozzá-
kezdett —, így decemberben Finnország mégis aláírta az előnytelen jóvátételi 
alapszerződést. A jóvátételi szállítások a következő években az állami kiadásoknak 
kb. 15%-át jelentették, miközben egyébként is süllyedt az életszínvonal, csökken-
tek az élelmiszeradagok. Bár a finn illetékesek többször kértek átütemezést és 
könnyítéseket, Zsdanov ezeket a kívánságokat nem volt hajlandó Moszkvába to-
vábbítani. Említettük, hogy véleménye szerint a szállítások messze nem álltak 
arányban a leningrádi körzetben végzett pusztítással. A szállítások fontosságából 
annyi előny mindenesetre származott, hogy a SZEB a termelés zavartalansága 
érdekében egyfelől még jó ideig ellenezte a finn kommunisták által favorizált 
államosítást és politikai sztrájkmozgalmat, másfelől a gazdaság talpra állítása ér-
dekében jelentős nyugati hitelek felvételére is lehetőség nyílt - eltekintve a Kelet-
Európát is érintő Marshall-segélytől, melyet Finnország végül csak a SZEB vala-
mint A. N. Abramov követ többszöri szóbeli felszólítására utasított vissza. Bár 
propagandisztikus céllal az 1948-as választások előtt kommunista miniszterek 
kezdeményezésére a SZU elengedte a hátralevő tartozások 50%-át (hasonlóan Ma-
gyarországhoz és Romániához), a finn háborús jóvátétel 1952-es árfolyamon szá-
molva így is 600 millió USD volt, kiegészülve a rekvirált javak címén elszállított 
50 millió USD értékű, és német érdekeltségként lefoglalt 6000 millió márka értékű 
javakkal, melyek elszállításának ütemezéséről szintén a SZEB tagjai tárgyaltak a 
finn illetékesekkel. 
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A SZU közvetlen érdekeihez kapcsolódó szerződési kötelezettségek teljesíté-
sénél nehezebb kérdésnek bizonyult a belpolitikát érintő paragrafusok szovjet 
elképzelések szerinti megvalósítása. A többi kelet-európai országhoz viszonyítva 
jelentős demokratikus hagyományokkal rendelkező finn politikai rendszer nehe-
zen alkalmazkodott a SZEB direktíváihoz. Zsdanovnak láthatóan nem volt könnyű 
megbarátkoznia a szokatlan szituációval, hogy elképzelései még abban az esetben 
sem feltétlenül vihetők keresztül az államigazgatás alkotmányosan működő gé-
pezetén, ha finn tárgyalópartnerei (a köztársasági elnök, illetve az illetékes mi-
niszterek) elvileg egyetértenek a felvetett javaslatok szükségességével. A politikai 
élet „demokratizálását" célzó intézkedések közül egyedül a politikai foglyok sza-
badon bocsátása (kb. 450 személy) és a háború alatt betiltott baloldali pártok 
illetve szervezetek engedélyezése valósult meg zökkenőmentesen. Bár a kormány 
közel 400 jobboldali jellegű szervezet szeptemberi betiltásával igyekezett a SZEB 
elvárásainak elébe menni, Zsdanov — részben a finn kommunistáktól, részben a 
szovjet propaganda-irodalomból informálódva — ennyivel nem érte be. Követelé-
sére november folyamán többek között a „hitlerista fasiszta jellegű", békeidőben 
is fenntartott védőrséget (suojeluskunnat), valamint az elsősorban tábori kórházi 
és ellátási szolgálatra szakosodott női Lotta Svárd szervezetet, majd 1945 elején 
az önsegélyező Bajtársi Szövetséget (SAL) is fel kellett számolni. A SZEB angol 
szakértői elhibázottnak tartották e követeléseket, de ezúttal is tartották magukat 
az eredeti londoni utasításokhoz: a szovjet elképzelésekre vonatkozó kritikájukat 
„magasabb érdekből" kizárólag a megfelelő angol szervekkel közölték. 

A nemkívánatosnak nyilvánított szervezetek betiltását a hasonló megítélésű 
politikusok eltávolítása követte. Némileg paradox módon éppen a cári birodalom-
hoz tartozó finn nagyhercegség idejéig visszanyúló politikai múlttal rendelkező, 
1944 novemberében kormányt alakító Paasikivi volt a finn politikai életbe „új 
arcokat" követelő mozgalom legnagyobb tekintélyű kezdeményezője és szószólója. 
Alaptételét, miszerint a győztes hatalmak bizalmát csak a háború idején nem 
kompromittált személyek előtérbe állításával lehet megnyerni, Paasikivi már első 
kormányának összeállításakor szem előtt tartotta, majd az 1945 márciusi válasz-
tások előtt az „új arcokat a parlamentbe" jelszavát is meghirdette. A börtönből 
szabadult szocialista képviselők direkt politikai tisztogatást szorgalmazó indítvá-
nyát ugyan visszautasította, de ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a háborús évek 
alatt frekventált politikusoknak önként távol kellene maradniuk a közelgő válasz-
tásoktól. Listát is készített az általa „frekventáltnak" tartottakról, akik végül 
nagyobbrészt eleget tettek a miniszterelnök felszólításának. Paasikivi, akárcsak 
a jaltai döntésre hivatkozó minisztere, Eero A. Wuori a választások előestéjén 
rádióbeszédében is felhívta a választók figyelmét, hogy külpolitikai meggondolás-
ból új embereket juttassanak a parlamentbe. A Nevakivi által feldolgozott levéltári 
források alapján bebizonyosodott, hogy Wuori beszédét közvetlenül Zsdanov ins-
pirálta, mint ahogy Paasikivivel is többször megvitatta a kérdés fontosságát. Annál 
érdekesebb, hogy Paasikivinek Mannerheim eltávolítására irányuló terveihez a 
kommunisták még jó ideig nem tudták megszerezni Zsdanov támogatását, annak 
ellenére, hogy az egyre többet betegeskedő köztársasági elnök számos esetben 
keresztülhúzta a „demokratikus erők" számításait. Bár az eddig megnyitott 



494 RICHLY GÁBOR 

moszkvai levéltárak nem adnak egyértelmű magyarázatot e meglepő jelenségre, 
a finn történészek egy része feltételezi, hogy a moszkvai vezetés a kiugrást vég-
rehajtó, majd katonai szövetséget ajánló „erős emberben" a szovjet elvárásokat 
szem előtt tartó reálpolitika egyik fontos biztosítékát látta, olyannak, akinek te-
kintélye többek között a veszélyesnek tartott „szélsőjobboldalt" is féken tartja. 
1946 elején azonban a nürnbergi per tárgyalásai során bebizonyosodott, hogy va-
lójában vádat kellene emelni Mannerheim ellen a SZU megtámadásához vezető 
folyamat egyik kulcsfigurájaként. A Mannerheimre nehezedő kormány-nyomással 
párhuzamosan január végén Szavonenkov felkereste a kórházban fekvő elnököt, 
hogy döntését elősegítendő közölje: a SZU Mannerheim esetleges lemondása ese-
tén (azaz politikai mentelmi jogának megszűntével) nem fogja engedni bíróság 
elé állítását. Mannerheim március elején mondott le, átadva helyét a „demokra-
tikus" Paasikivinek. 

A SZU-ból érkező bizottság a tisztogatás egyéb módjait is megpróbálta a 
finnországi viszonyokra adaptálni. Zsdanov néhány nappal Finnországba érkezése 
után, ellentmondást nem tűrve ismertette a kormánnyal sebtében összeállított, 
ún. l-es számú listáját, mely 61 haladéktalanul letartóztatandó személyt sorolt 
fel, indoklás (és több esetben az azonosításhoz szükséges személyi adatok) nélkül. 
E lista alapján a finn illetékesek 45 embert le is tartóztattak, s bár többségüket 
1947 őszén bizonyítékok hiányában felmentették, a többieket börtönbüntetésre 
ítélték. A bizonyíték nélküli letartóztatásoknál is durvább törvénysértés volt, hogy 
a kommunista belügyminiszter, Yrjö Leino 1945 áprilisában Zsdanov ún. 2. listája 
alapján titokban elfogatott, és a SZEB révén a SZU-ba deportált 20 embert. Az 
ügy részletei máig tisztázatlanok, így csak találgatni lehet, hogy ezt az akciót 
miért nem követték további hasonlóak. 

Talán azért, mert Zsdanov érdeklődése nemsokára a „főbűnösök" nehezebb-
nek bizonyuló elítéltetése felé fordult. Bár a finn baloldal 1944 végétől sürgette 
a kérdés mielőbbi rendezését, a SZEB 1945 augusztus elejéig nem mutatott szá-
mottevő aktivitást e tekintetben (igaz, Zsdanov már július elején értésére adta 
Urho Kaleva Kekkonen igazságügyminiszternek, hogy jobb lenne a finneknek ma-
guknak megoldaniuk a kérdést, mert egyébként a SZU-ra hárul a feladat). Ennek 
oka valószínűleg abban keresendő, hogy a szövetségesek csak augusztusban ju-
tottak közös nevezőre a háborús bűnösökre vonatkozó teheráni nyilatkozat értel-
mezéséről és a nürnbergi nemzetközi bíróság felállításának alapelveiről. E meg-
egyezés megszületésétől kezdve azonban Zsdanov minden tekintélyét latba vetve 
igyekezett döntésre vinni az ügyet. Már a vádemeléshez szükséges visszamenőle-
ges hatályű törvény parlamenti megszavaztatása is csak több forduló után, a SZEB 
négyszeri kemény fellépésének, valamint Paasikivi meggyőzőképességének együtt-
hatásaként sikerült, de a nyolc vádlott tárgyalása sem volt botrányoktól mentes. 
Zsdanov hiába rendelte magához több alkalommal Paasikivit és Kekkonent, dü-
höngve vonva őket felelősségre az egyetemisták tüntetéséért, a sajtó ellenséges 
hangjáért, a bírósági eljárás elhúzódásáért, négy vádlott szabadlábon való véde-
kezéséért, a kormány egyelőre nem hajlandó az alkotmányos keretek félretolására. 
A bíróság 1946 február közepén hozott döntése azonban „elfogadhatatlanul eny-
hére" sikerült: miután a SZEB megtiltotta az ítélet kihirdetését, és a Foreign 
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Office is kifejezte nemtetszését, Paasikivi végül közölte a bírákkal a börtönbün-
tetések Zsdanov által meghatározott minimális mértékét. És az ismét összeülő 
független bírói testület ennek megfelelően döntött, tíztől két évig teijedő börtön-
büntetéseket szabva ki a finn alkotmány és közfelfogás szerint ártatlan politiku-
sokra. Az érem másik oldala: az ítéletek nemzetközi összehasonlításban feltűnően 
alacsonyak, s később csökkentették őket. Több kiemelkedő szerepű háborús po-
litikust egyáltalán nem helyeztek vád alá. 

A SZEB még egy esetben igyekezett nyomást gyakorolni az igazságszolgál-
tatásra. A Finnország esetleges szovjet megszállásával számoló katonai vezetés a 
háború végén titokban hozzákezdett egy földalatti ellenállási hálózat kiépítéséhez. 
A kezdeményezés azonban a baloldali erők tudomására jutott, s a kormány 1945 
májusában különleges vizsgálóbizottságot nevezett ki két vezető kommunista po-
litikus irányításával, akik a választások óta már az államvédelmi testületeket 
(Valpo és Turvallisuuspoliisi) is kézben tartották. A kommunisták az ún. fegyver-
rejtegetési ügyet a „reakcióval" való leszámolásra, a hadsereg megtisztítására a-
karták felhasználni, ami utcai demonstrációkkal kísért, példátlan nagyságrendű 
persorozathoz vezetett. 1947 januárjában közel 1500 ítéletet hoztak, amit később 
továbbiak követtek. A SZEB tanácsokkal segítette a nyomozást, és folyamatos 
nyomásgyakorlása is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a kormány nem mert lépéseket 
tenni a hadsereg lefejezésének megakadályozására, az eljárás során elkövetett 
törvénytelenségek kivizsgáltatására. 

Nevakivi könyvének a finn olvasók számára legérdekesebb részei alighanem 
a finn kommunisták és Zsdanov viszonyát tárgyaló oldalak. Ezt a sokáig csak 
egyes részleteiben ismert és sokat vitatott témát Zsdanov levéltári anyagai igen 
jól megvilágítják. Nevakivi a SZU Finnországgal kapcsolatos magatartása, és így 
a finn történelem további alakulása szempontjából alapvető fontosságúnak látja 
a finn kommunista mozgalom gyengeségét. A háború idején Finnországban se 
ellenállás, se népfront nem volt, így a politikai ismeretlenségből előlépő, többsé-
gében gyenge képességű és politikailag gyakorlatlan kommunisták novemberben 
alakított pártja semmiképpen nem jelentett a kelet-európai országok kommunis-
táiéhoz mérhető erőt. A kommunista irányvonal újdonsült vezetői, többek között 
Hertta Kuusinen (a szovjet emigrációban rekedt legjelentősebb finn kommunista, 
Otto Ville Kuusinen leánya), élettársa Yrjö Leino, valamint Aimo Aaltonen, Ville 
Pessi és Tyyne Tuominen kezdetben nemcsak hazájukban, hanem a szovjet ve-
zetés számára is ismeretlenek voltak, ami tovább nehezítette helyzetüket. Zsdanov 
szerepét viszont jelentősen megnövelte, hogy a finn kommunisták politikai akti-
vitásukra vonatkozó tétova elképzeléseiket a kivitelezés előtt rendre véleményez-
tették vele, s szinte minden esetben megfogadták tanácsait, utasításait. Közismert, 
hogy Sztálin a háború végső szakaszában, illetve az azt követő időszakban szö-
vetségeseire való tekintettel még óvatosabb politikát folytatott a felszabadított 
országokban, s ennek megfelelően a szovjet vezetésű Ellenőrző Bizottságok sok 
esetben inkább fékezték, mintsem bátorították a forradalom azonnali exportálá-
sában reménykedő helyi kommunistákat. Ez jellemző Finnország esetében is, ahol 
Zsdanov 1946 tavaszáig rendre lefújta a Finn KP terveit, így többek között a 
németek kiűzésére szervezendő kommunista önkéntes-egységek felállítását, az ál-
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lamosítás meghirdetését, a szociáldemokraták elleni nyílt támadást, valamint a 
kommunisták káderhiányára hivatkozva az államgépezet és hadsereg radikális 
megtisztítására vonatkozó elképzeléseket. Ehelyett a Finn KP Zsdanov iránymu-
tatása alapján megszervezte a mérsékelt programú, népfront-jellegűnek szánt 
Finn Népi Demokratikus Szövetséget, majd ennek kezdeti sikertelenségét köve-
tően választási szövetséget ajánlott az SZDP-nek - szintén eredménytelenül. Az 
1945-ös választási kampány során, illetve a választások után Zsdanov nagy vona-
lakban a közép-kelet-európai országokra jellemző útra terelte a Finn KP-t: az 
általuk vezetett FNDSZ kezdeményezte a hasonló eredménnyel szereplő SZDP-vel 
és agrárpárttal (maalaisliitto) való koalíciót. Ezzel megszerezte a külügyi, honvé-
delmi és belügyi tárcát (összesen hat miniszteri helyet a 18-ból), valamint a had-
sereg, az államvédelem és a rendőrség fölötti befolyást. 

A Finn KP politikájában 1946 tavaszán bekövetkező fordulat szintén Zsda-
nov — ezúttal már Moszkvából érkező — direktíváira vezethető vissza. Az FNDSZ 
további feladatait világosan meghatározza a SZEB április elején készített emlé-
keztetője, mely különféle szociális intézkedések meghirdetése mellett a gazdaság 
állami ellenőrzésének fokozását, a bankok, biztosítók és nagyvállalatok államosí-
tását, újabb földreformot, a „fasiszta és reakciós erőkkel" való leszámolást, vala-
mint egységes munkáspárt megalapítását javasolta. A program a finnországi vi-
szonyok között irreálisnak bizonyult. A kommunisták által nyomásgyakorlásra 
szánt tömegtüntetések, razziák és zaklatások, a pártvezetők egyre szélsőségesebb 
hangú nyilatkozatai politikai áttörés helyett az FNDSZ támogatottságának csök-
kenéséhez, fokozatos politikai elszigetelődéséhez vezettek, amit nem sikerült vá-
lasztási manipulációkkal, vagy „szalámitaktikával" ellensúlyozni. Az ország nem-
zetközi helyzetének stabilizációjával (1947 februárjában Párizsban aláírták a bé-
keszerződést, szeptember végén távozott a SZEB, 1948 áprilisában ratifikálták a 
szovjet-finn barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést) 
párhuzamosan megkezdődött a kommunisták politikai hatalomból való kiszorítá-
sa. Bár az egyre kilátástalanabb helyzetükben Sztálin tanácsaiért folyamodó kom-
munista vezetők a SZEB feloszlatása után is többször találkoztak Zsdanowal — 
Sztálin nem volt hajlandó személyesen meghallgatni kéréseiket —, a Kominform 
megszervezésével foglalatoskodó, kettészakadt világról szónokoló, kelet-európai 
típusú fordulatot követelő „teoretikustól" már hiába vártak gyakorlatba átültet-
hető javaslatokat. Zsdanov utolsó megvalósítható felvetéseit azért még hűségesen 
végrehajtották: Yrjö Leinot 1948 elején megfosztották pártbeli funkcióitól, és a 
belügyminiszteri tisztségéből való felmentése ellen tiltakozó tömegdemonstrációk 
megszervezéséről is lemondtak. (Az 1945 áprilisában SZU-ba deportáltak ügye 
alapján 1948 májusában parlamenti bizalmatlansági szavazást kezdeményeztek 
Leino ellen, ami a kormányból való távozása révén végleg megpecsételte politikai 
karrierjét.) Nevakivi nem vonja le a kézenfekvőnek tűnő következtetést: Zsdanov-
nak bűnbakra volt szüksége a finnországi fordulat elmaradása, az iránymutatását 
követő finn kommunisták politikai veresége miatt. 

Könyve végén Nevakivi ismét felveti a már oly sokszor felvetett kérdést: 
miként menekült meg Finnország? És válaszként felsorolja a már oly sokszor 
felsorolt tényezőket: a finn front túl nagy véráldozatot követelt a Vörös Hadse-
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regtől, Sztálin a háború végén mindenekelőtt Berlin elfoglalására törekedett, a 
sikeres kiugrással Finnország elkerülte a megszállást és megőrizte politikai be-
rendezkedését, így a SZU nem tudott közvetlenül beavatkozni a finnországi fej-
lődésbe, a nyugati szövetségesek Finnországot nem hagyták teljesen magára, a 
finn háborús jóvátételek kezdetben „létfontosságúak" voltak a SZU számára, ezért 
a gazdasági élet működőképessége, a társadalmi egyensúly fenntartása Moszkvának 
is érdeke, az európai népi demokratikus fordulatok idején Finnország nemzetközi 
és belpolitikai helyzete már viszonylag szilárd volt. Mindezek mellett Nevakivi 
különleges szerencsének tartja, hogy a SZEB élén éppen Andrej Zsdanov érkezett 
Finnországba. Véleménye szerint Zsdanov átmenetileg meggyengült moszkvai po-
zícióival magyarázható, hogy a finn kormánnyal lehetőség szerint kerülni akarta 
a konfliktusokat, nem kívánta végrehajtani politikai ellenfeleinek (Malenkov és 
Berija) Finnországra vonatkozó „kemény vonalas" elképzeléseit, és bizottsága te-
vékenységét védelmezve helyzetjelentéseiben a finnországi fejlődést kielégítőnek, 
az uralmon levő politikai erőket megfelelőnek festette. A SZU vezetésében dúló 
hatalmi harc a SZEB-elnök egyre sűrűsödő, majd véglegesülő moszkvai tartózko-
dásai révén is kedvezett Finnországnak. 

Persze ilyen részben pszichológiai tényezőket mérlegelve talán azt a kérdést 
is fel lehetne vetni, hogy vajon a SZEB finnországi pozícióját szilárdnak érezhet-
te-e Zsdanov, illetve Sztálin. Ismert, hogy a katonai erőt különösen nagyra tartó 
„Generalissimus" többször nyilatkozott csodálattal a finnek háborús teljesítmé-
nyéről, valamint hogy a finn kommunisták Moszkva és a SZEB számára készített 
elemzései messze túlértékelték a jobboldali erők lehetőségeit, támogatottságát és 
aktivitását. Az erőszakos baloldali fordulat esetére elrejtett több tízezer fegyver 
felfedezése, a SZEB tevékenységét és kódolt üzeneteit figyelemmel kísérő finn 
katonai hírszerzési részleg leleplezése, Leino és Pessi készülő jobboldali katonai 
puccsal fenyegető rémhírei valószínűleg elgondolkodtatták a szovjet döntéshozó-
kat, hogy „meddig feszíthetik a húrt". Akárcsak a SZEB finnek által megalapo-
zatlannak tartott követeléseit követő több körös nehéz tárgyalások, a közhangulat 
ellenséges megnyilvánulásaitól kísérve. 

Bár kétségtelen, hogy megszálló hadsereg tevékeny támogatásának hiányá-
ban a SZEB-nek nem voltak olyan széles körű lehetőségei a belpolitikai életbe 
való közvetlen és törvénytelen beavatkozásra mint a kelet-európai országokban, 
a könyv összefoglaló fejezetében mindenképpen említésre érdemes lett volna, hogy 
történtek ilyen irányú törekvések: az említett letartóztatások, deportálások, meg-
vétózott bírósági döntések, politikai tisztogatások legalább is jelzik, hogy Zsdanov 
nem tartotta sérthetetlennek az alkotmányos kereteket, s akaratát bizonyos ke-
retek között keresztül tudta vinni. Ebből a szempontból az is megemlítendő, hogy 
a törvénytelenségek végrehajtásában és a baloldali fordulat előkészítésében a finn 
kommunisták által vezetett FNDSZ egyértelműen Zsdanov belpolitikai elképze-
léseinek gyakorlati kivitelezőjeként működött. Am ezek a jelenségek Finnország-
ban ellentétes hatással jártak, mint a többi közép- és keleteurópai országban: a 
korlátozott körű erőszakkal elért részleges eredmények nem álltak arányban a 
társadalom körében született ellenhatással. A Nevakivi által ismertetett levéltári 
források alapján kérdés marad, hogy Zsdanov és Sztálin levonták-e ezt a követ-
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keztetést. Igaz ugyan, hogy a SZU közvetlen nyomásgyakorlása idővel csökkent, 
a finn kommunistákat azonban a kilátástalan politikai stratégia folytatására uta-
sították. 

Finnország „megmenekülése" végeredményben nem csupán a Szovjetunió 
akaratán múlott, még kevésbé a SZEB, vagy a bizottság vezetőjének tevékenysé-
gén. A magyarázat sokkal összetettebb. Akár ha azt kérdeznénk, miért ismerte 
meg a háború utáni Finnország Zsdanovnak egészen más arcát, mint amit a SZU 
kisebbségei, „reakciós elemei" és művészei, az 1940-ben függetlenségét elveszítő 
Észtország, a Kominformhoz csatlakozó kommunista pártok, vagy a hidegháború 
kezdetén kettészakadt világ. 
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nyos kutatóként. 

1951-1954 között aspiráns volt. A történelemtudomány kandidátusa tudomá-
nyos fokozatot 1955-ben nyerte el. (Disszertációjának címe: „Az 1831. évi parasztfel-
kelés". Vitáját ismertette: Szabolcs Ottó. Századok, 1956. 4-6. SZ. 846-847. p.) 

1954-1961 között a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat központi appa-
rátusának osztályvezetője volt. A történelmi szakosztályok országos választmá-
nyának titkárává választották. 1960-ban a TIT országos társadalomtudományi 
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ről. A Magyar Munkásmozgalmi Intézet Értesítője. 1955. 1. sz. 198-202. p. 
A történelmi évfordulókról. Ismeretterjesztő. (ATTIT Országos Központjának szer-

vezeti közlönye.) 1955. 1. sz. 2-4. p. 
A (TTIT) megyei történelmi szakosztályok vezetőségi ülései. Természet és Társa-

dalom, 1955. 10. sz. 632-633. p. 

1956 

Az 1831. évi keletszlovákiai parasztfelkelés 125. évfordulója. Történelmi Ismeret-
terjesztő. (A TTIT Központi Történelmi Szakosztályának közlönye.) 1956. 2. 
sz. 49-55. p. 

A „koleralázadás". Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma az 1957. évre. Bp. 
1956. 185-187. p. 

Az erdélyi parasztság története 1790-1849. (Trócsányi Zsolt azonos című könyvé-
ről.) Természet és Társadalom, 1956. 8. sz. 509. p. 

Ünnepi megemlékezés az 1905-1907-es orosz forradalom 50. évfordulójáról. (Be-
számoló.) Természet és Társadalom, 1956. 2. sz. 113. p. 

A személyiség és a néptömegek történelmi szerepének bemutatása az ismeretter-
jesztő előadásokban. Történelmi Ismeretterjesztő, 1956. 1. sz. 9-14. p. 

Hősök és tömegek. A nép történelmi szerepének helyes bemutatása az ismeretter-
jesztésben. Népművelés, 1956. 6. sz. 24-25. p. 
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A történelem tanításának új módszere a Szabadegyetemen. Természet és Társada-
lom, 1956. 10. sz. 632-633. p. 

Vita történettudományunk kérdéseiről. Természet és Társadalom, 1956. 7. sz. 434— 
435. p. 

Még egyszer a Soproni Szemléről. Népművelés, 1956. 9. sz. 58. p. 

1957 

Az első magyarországi kolerajárvány Természettudományi Közlöny, 1957. 7. sz. 
320-324. p. 

Román jobbágyok mozgalmai Erdélyben és a Tiszántúlon 1831-ben. Századok, 1957. 
5-6. sz. 773-784. 

1958 

Mi§cárile táránesti din Ardeal in 1831 si legáturile lor cu „ráscoala holerei" din 
Slovacia de est. Studii, 1958. 2. sz. 73-90. p. 

Parasztságunk a jobbágykor alkonyán. In: A magyar parasztság kialakulása, törté-
nete és mozgalmai. 2. fűzet. MEDOSZ, Bp. 1958. 3-19. p. 

Az erdélyi parasztság története 1790-1849. (Trócsányi Zsolt azonos című könyvé-
ről.) Századok, 1958. 1-4. sz. 400-402. p. 

Boszorkányperek a XVIII. században. Elet és Tudomány, 1958. 48. sz. 1531-1532. p. 
Tudomány - hazafiság - haladás. A Természettudományi Társulat megalakulásá-

nak társadalmi jelentősége. Természettudományi Közlöny, 1958. 1. sz. 1-4. p. 
Balásházy János. Természettudományi Közlöny, 1958. 5. sz. 224-226. p. 
Balásházy János, a magyar agrárfejlődés úttörője (1797-1857). Mezőgazdasági Mú-

zeumi Füzetek, 4. sz. Bp. 1958. 21 p. 
A történelmi ismeretterjesztés időszerű kérdései. Népművelés, 1958. 1. sz. 12-13. p. 

1959 

Borsod megye és Miskolc az 1831. évi „koleralázadás" idején. Borsodi Szemle, 1959. 
4. sz. 21-22. p. 

A magyar borászat és borforgalmazás múltjából. Természettudományi Közlöny, 
1959. 11. sz. 525. p. 

Széchenyi István. Halálának 100. évfordulójára. Elet és Tudomány tudományos 
kalendáriuma az 1960. évre. Bp. 1959. 129-133. p. 

Ismeretlen Széchenyi levelek. Ujabb adatok Széchenyi politikai pályája 1831-1848 
közti szakaszának értékeléséhez. Valóság, 1959. 1. sz. 92-97. p. 

Lunkányi arcképéhez. Soproni Szemle, 1959. 4. sz. 361-362. p. 
Bajcsy-Zsilinszky Endre történetpolitikai vitája Szekfű Gyulával. Valóság, 1959. 6. 

sz. 36-46. p. 
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1960 

Gondolatok Széchenyi István hazafiságáról. Halála 100. évfordulója alkalmából. 
Soproni Szemle, 1960. 2. sz. 97-101. p. 

„Virágzó életet a magyar parlagon!" 130 évvel ezelőtt jelent meg Széchenyi Hitel 
című műve. Élet és Tudomány, 1960. 13/a. sz. 387-390. p. 

A tagosítás és legelőelkülönözés Széchenyi István pölöskei uradalmában. A Göcseji 
Múzeum Évkönyve. Zalaegerszeg, 1960. 239-256. p. 

A „Boozi borüzéri részvényes társaság". Soproni Szemle, 1960. 1. sz. 79-80. p. 
Széchenyi István fertőbozi fürdője. Soproni Szemle, 1960. 2. sz. 181-186. p. 

1961 

Az elkülönözés és tagosítás Széchenyi István cenki uradalmában. Agrártörténeti 
Szemle, 1961. 1. sz. 33-59. p. 

Egy kárpáti latifundium a hűbéri világ alkonyán. (Sas Andor azonos című könyvé-
ről.) Agrártörténeti Szemle, 1961. 3-4. sz. 591-592. p. 

1962 

A magyarországi földmunkás- és szegényparasztmozgalmak történeti előzményei. 
In: Földmunkás és szegényparasztmozgalmak Magyarországon 1848-1948. 
Bp. 1962. I. к. 13-34. p. 

Balásházy János élete és munkássága. Századok, 1962. 3-4. sz. 409-439. p. 

1963 

Balásházy János agrártudományi nézetei. Agrártörténeti Szemle, 1963. 1-2. sz. 67-
93. p. 

Akik nem hajtottak fejet. Dél-Szlovákia kommunistáinak illegális harca a Horthy-
fasizmus ellen 1938-1945. (Róják Dezső azonos című könyvéről.) Századok, 
1963. 6. sz. 1381-1383. p. 

1964 

Az első bécsi döntés gazdasági és szociális következményei a Magyarországhoz át-
csatolt területen. Történelmi Szemle, 1964. 1. sz. 87-111. p. 

A csehszlovák földreform magyar revíziója az első bécsi döntéssel átcsatolt terüle-
teken 1938-1945. Agrártörténeti Szemle, 1964. 1-2. sz. 113-142. p. 
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Hospodárske a sociálne postavenie Juzného Slovenska za horthyovskej okupácie v 
rokoch 1938-1944. Historicky Casopis, 1964. 3. sz. 329-373. p. 

Magyar-szlovák viszony és szlovák nemzetiségi mozgalom Magyarországon a bécsi 
döntés után, 1938-1941. Századok, 1964. 3. sz. 383-118. p. 

Aszázadeleji Széchenyi-kultusz és a népművelés, 1901-1918. Népművelési Értesítő, 
1964. 4. sz. 205-229. p. 

A Széchenyi-ábrázolás fő irányai a magyar történetírásban, 1851-1918. (Varga Zol-
tán azonos című könyvéről.) Századok, 1964. 1-2. sz. 234-236. p. 

A CsKP és a parasztkérdés Szlovákiában 1921-1938. (V Plevza - L. Vebr azonos 
című könyvéről.) Agrártörténeti Szemle, 1964. 1-2. sz. 299-302. p. 

Steiner Gábor. Egy forradalmár élete. (Zdenka Holotiková azonos című könyvéről.) 
Századok, 1964. 5-6. sz. 1288-1289. p. 

A bécsi döntés - München következménye. (E Vavra - J. Eibel: „Viedenská arbitráz -
dosledok Mníchova" c. könyvéről.) Világtörténet, 2-3. sz. (1964). 204-205. p. 

A magyar kommunisták a munkásegységért, 1939-1942. (Zágoni Ernő azonos című 
könyvéről.) Századok, 1964. 3. sz. 549-551. p. 

Az újvidéki „razzia". (Buzási János azonos című könyvéről.) Századok, 1964. 4. sz. 
806-807. p. 

A harcoló Csehszlovákia. (J. Dolezal - J. Kren: „Die kämpfende Tschechoslowakei" 
с. könyvéről.) Világtörténet, 2-3. sz. (1964). 226-227. p. 

Mit nyer az iskola, ha előadást hallgat a tanár? (Jegyzet — „k. n." aláírással — a 
történelemtanárok továbbképzéséről.) Századok, 1964. 1-2. sz. 309-310. p. 

1965 

Mad'arizacné snahy v skolskej politike pocas okupácie Juzného Slovenska horthy-
ovskym Mad'arskom v rokoch 1939-1944. Historicky Casopis, 1965. 4. sz. 546-
559. p. 

A nyilasok törvényjavaslata a nemzetiségi kérdés rendezésére (1940-ben). Századok, 
1965. 6. sz. 1247-1258. p. 

Príspevok к dejinám partizánskej cinnosti na pohranici Juzného Slovenska r. 1944. 
Historicky Casopis, 1965. 1. sz. 107-112. p. 

A Teleki-kormány külpolitikája, 1939-1941. (Juhász Gyula azonos címú könyvéről.) 
Századok, 1965. 4-5. sz. 925-929. p. 

A munkásosztály a fasizmus elleni harcban Szlovákiában, 1938-1941. (Anna Ko-
ciská: „Robotnicka trieda v boji proti fasizmu na Slovensku 1938-1941" c. 
könyvéről.) Világtörténet, 7. sz. (1965). 163-164. p. 

Emlékiratok és valóság. (Ránki György: „Emlékiratok és valóság Magyarország 
második világháborús szerepéről" c. könyvéről.) Népszabadság, 1965. július 
3. 7. p. 

Conférence d'historiens à Berlin à l'occasion du 25e anniversaire du déclenchement 
de la deuxième guerre mondiale. Acta Historica, 1965. 418-420. p. 

Hanzó Lajos 1915-1964. (Nekrológ.) Századok, 1965. 1-2. sz. 330-331. p. 
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1966 

Volksdeutsche Bewegung und ungarische Nationalitätenpolitik 1938-1941. Acta 
Historica, 1966. 1-2. sz. 59-111. p. és 3-4. sz. 319-346. p. 

Kísérlet történelmi társulat alapítására 1845-ben. Századok, 1966. 4—5. sz. 947-961. p. 
Adalékok az 1944. évi dél-szlovákiai partizántevékenység történetéhez. Történelem, 

(A TIT központi kiadványa.) 5. sz. (1966), 75-83. p. 
Otázky Slovákov v politike madarskych vládnucich tried. Predvoj, 1966. 53. sz. 16. 

p. és 44. sz. 16. p. 
Foreign Policy of the Teleki Government 1939-1941. (Juhász Gyula: „A Teleki-kor-

mány külpolitikája 1939-1941" c. könyvéről.) Acta Historica, 1966. 3-4. sz. 
434-439. p. 

A Horthy-fasizmus válsága a Szlovák Nemzeti Felkelés idején. (Vladislav Olexa: 
„Kriza horthyovského fasizmu pocas Slovenského Národného Povstania" c. 
könyvéről.) Világtörténet, 9-10. sz. (1966). 193-194. p. 

Az 1944. évi Szlovák Nemzeti Felkelés. („Slovenské Národné Povstanie roku 1944. 
Sbornik prispevkov z národnooslobodzovacieho boja 1938-1945" c. kötetéről.) 
Világtörténet, 9-10. sz. (1966). 195-196. p. 

Adalék Délkelet-Szlovákia megszállt területének történetéhez, 1938-1944. (Vladi-
mir Vipler: „Prispevok к dejinam okupovaného územia juhovychodného Slo-
venska 1938-1944" c. könyvéről.) Világtörténet, 11. sz. (1966). 163-165. p. 

A müncheni egyezmény létrejötte és Magyarország külpolitikája 1936-1938. (A „Dip-
lomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936-1945" c. sorozat Ádám 
Magda szerkesztette II. kötetéről.) Századok, 1966. 6. sz. 1314-1319. p. 

A fasizmus történetének kérdései a szlovák és magyar történészek találkozóján. 
Magyar Nemzet, 1966. november 27. 8. p. 

Barta István 1910-1966. (Nekrológ.) Századok, 1966. 6. sz. 1426-1427. p. 

1967 

Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon 1938-1941. Akadémiai Kiadó, Bp. 
1967. 439 p. 

„Szentistváni árnyak". Teleki külpolitikája és Szlovákia 1939-1941. (Juraj Fabian 
„Svâtostefanské tiene. Telekiho zahranicná politika a Slovensko 1939-1941." 
c. könyvéről.) Világtörténet, 13. sz. (1967). 153-155. p. 

Hitler, Horthy, Mussolini szövetsége. Dokumentumok a magyar külpolitikához. 
(Ádám Magda, Juhász Gyula, Kerekes Lajos „Allianz Hitler-Horthy-Mussoli-
ni. Dokumente zur ungarischen Aussenpolitik 1933-1944" с. kötetéről.) Szá-
zadok, 1967. 1-2. sz. 283-288. p. 

Magyarország története. (A Molnár Erik szerkesztette kétkötetes mü 1918-1919-et, 
1919-1945-öt és az azutáni fejlődést tárgyaló fejezeteiről.) Századok, 1967. 
3-4. sz. 696-699. p. 

Nyilasok, nemzetiszocialisták, 1935-1944. (Lackó Miidós azonos című könyvéről.) 
Századok, 1967. 6. sz. 1373-1376. p. 
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Nemzetközi kollokvium a dunamenti országok 1938-1945 közti történetéről. (Sz. 
Ormos Máriával közösen készített beszámoló.) Századok, 1967. 1-2. sz. 389-
399. p. 

István Barta 1910-1986. (Francia nyelvű nekrológ.) Acta Historica, 1967. 1-2. sz. 
233-234. p. 

1968 

A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 
1933-1944. (Összeállították és sajtó alá rendezték, a bevezető tanulmányt 
írták: Ránki György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Lóránt, Juhász Gyula.) Kos-
suth Könyvkiadó, Bp. 1968. 15-26. ül. 336-581. p. 

A szlovák kérdés a magyar uralkodó osztályok politikájában 1938-1945. Valóság, 
1968. 3. sz. 71-79. p. 

A Volksbund szerepe Magyarország második világháborús történetében. Történelmi 
Szemle, 1968. 3 ^ . sz. 294-312. p. 

Niemiecka mniejszosc narodowa na Wçgrzech w okresie drugiej wojny swiatowej. 
In: Studia z dziejów ZSRR i Europy srodkowej. 1968. 173-196. p. 

Bajcsy-Zsilinszky Endre újabb megvilágításban. (Dernői Kocsis László: „Bajcsy-Zsi-
linszky" c. könyvéről.) Századok, 1968. 1-2. sz. 161-190. p. 

A bethleni konszolidáció külpolitikájának dokumentumai. (A magyar ellenforradal-
mi rendszer külpolitikája 1927-1931" című, Karsai Elek szerkesztette kötet-
ről.) Magyar Nemzet, 1968. február 18. 13. p. 

Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen. Dokumentumok a magyar antifasiszta 
ellenállási mozgalom történetéből, 1941-1945. (A Harsányi János szerkesztet-
te, azonos című kötetről.) Századok, 1968. 3^1. sz. 675-676. p. 

Colloque international sur l'histoire des pays danubiens entre 1939-1945. (Sz. Ormos 
Máriával közösen készített beszámoló.) Acta Historica, 1968. 237-249. p. 

Út a szabadsághoz. (Visszaemlékezések és dokumentumok „Sljah do voli" című gyűj-
teményéről Csehszlovákia ukrán lakosságának 1939-1945 közti antifasiszta nem-
zeti felszabadító harcáról.) Világtörténet, 16. sz. (1968). 114-115. p. 

A csehszlovák történettudomány eredményei a Historica tükrében. (A Csehszlovák 
Tudományos Akadémia kiadásában 1959 óta megjelent 1-15. kötetről.) Szá-
zadok, 1968. 5-6. sz. 1108-1116. p. 

1969 

Teleki Pál. Legenda és valóság. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1969. 189 p. 
Slovenská otázka v politike mad'arskych vládnúcich tried v rokoch 1938-1945. In: 

Prispevky к dejinám fasizmu v Ceskoslovensku a Mad'arsku. Vydavatel'stvo 
Slovenskej Akadémie Vied, Bratislava, 1969. 284r-307. p. 
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Válasz egy tiltakozó kritikára. (Janics Kálmán kritikájára, a „Revízió és nemzeti-
ségpolitika Magyarországon" c. könyvről.) Történelmi Szemle, 1969, 3—4. sz. 
350-356. p. 

A magyar ellenforradalmi rendszer külpolitikája 1927-1931. (Karsai Elek azonos 
című dokumentumkötetéről.) Századok, 1969. 1. sz. 118-120. p. 

Vádirat a nácizmus ellen. (Dokumentumok a magyarországi zsidóüldözés történe-
téhez alcímű, Karsai Elek szerkesztette kiadványról.) Világosság, 1969. 8-9. 
sz. 569-570. p. 

1970 

Balásházy János. (A múlt magyar tudósai.) Akadémiai Kiadó, Bp. 1970. 207 p. 
A magyarországi népinémet (volksdeutsch) mozgalom útja. Történelmi Szemle, 

1970. 3. sz. 369-396. p. 
Kortársak és utókor. (A „Kortársait Bajcsy-Zsilinszky Endréről" című, Vigh Károly 

szerkesztette kötetről.) Történelmi Szemle, 1970. 4. sz. 575-586. p. 
Megjegyzések Balogh Sándor kritikájához. (Tilkovszky „Revízió és nemzetiségpo-

litika Magyarországon 1938-1941" című könyvéről, Balogh viszontválaszá-
val.) Századok, 1970. 3. sz. 698-701. p. 

A magyar revíziós törekvések, és Csehszlovákia szétverése. (Jörg К. Hoensch: „Der 
ungarische Revisionismus und die Zerschlagung der Tschechoslowakei" c. 
könyvéről.) Századok, 1970. 2. sz. 420-422. p. 

A Magyar Front és az ellenállás. (Pintér István azonos című könyvéről.) Társadalmi 
Szemle, 1970. 10. sz. 104-106. p. 

1971 

Irredenta niemiecka a Wçgry. Droga rozwoju ruchu niemieckiej mniejszosci naro-
dowej na Wçgrzech. In: Irredenta niemiecka w Europie srodkowej i pohidni-
owo-wschodniej przed II. wojna swiatowa. Praca zbiorowa pod redakcj^ Henry-
ka Batowskiego. Sl^ski Instytut Naukowy w Katowicach. Katowice-Kraków, 
1971. 164-190. p. 

Die deutsche Minderheit in Ungarn vor dem zweiten Weltkrieg. In: Jahrbuch für Ge-
schichte der sozialistischen Länder Europas. Bd. 15/2. Berlin, 1971. 57-81. p. 

Bajcsy-Zsilinszky Endre önéletrajzi vallomása politikai nézetei fejlődéséről és a szel-
lemtörténethez való viszonyáról. (Részletek Szekfű Gyulához intézett 1942. 
évi vitairatából.) Századok, 1971. 5. sz. 966-1001. p. 

Magyarország nemzetközi helyzete és belpolitikai viszonyai 1938-1945. Az ellenál-
lási mozgalom fő vonásai. (Juhász Gyulával és Pintér Istvánnal közösen.) Tör-
ténelem. (A TIT központi kiadványa). 11. sz. (1971), 108-200. p. 

A magyar kormányzat társadalompolitikája 1938-1942-ben. Párttörténeti Közlemé-
nyek, 1971. 4. sz. 72-103. p. 



508 TILKOVSZKY LÓRÁNT PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE 

Magyarország és szomszédai a harmincas években. (Ádám Magda: „Magyarország 
és a kisantant a harmincas években" c. könyvéről, valamint a „Diplomáciai 
iratok Magyarország külpolitikájához" c. sorozat általa szerkesztett II. és III. 
kötetéről.) Magyar Nemzet, 1971. jünius 27. 13. p. 

A magyar-lengyel kapcsolatok történetéből. (Kovács Endre: „Magyar-lengyel kap-
csolatok a két világháború között" c. könyvéről.) Magyar Nemzet, 1971. ok-
tóber 17. 13. p. 

Szlovákia, és Hitler kelet-politikája. (Jörg К. Hoensch: „Die Slowakei und Hitlers 
Ostpolitik" c. könyvéről.) Századok, 1971. 6. sz. 1297-1302. p. 

Tanúságtétel a Szlovák Nemzeti Felkelésről. (Gustav Husák azonos című könyvé-
ről.) Századok, 1971. 5. sz. 1031-1036. p. 

Számjeltávirat valamennyi magyar királyi követségnek. (Karsai Elek azonos című 
könyvéről.) Századok, 1971. 1. sz. 183-184. p. 

Munkásmozgalom, párttörténet, történetszemlélet. (A Párttörténeti Közlemények 
1963-1970 közti évfolyamairól, a lap repertóriumának megjelenése alkalmá-
ból.) Népszava, 1971. május 22. 5. p. 

1972 

Juzné Slovensko v rokoch 1938-1945. Vydavatel'stvo Slovenskej Akadémie Vied, 
Bratislava, 1972. 219 p. 

Fuciková emlékezése Julius Fucikra. (G. Fuciková „Hat év a pokol tornácán" c. 
könyvéről.) Népszabadság, 1972. augusztus 3. 7. p. 

Szabadság és nemzetiség. (Varga János: „A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-
ban", és Arató Endre: „Egykorú demokratikus nézetek az 1848-1849. évi 
magyarországi forradalomról és ellenforradalomról" c. munkájáról.) Magyar 
Nemzet, 1972. január 23. 13. p. 

Magyarország története képekben. (A Kosáry Domokos szerkesztette azonos című 
kiadványról.) Magyar Nemzet, 1972. március 12. 

1973 

A Volksbund utolsó éve és a magyar nemzetiségpolitika. Századok, 1973. 1. sz. 
25-63. p. 

A Fegyveres-SS magyarországi toborzóakciói. Hadtörténelmi Közlemények, 1973. 
1. sz. 38-78. p. 

1974 

SS-toborzás Magyarországon. Kossuth Könyvkiadó. Bp. 1974. 192 p. 
Die Werbeaktionen der Waffen-SS in Ungarn. Acta Historica, 1974. 137-181. p. 
Pál Teleki 1879-1941. A Biographical Sketch. Akadémiai Kiadó. Bp. 1974. 70 p. 
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Nyilas uralom Magyarországon. (Teleki Éva azonos című könyvéről.) Századok, 
1974. 4. sz. 958-962. p. 

1975 

Nationalitätenpolitische Richtungen in Ungarn in der gegenrevolutionären Epoche 
1919-1945. Studia Historica, 123. Akadémiai Kiadó. Bp. 1975. 25 p. 

Polityka narodowosciowa na Wegrzech w okresie kontrrewolucji 1919-1945. Studia 
z dziejów ZSRR i Europy Srodkowej 1975. 71-96. p. 

A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada 1825-1975. Akadémiai Kiadó, 
Bp. 1975. 
257-264. p. Y fejezet: Az MTA az 1918-1919-es forradalom idején. 
265-311. p. VI. fejezet: Az MTA az ellenforradalmi korszakban (1919-1945). 
347-360. p. VIII. fejezet: Az MTA a felszabadulás után (1945-1948). 
Western Press Reaktion to Teleki's Death. Hungarian Book Review, 1975. 2. 
sz. 12-13. p. 

Les échos de la mort de Teleki dans la presse occidentale. Le Livre Hongrois, 1975. 
2. sz. 12-13. p. 

Das Echo auf den Tod Telekis in der westlichen Presse. Bücher aus Ungarn, 1975. 
2. sz. 12-13. p. 

1976 

Magyarország története, 8. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp. 1976. (2. kiadás: 1978.) Az 
1919-1945 közti részt szerkesztette, az 1936-1945 közti belpolitika-történeti 
részeket (a munkásmozgalom kivételével), valamint a szomszédos országok 
magyar kisebbségei két világháború közti történetét összefoglaló alfejezetet 
írta. 

A német „népcsoportpolitika" és Magyarország, 1938-1945. (Akadémiai-doktori ér-
tekezés tézisei.) Bp. 1976. 19 p. 

Egy nagy életút. (Bajcsy-Zsilinszky Endre születésének 90. évfordulóján.) Népsza-
badság, 1976. június 6. 8. p. 

Történelmi film - a történész szemével. (Gábor Pál „A járvány" című, az 1831. évi 
kolera-felkeléssel foglalkozó filmjéről.) Filmszem, 1976. 10. sz. 8-9. p. 

Imrédy Béla és a Magyar Megújulás Pártja. (Sipos Péter azonos című könyvéről.) 
Századok, 1976. 6. sz. 1178-1180. p. 

Forgószélben. Magyar-román viszony 1940-1945. (Csatári Dániel azonos című köny-
vének francia nyelvű kiadásáról.) Századok, 1976. 5. sz. 962-965. p. 

A bácskai németek a második világháború idején. (Josip Mirnic: „Nemei u Backoj 
u drugom svetskom ratu" c. könyvéről.) Századok, 1976. 3. sz. 557-559. p. 
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1977 

Magyarország története tíz kötetben. A 8. kötet: 1918-1919, 1919-1945. (Tájékoz-
tató előadás az NDK és Magyarország történész vegyesbizottsága ülésén.) Szá-
zadok, 1977. 1. sz. 203-209. p. 

Horthy leventéi. A leventeintézmény története. (Gergely Ferenc és Kiss György 
azonos című könyvéről.) Századok, 1977. 5. sz. 1072-1075. p. 

Megfigyelés alatt... Dokumentumok a horthysta titkosrendőrség működéséről, 
1920-1944. (Beránné Nemes Éva és Hollós Ervin azonos című könyvéről.) 
Századok, 1977. 6. sz. 1341-1345. p. 

Dans la tourmente. Les relations hungaro-roumaines de 1940 à 1945. (Csatári Dá-
niel azonos című könyvéről.) Acta Historica, 1977. 3-4. sz. 473-477. p. 

Tanulmányok a Magyar Rádió történetéből, 1925-1945. (A Ránki György szerkesz-
tette azonos című tanulmánykötetről.) Századok, 1977. 1. sz. 164-167. p. 

1978 

Ez volt a Volksbund. A német népcsoportpolitika és Magyarország 1938-1945. Kos-
suth Könyvkiadó, Bp. 1978. 420 p. 

Németország és a magyarországi német kisebbség 1921-1924. Századok, 1978. 1. sz. 
1-48. p. 

Németország külügyi kultúrpolitikája. (Kurt Düwell: „Deutschlands auswärtige 
Kulturpolitik 1918-1932" с. könyvéről.) Századok, 1978. 5. sz. 978-980. p. 

Harcban a földért. A magyar fasizmus jugoszláviai földbirtokpolitikája. (Lőrinc 
Péter könyve.) Századok, 1978. 4. sz. 788-791. p. 

Im Kampf um den Boden. Uber die Bodenpolitik des ungarischen Faschismus in 
Jugoslawien 1941-1944. (Lőrinc Péter könyvéről.) Acta Historica, 1978. 3-4. 
sz. 309-311. p. 

Zum achten Band der „Geschichte Ungarns in zehn Bänden". Zeitschrift für Ge-
schichtswissenschaft, 1978. 2. sz. 157-159. 

1979 

A magyarországi német mozgalom válságának kibontakozása 1930-1932. Somogy 
Megyei Levéltári Évkönyv, 10. (Kaposvár, 1979.) 403-445. p. 

Törekvések a magyarországi német mozgalom radikalizálására 1932-1933. Száza-
dok, 1979. 3. sz. 421-477. p. 

Bajcsy-Zsilinszky a magyar hadtörténelemről. Békési Élet, 1979. 3. sz. 340-350. p. 
Széchenyi István: Napló. (A Napló 1978. évi kiadásáról.) Társadalmi Szemle, 1979. 

6. sz. 99-102. p. 
„Szálasi naplója". (Karsai Elek azonos című kötetéről.) Századok, 1979. 6. sz. 1131— 

1135. p. 
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Österreich und seine Slowenen. (Hanns Haas és Karl Stuhlpfarrer azonos című 
könyvéről.) Acta Historica, 1979. 3-4. sz. 373-375. p. 

Ausztria és szlovénjai. (Hanns Haas és Karl Stuhlpfarrer könyvéről.) Századok, 
1979. 5. sz. 922-926. p. 

Deutschlands auswärtige Kulturpolitik 1918-1932. (Kurt Düwell azonos című köny-
véről.) Acta Historica, 1979. 1-2. sz. 175-177. p. 

Studien zur Geschichte des Ungarischen Rundfunks 1925-1945. (Tanulmányok a 
Magyar Rádió történetéből.) Acta Historica, 1979. 1-2. sz. 193-197. p. 

Hogyan helyesbítsünk? (Reflexió Bellér Béla közleményére.) Elet és Irodalom, 1979. 
19. sz. 2. p. 

1980 

A weimari Németország és a Duna-medence német kisebbségei. Századok, 1980. 2. 
sz. 201-228. p. 

Die Weimarer Republik und die deutschen Minderheiten im Donaubecken. Studia 
Historica, 167. Akadémiai Kiadó, Bp. 1980. 33 p. 

Németország és a magyar nemzetiségpolitika 1924—1929. Történelmi Szemle, 1980. 
1. sz. 52-90. p. 

Die Entfaltung der Krise der deutschen Bewegung in Ungarn, 1930-1932. Acta 
Historica, 1980. 1-2. sz. 105-165. p. 

Gömbös 1934. évi kezdeményezése a német kisebbségi kérdés rendezésére. MTA 
Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közleményei, 1980. 1-2. sz. 
165-203. p. 

Ucast slovenskej agrarnej chudoby v rolnickom povstani r. 1831. In: Spolocny osud, 
- spolocná cesta. Tankönyvkiadó, Bp. 1980. 9-27. p. 

Fasizmus a antifasizmus v kruhoch Slovace v Mad'arsku 1938-1945. In: Spolocny 
osud, - spolocná cesta. Tankönyvkiadó, Bp. 1980. 121-140. p. 

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt politikája a második világháború előesté-
jén. (Pintér István azonos című könyvéről.) Párttörténeti Közlemények, 1980. 
4. sz. 231-233. p. 

„Szálasi's Diary". The Hungarian Nazi Movement during World War II. (Karsai Elek: 
„Szálasi naplója" с. könyvéről.) Acta Historica, 1980. 1-2. sz. 234-236. p. 

1981 

Ungarn und die deutsche „Volksgruppenpolitik" 1938-1945. Akadémiai Kiadó, Bp. 
1981 és Böhlau-Verlag, Köln-Wien 1981. 368 p. 

Die österreichische Haltung zur Nationalitätenpolitik Ungarns in der Zwischen-
kriegszeit. Osterreichische Osthefte, 1981. 2. sz. 164-178. p. 

A magyarországi német nemzetiségi kérdés a budapesti osztrák követség jelenté-
seinek tükrében, 1918-1938. A MTA Filozófiai és Történettudományok Osz-
tályának Közleményei. 1981. 1-4. sz. 111-124. p. 
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Harc a magyarországi német mozgalom külföldről támogatott náci irányzata ellen, 
1935-1936. Első rész. Somogy Megyei Levéltári Évkönyv, 12. (Kaposvár, 1981.) 
363-410. p. 

A magyarországi németség a Darányi-kormány idején. 1. rész: Századok, 1981. 5. 
sz. 883-923. p.; 2. rész: Századok, 1981. 6. sz. 1091-1135. p. 

Bajcsy-Zsilinszky Endre levele Antal Istvánhoz. (1943. október 14.) Békési Élet, 
1981. 1. sz. 87-101. p. (Újraközlése: Látóhatár, 1981. július, 125-131. p.) 

Kritikus évek. (Az 1937-1945 évekről.) In: Száz éves a Madách Imre Gimnázium 
1881-1981. Bp. 1981. 108-110. p. 

Bethlen liberális ellenzéke. (L. Nagy Zsuzsa azonos című könyvéről.) Századok, 
1981. 3. sz. 629-632. p. 

Die liberale Opposition Bethlens. (L. Nagy Zsuzsa: „Bethlen liberális ellenzéke" c. 
könyvéről.) Acta Historica, 1981. 1-2. sz. 266-270. p. 

Történetíró és politika. (Glatz Ferenc azonos című könyvéről.) Századok, 1981. 5. 
sz. 1059-1064. p. 

Geschichtsschreibung und Politik. (Glatz Ferenc: „Történetíró és politika" c. köny-
véről.) Acta Historica, 1981. 3-4. sz. 550-556. p. 

Munkásmozgalomtörténet - társadalomtudományok. (A Vass Henrik és Sipos Le-
vente szerkesztette elméleti és módszertani tanulmánykötetről.) Századok, 
1981. 6. sz. 1350-1354. p. 

Oberpullendorf/Felsőpulya. (Peter Bachmaier azonos című cikkéről.) Századok, 
1981. 3. sz. 652-653. p. 

„Falu végén a vasvilla..." (Az 1831. évi kolerajárvány és parasztfelkelés 150. évfor-
dulója alkalmából.) História, 1981. 4. sz. 29-31. p. 

1982 

Harc a magyarországi német mozgalom külföldről támogatott náci irányzata ellen, 
1935-1936. Második rész. Somogy Megyei Levéltári Évkönyv, 13. (Kaposvár, 
1982.) 341-366. p. 

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt tevékenysége a német nemzetiség körében, 
1918-1931. Párttörténeti Közlemények, 1982. 4. sz. 63-105. p. 

Bajcsy-Zsilinszky Endre vitája a vezérkari főnökkel, Szombathelyi Ferenc vezérez-
redessel. (Bajcsy-Zsilinszky naplójából.) Békési Élet, 1982. 3. sz. 346-354. p. 

Kodály Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia élén 1946-1949. (Előadás a MTA 
centenáriumi emlékülésén.) A MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztá-
lyának Közleményei. 1982. 1—4. sz. 40-47. p. 

Kodály Zoltán az Akadémia élén. 
I. Küzdelem az elsorvadás ellen. Magyar Hírlap, 1982. augusztus 27. 6. p. 
II. Előkészületek a gyökeres reformra. Magyar- Hírlap, 1982. aug. 28. 7. p. 

Revíziós sikerek, problémák, csalódások. História, 1982. 4-5. sz. 31-33. p. 
Újabb adatok - vagy újabb (?) legendák? (Teleld Pál haláláról). História, 1982. 1. sz. 

10-11 . p. 
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Az öreg hölgy meg a világtalan látnók. (Báró Vécsey Eszter levelei Serédi Jusztinián 
hercegprímáshoz, Teleki Pál halálával kapcsolatban.) Élet és Irodalom, 1982. 
34. sz. 6. p. 

Bécs és a bécsi csehek. (Karl M. Brousek: „Wien und seine Tschechen" című köny-
véről.) Századok, 1982. 4. sz. 817-820. p. 

Wien und seine Tschechen. Integration und Assimilation einer Minderheit im 20. 
Jahrhundert. (Karl M. Brousek azonos című könyvéről.) Acta Historica, 1982. 
1-4. sz. 163-166. p. 

Nemzetiségek a mai Magyarországon. (Kővágó László azonos című könyvéről.) Párt-
történeti Közlemények, 1982. 3. sz. 222-226. p. 

Geschichte der Arbeiterbewegung - Gesellschaftswissenschaften. Theoretische und 
methodologische Abhandlungen. (A „Munkásmozgalom - társadalomtudomá-
nyok" с. tanulmánykötetről.) Acta Historica, 1982. 1^4. sz. 190-193. p. 

1983 

A weimari Németország külpolitikája és a Duna-medence német kisebbségei. (Elő-
adás a Német Szövetségi Köztársaság és Magyarország történészeinek első 
konferenciáján.) Baranyai Művelődés, 1983. 3. sz. 72-75. p. 

Erdély nemzetiségei és a weimari Németország diplomáciája. (Előadás a münsteri 
egyetemen 1982. szeptember 25-én.) Századok, 1983. 5. sz. 1097-1102. p. 

A bécsi német népcsoportegyezmény megítéléséről. Elmélet és Politika. Információs 
szemle. 1983. 3. sz. 57-73. p. 

A Szociáldemokrata Párt és a nemzetiségi kérdés Magyarországon a második világ-
háború időszakában. Párttörténeti Közlemények, 1983. 4. sz. 45-83. p. 

Teleki-képünk hitele körül. Magyar Nemzet, 1983. július 13. 8. p. 
Fenyő Miksa és Serédi Jusztinián levélváltása a „zsidókérdésről". Műhely, 1983. 1. sz. 

47-55. p. 
Egy el nem hangzott Bajcsy-Zsilinszky beszéd. (Magyarországnak a háromhatalmi 

egyezményhez történt csatlakozása törvénybe iktatása ellen, 1941. február 4.) 
Somogy Megyei Levéltári Évkönyv, 14. (Kaposvár, 1983.) 281-306. p. 

Bajcsy-Zsilinszky és az Eckhardt-ügy (1941). Bajcsy-Zsilinszky naplójából. Békési 
Élet, 1983. 2. sz. 217-228. p. 

Bajcsy-Zsilinszky szociális programja, egy évvel mártírhalála előtt. (1943. december 
16-i el nem mondott beszéde.) Tiszatáj, 1983. 5. sz. A2-A9. p. 

Egy politikus arcképéhez. (Bajcsy-Zsilinszky Endre újra kiadott „Mátyás király" c. 
könyvéről.) Magyar Hírlap, 1983. június 25. 12. p. 

Magyarországi polgári államrendszerek. (A Pölöskei Ferenc és Ránki György szer-
kesztette azonos című tanulmánykötetről.) Századok, 1983. 1. sz. 234r-237. p. 

Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején. (Pritz Pál 
azonos című könyvéről.) Századok, 1983. 6. sz. 1420-1423. p. 

Interjúk egy filmsorozathoz. (Bokor Péter: „Végjáték a Duna mentén" c. könyvéről.) 
Népszabadság, 1983. április 21. 7. p. 
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Együttélés. (Gyarmathy Lívia azonos című filmje témájának történelmi hátteréről.) 
Filmszem, 1983. 10. sz. 4-5. p. 

1984 

„Budapesti Munkaközösség a békeszerződések revíziójáért" 1925-1933. Századok, 
1984. 4. sz. 621-657. p. 

Magyarság és nemzetiség. Nemzetiségpolitikai irányzatok Magyarországon 1919-
1945. In: Vélemények és viták. A két világháború közötti Magyarországról. 
(Szerk.: Lackó Miklós.) Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1984. 341-372. p. 

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a hazai német nemzetiség az 1930-as évek-
ben. Somogy Megyei Levéltári Évkönyv, 15. (Kaposvár, 1984.) 281-302. p. 

Szekfű Gyula, Szabó Dezső, Bajcsy-Zsilinszky Endre vitája asszimilációról és disz-
szimilációról. Baranyai Művelődés, 1984. 2-3. sz. 123-128. p. 

A nemzetiségi kérdés a húszas-harmincas években. Magyar Nemzet, 1984. május 
5. 8. p. 

A nemzetiségi kérdés Magyarországon a második világháború időszakában. Magyar 
Nemzet, 1984. június 15. 9. p. 

Nemzetiségek és a magyar hadsereg. História, 1984. 5-6. sz. 52-53. p. 
Ellenállás a magyarországi németség körében a második világháború éveiben. Tá-

jékoztató, 1984. 6. sz. 54-63. p. 
Widerstand der Ungarndeutschen im zweiten Weltkrieg. (Az NDK és Magyarország 

történész vegyesbizottsága Schwerinben tartott 1983. őszi kollokviumán el-
hangzott előadás.) Bulletin des Arbeitskreises „Zweiter Weltkrieg", 1-4. sz. 
1984. 72-89. p. 

Szálasi „hungarizmusa" és a nemzetiségi kérdés. In: Az 1944. év históriája. História 
Évkönyv, 1984. 14-17. p. 

„Hogy megmozgassuk a magyar lelkiismeretet..." Bajcsy-Zsilinszky naplójából. Bé-
kési Élet, 1984. 1. sz. 94-104. p. 

Die bürgerlichen Staatssysteme in Ungarn. (A Pölöskei Ferenc és Ránki György 
szerkesztette „A magyarországi polgári államrendszerek" c. tanulmánykötet-
ről.) Acta Historica, 1984. 1-2. sz. 245-249. p. 

Nationalitäten im heutigen Ungarn. (Kővágó László „Nemzetiségek a mai Magyar-
országon" c. könyvéről.) Acta Historica, 1984. 1-2. sz. 249-253. p. 

„Kifogytam az időből..." (Bajcsy-Zsilinszky 1941. december 5-i képviselőházi beszé-
dének el nem hangzott befejező része.) Békési Élet, 1984. 3. sz. 367-377. p. 

Eltűrni, vagy ellenállni? (1944. március 19: Magyarország német megszállása 1.) 
Népszabadság, 1984. március 17. 6. p. 

A Margaréta-terv. (1944. március 19: Magyarország német megszállása 2.) Népsza-
badság, 1984. március 18. 6. p. 

Nép és történelem - emberi dokumentumokban. (Albert Gábor „Emelt fővel" c. 
könyvéről.) Jelenkor, 1984. 7-8. sz. 728-730. p. 
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Padovától Trianonig, 1918-1920. (Ormos Mária azonos című könyvéről.) Társadal-
mi Szemle, 1984. 1. sz. 109-111. p. (Újraközlése: Látóhatár, 1984. október, 
224-225. p.) 

De Padova à Trianon 1918-1920. (Ormos Mária: „Padovától Trianonig" c. könyvé-
ről.) Acta Historica, 1984. 3-4. sz. 422-424. p. 

1985 

„Budapester Arbeitsgemeinschaft für die Revision der Friedensverträge" 1925-
1933. Etudes historiques hongroises, 1985. II. к. 515-540. p. 

Magyar-szlovák viszony és szlovák nemzetiségi mozgalom Magyarországon 1941-
1945. Baranyai Levéltári Füzetek, 76. Pécs. 1985. 

Ellenzéki törvényhozók memorandum-akciója 1942/43 telén. Századok, 1985. 1. sz. 
152-223. p. 

„Baljóslatú dolgoknak előérzetében". (Bajcsy-Zsilinszky Endre 1942. január 19-i 
levele Bárdossy László miniszterelnökhöz.) Békési Elet, 1985. 1. sz. 70-80. p. 

„Nem tintával, hanem vérrel írt levél". (Bajcsy-Zsilinszky Endre 1943. december 
27-i levele Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszterhez.) Békési Elet, 1985. 
4. sz. 498-503. p. 

Bajcsy-Zsilinszky „Kossuth-párt" programja. Somogy Megyei Levéltári Évkönyv, 
16. (Kaposvár, 1985.) 445-183. p. 

Widerstand unter den Ungarndeutschen im zweiten Weltkrieg. Acta Historica, 
1985. 1-2. sz. 129-140. p. 

Die Ungarndeutschen und der Widerstand. Neue Zeitung, 1985. április 4. 3. p. 
Kontrollrat -Kontrollkommission. Neue Zeitung, 1985. augusztus 24. 7. p. 
Három évtized a magyarországi németség életében: 1945-1975. (Az Állami Gorkij 

Könyvtár német nemzetiségi bibliográfiájának ismertetése.) Jelenkor, 1985. 
4. sz. 414-416. p. (Újraközlése: Látóhatár, 1985. július, 133-137. p.) 

Drei Jahrzehnte im Leben des Ungarndeutschtums. Uber eine Bibliographie der 
Staatlichen Gorki Bibliothek. Neue Zeitung, 1985. július 13. 7. p. 

Frage an den Wissenschaftler. (Tilkovszky válaszai Peter Leipold kérdéseire, a ma-
gyarországi németek történetének megítéléséről, kutatásának előmozdításá-
ról.) Neue Zeitung, 1985. szeptember 7. 7. p. 

Ungarndeutsche: Geschichte - Rechte - Prinzipien - Praxis - Kultur - Zweispra-
chigkeit - Zukunft. (Tilkovszky — és mások — válaszai a lap körkérdéseire.) 
Neue Zeitung, 1985. szeptember 15. 4-5. p. 

Heute - gestern - vorgestern. Wie andere uns sehen. (Kerekasztal-beszélgetés.) 
Deutscher Kalender fúr das Jahr 1986. Bp. 1985. 265-276. p. 

A magyar kommunisták és a nemzetiségi kérdés. (Kővágó László azonos című köny-
véről.) Társadalmi Szemle, 1985. 8-9. sz. 146-148. p. 

Die ungarischen Kommunisten und die Nationalitätenfrage. (Kővágó László köny-
véről.) Neue Zeitung, 1985. augusztus 10. 7. p. 

Összekötő kapocs. (Kővágó László fenti könyvéről.) Népszabadság, 1985. szeptem-
ber 21. 16. p. 
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Die Aussenpolitik Ungarns unter dem Ministerpräsidenten Gyula Gömbös. (Pritz 
Pál „Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején" c. 
könyvéről.) Acta Historica, 1985. 1-2. sz. 222-225. p. 

A fertőbozi fürdő. História, 1985. 2. sz. 14—16. p. 
Szálasi és az alkotmányosság. História, 1985. 5-6. sz. 60-61. p. 
Erhobenen Hauptes. (Albert Gábor: „Emelt fővel" c. könyvéről.) Acta Historica 

1985. 3-4. sz. 457-459. p. 
Die rechtsextreme Opposition der Regierung im konterrevolutionären Ungarn 

1919-1944. Specimina nova dissertationum ex instituto historico universitatis 
Quinqueecclesiensis de Iano Pannonio nominatae. Pars secunda. - A Pécsi 
Janus Pannonius Tudományegyetem Történeti Tanszékének Evkönyve, 1984. 
Második rész. 41-66. p. 

1986 

A szociáldemokrata párt és a nemzetiségi kérdés Magyarországon 1919-1945. Kos-
suth Könyvkiadó, Bp. 1986. 175 p. 

Tilkovszky Lóránt nyilatkozata az ünnepi könyvhétre megjelenő „Bajcsy-Zsilinszky 
írások tőle és róla" című munkájáról. Könyveink. (A Kossuth Könyvkiadó 
tájékoztatója.) 1986. 4. sz. 7. p. 

Bajcsy-Zsilinszky. írások tőle és róla. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1986. 253 p. 
Bajcsy-Zsilinszky irataiból. Kiadja a Békés Megyei Tanács VB Tudományos-Koor-

dinációs Szakbizottsága. Békéscsaba, 1986. 38 p. 
Bajcsy-Zsilinszky emlékezete. Kritika, 1986. 6. sz. 17. p. (Újraközlése: Látóhatár, 

1986. október. 171-174. p.) 
Egy életen túlmutató pályaív. Bajcsy-Zsilinszky Endre születésének századik évfor-

dulóján. Népszabadság, 1986. június 7. 13. p. 
írás és cselekvés Bajcsy-Zsilinszky életművében. Világosság, 1986. 11. sz. 693-698. p. 
Bajcsy-Zsilinszky Endre és a nemzetiségi kérdés. In. Bajcsy-Zsilinszky Endre 1886-

1986. Tudományos tanácskozás születésének centenáriuma alkalmából. Bu-
dapest, 1986. június 3. Kiadja a Hazafias Népfront és a Tudományos Isme-
retterjesztő Társulat. 41—48. p. 

Bajcsy-Zsilinszky Endre 1944. évi tanulmánya a kisebbségi kérdésről és Magyaror-
szág foderalizálásáról. Baranya Megyei Levéltár Évkönyve, 1985-1986. Pécs, 
1986. 647-671. p. 

Bajcsy-Zsilinszky und die Ungarndeutschen. Neue Zeitung, 1986. július 26. 7. p. 
A magyarországi németség történetének kronológiája (1919. augusztusától - 1938. 

márciusáig.) Somogy Megyei Levéltári Évkönyv, 17. (Kaposvár, 1986.) 377-
407. p. 

Ellenállás a magyarországi németség körében a második világháború éveiben. -
Widerstand unter den Ungarndeutschen im zweiten Weltkrieg. TIT Nemze-
tiségi füzetek, Bp. 1986. 21-55. p. 

Kitelepítés és jogok. (A magyarországi németek kitelepítése megkezdésének 40. 
évfordulója alkalmából.) Magyarország, 1986. május 11. 25. p. (A szerző ref-
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lexiói a hozzászólásokra: Magyarország, 1986. augusztus 3. 31. p., augusztus 
31. 31. p. 

Nemzetiségi lét és nemzetiségi tudat a mai Magyarországon. Politika - Tudomány, 
1986. 3. sz. 43-57. p. 

A kormányzat szélsőjobboldali ellenzéke az ellenforradalmi Magyarországon. Tár-
sadalmi Szemle, 1986. 10. sz. 73-84. p. 

Die Demagogie des Hitlerfaschismus. Die politische Funktion der Naziideologie auf 
dem Wege zur faschistischen Diktatur. (Joachim Petzold könyvéről.) Acta His-
torica, 1986. 1-2. sz. 196-198. p. 

Nationalitätengeschichtliche Quellenausgaben und Studien in den Komitatsarchiv-
Jahrbüchern „Baranyai Helytörténetírás" (Lokalgeschichtsschreibung in Ba-
ranya.) Acta Historica, 1986. 1-2. sz. 217-221. p. 

Drei Jahrzehnte im Leben des Ungarndeutschtums: 1945-1975. Acta Historica, 
1986. 1-2. sz. 211-213. p. 

Die Weimarer Republik und die Nationalitäten in Transsylvanien. Specimina nova 
universitatis Quinqueecclesiensis 1986. Pars secunda. 37-44. p. 

1987 

Bajcsy-Zsilinszky 1941 áprilisi fellépése a zsidó frontharcosok ügyében. Békési Elet, 
1987. 2. sz. 222-228. p. 

Bajcsy-Zsilinszky Endre és a nemzetiségi kérdés. Kortárs, 1987. 11. sz. 89-94. p. 
A nemzetiségi kérdés és a magyarországi szociáldemokrácia 1918-1948. Politika-

Tudomány, 1987. 3. sz. 90-106. p. 
Történelem és nemzettudat. (Pach Zsigmond Pál azonos című könyvéről.) Társa-

dalmi Szemle, 1987. 8-9. sz. 151-152. p. 
A kelet-középeurópai és délkelet-európai németség nemzeti, nemzetiségi tudata a 

két világháború között. In: Nemzeti-nemzetiségi tudat. Szigetvári konferen-
ciák 1984-1986. Szerk.: Polányi Imre. A JPTE Történettudományi és Nem-
zetiségi Intézetének kiadása. Pécs, 1987. 111-125. p. 

Die Nationalitätenpolitik Ungarns und das heimische Deutschtum 1919-1945. 
Neue Zeitung, 1987. 21-22. sz. 7. p. 

Tanultunk a történelemből. (A „300 év együttélés" konferenciáról). Dunántúli 
Napló, 1987. március 21. 11. p. 

Wir haben aus der Geschichte gelernt. (A „300 év együttélés" konferencia értéke-
lése). Neue Zeitung, 1987. 25. sz. 7. p. 

Állam, nemzet, nemzetiség. Közös történelem, politikai tanulságokkal. (Földesi Margit 
által rögzített kerekasztal-beszélgetés). Új Tükör, 1987. 31. sz. 18-19. p. 

Mit kell tudni a magyarországi németekről? In: Fides Evkönyve 1988-ra. 72-75. p. 
Téli bárány (Kalász Márton azonos című regényéről). Kritika, 1987. 5. sz. 33. p. 
A magyarországi németség történetének kronológiája (1938 márciusától - 1945 áp-

rilisáig). Somogy megyei Levéltári Évkönyv 18. (Kaposvár, 1987.) 361-381. p. 
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A kormányzat szélsőjobboldali ellenzéke az ellenforradalmi Magyarországon. In: 
Egy letűnt korszakról 1919-1945. Szerk.: Sánta Ilona. Kossuth Könyvkiadó, 
Bp. 1987. 205-225. p. 

A Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság 18. ülésszaka. Budapest, 1985. 
szeptember 30. - október 4. Századok, 1987. 6. sz. 1211-1216. 

A Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság magyar tagozatának állásfogla-
lása a magyar történelmi személynevek szlovák átírásáról. (Tilkovszky Lóránt, 
Király Péter, Szarka László). Kortárs, 1987. 8. sz. 98-101. p. 

Eltérő nevek, eltérő vélemények. A Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság 
ülése után. V Bálint Éva beszélgetése dr. Tilkovszky Lóránt egyetemi tanárral. 
Magyar Hírlap, 1987. október 7. 5. p. 

The Confrontation between the Policy toward National Minorities and the German 
Ethnic Group Policy in Hungary during the Second World War. Danubian 
Historical Studies, 1987. 4. sz. 33-49. p. 

A dél-tiroli németek áttelepítése 1939-1940. (Karl Stuhlpfarrer: „Umsiedlung Süd-
tirol 1939-1940" c. könyvéről.) Századok, 1987. 1. sz. 199-203. p. 

Német nemzetiségi munkásművelődés a mecseki bányavidéken 1919-1945. Száza-
dok, 1987. 6. sz. 1176-1189. p. 

A Hitler-fasizmus demagógiája. (Joachim Petzold: „Die Demagogie des Hitlerfa-
schismus" с. könyvéről.) Századok, 1987. 2. sz. 504-506. p. 

Adelige Opposition und Bauernaufstand in Ungarn und der Wiener Hof 1831-1832. 
In: Gesellschaft, Politik und Verwaltung in der Habsburgermonarchie 1830-
1918. Herausgegeben von Ferenc Glatz und Ralph Melville. Gemeinschafts-
ausgabe des Akadémiai Kiadó Budapest und der Franz Steiner Verlag Wies-
baden, 1987. 23-40. p. 

Endre Bajcsy-Zsilinszky - dzialalnosd publicystyczna i polityczna. (Bajcsy-Zsilinszky 
Endre publicisztikai és politikai tevékenysége). In: Razem w walce (Együtt a 
harcban). Red.: István Lagzi, Heniyk Piskunowicz. - Wçgierski Instytut Kul-
tury - Wojskowy Instytut Historyczny, Warszawa, 1987. 199-217. p. 

Die Rekrutierung deutscher Volkszugehöriger zur Waffen-SS in Rumänien und in 
Ungarn. In: Specimina nova Quinqueecclesiensis 1987. (A pécsi Janus Pan-
nonius Tudományegyetem Történeti Tanszékének évkönyve 1987. Pars se-
cunda, 89-94. p. 

1988 

Német nemzetiségi kérdés a mecseid bányavidéken (1919-1945). Mecseki Bányászati 
Múzeum, Múzeumi Füzetek 2. A „Bányászat a Mecsekben" című tudományos 
konferencia (1985. október 15-16.) előadásai. Pécs, 1988. 112-146. p. 

A nemzetiségi ismeretterjesztés további kibontakoztatásának lehetőségei. Nemze-
tiségi Ismeretterjesztés 1. (Kiadja a TIT Országos Nemzetiségi Tanácsa.) Bp. 
1988. 9-30. p. 

A magyarországi németek (Nemzetiségeinkről - dióhéjban). Nemzetiségi Ismeret-
terjesztés 1. Bp. 1988. 46-50. p. 



519 TILKOVSZKY LÓRÁNT PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE 

Viták a Területvédő Liga nemzetiségi bizottságában 1920 júliusában. Baranya Me-
gyei Levéltár Évkönyve 1987/1988. Pécs, 1988. 435-478. p. 

„Aktion Volksgrundbuch". A Deutscher Schutzbund illegális akciója a magyaror-
szági németség statisztikai adatfelvételére 1927-ben. Somogy Megyei Levéltári 
Évkönyv, 19. (Kaposvár, 1988.) 299-308. p. 

Nemzetiségi művelődéspolitika. In: Magyarok a Kárpát-medencében. (Szerk.: Glatz 
Ferenc). História-könyvek. Bp. 1988. 253-258. p. 

Revíziós sikerek, problémák, csalódások. In: Magyarok a Kárpát-medencében. His-
tória-könyvek. Bp. 1988. 271-274. p. 

Die Nationalitätenpolitik Ungarns und das heimische Deutschtum 1919-1945. In: 
300 Jahre Zusammenleben. Aus der Geschichte der Ungarndeutschen. (In-
ternationale Historiker-Konferenz in Budapest 5-6. März 1987). Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1988. Bd. 1. 114^126. p. 

A magyarországi nemzetiségi politika és a hazai németség 1919-1945 között. In: 
300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1988. I. k. 127-137. p. 

Wir haben aus der Geschichte gelernt. In: 300 Jahre Zusammenleben. Aus der 
Geschichte der Ungarndeutschen. Tankönyvkiadó, Bp. 1988. Bd. II. 257-259. 

Tanultunk a történelemből. In: 300 éves együttélés. A magyarországi németek tör-
ténetéből. (Budapesti Nemzetközi Történészkonferencia 1987. március 5-6.) 
Tankönyvkiadó, Budapest 1988. II. k. 260-261. p. 

Nations- und Nationalitätenbewusstsein bei den Deutschen in Ost-Mitteleuropa 
und Südosteuropa zwischen den beiden Weltkriegen. - Specimina nova uni-
versitatis Quinqueecclesiensis. A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem 
Történeti Tanszékének Évkönyve, 1988. Pars secunda. 25-34. p. 

Zur Geschichte der Slowaken in Ungarn 1919-1945. Specimine nova universitatis 
Quinqueecclesiensis. A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Történeti 
Tanszékének Évkönyve, 1988. Pars secunda. 63-90. p. 

A Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság 19. ülésszaka. (Olomouc, 1987. 
szeptember 7-11.) - Századok, 1988. 3. 472-474. p. 

A vízimunkálatok szervezése és jelentősége az ország gazdasági életében, 1772-
1918. (Ismertetés Dóka Klára könyvéről). - Századok, 1988. 3. 491-492. p. 

1989 

Hét évtized a magyarországi németek történetéből, 1919-1989. Kossuth Könyvki-
adó, Bp. 1989. 196 p. 

A szlovákok történetéhez Magyarországon 1919-1945. Kormánybiztosi és más je-
lentések nemzetiségpolitikai céllal látogatott szlovák lakosságú településekről. 
Hungaro-Bohemicoslovaca 3. Budapest, 1989. 204 p. 

Bajcsy-Zsilinszky programtervezete 1943-ból. In: Kiútkeresés 1943. (Szerk.: L. Nagy 
Zsuzsa és Burucs Kornélia). Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1989. 115-123. p. 

Teufelskreis. Die Minderheitenfrage in den deutsch-ungarischen Beziehungen 
1933-1938. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. 309 p. 
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Meine Auffassung über die ungarndeutsche Geschichte zwischen 1918-1988. Suevia 
Pannonica, Archiv der Deutschen aus Ungarn. Jg. 7. (17) 1989. 6-22. p. 

Teleki Pál titokzatos halála. Helikon Kiadó. Budapest, 1989. 140 p. 
Számvetés. Történelemkutatói életpályám. - Olvasó Nép, 41. (1989. XI. évf. 3. sz.) 

120-129. p. 
Ungarn am Vorabend des Zweiten Weltkrieges (1938-1939). Specimina nova uni-

versitatis Quinqueecclesiensis 1989. Pars secunda. 189-194. p. 
Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie in Ungarn 1918-1948. Acta His-

torica Academiae Scientiarum Hungaricae 35. (1989) 149-167. p. 

1990 

Umsiedlung der Deutschen aus Südtirol und aus Ungarn. Neue Zeitung, 1990. 1. sz. 
(1990. január 6.) 4-5. p. 

Két könyv a magyarországi németek sorsáról a második világháború után. [Fehér 
István: A magyarországi németek kitelepítése 1945-1950. Bp. 1988., és Ziel-
bauer György: Adatok és tények a magyarországi németség történetéből 1945-
1949. Bp. 1989. с. könyvéről.] Magyar Tudomány, 1990. 1. sz. 107-108. p. 

Die rechtsextreme Opposition der Regierungspartei im Konterrevolutionären Un-
garn (1919-1944). In: Das Parteiwesen Österreichs und Ungarns in der Zwi-
schenkriegszeit. (Herausgegeben von Anna M. Drabek, Richard G. Plaschka 
und Helmut Rumpier). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften, Wien, 1990. 157-167. p. 

Opponensi vélemény Dombrády Lorándnak a hadtudomány doktora fokozat elnyerése 
céljából benyújtott „Hadsereg és politika Magyarországon 1938-1944" című 1986-
ban megjelent munkájáról. In: Dr. Dombrády Loránd: Hadsereg és politika Ma-
gyarországon 1938-1944. (Szerzői tézisek és hivatalos bírálatok). Tudományos 
Minősítő Bizottság Hadtudományi Szakbizottsága, 1990. 30-39. p. 

Botránykő vagy hídpillér? Hazai németség. Világosság, 1990. 4. sz. 288-294. p. 
Nationalitätenpolitik in Ungarn 1918/1919 - 1944/1945. In: Etudes Historiques 

Hongroises 1990 publiées à l'occasion du XVIIe Congrès International des 
Sciences Historiques par le Comité National des Historiens Hongrois. 2. Eth-
nicity and Society in Hungary. Edited by Ferenc Glatz. Budapest, 1990. 357-
380. p. 

Bajcsy-Zsilinszky könyve Erdélyről. Világosság, 1990. 10. sz. 767-779. p. 
A magyarországi katolikus és evangélikus egyház állásfoglalásai a németek kitele-

pítése kérdésében a második világháború után. Pollack Mihály Műszaki Fő-
iskola Tudományos Közleményei, Pécs 1990. 2. kötet: Közgazdaságtan, szoci-
ológia, történelem. 116-119. p. 

Széchenyi István csokonyai uradalma. Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv 
21. Kaposvár, 1990. 111-154. p. 

Irányelvek a nemzetiségi kérdés kezeléséhez a magyar hadseregben 1941-1944. 
(Forrásközlemény). Hadtörténelmi Közlemények 1990. 4. sz. 151-170. p. 

Botránykő vagy hídpillér? Új Dunántúli Napló, 1990. december 15. 11. p. 
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The late Interwar Years and World War II. (1938-1945). In: A History of Hungary: 
(Edited by Peter E Sugar, Péter Hanák, Tibor Frank). Indiana University 
Press. Bloomington and Indianapolis, 1990. 339-355. p. 

A munkásosztály és a szocializmus helye Bajcsy-Zsilinszky nemzeti felfogásában és 
politikájában. (I.) Múltunk, 1990. 4. sz. 33-58. p. 

Tevel. Két és fél évszázad sváb helytörténet Magyarországon 1701-1948. (Ismerte-
tés a „Tevel. Zweieinhalb Jahrhunderte schwäbische Ortsgeschichte in Un-
garn 1701-1948" [Budapest, 1988.] c. munkáról. Századok, 1990. 3-4. sz. 525-
527. p. 

Magyarország nemzetközi helyzete és a magyar szellemi élet 1938-1944. (Ismerte-
tés Juhász Gyula azonos címú munkájáról [Budapest, 1987] Századok, 1990. 
5-6. sz. 874-877. p. 

1991 

Ungarndeutschtum, Gesamtdeutschtum, ungarische Nationalitätenpolitik seit 
1918. Neue Zeitung, Jg. 35. Nr. 5. (1991. február 2.) 6-7. p. (I. Teil). Jg. 35. 
Nr. 6. (1991. február 9.) 8-9. p. (II. Teil). [Referate der Historikerkonferenz] 
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Csongrád Megyei Hírlap, 1969. okt. 16. (Papp Zoltán) 
Petőfi Népe, (Kecskemét) 1969. okt. 19. (Balogh József) 
Napló (Veszprém) 1969. nov. 21. 
Népfront, 1969. 10. sz. 46. p. (Kisfaludi Sándor) 
Történelemtanítás, 1969. 6. sz. 29. p. (Szabolcs Ottó) 
Valóság, 1969. 12. sz. 111-112. p. (Jeszenszky Géza) 
Theológiai Szemle, 1969. 11-12. sz. 367-370. p. (Kéri György) 
Isztorijszki Glasznik, 1969. 2. sz. 167-168. p. (V Vinaver) 
Hajdú-Bihari Napló, 1970. jan. 18. (Bényei Miklós) 
The New Hungarian Quarterly, 1970. 11. к. 40. sz. 196-199. p. (Haraszti 

Éva) 
Párttörténeti Közlemények, 1970. 3. sz. 248-250. p. (Pintér I.) 
Társadalmi Szemle, 1970. 2. sz. 95-96. p. (Sipos Péter) 
Historicky Casopis, 1970. 3. sz. 475-477. p. (J. Fabian) 
Studia z dziejów ZSRR i Europy Srodkowej, 1970. 281. p. (M. Kozminski) 
Magyar Cserkész (Hungarian Scout Magazine, USA), 1970. 9. sz. 2. р. (Веке 

Imre) 
Századok, 1971. 2. sz. 467-470. p. (L. Nagy Zsuzsa) 
Acta Historica, 1972. 3-4. sz. 406-409. p. (Zs. L. Nagy) 
Új Európa, 1971 március, 13-16. p. (Kovács Imre) 

Juzné Slovensko v rokoch 1939-1945. Bratislava, 1972. 
Casopis Matice Moravské, 1973. 1-2. sz. 174-176. p. (J. Harna) 
C e s k o s l o v e n s k y C a s o p i s Historicky, 1973. 5. sz. 800. p. (V Lacina) 
Historicky Casopis, 1973. 4. sz. 621-624. p . (L. Susko) 
Informacny Bulletin Ustavu Marxizmu-Leninizmu UV KSC a Ustavu Mar-

xizmu-Leninizmu UV KSS. 1973. 3. sz. 36. p. (VH) 
Studia Historica Slovaca, VIII. (1975), 233-236. p. (L. Susko) 

SS-toborzás Magyarországon. Bp. 1974. 
Népszabadság, 1975. júl. 17. 7. p. (Ormos Mária) 
Történelemtanítás, 1975. 2. sz. 23. p. (Váczi András) 
Acta Historica, Tom 21. (1975), 480-483. p. (M. Ormos) 
Századok, 1975. 2. sz. 453-454. p. (Tokody Gyula) 
Zbornik za istoriji, 1975. 12. sz. 242-245. p. (J. Mirnic) 
Studia z dziejów ZSRR i Europy Srodkowej. Tom. XI. (1975), 273-274. p. 

(M. Kozminski) 
Südostdeutsche Vierteljahresblätter, 1976. 190-195. p. (J. Weidlein) 

Pál Teleki 1879-1941. A Biographical Sketch. Bp. 1974. 
Hungarian Studies Newsletter, 1975. 8. sz. 3-4. p. (-) 
Hungarian Book Review, 1975. 2. sz. 10-11. p. (M. Ormos) 
Le Livre Hongrois, 1975. 2. sz. 10-11. p. (M. Ormos) 
Bücher aus Ungarn, 1975. 2. sz. 10—11. p. (M. Ormos) 
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Schweizerische Zeitschrift für Geschichte (Revue Suisse d'Histoire), Band 
25. Heft 4. 1975. 613-614. p. (M. Molnár) 

Südost-Forschungen, Bd. XXXIV (1975), 330-331. p. (H. Haas) 
East Central Europe. Vol. 3. Part 2. 1976. (Betty Jo Winchester) 
Canadian-American Slavic Studies. 1976. 4. sz. 639-640. p. (P F Sugar) 
Slavic Review, 1976. 563-564. p. (Béla К. Király) 
Histoire de la deuxième guerre mondiale, 1977. 132-134. p. (H. Bogdan) 
Acta Historica, 1977. 1-2. sz. 194-197. p. (Zs. L. Nagy) 
The American Historical Review, 1977. 2. sz. 395. p. (S. B. Vardy) 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1977. 4. sz. 504-505. p. (M. Hege-

mann) 
Der Donauraum, 1977. 4. sz. 242-244. p. (D. Korbuly) 
Ungarn-Jahrbuch (München), Bd. 8. 1977. 305-306. p. (H. Glassl) 
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1978. 2. sz. 305-307. p. (A. Toth) 
The Slavonic and East European Review, 1979. 1. sz. 133-134. p. (L. Peter) 
Zeitschrift fur Siebenbürgische Landeskunde, 1983. 2. sz. 208-210. p. (N. 

Henning) 

Ez volt a Volksbund. A német „népcsoportpolitika" és Magyarország. 1938-1944. 
Bp. 1978. 
Magyar Hírlap, 1978. aug. 20. 10. p. (Ormos Mária) 
Népszabadság, 1978. nov. 2. 7. p. (Sipos Péter) 
Társadalmi Szemle, 1979. 4. sz. 107-109. p. (Stier Miklós) 
MTA II. Osztály Közleményei, 1979. 261-264. p. (Stier Miklós) 
Párttörténeti Közlemények, 1979. 3. sz. 256-259. p. (Pintér I.) 
Századok, 1979. 4. sz. 728-731. p. (Tokody Gyula) 
Südostdeutsche Vierteljahresblätter, 1979. 1. sz. 67-70. p. (E Spiegel-Schmidt) 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1979. 12. sz. 1204. p. (A. Tinschmidt) 
Studia z dziejów ZSRR i Europy Srodkowej, Tom. 15. (1979), 251. p. (M. 

Kozminski) 
Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös no-

minatae. Sectio Historica. Tomus XX. Bp. 1980. 298-299. p. (L. Izsák) 
Ungarn-Jahrbuch, 1979. 368-370. (J. Haltmayer) 

Ungarn und die deutsche „Volksgruppenpolitik" 1938-1945. Bp. 1981. 
Budapester Rundschau, 1981. dec. 14. 4. p. (I. Soós) 
Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 1982. 1. sz. 76-81. p. (N. Hen-

ning) 
Dunatáj, 1982. 2. sz. 72-74. p. (Kőhegyi Mihály) 
Forrás, 1982. 4. sz. 95-96. p. (Kőhegyi Mihály) 
Soproni Szemle, 1982. 3. sz. 278-279. (Kőhegyi Mihály) 
Südostdeutsche Vierteljahresblätter, 1982. 332. p. (E Spiegel-Schmidt) 
Casopis Matice Moravské, 1982. 1-2. sz. 172-173. p. (R. Prazák) 
Das Historisch-Politische Buch, 1982. 276-277. p. (G. Seewann) 



530 TILKOVSZKY LÓRÁNT PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE 

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1982. 10-11. sz. 1050 p. (Dagmar 
Szőllősi) 

Gerhardsbote (Stuttgart), 1982. november. (-) 
Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 1983. 521-522. p. (Hanns 

Haas) 
Acta Historica, 1983. 333-336. p. (E. Niederhauser) 
Slezsky Sbornik, 1984. 1. sz. 77. p. (-ag-) 
Deutsche Literaturzeitung, 1984. 7-8. sz. 549-551. p. (J. Petzold) 
Osteuropa, 1985. 5. sz. 366-367. p. (M. Kroner) 

A szociáldemokrata párt és a nemzetiségi kérdés Magyarországon 1919-1945. Bp. 
1986. 
Suevia Pannonica, 1986. 142-143. p. (Spiegel-Schmidt, Friedrich) 
Társadalmi Szemle, 1986. 7. sz. 88-91. p. (Tokody Gyula) 
Dunántúli Napló, 1986. április 19. 6. p. (Vonyó József) 
Könyvvilág, 1986. 3. sz. 10. p. (Pritz Pál) 
Népszabadság, 1986. május 15. 7. p. (Pritz Pál) 
Propagandista, 1987. 1. sz. 193-197. p. (Sipos Péter) 
Századok, 1987. 6. sz. 1269-1271. p. (Vonyó József) 
Békési Élet, 1987. 4. sz. 533-534. p. (G. Vass István) 

Bajcsy-Zsilinszky. írások tőle és róla. Bp. 1986. 
Népszabadság, 1986. május 29. 7. p. (Papp Gábor) 
Magyar Hírlap, 1986. június 2. 4. p. (Császtvay István) 
Vas Népe, 1986. június 23. 4. p. (Zielbauer György) 
Új Tükör, 1986. 6. sz. 2. p. (Morvay László) 
Palócföld, 1986. 6. sz. 82-83. p. (Szakály Sándor) 
Somogy, 1987. 1. sz. 108-109. p. (Jávorszki András) 
Forrás (Kecskemét), 1987. 5. sz. 85-86. p. (Kőhegyi Mihály) 
Párttörténeti Közlemények 1988. 1. sz. 232-234. p. (Sipos Péter) 
Századok, 1990. 2. sz. 329-333. p. (Dombrády Loránd) 
Suevia Pannonica, 1991. 95-101. p. (F Wesner) 

Hét évtized a magyarországi németek történetéből. Bp. 1989. 
Suevia Pannonica, 1989. 151-152. p. (Spiegel-Schmidt.) 
Vas Népe, 1989. augusztus 10. 5. p. (Zielbauer György) 
Dunántúli Napló, 1989. május 13. 6. p. (Kozma Ferenc) 
Österreichische Osthefte (Wien), 1991. 327. p. (Valeria Heuberger) 
Századok, 1993. 3-4. sz. 546-547. p. (Vonyó József) 

A szlovákok történetéhez Magyarországon. Bp. 1989. 
Békési Élet, 1989. 4. sz. 552-555. p. (Szabó Ferenc) 
Bohemia 1990. 426-127. p. (Monika Glettler) 
Ungarn-Jahrbuch (München) 1991. 315-316. p. (Armin Höller) 
Österreichische Osthefte, 1991. 647-648. (L. Gecsényi) 
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Századok, 1992. 5-6. sz. 676-677. p. (Niederhauser Emil) 
Národná Obroda, 1993. március 25. 6. p. PM: Stúdia mad'arského historika 

Loránta Tilkovszkého. Slováci v Mad'arsku 1919-1945. 
Palócföld, 1993. 4. sz. 341-349. p. (Käfer István) 

Teufelskreis. Die Minderheitenfrage in den deutsch-ungarischen Beziehungen 
1933-1938. Bp. 1989. 
Siebenbürgische Semesterblätter (München) 1991. 2. sz. (Heinrich Lingner) 
American Historical Review (Bloomington), 1991. 494-500. p. (Thomas 

Spira) 
Sprachspiegel (Luzern) 1991. 29-30. p. (Paul Waldburger) 
The Slavonic and East European Review. Vol. 69. 171-172. p. (Nancy M. 

Wingfield) 
Austrian History Yearbook (Minneapolis), 1992. 291-293. (István Deák) 
Századok, 1992. 2. sz. 322-325. p. (Pritz Pál) 
Historisches Jahrbuch 112 (1992) 288-289. p. (Margit Szöllősi-Janze) 
Südost-Forschungen Bd. 52. (1993), 363-366. (Günter Schödl). 
Zeitschrift für Ostforschung, 1993. 2. sz. 309-311. (J. K. Hoensch) 
Canadian Review of Studies in Nationalism, XXI. 1-2. (1994) 131-132. p. 

(Louis J. Elteto) 

Teleki Pál titokzatos halála. Bp. 1989. 
Észak-Magyarország, 1989. nov. 4. (Eszenyi Miklós) 
Könyvvilág, 1989. 12. 8. p. (Pritz Pál) 

Zeitgeschichte der Ungarndeutschen. Bp. 1991. 
Banatica, 1991. 4. (-) 
Neue Zeitung (Bp.) 1992. 3. sz. 11. p. (-) 
Századok, 1993. 3-4. sz. 546-547. p. (Vonyó József) 
Ungarn-Jahrbuch 20. (1992) München, 1993. 282-284. p. (Niederhauser 

Emil) 

Die Sozialdemokratische Partei und die Frage der deutschen Nationalität in Ungarn 
1919-1945. Bp. 1991. 
Das Historisch-Politische Buch, [Kiel] Bd. 42. (1994). 1-2. sz. 53. p. (Eckhard 

Hübner) 
American Historical Review [Bloomington] June 1994. 941-942. p. (Lee 

Congdon.) 
Canadian Review of Studies in Nationalism, XXI. 1-2. (1994) 131-132. p. 

(Louis J. Elteto) 
Südost-Forschungen [München] 54. (1995), 371-372. p. (Karl Käser) 

Nemzetiség és magyarság. Nemzetiségpolitika Magyarországon Trianontól napja-
inkig. Bp. 1994. 
Kisalföld, 1994. november 26. (Szita Szabolcs) 
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Új Magyarország, 1994. november 1. (Lampich Adrienne) 
Századok, 1995. 3. sz. 740-741. p. (Vonyó József) 
Barátság, II. évf. 6. sz. (1995. szept. 15.) 951-952. p. (Szita Szabolcs) 
Regio (Kisebbségi Szemle), 1995. 3. sz. 225-226. p. (Szarka László) 
Forrás (Kecskemét), 1996. 7. sz. 86-87. p. (Kőhegyi Mihály) 
Soproni Szemle, 1996. 2-3. sz. 281-283. p. (Kőhegyi Mihály) 
Ungarn-Jahrbuch 22. (1995-1996). München, 1996. (Zsolt K. Lengyel) 354-

357. p. 



BESZÁMOLÓ 

EGYHÁZ- ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI KONFERENCIA 
SEGGAUBAN 

A regensburgi székhelyű Keletnémet Egyház- és Kultúrtörténeti Intézet 
(Institut für ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte), amely évenkénti kon-
ferenciáin főként sziléziai, cseh és lengyel témákkal foglalkozik, ezúttal délkeleti 
irányba fordította tekintetét, és annak vizsgálatát állította középpontba, hogy mi-
lyen vallási és szellemi kapcsolatok fűzték a német birodalmat Szent István ko-
ronája országaihoz. (A közjogi jelentőségű magyar szent korona történetét Max 
Tauch neussi múzeumigazgató mutatta be.) Az 1996. július 29. - augusztus 1. 
közt megrendezett 34. konferencia színhelyéül a stájerországi Seggau kastély szol-
gált Ausztriában, Leibnitz közelében. A regensburgi érsekség délkeleti irányú 
missziós tevékenységének volt előőrse az 1218-ban alakult seckaui suffraganeus 
püspökség, amelynek történetét Alfred A. Strnad innsbrucki professzor előadása 
kísérte nyomon a századokon át. 

A vallási és szellemi kapcsolatok gazdag tárgyköréből elhangzott előadások 
az 1500 utáni évszázadokra koncentráltak. Ezek sorát Katherina Walsh, a salz-
burgi egyetem tanára nyitotta meg, azt fejtegetve, hogy Mária magyar királyné 
— V Károly császár nővére, II. Lajos felesége — udvarában milyen fogadtatásra 
találtak Luther tanai. Horst Glassl professzor (Müncheni Magyar Intézet) a török 
megszállástól ment maradt Felső-Magyarország viszonyait vizsgálta a hitbéli sza-
kadás idején: a protestantizmus térhódítását, majd az ellenreformáció kibontako-
zását. Gabriel Adriányi professzor, a bonni egyetem egyháztörténeti tanszékének 
vezetője, a királyi főkegyúri jog fejlődéséről tartott előadást: a magyar királyság 
sok-évszázados fennállásának egész ideje alatt az Apostoli Felséget, a királyt illette 
meg a püspökök kinevezésének joga, egyedülálló módon a Szentszék és az országok 
viszonylatában. Joachim Bahlcke — a lipcsei Szellemtudományi Központ Kelet-
Közép-Európa történetével és kultúrájával foglalkozó részlegétől — birodalmi a-
risztokraták egész sorát mutatta ki a kora-középkori Magyarország püspöki szé-
keiben. 

Franz Machilek bambergi professzor a magyarországi kolostorok helyreállí-
tásának történetével foglalkozott a török uralom után. A felekezeti toleranciáról 
a 16-17. századi Erdélyben Ekkehard Völkl regensburgi egyetemi tanár tartott 
előadást. Josef Wolf — a dunai svábok tübingeni történeti és honismereti intéze-
téből — a 18. századi bánáti társadalmi és felekezeti viszonyokról, Katrin Boeckh 
pedig — a müncheni Kelet-Európa Intézetből — elsősorban a bácskai és bánáti 
német telepesekről beszélt, ugyancsak ebből a szempontból, de a témát tovább 
vezetve a közelmúltig. Tilkovszky Lóránt pécsi egyetemi tanár a magyarországi 
németség 1938-1945 közti válságos éveivel foglalkozott, különös tekintettel a német 
népiségük és kereszténységük hagyományos harmóniájában mutatkozott zavarokra. 

Az előadási program tanulmányi kirándulással is kiegészült: a környék mű-
emlékeivel Strnad professzor ismertetett meg. 
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A regensburgi egyház- és kultúrtörténeti intézetet vezető Msgr. Paul Mai 
gondos előkészítő munkájának köszönhetően kitűnően sikerült, maradandó élmé-
nyekkel és tudományos tanulságokkal szolgált konferenciának több mint 50 részt-
vevője volt, főleg németek és osztrákok, de csehek, lengyelek és magyarok is. Külö-
nösen örvendetes volt a nagyszámú fiatal résztvevő élénk érdeklődése. Minden 
előadást tartalmas, sokoldalú vita követett, amelyet Adriányi professzor mindvé-
gig úgy irányított, hogy az összefüggések világosak, a magyar korona országainak 
sajátosságai jól érthetők legyenek. A magyarság térségbeli történelmi szerepe és 
Magyarország európaisága kidomborításával ezúttal is eléggé meg nem becsült 
szolgálatot tett. Megnyitó és záró szavai méltó keretet adtak a konferenciának. 

Huszár Zoltán 

SZIMPÓZIUM JAN MASARYK CSEHSZLOVÁK 
KÜLÜGYMINISZTERRŐL 

A Cseh Köztársaság budapesti nagykövetsége mellett működő kulturális köz-
ponttal közösen az MTA Történettudományi Intézete 1996. december 6-án szim-
póziumot rendezett Jan Masaryk csehszlovák külügyminiszter (1941-1948) szü-
letésének 110. évfordulója alkalmából. Jan Masaryk személye és élete iránt rész-
ben atyja, a csehszlovák államot alapító Tomás Garrigue Masaryk, részben pedig 
tragikus halálának máig egyértelműen nem tisztázott körülményei miatt az 1989. 
évi fordulat óta folyamatosan nagy érdeklődés mutatkozik.1 Ez a magyarázata 
annak, hogy születésének évfordulója Csehországban komoly figyelmet kapott: 
több könyv, sok tanulmány és egy nemzetközi konferencia kötetben közreadott 
anyaga jelezte, hogy a cseh közvélemény és történettudomány szempontjából kü-
lönösen nagy jelentősége van Jan Masaryk életművének.2 Mindez nyilvánvalóan 
azzal is összefügg, hogy az 1993. január 1-je óta önálló Csehország külpolitikájában 
is keresik azokat az előzményeket, folytatható tradíciókat, amelyek a jelenlegi cseh 
külkapcsolatok demokratikus értékorientációját hivatottak érzékeltetni. 

A szimpóziumon két előadás és három korreferátum hangzott el. A szimpó-
ziumot a Cseh Nagykövetség kulturális attaséja, Agnesa Fojtíková és Niederhauser 
Emil akadémikus, a Történettudományi Intézet igazgatótanácsának elnöke nyi-
totta meg. Ezt követően Alexandr Ort, a prágai Külügyi Intézet tudományos mun-
katársa Jan Masaryk a diplomata, az államférfi és a humanista címmel tartotta 
meg előadását. 

Ennek első része a londoni csehszlovák nagykövetnek az angol-francia ap-
paesment-politikával szembeni 1938. évi kilátástalan diplomáciai erőfeszítéseit vil-
lantotta fel. Miután a müncheni szerződést és a szlovák autonómia kikiáltását 
követően megalakult az úgynevezett második Cseh-Szlovák Köztársaság, Jan Ma-
saryk lemondott nagyköveti posztjáról és csatlakozott az emigrációba vonult Ed-
vard Beneshez. A londoni csehszlovák emigráns kormány külügyminisztereként 
a források tanúsága szerint minden sorsdöntő kérdésben azonos álláspontra he-
lyezkedett Benessel: mind az egységes csehszlovák állam München előtti határok 
közt való újraalakításában, mind pedig a nyugati és szovjet kapcsolatok kiegyen-
súlyozott és párhuzamos építésében. 
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Alexandr Ort ezt követően Jan Masaryknak — az iránta való felfokozott 
érdeklődésben ma is kimutatható — páratlan népszerűségét, illetve annak okait 
vizsgálta. Diplomataként is mindvégig megőrizte közvetlenségét, londoni rádiós 
üzenetei a második világháború éveiben pedig Csehszlovákia-szerte sokak számá-
ra a remény legfontosabbá forrását jelentették. Csehszlovák hazafiságában az 
atyai örökség folytatása mellett a kisállamiság, az európaiság pozitív értékeit öt-
vözte. 

A cseh előadás befejező része Jan Masaryknak a második világháború utáni 
időszakban kifejtett nézeteit elemezte. Nem tudta és nem akarta elfogadni az 
Európát ketté osztó vasfüggöny kialakulását, s a kelet-közép-európai kisállamok 
számára a kelet-nyugati híd szerepét sem tartotta kívánatosnak, meglátva abban 
a nemzeti szuverenitás nagyhatalmi megcsonkításának veszélyét. 

Szarka László, a Történettudományi Intézet munkatársa Jan Masaryknak 
a csehszlovák-magyar viszony alakulásában betöltött szerepét vizsgálta. A két vi-
lágháború közti magyar külpolitika revíziós törekvéseinek megítélésében nem osz-
totta atyja, Tomás Garrigue Masaryk engedékenyebb és a területi kérdésekben is 
megegyezésre hajló álláspontját, hanem legtöbb esetben Benessel értett egyet a 
határkorrekciók elutasításában. Igyekezett minden lehetséges eszközt megragad-
ni ahhoz, hogy a magyar revíziót támogató angliai propaganda-akciók, elsősorban 
a Rothermer-féle akció hatását mindenáron ellensúlyozza. 

A második világháború alatt a londoni emigrációban Masaryk mint a Benes-
vezette emigráns csehszlovák külügyminiszter baráti kapcsolatot alakított ki Ká-
rolyi Mihállyal, de ez a kapcsolatot politikailag a háborű után egyik fél sem tudta 
kamatoztatni. Az előadás záró része azzal a kérdéssel foglalkozott, milyen szerepet 
játszott Jan Masaryk a párizsi békekonferencia csehszlovák-magyar polémiájá-
ban. Jóllehet háttérbeszélgetésekben Masaryk külügyminiszter nem zárta ki a 
csehszlovákiai magyarság felszámolására törekvő csehszlovákiai elképzelések 
közül a korlátozott határrevízió lehetőségét sem, a békekonferencia plenáris ülésein 
elhangzott felszólalásaiban egyértelműen az úgynevezett reszlovakizációs akció után 
200 ezerre becsült maradék magyar kisebbség egyoldalú magyarországi kitelepítésé-
nek engedélyezését követelte. 

Bán D. András a Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézetének tudo-
mányos munkatársa Jan Masaryk londoni nagyköveti tevékenységéről tartott kor-
referátumot. 1938-ban Masaryk tisztában volt azzal, hogy Neville Chamberlain 
miniszterelnök és az appeasment politika hívei Csehszlovákia miatt nem kockáz-
tatnak meg semmilyen összeütközést Németországgal. Éppen ezért a csehszlovák 
válság idején a chamberlaini politika ellenzőitől (Winston Churchill, Duff Cooper, 
Harold Nicolson, Sir Archibald Sinclair) remélte a brit külpolitika irányvételének 
megváltozását. Miután 1940-től az emigráns csehszlovák kormány külügyminisz-
tere lett, sokat tett az angolok által is támogatott lengyel-csehszlovák konföderáció 
megvalósításáért, ami azonban szöges ellentétben állt a világháború utáni közép-
európai szovjet nagyhatalmi érdekekkel. G. Kovács László, a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem adjunktusa hozzászólásában Masaryk és Károlyi Mihály kapcso-
latát, illetve a párizsi békekonferencián a magyar-csehszlovák vitában Masaryk 
által használt érveket elemezte hozzászólásában. A konkrét esetekben Masaryk 
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mindig ellenezte a magyar revíziós politika megnyilvánulásait, és a szovjetek tá-
mogatásának tudatában határozottan elutasította a csehszlovák-magyar államha-
tár etnikai alapozású, részleges korrekciójára vonatkozó elképzeléseket. Ádám 
Magda, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos tanácsadója a 
csehszlovák külpolitika két világháború közti mozgásteréről, az 1938. évi csehsz-
lovák válság londoni megítéléséről, valamint Jan Masaryk halálának körülménye-
iről beszélt hozzászólásában. A vitában szót kért még Spira György, aki Jan Ma-
saryk halálának tisztázatlan körülményei felől érdeklődött. 

Ádám Magda felszólalásában Masaiyk londoni tevékenységének megítélé-
sével kapcsolatosan azt hangsúlyozta, hogy annak kezdete egybeesik a locarnoi 
szerződés megkötésével, és a locarnoi politika nyomán kialakult nemzetközi hely-
zettel. Ez a tény nagy mértékben meghatározta diplomáciai mozgásterét, s tevé-
kenységének fő céljait is. A müncheni szerződésről szólva kifejtette, hogy Masaryk 
kezdettől fogva aggodalommal szemlélte az appeasment-politika térhódítását. 
Magát a müncheni szerződést pedig Masaryk nem csupán Csehszlovákia, hanem 
az egész európai politika szempontjából tragédiának tekintette. Ezzel együtt 
Benes eljárásával a müncheni válság napjaiban Masaryk teljes mértékben egyet-
értett. Előadása végén Ádám Magda ismertette a Jan Masaiyk halálára vonatkozó 
nézeteket, amelyek alapján mind a gyilkosság, mind pedig az öngyilkosság mellett 
fel lehet sorakoztatni érveket. A szakirodalom és maga Ádám Magda szerint is 
inkább az előbbi verzió valószínűsíthető. 

A vita zárórészében Alexandr Ort a magyar-csehszlovák kapcsolatokban leg-
több félreértést és ellentétet okozó revízió kérdéséről, Jan Masaryk halálának 
körülményeit tisztázni kívánó erőfeszítésekről szólt. 

A szimpózium népes történészhallgatóság előtt zajlott le. Az előadások és 
hozzászólások révén kibontakozott politikai pályakép a közép-európai kisállami 
külpolitika kétségkívül nagy formátumú cseh képviselőjét idézte meg. A 20. század 
legkritikusabb, 1938-1948 közötti évtizedének megpróbáltatásaira Jan Masaryk 
úgy igyekezett demokratikus megoldásokat találni, hogy közben elfogadta a 
csehszlovákiai németekre és magyarokra vonatkozóan a kollektív büntetés elvét, 
a pax sovietica kívánalmainak megfelelően átengedték a Szovjetuniónak Kárpát-
alját. Amikor az 1948 februári kommunista hatalomátvétel után meggyőződése 
ellenére is elfogadta a kommunista kormány külügyminiszteri posztját, egyedül 
a halálba való menekülés jelenthetett számára feloldást a végzetes dilemmák elől. 

Szarka László 
JEGYZETEK 

1 A prágai Közgazdasági Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok Karán Jan Masarykról nevezték 
el a Nemzetközi Tanulmányok Központját, a vele kapcsolatos kiadványok, rendezvények a róla 
elnevezett alapítvány támogatásával jelennek meg, illetve valósulnak meg. Néhány fontosabb újabb 
kiadvány: Jan Masaryk a ceskoslovenská zahranicní politika (tanulmánygyűjtemény), Praha 1991. 
A második világháború alatti londoni rádiós beszédeinek szövegét adja közre: Masaryk, Jan: Volá 
Londyn, Praha 1990., Soukup, Lumír: Chvíle s Janem Masarykem, Praha 1994. Vancek, Vladimír: 
Jan Masaryk, Praha 1994., Fischl, Viktor: Hovory s Janem Masarykem, Praha 1991. 

2 Az évfordulós kiadványok közül az 1996. szeptember 13-14-ei konferencia anyagait közreadó 
tanulmánykötet: Jan Masaryk diplomat, státník, humanista, Praha 1996. Ezenkívül az 1938. évi 
londoni nagyköveti jelentések válogatását közreadó kötet érdemel figyelmet:. Masaryk, Jan: Depese 
z Londyna 1938. Praha 1996. 



TÖRTÉNETI IRODALOM 

P É C S EZER ÉVE 
Szemelvények és források a város történetéből (1009-1962) 

Főszerk.: Már f i At t i la 
Történelmi olvasókönyv. Pécs története Alapítvány, Pécs, 199G. 378 o. 

Pécs legpatinásabb régi városaink egyike, ezért talán meglepő, hogy történetéről — a sokszor 
ismételt általánosságokon kívül — igen keveset tudunk. Erre a felismerésre jutva hozta létre Pécs 
város önkormányzata 1992-ben a Pécs Története Alapítványt, hogy a várostörténeti kutatásokat 
intenzívebbé tegye és támogassa. Az Alapítvány által finanszírozott első kötet, a Pécs egykor és ma 
c. fotóalbum, a figyelemfelkeltést szolgálta. A második, a Tanulmányok Pécs történetéből 1. címet 
viseli, jelezve a hagyományteremtés szándékát. (Ez a kötet az első várostörténeti konferencia elő-
adásait tartalmazza, és a város demográfiai viszonyainak változását mutatja be. Készülőben van a 
sorozat második darabja, amely a már lezajlott konferenciák anyagából válogat.) 1997 januárjában 
megjelent, Tanulmányok Pécs történetéből II. címen. A most ismertetésre kerülő kiadvány, a Pécs 
ezer éve, immár a Pécs Története Alapítvány támogatásában napvilágot látott harmadik kötet. 

A forráskiadvány szemelvényeit azok a kutatók válogatták, akik a lassan hagyománnyá váló 
konferenciákon pécsi vonatkozású kutatásaik újabb eredményeiről számoltak be. A középkori részt 
1382-ig a pécsi születésű Koszta László, a JATE oktatója, az 1382-1526 közötti időszak forrásait a 
főszerkesztő Márfi Attila és Nagy Imre Gábor szerkesztő (mindketten a Baranya Megyei Levéltár 
munkatársai) gondozták. A török hódoltság kora (1526-1686) forrásaiból Szita László (Baranya 
Megyei Levéltár) és Vass Előd (Országos Levéltár) válogattak. A török alóli felszabadulás után 
újraéledő város történetébe (1686-1867) Móró Mária Anna (JPTE Központi Könyvtár) és Odor 
Imre (Baranya Megyei Levéltár) segítségével tekinthetünk be. A dualizmus korának és'az első 
világháború időszakának (1867-1921) anyagából Márfi Attila, Nagy Imre Gábor és Révész Mária 
(Pécs alpolgármestere) összeállításában informálódhatunk. A szöveggyűjteményt az 1921-1945 és 
az 1945-1962 közötti időszak forrásait tartalmazó fejezetek zárják. Az előbbi Révész Mária, Huszár 
Zoltán és Vonyó József, az utóbbi pedig Hajdú Imre és Vörös Huba (mindketten Baranya Megyei 
Levéltár) közreműködésével készült. A mutatókat Horváth Eszter (Baranya Megyei Könyvtár) 
állította össze, aki a bibliográfiai adatbázis gondozója. 

A források korszakokra tagolása általában megegyezik az országos történet szakaszokra 
bontásával. Ez többnyire el is fogadható. Bizonyos esetekben indokolt lett volna másképp csopor-
tosítani: inkább a város életének nevezetes határpontjai mellett kellett volna dönteni, ott, ahol a 
kettő eltér egymástól. Az egyik ilyen lehetőség pl. 1526 helyett az 1543. évi korszakhatár lehetett 
volna, hiszen Pécs csak ekkor került török uralom alá. Hasonló lehetőséget kínált az 1780. esztendő, 
amikor Pécs a szabad királyi város rangjára emelkedett. Eszerint jártak el a szerkesztők a kezdő-
évszám kiválasztásakor: az államalapítás helyett a pécsi püspökség megszervezésével (1009) indí-
tották a kötetet. A kiválasztott dokumentumok száma a szerkesztők törekvéseit dicséri, hogy tud-
niillik nem engedtek az idővel egyre szaporodó forrásanyag csábításának, és arányosítani igyekeztek: 
az I. fejezet 22 iratot tartalmaz, a II. 6-ot, a III. 32-t, a IV 37-et, az V-VII. fejezetek egyaránt 23-at. 
Egyedül a második fejezet „lóg ki a sorból" a maga 6 szemelvényével. Az aránytalanság mégsem 
a szerkesztők hibája. Sőt! Márfi Attila és Nagy Imre Gábor dicséretesen magukra vállalták egy 
hézag kitöltését, noha egyikük sem kutatója a kornak. A „beugrásra" azért volt szükség, mert a 
nevezett korszak pécsi forrásaival valóban nem foglalkozik senki! 

A kötet szerzőgárdájának érdeme, hogy számos, eddig publikálatlan forrást, ill. forrásrészietet 
közölnek. Első közlésként megjelent anyag zömében inkább a kötet második felét jellemzi, de a 
korai oklevelek nyomtatásban újraközlése sem fölösleges: hosszas utánajárástól menti meg az ér-
deklődőket, hiszen az okmánytárak nem tematikus csoportosításban tartalmazzák az okleveleket. 
A már publikált anyagnak pedig éppen fontossága miatt kellett helyet kapnia a kötetben, mint pl. 
az Istvánffy Miklós krónikájából vett részlet Pécs 1543. évi elestéről, vagy az 1780. évi privilégi-
umlevél. Végül is egy tartalmát, információanyagát tekintve impozáns gyűjteményt vehet kezébe 
az olvasó, amelynek használatát névmutató, fogalomgyűjtemény, a forrásokhoz fűzött jegyzetappa-
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rátus és szakirodalmi tájékoztató segíti. Haszonnal forgathatják az olvasókönyvet középiskolások és 
egyetemisták, tanárok, kutatók és mindazok, akiket a város története érdekel, - legyen szó az országos 
történet helyi vonatkozásairól, gazdasági ügyletekről, avagy a mindennapi élet apró-cseprő villanásairól. 

Font Márta 

Karl Kaser 

FAMILIE U N D V E R W A N D S C H A F T A U F D E M B A L K A N 
Analyse einer untergehenden Kultur 

Wien, Köln, Weimar, Böhlau, 1995. 522 o. 
CSALÁD ÉS ROKONSÁG A BALKÁNON 

Egy hanyatló kultúra vizsgálata 
Az ausztriai történetírás egyik kiemelkedő társadalomtörténeti kötetét veheti kézbe az olvasó. 

Kari Kaser a Balkán történetének kiváló szakértője, aki már korábbi műveiben is bizonyította, 
hogy az egyetemi oktatásban alkalmazott módszerei és információi egyúttal rendszeres kutatások 
eredményei. A grazi egyetem Dél-Kelet-Európai Intézetében, 1992-ben indították el a „Balkanfa-
/гагйе''-programot. A saját kezdeményezés mellett igen nagy szerepet játszott az amerikai Joel M. 
Holpern több évtizeddel korábbi gyűjtő munkája. A kutatócsoport nem nagy létszámú, hiszen az 
előbbi tengerentúli szakértőn és Michael Mitterauer bécsi történészen túl Peter Teibenbacher, va-
lamint Kari Kaser tanítványai, mindenekelőtt Hannes Grand-its és Siegfried Gruber végzi az aktív 
munkát. Eredeti céljuk az volt, hogy egy adatbank és egy bibliográfia összeállításával rekonstruálják 
a Balkánon található háztartási - és családi struktúrákat. A több tudományágat is érintő kutatásban 
leginkább a családtörténeti, a történeti demográfiai, és hangsúlyozottan a történeti antropológiai 
kérdésfelvetésekre, megközelítési módokra támaszkodtak. Az elérhető források köre a következő 
volt: népszámlálások, adóösszeírások, anyakönyvek, lélekösszeírások, foldkönyvek, interjúk és élet-
rajzok. A legkorábbi források a 17. század második feléből, míg a legkésőbbiek az 1970-es évek, 
illetve a jelenkor termékei. A hangsúly azonban az 1850 és 1961 közötti idő szakra esik. A több 
mint 100 000 fő adatait tartalmazó számítógépes adatbázisban a következő országok, országrészek 
szerepelnek: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Makedónia, Montenegró, Szer-
bia, Szlovénia. 

A könyv tartalmának vázlatos ismertetése előtt mindezt azért tartottam fontosnak leírni, 
hogy érzékelhessük egy több szempontból sikeres külföldi alapkutatás kiindulópontjait és eredmé-
nyeit. Kari Kaser egy — gyakorlatilag befejezhetetlen — kutatást mutat be úgy, hogy közben az 
egyébként csak valóban szűk szakmai kört érdeklő demográfiai és struktúraelemzéseket is élénk 
figyelemmel olvashatjuk. Tájékozódási pontokat kívánt nyújtani, amelyek esetlegesen magukban 
rejtik a tévedéseket is. A megközelítési módban főként a történeti antropológiára támaszkodott, 
amit leegyszerűsítve a következőképpen lehet jellemezni: bevallottan a jelenből indul ki; a hangsúly 
a változások időbeliségére esik; nem a konstans elemek kidolgozására törekednek, valamint több 
tudományágra támaszkodnak. 

A szerző a kutatási helyzetet részletesen bemutató — szinte tankönyvszerű — részben a 
Cambridge Group for the History of the Population and. Social Structure, még pontosabban Peter 
haslett által kialakított általános definíciókat nem tartja alkalmasnak a Balkán családi és rokonsági 
szervezetének leírására. Ebben a kritikában találhatjuk meg a könyv egyik célját, miszerint a szerző 
azt bizonyítja be, hogy a rokonság és a család a Balkán nyugati és középső vidékein nem a Laslett 
által megnevezett négy minta alapján szerveződött, hanem egy független, sajátos rendszer szerint, 
amely bizonyos értelemben ma is fennáll. 

A Balkán a képzeletünkben valóban egy másik kultűraként jelenik meg, amelynek egyik 
fontos vonása az, hogy patriarchális. Kari Kaser mindezt részletesen leírja, nevezetesen a patriar-
chális rendszer strukturális elemeit: a patrilinearitást, a patrilokalitást és egyáltalán a férfijogú 
rendet, amelyet közismerten a férfiak nők, illetve az idősebb férfiak fiatalok feletti uralma jellemez. 
E könyv tételei után nekünk is óvatosabban kell bánnunk a zadruga — komplex háztartás — 
fogalmával (amely Szlovénia, Észak-Horvátország, Dalmácia területén terjedt el), amelynek egyik 
variánsa volt az apai leszármazási vonalhoz kötődő, K. Kaser által megfogalmazott balkáni csalá-
di-háztartás (Balkanfamilienhaushalt). Minderről összefoglalóan azt állítja, hogy ez esetben egy 
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államtól, feudális uraktól független háztartástípusról van szó, amely nem csupán egy demográfiai 
fejlődés eredménye, hanem egyúttal kulturális mintát is képez. Gazdasági alapját és eredetét te-
kintve a legnagyobb szerepe a juh- és a kecsketenyésztésen alapuló legelő gazdálkodásnak volt. Az 
apai leszármazást követő családi-háztartás legfontosabb jellemzői voltak: a tagok egymással rokonok 
(vagy bizonyos rítusokon keresztül azokká lettek); gyakorlatilag nem létezett örökség, hanem olyan 
birtokok voltak, amelyek egy felosztatlan közös tulajdont képeztek; szigorú exogámia a házassági 
kapcsolatokban; közös érdekek, amelyek fontosságát, s egyáltalán az összetartozást a házi védő 
szentek tiszteletével külön is hangsúlyozták; az asszonyok nem lehettek föld- vagy ingatlantulaj-
donosok és hozományt sem kaptak; állami kontroll hiányában a háztartások és rokonsági szerve-
zetek közötti konfliktusokat a vérbosszú intézménye szabályozta. Mi az, ami ezt a rendszert meg-
különbözteti a zadrugától? Például az, hogy a zadruga esetében apai-anyai ágat követő hálózatról 
van szó, valamint az anyai tulajdont is elismerik, ebből is következően a nők hozományt kapnak. 
Konfliktusait illetően alig lehet az előzőhöz hasonló vérbosszú intézményéről beszélni. 

A könyv talán legizgalmasabb fejezete a pásztortársadalom és mentalitásjegyeinek leírása. 
Mindenekelőtt a legelőt és a vizet igyekeztek biztosítani, amely törekvés szinte mindig az erőszak 
alkalmazását is jelentette. A pszichológia módszereire is támaszkodó szerző itt foglalkozik a „cso-
port-én" sajátos jelenségével. Ezzel összefüggésben az egykori jugoszláviai szakirodalom megrajzolt 
egy képet, miszerint a Dinári-hegységből származókat általában egy ideges diszpozíció jellemezte: 
nosztalgia, hisztéria, depresszió. Mindennek magyarázataként Karl Kaser azt állítja, hogy a balkáni 
kultúrkörben felnevelkedettek nem, vagy ritkán találkoztak más családi és rokonsági szervezetekkel, 
nem érték őket olyan konkurenciát jelentő hatások, mint például iskola, egyesület, és a nyilvánosság 
egyéb fórumai. Mindezen kulturális különbségek jól bizonyíthatóan a második világháborús parti-
zánharcokban mutatkoztak meg. Sajátos különbség az is, hogy ebből a szempontból az albán katonák 
voltak a legveszélyeztetebbek, míg a szlovének a legkevésbé. Az ismert múlt és jelenbeli történések 
értelmezésében nem kevésbé tanulságos a becsület és szégyen kategóriáinak cselekvést szabályozó 
leírása: itt is mindenütt a férfi felelősségével és ideáljaival találkozhatunk. 

A szerző munkájának gyakran alkalmazott módszere az összehasonlítás. Ennek megfelelően 
értékeli az úgynevezett demográfiai átmenet dél-európai sajátosságait. A patriarchális kultúra to-
vábbi részletes bemutatásakor foglalkozik a történészi látókörben egyébként ritkán fellelhető idő 
értelmezési rendszerrel (pl. a személyes idő nem a születéskor kezdődik, hanem az ősök generáci-
ójával; a történelem menetét a ciklikusság jellemzi). Az általános gondolkodási és viselkedési struk-
túrák további jellegzetességeire mutat rá akkor, amikor az idegenekről alkotott képet (minden 
idegen potenciális ellenség), a kollektív szemléletet ábrázolja. Sajátos az is, hogy pl. a katolikus 
egyház nem az egyéni bűnöst, hanem az egész háztartást tagadta ki. Még inkább különös a „fér-
fiasszonyok" szerepe. A 19-20. század folyamán 70 esetben maradt meg róluk dokumentáció: 
Észak-Albániában, Montenegróban, Koszovóban, Észak-Szerbiában és Makedóniában. 

Egy jól megszervezett kutatócsoport munkájának eddigi eredményeit tartalmazza ez a — 
táblázatok szerkesztésétől a mutatóig — szakszerű alapmunka. Kari Kaser többször érinti a kuta-
tások hiányának kérdését, s ezzel kapcsolatban ismeri és használja az idegen nyelven elérhető 
magyar tanulmányokat, amelyek bár hézagpótlóak, de láthatóan évtizedekkel ezelőtt születtek. 
Hogy magyarországi folytatásról lehessen beszélni, ahhoz e grazi kutatócsoport munkájának tanul-
ságait mindenképpen hasznosítani kell. Sikeres vállalkozásnak tartom e könyv megírását elsősorban 
azért, mert a társadalmi struktúrák, folyamatok és cselekvések olyan modern szemléletű társada-
lomtörténeti rekonstrukcióját nyújtja, amely sokkal inkább megmagyarázhatóvá teszi mindazt, ami 
a Balkánon történt és történik. 

O. Kovács József 

Váradi Monika Mária 

VÖRÖSVÁRI TÖRTÉNET. 
Egy német telepesfalu a 20. század első felében 

MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs. 1996. 198 o. 

A polgárosodás-polgárosulás hazai problematikájának társadalomtörténeti vizsgálata rendkí-
vül fontos tudományos feladatunk. Igazán örvendetes, hogy ez a munka, miután bevezetőül szemlét 
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tart az ezzel kapcsolatos elméleti fejtegetések és viták felett, arra vállalkozik, hogy konkrét hely-
történeti — helyi társadalomtörténeti — kutatással járuljon hozzá a kérdés tanulmányozásához a 
20. század első felére vonatkozóan. Ennek során helyesen hívja fel a figyelmet arra, hogy a pa-
raszt-polgári fejlődés modellezése nem számolt kellőképpen a más-más táji és települési adottsá-
gokkal, társadalomszerkezeti különbségekkel, eltérő piaci viszonyokkal, s szerinte az eddigieknél 
nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani e társadalomtörténeti folyamatban az új, polgári vonások 
régi kötöttségekkel való egyidejű együttélésének. 

Pilisvörösvár lakói a 18. században a budai hegyvidékre betelepült svábok, akiknek örökö-
södési szokásai — más hazai német településektől eltérően — nem gátolják a föld szétaprózódását, 
s így leszármazottaik a 20. század elején már erősen csökkent mértékben élnek földjükből. A helybeli 
szénbánya-nyitás, a hagyományos kofálkodást jelentőségében messze felülmúló, minőségileg más 
fuvarozás a közeli fővárosba, az ingázó munkavállalás az ottani üzemekben, illetve házicselédkedés 
fővárosi családoknál, erősen befolyásolja, átalakítja a helyi társadalom szerkezetét, és az emberek 
életvitelét, mentalitását. A bányatelepen proletárok élnek, a régi faluban a földre is támaszkodó 
felproletárok, de mellettük haszonra .törekvő, vállalkozó kedvű jobbmódú parasztemberek is, vala-
mint iparosok és kereskedők; - a falusi intelligencia gyér. 

A szerző igen szemléletesen mutatja be ezt a helyi társadalmat. Gyermekkorától benne él 
ebben a közegben, belülről ismeri, s személyes emlékeit, tapasztalatait is felhasználja. Élettörténe-
teket beszéltet el interjúalanyaival, s egész családtörténetekkel jellemzi a helység társadalmának 
fontosabb kategóriáit. Lebilincselő olvasmány: az átéltség erejével ható emberi dokumentumok 
ezek. Igaza van a szerzőnek: történeti statisztikával, levéltári aktákkal egyenértékű források. 

Nagyon fontos vonulat a munkában annak vizsgálata, hogy a német nemzetiségű („sváb") 
lakosság magyarosodási folyamata, asszimilálódása társadalomtörténetileg — mégpedig konkréten 
— hogyan ment végbe, hogyan függ ez össze a polgárosodási folyamattal, az abban szerepet játszó 
körülmények és tényezők hatásával; hogyan alakultak az interetnikus viszonyok mindezek követ-
keztében. A kötet anyaga a folyamat természetességét bizonyítja, anélkül, hogy a szerző akár a 
harmóniát túlozná el, ákár a megnyilvánuló feszültségekről, az etnikai, életviteli másság, az eltérő 
magyar, sváb tulajdonságok gyakorta kölcsönösen pejoratív megítéléséről hallgatna. A helybeli zsi-
dósághoz való viszony ábrázolásában az együttélés pozitív jellege dominál, mégis meghökkentően 
keretezi egyfelől egy 1919 augusztusi különítményes pogrom, másfelől az 1944-es deportáció ideje, 
amelyből azonban valóban említésre méltók az együttérzés, segítőkészség bizonyos megnyilvánu-
lásai. 

Rendkívül gazdag képet kapunk arról, hogyan viszonyultak a helyi társadalom főbb összetevői 
a valláshoz, egyházhoz; hogyan érvényesültek helyileg az iskolákra vonatkozó rendeletek, milyen 
volt az istentisztelet nyelve, miféle egyesületek és egyéb szervezetek működtek, milyen szerepet 
töltött be az olvasókör, énekkar, zenekar, amatőr színjátszás a település kulturális életében. Hogyan 
lett egyre inkább érdekelt a lakosság a kétnyelvűségben, hogyan vallhatta magát a sváb jó magyar-
nak. Milyen zavaró tényezők éreztették hatásukat főleg a második világháború éveiben, s milyen 
asszimilációs következmények léptek fel a további évtizedekben. 

A szerző szerint a helység lakosai közt akadtak ugyan hívei politikai pártoknak és szerve-
zeteknek, így említést tesz szociáldemokratákról, kommunistákról, nyilasokról, volksbundistákról, 
de mint mondja, számottevő bázissal nem rendelkeztek, a lakosságot a politika igen kevéssé érde-
kelte. A kép mégis valósabb volna, ha a szerző figyelmét nem kerülte volna el, hogy Pilisvörösvár 
egy választókerület központja volt, ahol minden egyes parlamenti választás nagy küzdelmeket 
hozott, mert kimenetele a lakosság számára korántsem volt közömbös. A szociáldemokrata pártnak 
az 1920-as években —- persze döntően a bányász-társadalomrészben — komoly bázisa volt, tekin-
télyes számú szavazatot szerzett, bár rendre alulmaradt itt a hatalmát mindenképpen biztosítani 
akaró és tudó kormánypárttal szemben. A pilisvörösvári választókerületnek a kormánypárthoz 
csatlakozott katolikus papképviselője, Weicher Miklós nevét azért is érdemes lett volna megemlíteni, 
mert elszánt ellenfele volt a Bleyer-féle német nemzetiségi mozgalomnak. Annak, hogy a Gratz-
Bleyer-féle német nemzetiségi szervezetnek (a Volksbildungsvereinnek) létesült-e helyi csoportja 
Pilisvörösváron, éppúgy nem járt utána a szerző, mint annak sem, hogy létesült-e ott később 
Volksbund-Ortsgruppe. Hát a Nyilaskeresztes Pártnak volt-e a településen helyi szervezete a 30-as 
évek végén, a 40-es évek elején? Mit őrzött meg erről a helyiek emlékezete? 

A szerző többféle magyarázatot is lehetségesnek tart arra, miért kerülhette el Pilisvörösvár 
sváb lakossága 1945 után a kitelepítést, jóllehet az eredetileg itt is tervbe volt véve. Szerinte 
valószínűleg szerepet játszhatott kitelepítésük elmaradásában a helység lakosságának említett „a-
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politikussága" 1945 előtt, amit most méltányoltak. Esetleg személyes pártfogóra is lelt Pilisvörösvár, 
magasabb pártkörökben. Valószínűbb, hogy a „széncsata" meghirdetése volt a döntő, amelyben a 
pilisi medence fokozott kiaknázását vették tervbe. 

Véleményünk abban összegezhető, hogy Váradi Monika Mária munkája igen figyelemre méltó: 
a választott település társadalomfejlődési viszonyainak beható, konkrét vizsgálatával igen érdem-
legesen gazdagítja társadalomtörténeti ismereteinket. 

Tilkovszky Lóránt 

FILIPPO TURATI E I CORRISPONDENTI STRANIERI. LETTERE 
1883-1923 

A cura di Daniela Rava. Roma Piero Lacaita Editoré 1995. 507 o. 
FILIPPO TURATI KÜLFÖLDI LEVELEZÉSE 1883-1932 

Tartok tőle, hogy az olvasók közül ma már vagy egyáltalán nem tudják, hogy ki is volt Turati, 
vagy legfeljebb annyit tudnak róla, hogy egy olasz szocialista volt. így „eligazításul" talán nem árt 
megemlíteni, hogy azon értelmiségiek közül való volt, aki jogász létére átlépett a publicisztika 
területére, ott volt az olasz szocialista mozgalom kezdeteinél, az 1880-as évektől Engels levelező-
partnere, Marx és Engels írásainak népszerűsítőjévé, fordítójává (illetőleg a fordítások szervezőjévé) 
lett. 1891-ben ő volt a legfőbb megteremtője és szerkesztője, szerzője annak az olasz szocialista 
folyóiratnak, az II Critica Sociale-nak, amely valóban hosszabb időt élt meg, s nemcsak Olaszor-
szágban figyeltek rá, hanem messze az ország határain túl, így nálunk is, például Szabó Ervin, 
Turati az 1892-ben megalakuló Szocialista Párt alighanem legbefolyásosabb vezetője, s egyben 
stratégája, teoretikusa is lett, aki 1896-tól 1926-ig a Mussolini-féle fasizmus totálissá válásáig volt 
parlamenti képviselő. Egy olyan párt képviselője, olykor egyértelmű vezére (olasz talajon a szocialista 
pártban is rövidebb ideig tartott az ilyen „királyság"), aki a reformista irányzat hangadója volt, 
de aki határozottan küzdött, bírálta pártja szélső jobboldalán fellépő nacionalistákat és miniszte-
rialistákat (akik közül azután némelyek miniszterek lettek). Nemzetközi összefüggésbe illesztve 
Turati nemcsak Engels életében fordult teljes érdeklődéssel és elismeréssel Marx felé (miként 
nálunk Szabó Ervin), hanem később sem fordított neki hátat. Úgy volt reformista, hogy az egyetemes 
nagy vita nyomán is Kautskyhoz fűzték inkább a baráti szálak és nem Bernsteinhez, mint a később 
éles viták, majd pártszakadások idején. 1911-1913-ban Turati nem a Sozialistische Monatsheften, 
hanem a Kautsky szerkesztette Die Neue Zeit hasábjain tájékoztatta a német szociáldemokráciát 
és a németül olvasó világot arról, hogy mi is megy végbe Olaszországban és a szocialista mozga-
lomban. 

Turati, aki fél generációval fiatalabb volt, mint a szocialisták első nagy nemzedéke (mint 
Bebel, Guesde Lafargue stb.) még levelezett a „nagy bölényekkel", de az 1857-ben született Turati 
igazi pályatársa már Jaurès volt és az orosz pioníroké, Plehanové, Zaszulicsé és Akszelrodé — 
akikhez már azért is közel került, mert Turati élettársa, majd felesége az orosz származású Anna 
Kulisova (avagy ahogy Olaszországban szerepelt - Kuliscioff), aki külön is jelentős szerepet játszott 
mind az olasz, mind a nemzetközi munkásmozgalomban — és persze közvetlenül kapcsolta be igen 
sok formában az orosz valóságot Turati világába. Hozzánk közelebb kerülve pedig Turati igen mély, 
őszinte és izgalmas levélkapcsolatban állt előbb az apával, Victor Adlerrel, majd a fiúval, Friedrich 
Adlerrel. 

E némiként hosszúra nyúlt bevezető után igen eshetőlegesen — mert hiszen másként nem 
is lehet — viszonylag ugyancsak röviden magukról a levelekről. Úgy tűnik az egész kötetet tartalmi 
alapon tagolni lehet. A kiadott munka természetesen ezt nem teszi meg, itt a levelek egyszerű 
kronológiai rendben követik egymást. 

A levelek legkorábbi periódusában a levelezés legnagyobb hányadát az Engelsszel folytatott 
levelezés teszi ki. Ennek újszerűségét nem kell hosszan taglalnom, Engels Turatihoz írt levelei 
régen, több Marx-Engels Összesben is megjelentek, Turati hozzá írt leveleiből azonban különféle 
szerzők csak utaltak, részeket idéztek belőlük (így jómagam is a Századok és az Acta Historica 
hasábjain több mint 20 éve, 1974-ben, amikor e kérdésekről több helyütt és többet lehetett írni) 
de összességükben nem jelentek meg. Ugyanakkor azonban jellemző, hogy Turati Benoit Maionhoz 
is igen hamar megtalálta az utat és a francia „integrális szocializmus" nagy úttörőjével, az auto-
didakta munkásból lett folyóirat, méghozzá rangos és hosszúéletű francia szocialista folyóirat, a 
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Revue Socialiste szerkesztőjével - akivel érthetően sok azonos problémájuk volt. Tudvalévő, hogy 
Maion „saját szemével" látta a világot, az 1890-es években már éles súrlódásai voltak „a marxis-
tákkal", ez azonban nem zavarta, hogy Turati és közte igen bensőséges hangnemű legyen a levelezés, 
miközben Turati természetesen Lafargue-gal és Guesde-del is levelezett. 

Ami pusztán e „francia sarkot" illeti, 1886-ban Maion tájékoztatja Turatit saját tudományos 
kutatásairól, készülő könyvéről, s már akkor biztosítja Turatit, hogy saját kifejezetten nemzetközi 
áttekintéseket is nyújtani kívánó folyóiratában közli Turati olasz beszámolóját. Egy évvel később 
pedig már Turati jelentkezett Malonnál, hogy beszámoljon neki az olasz szocialista-szakszervezeti 
vezetők monstre peréről, amivel az olasz kormány le akarta fejezni az induló munkásmozgalmat. 
Minderről persze Turati ismét a Revue Socialiste hasábjain is meg kívánt szólalni. Turatinak ez 
az 1887 februári hosszabb levele több mint egy évszázad távolából és oly sokféle szörnyűség után 
is még leleplező erejű, hogy egykor az olasz kormányok miként készítették elő a provokációs pereket. 

Az 1880-as években a szomszédos, s mindig erős francia kapcsolatok mellett - Anna Kulisova 
révén is, nagy terjedelmet foglalnak el az orosz levelek, amelyekben Plehanov, Zaszulics és mások 
rendszerint kérnek valamit tőle vagy Kulisovától az orosz mozgalom számára. Ezek a levelek 
(tudtommal eddig csak Plehanov külföldiekkel való levelezése jelent meg) az oroszországi viszonyok 
és az orosz szocialista mozgalom, s persze számos szereplő szempontjából teszik gazdagabbá isme-
reteinket. Abból a szempontból is, hogy miként élt ez az orosz emigráció a különféle országokban. 
Ilyen szempontból a Svájcban letelepülő nagy orosz pionírok mellett érdekes ugyanezen időből 
Szergej Sztyepnyák Kravcsinszkij levélváltása Turatival (tudvalévő, ő Londonba menekült szibériai 
száműzetéséből és baráti kapcsolatban állt mind Marxszal, mind Kropotkinnal). 

Az 1890-es évek elején mintegy új strófa kezdődik. Természetesen Turati és Kulisova is 
többeknek beszámolt az Olasz Szocialista Párt (PSI) megalakulásáról, s ugyanebben az időben a 
Londonból a nemzetközi kapcsolatokat erősen gondozó Eleanor Marx folytat levelezést mind Tu-
ratival, mind Kuliscioffal, s külön nagy téma, hogy az olaszok és maga Turati miként szerepelt a 
II. Internacionálé első kongresszusain. E kötetből azonban megismerhetjük, hogy mi előzte meg e 
kongresszusokat, Turati milyen előzetes véleménycserét folytatott, illetőleg, hogy utólag miként 
értékelt egy-egy ilyen nemzetközi találkozót. 

S a történelem egy pillanatig sem állt meg, s Itáliában sem volt szó ekkoriban sem zökke-
nőmentes „graduális előrehaladásról". Ugyanabban a korai időszakban, alig egy évvel a pártalakulás 
után került sor a viharos milánói eseményekre, megtorlásokra, amikor Turati is börtönbe került. 
Sok mindenről Turati levelei is beszámolnak, de ugyancsak érdekes a börtönbevonulás előzménye 
(feleségét, Kulisovát is bebörtönözték beszédekért, cikkekért — mai terminológiával — vélemény-
nyilvánításért), de ezt megelőzőleg például Turati gondosan megírta Kautskynak, hogy milyen címre 
küldje meg a Die Neue Zeitet. Ekkoriban Itáliában is olvashattak, sőt írhattak, dolgozhattak is a 
politikai elítéltek. 

A 90-es évek végére pedig Turati is, Kulisova is szembekerült a nagy revizionizmus vitával, 
a francia miniszterializmussal, ám a nagy elvi problémák mellett a levelezés olyan nagyon gyakorlati 
kérdéseket is érint, mint az olasz üvegmunkások sztrájkja, amivel kapcsolatban Turati szolidari-
tás-akciókat kért - két másik olyan értelmiségi pártvezértől, mint a szomszédországbeli Jaurès, 
illetőleg Victor Adler. E levelek nagyon érdekesek és nagyon konkrétak (ráadásul ismeretes, hogy 
Jaurès szocialista pályafutása is részben a szénbányászok, részben az üvegmunkások sztrájkakciói 
kapcsán ívelt fel). 

S következnek azok az évek, amikor a II. Internacionálé 1900, 1904-es, de részben az 1907. 
évi kongresszusán is a francia és a német párt oly keményen súrlódott a nagy elvi, gyakorlati 
kérdésekben, amikor kialakult az osztrák/belga, Adler/Vandervelde féle közvetítő híd. Igazán nem 
érdektelen mindezzel kapcsolatban Turati leveleit olvasni, miközben tudnivaló, hogy az olasz párt 
maga is meghasonlott e kérdésekben és két, majd három irányzat rajzolódott ki a pártban. 

Ugyanebben a korszakban számos érdekes „rendellenességre" lelhetünk. Az még a fentiek 
alapján „szabvány jelenségként" fogható fel, hogy a már kialakult barátság alapján Kautsky 1900-
ban részletesen és előre még „in statu nascendi" írt „az ellen-Bernsteinjének" megszületéséről és 
problémáiról. Ám az a „naptár" furcsa játéka, hogy a következő levélben éppen Turati kér egyfelől 
engedélyt Bernsteintől Engels: „A család, magántulajdon és az állam eredete" lefordításához (tud-
valevő, Bernstein egyike volt Engels hagyatéka végrendeletileg kijelölt gondnokainak), másfelől 
egyben arra, hogy ő írjon új előszót az olasz kiadás elé, mint aki ezt „legjobban tudja megírni". 
Vagyis Turati barátságban tudott maradni a két hajdani nagy baráttal, akiknek útjai ekkor élesen 
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elváltak és akik azután csak a világháború szörnyűségei hatására találkoznak és fognak újra össze 
1914 őszén a háború, a „reáliák" elfogadása és saját pártvezetőségük ellen! 

Ám más „rendellenességekkel" is találkozhatunk ugyanebből a korszakból. Ugyancsak jól 
ismert, hogy a német szociáldemokrata mozgalomnak az 1890-es évektől ismert szereplője, de 
egyben a jobboldali áramlat egyik legmarkánsabb teoretikusa/gyakorlati politikusa Georg Vollmar 
volt. S ugyanakkor ez a Vollmar, aki az akkor is rendhagyó szerepet játszó bajor régiónak volt egyik 
vezéralakja, 1908 tavaszán hívja meg Turatit, hogy Münchenben együtt tartsanak beszédet március 
18-án, vagyis azon a napon, amikor nemzetközileg a munkásmozgalom minden áramlata minden 
országban még ekkor is (!) megemlékezett a Párizsi Kommünről. A jelenség érdekességét (mai fejjel 
sokan biztos azt mondanák „furcsaságát") kiemeli, hogy Vollmar e levélben felajánlotta, hogy a 
gyűlésen, miután ő elmondja németnyelvű beszédjét, ő fordítaná a hallgatóságnak Turati franciául 
elmondandó beszédét. Egy cseppben a nagyon sokszínű tenger. 

A furcsa ezután az, hogy nagyon hosszú úr tátong a levelezésben. Semmit sem olvashatunk 
a már érintett oly kritikus évekről, az 1911-től 1914-ig terjedő korszakról. Pontosabban 1914 
tavaszáról fennmaradt néhány Turati levél. Abból a korszakból, amikor kevés kivétellel az emberek 
többsége fellélegzett és azt hitte, mégsem lesz háború. Turati egyik levelében Kautskyhoz fordult, 
és a híres Erfurti Program új, második olasz kiadásához kért tőle engedélyt, illetőleg új előszót. A 
nevezetes brosúrának az Avanti füzetsorozata számára kérte. Másik 1914 májusvégi levelében pedig 
V Adlert kérte, hogy nézzen utána, miért nem kapják az Arbeiter-Zeitungot - cserében a Critica 
Sociale-ért, mert mint hangsúlyozta, ők azt rendszeresen olvassák. Mindkét esetben a német, illetve 
osztrák mozgalom ütőerén maga Turati tartotta rajta a kezét. 

Ezután azonban érthető okokból szakadás következett be. Az első világháború kirobbanása 
után az első itt közreadott levél kelte 1914. szeptember 1., Turati tollából származik és címzettje 
Jules Guesde, de ez a levél még a régi idők tehetetlenségi nyomatékával futott tovább, egy oroszt 
ajánl be Guesde-nek, aki Párizsba érkezik és Werner Sombart egy könyve kapcsán jelentkezik majd 
Guesde-nél, vagyis a „békebeli" tudomány internacionalizmusáról tanúskodik e levél. 

Ezután a kapcsolatok rendkívül elvékonyodnak, még abban a kritikus évben is, amíg Olasz-
ország semleges maradt. Mindenesetre jellemző Turatinak egy rövid válaszlevele Jean Longuet-hoz 
(Longuet levele hiányzik!) majd 1915 tavaszáról a belga Jules Destrée-vel történik levélváltás, azzal 
a Destrée-vel, aki a belga mozgalomnak ugyancsak értelmiségi úttörője, parlamenti képviselője, a 
háború kirobbanása után a honvédő jobbszárny egyik markáns alakja, s aki ekkor Olaszországba 
látogat, részint, hogy az olasz szocialistákat az antantnak nyerje meg. A levélváltás közöttük valóban 
fontos, Destrée nemcsak a maga, hanem Vandervelde és a belga párt többsége nevében beszél, s 
mint oly sokszor e napokban, e levelekben is felcsillan egy nemzetközi szocialista konferencia 
összehívásának gondolata. Ráadásul e konferenciát Milánóban kellett volna megrendezni. 

Olaszország hadbalépte után a nemzetközi kapcsolatok lehetősége, s a levelezés is tovább 
szűkült: Franciaországra, Svájcra. Mindenesetre jellemző, hogy a francia kapcsolatok esetében 1916-
han Turati egyaránt tartotta a kapcsolatot Renaudellel, a francia szocialista párt vezetőjével, és 
Jean Longuet-val, a pacifista kisebbség vezetőjével - s ez utóbbival a levél hangneme is meghittebb, 
tartalma érdemibb. 

(Ebben az esetben ismét sajnálatos, hogy a franciák levelei hiányoznak!) 1916-ban Turati 
másfelől a zimmerwaldi mozgalom két olyan vezetőjének írt, mint a svájci Robert Grimm és az 
orosz/olasz Angelica Balabanova, akik ebben az időben a mozgalom irányítói voltak - s Balabanova 
egy időben a PSI vezetőségének tagjaként, az Avanti befolyásos hangadójaként szerepelt. 

1917 persze új szín hozott e levelezésbe is. Az egyik partner ismét Balabanova, (s a levelek 
tartalma behatóbb ismertetést is megérdemelne), de feltétlenül fontos J. Ramsay Macdonald levele, 
aki az ILR sőt a szélesebb brit szocialista újonnan létrehozott összefogás nevében ír, és biztosítja 
Turatit, hogy ők támogatják a stockholmi nemzetközi szocialista konferencia ügyét, s ami őket 
illeti, küldötteket is kívánnak küldeni oda. Mindenesetre meglepő, hogy az 1916-1917-es korszakból 
milyen kevés levél maradt fel - 1918-ból pedig semmi! 

S következnek a háború utáni évek, az Internacionálé újjászervezésének gondjai. Aligha 
véletlen, hogy eme új korszak első levelét Turati a II. Internacionálé Nemzetközi Szocialista Irodája 
belga tagjának, Camille Huysmannek címezte, míg a másodikat már annak a Jean Longuet-nak, 
aki ebben az időben is hozzá közelállóan a nagyon széles szocialista Internacionálé helyreállításának 
híve volt, s így mind jobb, mind baloldali ellenzékiekkel ütközött. 

Olaszországban 1920-1921-ben mély politikai válság, forradalmaskodás, belső pártválság, 
szakadások, a Kommunista Párt megalakulása ugyanúgy sokféle észrevétel megtételére adott al-
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kaimat, miként a nemzetközi helyzet alakulása, a térképek átrajzolódása, az Internacionálék kia-
lakulása, a kapcsolatteremtések sokféle kísérlete és kudarca — ami mind végigkíséri ezt a levelezést 
— s aminek érdemi bemutatására itt nem vállalkozhatunk. 

Mindenesetre Olaszországban és nemzetközileg is a fasizmus árnyéka, majd realitása olyan 
valami volt, ami egyre nagyobb teret követelt magának e levelezésben. Megint olyan dologról van 
szó, amit érdemileg nem tudunk bemutatni, de aminek értékelésére, arra a régi kérdésre, hogy 
mikor és hogyan figyeltek fel erre a veszélyre - e kötet sok adalékot kínál. S persze, igen korán és 
határozottan reagáltak a veszélyre. 

Magyar vonatkozásban örülhetünk annak, hogy Szende Pál is ott van a levelezők között, így 
a magyar források köre is bővült. Sajnálatos azonban, hogy Szabó Ervin nevének még nyomát sem 
látjuk, holott neki is volt levélváltása Turatival (ismeretes, hogy ezek a levelek magyarul meg is 
jelentek - de ismét tanulságos, hogy a magyarul megjelenő írások, kötetek nem jelentenek belépőt 
a nemzetközi tudományosság számára) - s így félő, hogy más magyarok is akadhatnak, akik ha-
sonlóképpen „elfelejtődtek". így Turati és Károlyi Mihály között is volt levelezés. 

Ugyanekkor megemlítendő, hogy a levelek eredeti nyelven jelentek meg, a külföldiek esetében 
zömében francia nyelven. Márcsak azért is, mert a németekkel (Kautskyval és Bernsteinnel), de 
az osztrák V és E Adlerrel is a közös levelezési nyelv francia volt! S franciául levelezett Turati az 
oroszok zömével is (Balabanovával olaszul!). 

Megemlítendő még, hogy a kötetet gondozó Daniela Rama kitűnő, alapos jegyzetekkel látta 
el a leveleket. Persze előfordul, hogy e jegyzeteknél hiányokat is tapasztalhattunk, de a jellemző 
tényleg nem ez, hanem az abszolút alaposság és sokoldalúság. Egészében véve az érdeklődők igazán 
értékes forrásmunkát vehetnek kézbe. 

Jemnitz János 

John Lukacs 

AZ EURÓPAI VILÁGHÁBORÚ 1939-1941 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1995. 730 o. 

A második világháború első két évének történetét tárgyalja a szerző, amikor az még — az 
Észak-Amerikai Egyesült Államok hadbalépését megelőzően — európai háború volt. Ennek a kezdeti 
szakasznak is óriási irodalma van, s mérhetetlen mennyiségű — minden pusztulás ellenére — a 
levéltári forrás. Nemcsak kutatási feladatok állnak még előttünk bőven, hanem nélkülözhetetlen 
a történtek időnkénti újragondolása is. Ebből a szempontból igen fontos J. Lukacs e vaskos kötete, 
amely két főrészre tagolódik. Az elsőben tömören összefoglalja, áttekinti a világháború e szakaszá-
nak politikai és hadtörténetét, emlékeztetve Hitler sorozatos kezdeti sikereire, s elemezve a nem-
zetközi helyzetben, valamint a háború menetében bekövetkezett változások okait és körülményeit. 
A második rész a terjedelmesebb és a figyelmet leginkább felkeltő: sokoldalúan vizsgálja nemcsak 
a hadipotenciált cs a hadviselés új formáit, hanem Európa országainak, nemzeteinek és népeinek 
helyzetét, életkörülményeit, alkalmazkodását, illetve ellenállását, szellemi és politikai irányzatait. 
A könyv eredetije 1976-ban jelent meg New York-ban; magyar fordításban húsz év múltán ismer-
kedhetünk meg vele. Szemlélete ma is friss és gondolatébresztő. 

Meggyőzőnek találjuk annak érzékeltetését, hogy Hitler vakmerően kockára tette az első 
világháborúból vesztesen és megtépázottan kikerült Németország gyors felemelkedését, gazdasági 
megerősödését, európai súlyának megnövekedését, amikor hideg megfontolással ítélte megzsarol-
hatónak Nagy-Britanniának és Franciaországnak a béke megőrzésére irányuló politikáját, s a Rajna-
vidék megszállásától Ausztria, majd a Szudetaföld bekebelezésén keresztül Csehszlovákia teljes 
likvidálásáig minden sikerült is neki „békés úton", ám Lengyelország megtámadásával betelt a 
pohár. A kitört háborút nem lehetett lokalizálnia, s bár az európai háború kezdetben méltán volt 
„furcsa háborúnak" nevezhető, Hitler sikeres északi és nyugati hadjáratai kétségtelenné tették, 
hogy a kontinens feletti kizárólagos uralom Németország célja. A brit szigetországot nem sikerült 
a partraszállás fenyegetésével és a bombázásokkal megfélemlíteni; Churchill fáradhatatlanul igye-
kezett meggyőzni Amerikát — s közben Sztálint is figyelmeztette -—, hogy Európa leigázását nem 
nézhetik ölhetett kezekkel. Hitler ekkor azt tartotta legsürgősebbnek, hogy hátát biztosítsa kelet 
felől: ez esetben is villámháborús gyors sikert remélve, megtámadta a Szovjetuniót, amellyel nemrég 
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paktumot kötött és Lengyelországon osztozott. Előbb azonban — Jugoszláviát megtámadva és 
felbomlasztva — a Balkánon „csinált rendet". 

A szerző nagyívű áttekintést ad könyvében arról, hogy milyen is volt tehát Európa képe 
1939-1941-ben? Ausztria — Ostmark néven — része volt a Nagynémet Birodalomnak. A müncheni 
egyezmény révén Németország hamarosan bekebelezhette a Szudéta-vidéket is, majd Csehszlovákia 
teljes felszámolásakor — protektorátusként — Cseh- és Morvaországot. Az önállósult Szlovák Köz-
társaságot űn. védelmi szerződéssel kötötte magához, Kárpátalját magyar kézre engedte. Lengyel-
országon megosztozott a Szovjetunióval, a hódított lengyel területeken elnémetesítő akciókba kez-
dett. Norvégia, Dánia, Hollandia, Belgium, Észak-Franciaország — változatosan kezelt — német 
megszállási terület lett, Dél-Franciaország Németországtól függő, nem hadviselő állam, Vichy-i 
kormánya alatt. Nagy-Románia szovjet, magyar, bolgár területi követeléseknek engedve megkiseb-
bedett, Jugoszlávia megszűnt létezni, Horvátország és Szerbia lettek Magyarország déli szomszédai. 
Görögország megszállás alá került. Finnország alulmaradt az őt megtámadó Szovjetunióval szem-
ben, a balti kisállamokat (Litvánia, Lettország, Észtország) a Szovjetunió bekebelezte. Magyaror-
szág, Szlovákia, Románia, Horvátország, Bulgária a tengelyhatalmak — Németország és Olaszország 
— szövetségesei lettek; semlegességét csupán Svájc, Svédország, Spanyolország és Portugália, va-
lamint az Európába is átnyűló Törökország őrizte meg. Különleges helyzete volt a Vatikánnak. A 
szerző figyelmet fordít a száműzetésben létrehozott csehszlovák, lengyel, jugoszláv kormányokra, 
De Gaulle Szabad Franciaország mozgalmára is. 

Ebben a széles távlatú nagy európai áttekintésben csupán egy-két elnagyolt vagy nem egészen 
pontos fogalmazás ötlik szemünkbe. így az a benyomásunk, hogy a valós szudetanémet sérelmeket 
némileg elkendőzi a szerző elől felnagyításuk és demagóg felhasználásuk azok részéről, akik a 
„Heim ins Reich!" jelszavát kiadták. (29. о.) A magyar vonatkozások tekintetében pedig pontatlan, 
hogy az első bécsi döntésben „Szlovákia egy részét Magyarországnak ítélték" (34. o.), hiszen ez 
történt ugyanekkor Kárpátalja déli szegélyterületével is. Az, hogy „elég sok magyar is élt Kárpá-
talján" (46. o.), csak erre az első bécsi döntéssel már átcsatolt területrészre érvényes, és nem 
szolgálhatott jogcímül Kárpátalja 1939 tavaszi teljes birtokbavételéhez, éppen ezért az nem is 
etnikai, hanem történelmi jogcím emlegetésével történt meg. Túlzásnak kell tartanunk azt az 
állítást, hogy 1939. „március elején a kárpátukránok és a szlovákok egy csehellenes felkelés szélén 
álltak". (54. o.) A szövegben később fordul elő, de ide kívánkozik annak megjegyzése, hogy sem az 
autonóm szlovák kormány feje — (utóbb a Szlovák Köztársaság államelnöke) — Tiso, sem az 
autonóm kárpátukrán kormány élén állt Volosin nem volt „főpap". (587. o.) A lengyel menekültek 
magyarországi fogadtatásával, nyugatra jutásuk elősegítésével kapcsolatban túlságosan halvány 
méltatásnak tűnik a megállapítás, hogy Magyarország „velük sokszor együttérző". (83. o.) Az az 
egyébként helyes megállapítás pedig, hogy „a második bécsi döntés Magyarországnak juttatta Erdély 
északi felét" (153. o.), elfeledkezik a Székelyföldről, de azokról a kelet-magyarországi területekről 
is, amelyek a Királyhágón inneniek, tehát nem tartoznak Erdélyhez. Végül zavaró, hogy itt is 
előfordul az a gyakori helytelen fogalmazás, hogy Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak. 
(185, 186. o.) Miért tett volna így, ha az akkori nagy példakép, Németország, hadüzenet nélkül 
támadta meg? Kassa szovjet bombázásának megtorlására utalva a hadiállapot beálltát deklarálta. 

A Szovjetunió elleni hadjárat 1941 végén Moszkva alatt elakadt, s Amerika belépése döntően 
megváltoztatta az erőviszonyokat a Hitler-ellenes szövetség javára, amelynek kialakulását a kötet 
jelentőségének megfelelően tárgyalja. A háborút az emberfőlény döntötte el elsősorban, állapítja 
meg a szerző, rámutatva, hogy a Szovjetuniónak 180, az Egyesült Államoknak 150 milliós népessége 
volt. Németország és szövetségesei gazdasági potenciálja is messze elmaradt az ellenfeleiké mögött, 
bár a német hadiiparnak, amelynek nyersanyagellátását a blokád nem tudta a várt mértékben 
akadályozni, nagy teljesítményei voltak. A szárazföldi, légi, tengeri haderő és fegyverzete vizsgálata 
mellett nagy figyelmet szentel a hadviselés új formáinak, amelyek a motorizációval vannak össze-
függésben: jelentős légi támogatást élvező páncélos hadosztályok gyors előretörése, bekerítő had-
műveletei, óriási méretű hadifogolyejtés a katlancsatákban, stb. Ugyanakkor megnőtt a jelentősége 
a kisebb harci egységek, rohamcsapatok, az ellenség hátába ledobott ejtőernyősök vállalkozásainak 
is. Képet kapunk a hírszerzésről, hírközlésről, sajtó-, rádió-, és filmpropagandáról. A Wehrmacht 
mellett a párhuzamos haderővé fejlesztett Fegyveres-SS jellemzése különösen fontos. 

Az újfajta háború nemcsak a szembenálló haderők közt folyt, hanem korábban nem ismert 
nagy mértékben sújtotta a polgári lakosságot. Nemcsak a légitámadások áldozatairól (pl. Angliában), 
vagy a közeledő ellenség elől menekülő tömegek (belgák, franciák stb.) viszontagságairól van szó, 
hanem a megszálló hatalom által végrehajtott kitelepítések áldozatairól (pl. lengyelek tömeges 
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deportálása a Szovjetunióba), vagy a megtámadott ország megbízhatatlannak tartott népeinek át-
telepítéséről (pl. az ún. volgai németeké Kazahsztánba, illetve Szibériába), nem is szólva Hitler 
áttelepítési akcióiról (pl. a balti, besszarábiai, dobrudzsai németek esetében), s a külföldi német 
népcsoportok emberanyagának és termelő munkájának a birodalom hadviselése és ellátása szolgá-
latába állításáról. A nacionalista gyűlölködés gyakorta tömeges vérengzésekre vezetett (pl. horvát-
szerb viszonylatban). Európa zsidótlanításának hitleri terve a Palesztinába való kivándoroltatástól, 
majd a Madagaszkárra való deportálás gondolatától eljutott a megsemmisítés Endlősungjához, 
Auschwitzhoz, a gázkamrák alkalmazásához. 

A megszálló hatalom, amely mindenütt támaszkodhatott több-kevesebb kollaboránsra, az 
ellenállás passzív megnyilvánulásai mellett sokfelé igen aktív és intenzív ellenállásba is ütközött; 
Kelet- és Délkelet-Európában már ezekben az években is számottevő volt a partizántevékenység. 
A lakosság döntő többségének magatartását azonban — főleg Nyugat-Európában — az jellemezte, 
hogy a változott körülmények között is megőrizni próbálta korábbi megszokott életvitelét. A károkat 
viszonylag gyorsan helyrehozták, megindult a közlekedés, működtek az iskolák, látogatottak voltak 
a színházak, mozik, szórakozóhelyek, rendszeresen megjelentek a lapok, szólt a rádió. Az élelmezési 
gondokon a jegyrendszer és a feketepiac együttesen segített. A munkanélküliségtől sokakat meg-
mentett a németországi munkavállalási lehetőség. A háború tárgyalt éveiben Németországban kon-
szolidáltak voltak a megélhetési viszonyok, amelyek mindig is hasonlíthatatlanul fölötte álltak a 
Szovjetunióbeli — meglehetősen nyomorúságos — állapotoknak. Németország, és Európa általa 
megszállt területei, a szerző szerint nem voltak különösebben rászorulva élelmiszerbehozatalra. 
Mégis megemlítenénk e vonatkozásban, hogy a Magyarország által birtokba vett bácskai gazdag 
termőterületek termésének nagy részét Németország kötötte le magának 1941-ben, bizonyára nem 
ok nélkül, s hogy — igaz, már a világháború későbbi éveiben — nagyon fontosnak tartotta az egész 
Duna-medence teljesítménytartalékainak feltárását, amelyeket az itteni országok — bármennyire 
is szövetséges — kormányai kivétel nélkül eltitkolni igyekeztek előle hivatalos statisztikáikban. 

Az 1939-1941 közti Európa népeinek életét demográfiai adatokra is támaszkodva tárgyaló 
fejezetekben a viselkedésük, egymáshoz való viszonyaik vizsgálata során a szerző nem tartja elha-
nyagolhatónak nemzeti sajátosságaik, jellemvonásaik figyelembe vételét, amelyeket persze nem tart 
biológiai, faji meghatározottságúaknak. Helyes utalásai vannak egyébként arra is, hogy népiség 
(Volkstum) nem azonos a faji (Rasse) fogalmával, még ha — éppen a német nemzetiszocializmus 
révén — ilyen interpretációja uralkodott is el, s hogy az asszimiláció — legfeljebb csak szólamokban 
abszolút — elutasítása helyett annak szelektív megítélése és alkalmazása volt gyakorlatban. (Mint 
— tehetnénk hozzá — a magyar fajvédőknél is.) 

A szellemi áramlatok és politikai irányzatok bemutatása a legnagyobb érdeklődésre tarthat 
számot. A polgári társadalom válsága talaján megrendült a liberális és demokratikus eszményekbe 
vetett hit, elveszett az ezeknek megfelelő intézményekbe vetett bizalom. Az avíttnak érzett eddigi 
helyett egy új európai rend kialakítására irányuló várakozás vált általánossá, s ez kedvezett a 
nemzetiszocializmus térhódításának, amely úgy ígért szociális védelmet a kapitalizmus káros túl-
hajtásaival szemben, hogy a marxista szocializmus demokratizmusa helyébe a tekintélyelvet lépteti, 
s nemzetköziségét elvetve, nemzeti köntösbe öltözteti. A szerző helyesen utal arra, hogy a nemzeti 
és a szociális kérdés összekapcsolása, amellyel a nemzetiszocializmus sikeresen operált, éppen azért 
lehetett hatásos, mert az már korábbról szükségletként élt sokak tudatában, akik úgy vélekedtek, 
hogy az elmerevedett szociáldemokrácia már leszerepelt, a kommunizmus viszont félelmet keltő. 

Az európai munkáspártokat, amelyek a nemzetiszocializmussal mint a gyűjtőfogalomként 
használt fasizmus egyik válfajával szemben léptek fel, megzavarta a Hitler-Sztálin paktum, s bé-
nultságuk mindaddig tartott, míg az —• a Szovjetunió megtámadásáig — fennállt. A nemzetiszoci-
alizmussal szemben inkább konzervatív jobboldali erők léptek fel, mint baloldaliak, tehát jobboldal 
állt a szélsőjobboldallal szemben. Egyébként is egyre inkább értelmét veszítette már pártoknak és 
mozgalmaknak jobb- vagy baloldali címkével ellátása. Európa országaiban nem az osztályviszonyok 
bizonyultak meghatározónak, hanem a —jól vagy rosszul felfogott — nemzeti érdekek. Az országok, 
nemzetek viszonyának alakulásában nem világnézeti vonzalmak vagy ellenszenvek játszottak döntő 
szerepet; a németbarátok nem voltak feltétlenül nácibarátok, az angolszászokkal rokonszenvezők 
sem voltak feltétlenül demokraták. Hogy Németország sem világnézeti, hanem hatalompolitikai 
szempontoktól vezérelve alakította államközi viszonyát, különösen jól világítja meg a szerző Románia 
és Magyarország példáján: csak végszükségben folyamodott az ottani nemzetiszocialista — vasgárdista, 
illetve nyilas — erőkhöz, mindaddig rovásukra egyezkedett számára kevésbé szimpatikus rendszereket 
képviselő kormányokkal, ha — és ez volt a döntő — érdekeiket megbízhatóan kiszolgálták. 
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Mi volt Európa számára veszedelmesebb: a nemzetiszocializmus vagy a bolsevizmus? A zsi-
dóság szempontjából kétségkívül a nemzetiszocializmus jelentett közvetlen, mégpedig életbe vágó 
veszélyt. A keresztény egyházak viszont, bármennyire is sérelmezték a nemzetiszocializmus „újpo-
gányságát", egyházpolitikájának intézkedéseit, a papság tekintélyének lejáratását célzó otromba 
propagandáját, - a főveszélynek mégis az ateista bolsevizmust tartották, s Hitler Szovjetunió elleni 
„keresztes hadjárata" mérséklőleg hatott magatartásukra. A pápát a tőle sokak által elvárt hatá-
rozottabb állásfoglalástól a németországi katolikusok helyzetének rosszabbá válásától való félelem 
is visszatartotta. Egyes protestáns egyházi körök, irányzatok készek voltak simulékonyan igazodni 
a hitleri politikához. A zsidókérdésben valamennyi keresztény egyház sajnos többnyire csak a 
kikeresztelkedett zsidók védelmére szorítkozott. 

J. Lukacs lebilincselő fejtegetésekben gazdag könyve végül az Európa-gondolat sorsával fog-
lalkozik, amely ezekben az években már kiszorítja a tudatból a korábbi kezdeményeket, s egy 
egységesen német hegemónia alatti „Új Európa" nagy garral hirdetett eszméjévé fajul. Felfigyel 
ugyanakkor arra, hogy akik Amerikában látják az ettől való megmenekülés kulcsát, különösen a 
britek, készek alávetni magukat az ez esetben várható bizonyos amerikanizálódásnak, míg francia 
részről olyan hangok hallatszanak, hogy netán szellemi elsivatagosodás veszélye is fenyegethet ezzel 
kapcsolatban. Eközben Amerikába emigrált európai tudósok a világháborús győzelem elősegítése 
érdekében hozzálátnak atombomba létrehozásához, amely azonban egyúttal eddig ismeretlen mér-
hetetlen veszélyek korszakát fogja megnyitni. 

Bibliográfia és névmutató zárja a kötetet, amelynek kötéstáblái belső oldalán egy-egy jól 
áttekinthető térkép szemlélteti Európát és államait 1938 elején, illetve 1941 végén. 

Tilkovszky Lóránt 

Fazekas Csaba 

KISEGYHÁZAK ÉS SZEKTAKÉRDÉS A HORTHY-KORSZAKBAN 
Budapest, 1996. Látószög Könyvek. Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség 

Szent Pál Akadémia. 260 o. 

A politikai, ideológiai légkör hosszú időn át nem kedvezett az egyháztörténeti kutatásoknak 
és publikációknak. Amikor ezek teret kaphattak, az érdeklődés — érthetően — elsősorban a nagy 
egyházak, közöttük is a róm. katolikus egyház felé fordult. Hiszen az ország népességének túlnyomó 
része ehhez tartozott, ennek szervezete, anyagi ereje és általános befolyása tradicionálisan kiemelte 
a többi egyház, felekezet közül. Tudott voit természetesen, hogy már a 19. században megjelentek 
és válságos időkben számottevően hódítottak olyan vallási szerveződések, melyeket a két háború 
között túlnyomólag szektáknak minősítettek. Nemcsak a történelmi egyházak, de a hatóságok is 
gyanakvással, ellenségesen ítélték meg s a közvélemény sem állt mellettük. 

Mára sokat változott a helyzet. Az egykori szektákat, illetve egy részüket kisegyházaknak 
ismerte el a hatalom s a közvéleménynek is rá kellett döbbennie arra, hogy ezek világméretű 
egyházközösségek tagjai voltak és azok ma is: baptisták, metodisták, pünkösdisták domináns szer-
vezetekként működnek az Egyesült Államokban és másutt. Indokolt volt tehát Fazekas témavá-
lasztása, annak vizsgálata, hogy a két háború között a kormányzati tényezők, a nagyegyházak és 
a közvélemény hogyan ítélte meg a kisegyházakat, a szektákat. 

A szerző történész, így látásmódja és vizsgálati anyaga túlterjed a kötet címében jelölt kor-
szakon, s folyamatában mutatja a szekták, kisegyházak problematikáját. Helyesen állapítja meg, 
hogy az, amit a polgári korban szektának, kisegyháznak neveznek, a 18. században s annak végéig, 
még eretnek mozgalomnak minősült. 

Hol hát akkor a helyük a 19-20. században? - teszi fel a kérdést. Mi a helyük a különböző 
jellegű társadalmi szerveződések között? Melyekkel mutatnak rokonvonásokat? Érvelése meggyőző, 
amikor azt szögezi le, hogy ezek „nem elsősorban a polgári szervezetekkel, egyesületekkel mutatnak 
párhuzamokat, hanem bizonyos értelemben joggal tekinthetőek — az etnikaihoz hasonló — kiseb-
ségeknek". (12. o.) 

Nálunk — mint a szerző bemutatja — a 19. század második felében hívták fel magukra a 
figyelmet a nazarénusok, baptisták, adventisták, metodisták, pünkösdisták, a Jehova Tanúi, az Üdv 
Hadsereg. A hatalom szempontjából különösen fontossá vált, hogy a szekták/kisegyházak tagjai — 
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főleg az első világháború idején — hitbeli okokból megtagadták a fegyverviselést és használatot, 
amikor katonai szolgálatra rendelték őket. Úgy gondolom, egyebek mellett, ez a rebellis viselkedés 
is hozzájárult ahhoz, hogy amikor az összeomlás, a forradalmak után a „történelmi", a hagyományos 
rend restaurálása vezette a hatalmi-politikai elitet, „az állam végig a gyanús, nemkívánatos jelen-
ségek közé sorolta" a kisegyházakat, teljes egyetértésben a nagyegyházakkal. (13. o.) 

A szerző részletesen, kronologikus rendben, alapos és széleskörű anyagfeltárással ismerteti 
azokat az intézkedéseket, állásfoglalásokat, amelyek a szekták, a kisegyházak ellen irányultak, s 
amelyekben az állam és a történelmi egyházak egymást támogatták. Rendkívül tanulságos, hogy 
az állami szervek mindvégig rendőrségi-csendőrségi ügynek tekintették a „felekezeti devianciát", 
s hogy a nagyegyházak csak bizonyos késéssel és nem feltétlenül hitbeli alapon és eszközökkel 
igyekeztek visszatéríteni kebelükbe „elbitangolt nyájukat". 

Az államhatalom magatartását vizsgálva a kötet feltárja azt az ellentmondást, amellyel a 
két háború között mindvégig számolni kellett, s ami korlátozta a szektákkal/kisegyházakkal szem-
beni fellépést. Ilyen volt, hogy az 1895:43. tc. kimondta a szabad vallásgyakorlást, s e törvény a 
két háború között is érvényben maradt. 1916-ban — nyilvánvalóan a háborús hadicéloktól vezérelve 
— „törvényesen elismert" vallásfelekezeti minősítést kaptak a baptisták és a mohamedánok. U-
tóbbiak a Monarchia Szerbia elleni hadviselése miatt, de ez a trianoni Magyarországon már elvesz-
tette jelentőségét. Korlátozó erővel bírt az államhatalom szempontjából a trianoni békeszerződés 
vonatkozó előírása az állampolgárok szabad vallásgyakorlásának biztosításáról. Mindebből követ-
kezően a jogalkotás csak részben léphetett fel a szekták/kisegyházak ellen, míg viszont a közhatalmi, 
közigazgatási, rendőr/csendőrhatósági szervek beavatkozási lehetősége tág maradt, akárcsak a kü-
lönböző társadalmi/politikai egyesületekkel, körökkel, szerveződésekkel szemben. 

A szerző ismerteti azokat az intézkedéseket, rendeleteket, a róm. katolikus egyháznak azokat 
az állásfoglalásait, amelyek a legmagasabb szintektől a legalacsonyabbakig előírták a szektákkal, 
kisegyházakkal kapcsolatos magatartást, eljárást. Nem mellőzi azonban a református egyház állás-
foglalását sem. Kiderül, hogy kezdeti liberális felfogása már a 20-as években megváltozott és iga-
zodott a kormányzathoz, valamint a róm. katolikus egyházhoz. Az sem érdektelen, hogy — mint 
a szerző bemutatja — az evangélikus egyház a reformátusnál nagyobb mértékben tartotta hatósági, 
semmint hitvédelmi problémának a szektákat/kisegyházakat. 

A kötetből az tűnik ki, hogy a kormányzat és a történelmi egyházak között egyetlen kérdésben 
sem volt olyan harmonikus és szoros együttműködés, mint a szekták ellen. Továbbá, hogy a világ-
gazdasági válság nyomán kibontakozott társadalmi mozgalmak és politikai változások következtében 
a korábbinál is szigorúbb lett a kisegyházak kezelése. Jellemző módon a csendőrség nyomozó 
osztályának II. főcsoportja kapta a feladatot, hogy szemmel tartsa a kommunista, baloldali, demok-
ratikus polgári, szakszervezeti szervezetek és a kisegyházak tevékenységét. 

Rendkívül tanulságosak azok a részek, adatok, amelyeket a szerző a közvélemény előítéletes 
jellegének érzékeltetésére sorakoztat fel, parlamenti tárgyalásokat, vitákat, sajtócikkeket ismertetve 
és idézve. Szinte hihetetlen, mégis így volt: a szektákat, kisegyházakat nem ritkán olyan vádakkal 
illették, amelyek a zsidósággal kapcsolatos 19. századi vérvádakra emlékeztetnek. 

A kisegyházak és szekták kérdését a kormányzat, a hatalom oldaláról vizsgálja a szerző. 
Anyaga rendkívül gazdag levéltári forrásokban, rendeletekben, sajtóanyagokban, irodalomban egy-
aránt. Több minden mutat arra, hogy a szerzőt — túl a jogi, intézkedési körön — a kisegyházak 
és szekták társadalomtörténeti szempontból is érdeklik és foglalkoztatják. Arra biztatnám a szerzőt, 
hogy ebben az irányban folytassa munkáját, részben az e kötetben is publikált anyagra építve. 
Hiszen igen tanulságos táblázatokat ad a történelmi egyházak és a szekták/kisegyházak lélekszá-
mának alakulására. Ezek szükségszerűen teszik fel a kérdést, miért? milyen társadalmi rétegek, 
csoportok? Mi indikálja a történelmi egyházaktól való elfordulást? A szerző jelen munkájában sem 
hitbeli, liturgiái szempontból foglalkozik témájával, így szinte követelmény, hogy társadalomtörté-
neti szempontból adjon választ a felmerülő kérdésekre. Annál inkább, mert a két háború közötti 
Magyarországon a történelmi egyházak privilegizált szerepet élveztek. E kérdések megválaszolására 
szerzői hajlandóságot és remélhetőleg további kutatási, publikációs programot olvasok ki azokból 
a részekből, amelyek a jelen kötetben a népi írók, vagy a szociális kérdések iránt fogékony jobboldal 
felfogására és álláspontjának ismertetésére vonatkoznak. 

A kötet a két háború közötti Magyarország történetéhez sajátos anyagával, hatalom és köz-
vélemény, állam és egyház viszonyának felmutatásával érdemes módon járul hozzá. 

L. Nagy Zsuzsa 
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Belényi Gyula 

AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) 
Szeged, 1996. 211 o. 

A dél-alföldi születésű és Szegeden élő szerző hosszú kutatómunka lezárásaként jelentette 
meg hiánypótló munkáját. Bár arra vállalkozott, hogy elemezze a hazánk területének mintegy 
kétötöd részén elterülő Alföld agrárvárosaiban (10 ezer lakos feletti településeiben) a második 
világháború után lezajlott társadalmi és gazdasági változásokat, megvonja az 1945 előtti városfej-
lődés mérlegét is. 

A négy fejezetből egy egészet szánt az 1945 előtti időszaknak. Ebben a szerző az ún. alföldi 
agrárváros-jelenség kialakulását és fejlődését vizsgálja abból a szempontból, hogyan keletkezett az 
Alföld ritka, de népes egységekből álló településhálózata, mely a 20. század végéig strukturális 
adottsága maradt e térségnek. A történeti folyamatból kiemeli az 1870 után bekövetkező kedvező 
jogi-közigazgatási változásokat, de ennél is nagyobb jelentőséget tulajdonít a tőkés fejlődésnek. 
Felhívja a figyelmet arra a paradoxonra, hogy ezek az alföldi települések nem úgy léptek a funk-
cionális várossá válás útjára, hogy mezőgazdasági jellegű településekből iparvárosokká váltak volna. 
Ellenkezőleg: a várossá fejlődés a mezőgazdasági jelleg megőrzésével, sőt megerősödésével járt 
együtt. A vasúti közlekedés, a hírközlés, a középfokú oktatás kiépülése, az egészségügyi szakrendelés 
elterjedése szintén nagyon fontos központképző tényezők voltak. Ez a lendületesnek nevezhető 
fejlődés a 20. század elejére megtört, mivel a vidéki városfejlődésben is egyre inkább az iparfejlesztés 
vált jelentőssé. (Kivételt képez itt egy nem elsősorban agrár jellegű városokból álló csoport: Szeged, 
Debrecen, Szolnok, Baja.) A mezőgazdasági termékek ekkortájt bekövetkező értékesítési nehézségei 
együttjártak azzal a folyamattal, hogy az egyre jelentősebb szerepet játszó bányászat, kohászat és 
gépgyártás a nyersanyag-lelőhelyek közelébe települve elkerülte az Alföldet. 

Az 1920. évi békeszerződésben rögzített új határok az alföldi településfejlődés számára is új 
feltételeket jelentettek. Olyan urbanizált és népes városok kerültek határon túlra, mint Nagyvárad, 
Arad, Temesvár, Szabadka. Számos város vonzáskörzete is megcsonkult. Az Alföld súlya az ország 
lecsökkent területén sokkal nagyobb lett, mint volt a történeti Magyarországon belül. Miközben 
az alföldi agrárvárosok többségében a mezőgazdasági árutermelés feltételei romlottak, volt néhány 
település, amelynek eredményei új lehetőségeket körvonalaztak. Kecskemét ezidőtájt lett az ország 
gyümölcsexportjának, Szeged a fűszerpaprikakivitelnek központja, Nagykőrösön a zöldségfélék, 
Makón a hagyma termelése nőtt dinamikusan. 

A 30-as években kormányzati szinten is félvetődött az ipar bizonyos mértékű decentralizá-
ciójának szükségessége. 1937-ben a Magyar Városok Országos Szövetsége a vidéki városok bevoná-
sával egy hozzájuk intézett körkérdés formájában kísérletet tett arra, hogy feltárja a városfejlődést 
gátló tényezőket. Az okok között megemlítették az ipar és a mezőgazdaság egymás termékei számára 
kölcsönösen szűk piacát, a — különösen az Alföldön szembeötlő — nyersanyaghiányt. Beszámoltak 
a magyar településhierarchián belüli esélyegyenlőtlenségről: a vidéki városok Budapesthez képest 
nehezen kaptak állami támogatást, szállítási kedvezményeket. Maguk a vidéki városok pedig a 
fővárosit 25%-kal meghaladó pótadót vetettek ki, mely országosan is az agrárvárosokban, pl. Makón, 
Hódmezővásárhelyen volt a legmagasabb. Ugyan olcsó, a mezőgazdaságban csak részlegesen ki-
használt munkaerő állt egy esetleges ipartelepítés számára rendelkezésre, azonban nem volt szak-
képzett, és a szakmunkásképzés is fejletlen volt. 

1910 és 1941 között a tízezer lakos fölötti alföldi települések száma 51-ről 70-re nőtt oly 
módon, hogy húsznak a népessége átlépte a tízezres népességhatárt. A hetven település megköze-
lítően 1,7 millió lakosával az Alföld népességének 54%-át tette ki. Összehasonlítva az országos 
adatokkal — Budapestet figyelmen kívül hagyva — csak a népesség egy negyede élt tízezer főnél 
népesebb településeken. 

A második fejezetben tér rá a szerző annak bemutatására, hogyan reagáltak az e régióban 
élő emberek azokra az 1945 utáni viharos politikai, gazdasági és urbanizációs változásokra, melyek 
alapvetően meghatározták a városfejlődés további feltételeit Magyarországon. 

E helyen elemzi az Alföld és az agrárvárosok háborús emberveszteségeit, valamint a háborút 
követő nagy népességmozgásokat: a németek kitelepítését, a szlovák-magyar lakosságcsere lefolyását 
és az ezekkel járó konfliktusokat. 

A könyv egyik legérdekesebb része az 1945. évi földosztásról szól, melynek az alföldi agrár-
városokban az volt a sajátossága, hogy az agrárproletárok és a törpebirtokosok igényeit nem annyira 
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az úri nagybirtok, mint inkább a gazdagparaszti birtok rovására igyekeztek kielégíteni. Ennek oka, 
hogy ezekben a városokban mind az alföldi, mind az országos átlagnál demokratikusabb földbir-
tokviszonyok voltak jellemzőek már 1945 előtt is. Kevesebb volt mind a 100-1000 kat. hold közötti, 
mind az 1000 hold feletti úri nagybirtok. A 100-1000 holdas birtokok egy része pedig részben 
gazdagparaszti tulajdon volt. De növekedett a földtulajdonos paraszti származású értelmiségieknek 
a száma is, ami épp a gazdagparasztság polgárosodását jelzi, s azt, hogy ezen városok társadalmi 
elitjéhez tartozás szorosan összefüggött a földtulajdonnal. Természetesen nem paraszti származású 
értelmiségiek és tőkések is vásároltak földet. így érthető, hogy az 1945. évi földosztáskor országosan 
hangoztatott nagybirtok-ellenes jelleg az alföldi agrárvárosokban kevésbé juthatott kifejezésre. Mivel 
kevés volt a kisajátítható úri birtok, a földosztó bizottságok gyakran megszegték a földosztásról 
szóló rendeletet, önhatalmúlag leszállították az úri birtokok igénybevételi határát, gazdagparaszti 
földeket úri birtoknak minősítettek. A háborús és népellenes búntett fogalmának kiterjesztésével 
is igyekeztek a kisajátítható földek területét növelni. Érthető, hogy a gazdagparasztságnak a föld-
osztás végrehajtását sérelmező fellépése miért épp az alföldi városokban volt a legerőteljesebb. 
Érdekes ellentmondást old fel a szerző: míg az alföldi agrárvárosok többségében a jogosultak nagyobb 
része nem jutott földhöz, addig kifejezetten magas a nyolc hold fölötti juttatások aránya. Ennek 
oka az a törekvés, hogy a juttatásokkal életképes családi kisgazdaságokat hozzanak létre. S bár 
jelentősen csökkent az agrárproletárok aránya, a csökkenés mértéke kisebb volt az országosnál. 
Ugyanakkor az agrárvárosok paraszttársadalmának zömét az 1-10 hold földet tulajdonló parasztság 
alkotta, de továbbra is az országos átlagnál nagyobb maradt a 25 hold feletti paraszti gazdaság 
aránya. 

A szerző bemutatja, hogyan korlátozta a központi hatalom az önkormányzatok gazdasági 
önállóságát 1945-től, s hogy ez szinte a leghátrányosabban épp az agrárvárosokat érintette. Hisz 
a földreform következtében elveszítették földbirtokaikat, melyek a legfőbb jövedelemforrást képez-
ték számukra. 

Felvázolja, hogy a koalíciós idők modernizációs elképzeléseiben az alföldi városok adottságait 
figyelembe véve a modern élelmiszergazdaság kiépítésének igénye és szándéka fogalmazódott meg. 
Ezzel azonban máris ellentétbe került a hároméves terv célkitűzése, mely a magyar gazdaság 
fejlesztését a nehéziparra kívánta alapozni. 

A harmadik fejezetben részletesen bemutatja az 1949-1953 közötti időszak terület- és tele-
pülésfejlesztésében bekövetkező alapvető változásokat, az ötvenes évek elején született ún. rajoní-
rozási terveket, a Tiszántúli Természetátalakító Tervbizottság létrehozását, az igazgatással kapcso-
latos reformterveket és a területi igazgatási szervezet 1950. évi módosítását, melynek következtében 
pl. hat alföldi város veszítette el addigi megyeszékhely-szerepkörét. Az „új szakasz" gazdaságpoli-
tikája nyomán ugyan kedvezőbbek lettek az alföldi városok fejlődési feltételei, de alapvető fordu-
lathoz nem vezettek. Majd az 1957 és 1963 közötti településpolitikai korrekciókat veszi sorra különös 
figyelmet szentelve egy 1963-as tanulmánytervnek. Ez a munka a népesség 1949-1960 közötti 
változásai alapján készített figyelemre méltó minősítést: az ország akkori 63 városából 12-t minő-
sített sorvadónak, s 9-et stagnálónak; egy stagnáló kivételével mind alföldi város volt. Az alföldi 
ipartelepítésre változatlanul nem került sor, 1960-ban pl. a kormány által felügyelt iparban foglal-
koztatottaknak csak 9%-a dolgozott az Alföldön. Ennek okát a szerző azzal indokolja, hogy a 
mezőgazdaságból tömegesen kilépett munkaerő igen kedvezőtlen szociális, munkavédelmi és bér-
feltételek mellett is átáramlott az ipari központokba, s nem az ipar települt a munkanélküliségtől 
sújtott területekre. 

A negyedik fejezetben tér rá a szerző az Alföld, illetve az agrárvárosok iparában 1948-1963 
között bekövetkezett változások és a paraszttársadalom átalakulásának bemutatására. Elemzi az 
ipar tulajdonviszonyainak változásait, az állami szektor megerősödését, a hagyományos élelmiszer-
ipar és könnyűipar leépítését. Belényi Gyula arra a következtetésre jut, hogy az adottságokat 
figyelmen kívül hagyó gazdaságpolitika kétszeresen is hátrányosan érintette ezeket a városokat. 
Egyrészt kimaradtak a nehézipar fejlesztése során részesített támogatásokból. Másrészt azok a 
gazdasági ágak, amelyek helyileg viszonylag fejlettek voltak, s amelyek további fejlesztésére mind 
a természeti, mind az emberi erőforrások a legalkalmasabbak lehettek volna, egyszerűen leértéke-
lődtek. Ennek következtében az 1950-es évek elején Kecskeméttől Mátészalkáig, Hódmezővásár-
helytől Jászberényig százával álltak bezárva, leszerelve élelmiszer- és könnyűipari üzemek (malmok, 
olajütők, szeszfőzdék, ecetgyárak, bőrfeldolgozók, szőrmegyárak, vágóhidak, konzervgyárak, textil-
és cipőgyárak). 
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Míg 1952-ben a térségben a 100 főnél több alkalmazottat foglalkoztató üzemek még kizárólag 
ún. minisztériumi vállalatok voltak, addig 1963-ra már helyiipari vállalat is működött ilyen lét-
számmal. Azonban az alföldi gyáripar egyik sajátossága az lett, hogy számos egység nem volt önálló, 
csak ún. telephelyként működött, a központ többnyire Budapesten volt. 

A kisiparral kapcsolatban érdekes következtetésre jut a szerző. Noha a kisipar csökkenése 
az agrárvárosokban is jelentős volt, mégsem öltött olyan méreteket, mint a nagyipari központokban. 
Szerinte az 1950-1960-as években a „tulajdonviszonyok társadalmasításában" „lemaradás"-nak 
tűnő sajátosságok a későbbi évtizedek történéseinek ismeretében bizonyos mértékig inkább előnyös 
adottságoknak bizonyultak. Egy paradox jelenségre is felhívja a figyelmet: az 1950-1960-as években 
az ország gazdaságilag kevésbé fejlett, s különösen az 1948-1963 közötti időszakban igen nehéz 
időket megélt régiója, az Alföld, s benne kitüntetetten az agrárvárosok őriztek meg talán a legtöbbet 
a magánvállalkozás szelleméből, s az arra épülő polgári értékrendből. 

A paraszttársadalom átalakulását mutatja be a könyv hátralévő része, melyben kitér mind 
az agrárproletárok, mind a birtokos parasztság társadalmi rétegének átalakulására. Kiemelten 
foglalkozik a tsz-szervezésnek az agrárvárosokra, s különösen azok társadalmára gyakorolt hatá-
sával, melynek egyik következményeként az alföldi agrárvárosokban 1960-ra a mezőgazdasági né-
pesség abszolút többsége megszűnt, 1970-re pedig az ipari és egyéb népesség mögött a harmadik 
helyre szorult. A változások ellenére azonban ezen városok megőrizték agrárjellegüket, bár e sajátos 
jellemvonás sok tekintetben halványodott is. 

A kötetet 18 táblázat, s két térkép gazdagítja. Az egyik a 10 ezernél népesebb alföldi tele-
pülések népesség- és területnagyságát, igazgatási szerepkörét, a másik az Erdei Ferenc - Bibó István 
nevéhez kapcsolódó városmegyés reformtervet mutatja be. 

A könyvet a Nagyalföld Alapítvány, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bi-
zottsága és Szeged város Önkormányzata támogatásával a Csongrád Megyei Levéltár adta ki a 
Dél-alföldi évszázadok sorozat 7. köteteként, szerkesztője Blazovich László. 

Palasik Mária 

VISSZA A TÖRTÉNELEMHEZ... 
Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születésnapjára 

Szerk.: Izsák Lajos, Stemler Gyula 
Budapest, 1996. Napvilág Kiadó 434 o. 

Balogh Sándor pártpolitikus, történész, iskola- és alkotóműhely teremtő egyetemi 
professzor, tudomány- és intézetszervező igazgató: az elvszerű közéletiség és korszerűség 
korrelációjával meghatározható személyiség. 

Születésének 70. évfordulójához méltó a már küllemében is rendkívül elegáns, az abban 
helyet kapó 39 szerző tudományos rangját tekintve (2 akadémikus, 17 akadémiai doktor, 15 
kandidátus) pedig különösen imponáló kötet, amelynek létrejötte Izsák Lajos és Stemler Gyula 
szervezői, szerkesztői munkájának szép eredménye. 

A következőkben a teljesség igénye nélkül, Balogh Sándor kedvelt kutatási területeit 
alapul véve kíséreljük meg e rendkívül téma- és gondolatgazdag tanulmánykötetben napvilágot 
látott írások ismertetését. 

Politikus-történész szemszögből vizsgálja a rendszerváltást Balogh András „A magyar 
külpolitika és a nemzetközi rendszer. (Reflexiók Balogh Sándor műveinek újraolvasásához)" 
című írásában. Az 1945-1989 közötti időszak komplex vizsgálata során arra a meggyőződésre 
jut, hogy a hidegháborús korszak a szembenállás és együttműködés egyidejű jelenlétével az 
új európai integrációs folyamatok csíráit is magában hordozó, hosszú, békés periódusnak 
tekinthető. 

Szenvedélyesen érvelő kultúrpolitikus-tanáregyéniség attitűdje rajzolódik ki Glatz Ferenc 
„Európaiság, nyitottság, nemzeti kultúra. (A századelős Eötvös Kollégium)" című írásában. 
Kérdésfelvetéseire a választ már címében megadja. 

A történelmi ismeret és a történelmi tudat egymásra hatása, A XX. század magyar 
történetének megítélése a közgondolkodásban: a rendszerváltás tükröződése és hatása", Hunyady 
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Györgyöt is foglalkoztatja. A pszichológia eszközeivel vizsgálódó és a közfelfogást alakító 
történész munkájának tanulsága: a múlt képe függvénye a jelen nézőpontjainak. 

Krausz Tamás „Az oroszországi rendszerváltó történetírás csapdája" címú historiográfiai 
elemzése az 1986-ot követő nagyszabású politikai fordulattal foglalkozik. Mint rámutat, a 
politikai-legitimációs indíttatású totalitárianizmus, avagy a modernizációs elméletek konkrét 
történelmi elemzések híján, egyaránt zsákutcába torkollnak. 

Majdnem teljesíthetetlen feladatra vállalkozott Romsics Ignác, amikor „Az 1945 és 1948 
közötti magyar történelem a magyar historiográfiában" áttekintő bemutatásába belevágott. A 
jelzett korszak fontosabb publikációinak számbavétele során legalább megemlítésre méltónak 
tartanánk az MTA Történettudományi Intézete gondozásában, Molnár Erik főszerkesztő nevével 
jegyzett, 1964-ben megjelent Magyarország történetét, mely hosszú ideig alapvető egyetemi 
tankönyvként is használt szintézis volt. 

Föglein Gizella témaválasztása „A nemzeti kisebbségek jogállása Magyarországon 
(1945-1993)" is erősen kötődik tanítómestere munkásságához. Ismerteti a világháború után 
a kollektív felelősség „elvére" alapított sorsdrámát, a kitelepítést és lakosságcserét. Helyzetük 
a továbbiakban önmagától is megoldódónak vélt belpolitikai kérdéssé degradálódott, s mint 
ilyen — a különböző párthatározatok ellenére — a politika perifériájára szorult, egészen az 
1993. évi nemzetiségi törvény megszületéséig. 

Fülöp Mihály „Az új Potsdam (A Bevin-terv és a Külügyminiszterek Tanácsa német 
béketárgyalásai)" című munkájában az új munkáspárti külügyminiszter irányította brit 
külpolitika átorientálódásának folyamatát vázolja fel. 

Pritz Pál „A Haushofer-jelenség" című tanulmányában a náci Németország béke-vízióiról 
fest elborzasztó képet, bemutatva, milyen sorsot szántak Magyarorzásnak totális győzelmük 
esetére. 

Kiaknázatlan diplomáciatörténeti forrásokra irányítja a figyelmet Horváth Jenő „Magyar-
ország olasz diplomaták szemével" című írásában. Vida István „Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 
átalakítása 1945 júliusában és a szovjet diplomácia." című tanulmányának megállapításait a 
magyarországi SZEB politikai tanácsadója, G. Puskin feljegyzéseinek közreadásával támasztja alá. 

Diószegi István a Szovjetunió elleni hadjáratba történt magyar bekapcsolódás motivációit 
az ideológiai-politikai averzióban és a hagyományos revíziós törekvésekben látja, ennek 
következménye lett „Magyarország belépése a Szovjetunió elleni háborúba (1941. június)". 

Kis Aladár „Másként is lehetett... (Emlékek és gondolatok Budapest 1942. szeptember 
4-i és 9-i szovjet bombázásáról)" című írásában az eseményeket átélt ember történészi 
igazságkeresésének eredményét teszi közzé. 

A Ménesi-űti Kollégium szabadabb szelleme indította útjára a „Polgári pártok 
Magyarországon 1944-1956" című írás szerzőjét Izsák Lajost. Kutatási eredményeit összegezve 
máig ható tanulságokkal szolgál a vizsgált időszakban létezett valamennyi polgári párt 
megalakulásának körülményeiről és a társadalomhoz való viszonyáról. 

Földesi Margit - Szerencsés Károly „A Szövetséges Ellenőrző Bizottság és a Magyar 
Szabadság Pár t" című dolgozatukban adalékokat szolgáltatnak a Szabadság Párt és más polgári 
pártok történetéhez is. 

Az 1944 utáni változások, az intézményrendszer működésének kérdése foglalkoztatta 
Berényi Sándort: „A magyar közigazgatás újjászervezése" című dolgozatában. Az 1992-ben 
Balogh Sándor ötletéből megjelent „Rendszerváltás történész szemmel" című cikk- és 
tanulmánygyűjtemény műhelymunkálatairól olvashatunk szerkesztői beszámolót Kende János 
„Adalékok egy könyv történetéhez. (Ahogy én láttam...)" című írásában. Székely Gábor „A 
politikai pártok társadalmi bázisáról" szólva a jelenre vonatkozóan is tanulságokkal szolgál: 
a mai politikai pártok sem lehetnek eredményesek a társadalom érdekérvényesítését szem 
előtt tartó gazdaság- és szociálpolitika nélkül. Szilágyi Péter „A jog és a magyar átmenet" 
összefüggéseit vizsgálja és arra a következtetésre jut, hogy a fölülről induló reformmozgások 
indukálta kezdeti civil társadalmi, ellenzéki mozgolódások mindvégig legális közjogi keretek 
között maradtak. Érzékeny kérdéshez nyúl Földes György, amikor „Kádár János és a nemzet 
(1956 november)" viszonyának külső és belső motivációit vizsgálja. Egy más aspektusú 
megközelítése a problematikának Korom Mihály „A Rákosi-uralom legfőbb törvénysértő szerve 
és fő felelősei" című tanulmánya, melyben az Államvédelmi Bizottságra vonatkozó, a 
közelmúltban feltárhatóvá vált forrásokból, emlékezésekből vonja le következtetéseit. 
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Gergely Jenő „Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatáról (1920-1990)" ad 
nagyívű diplomácia-történeti áttekintést. A Horthy-korszakban a keresztény-nemzeti állam és 
a magyar klérus érdekazonossága révén rendeződött kapcsolatokat két évtizedre ellehetetlenítette 
a kommunista hatalomátvétel, majd a Mindszenty-kérdés megoldatlansága. Érdemi változás 
csak 1990-ben következett be a teljeskörű diplomáciai kapcsolatfelvétellel. Sipos Péter „A 
magyar társadalom fejlődésének űj feltételei a második világháború előestéjén és a háború 
időszakában (1938-1945)" című írásával tiszteleg a tudományos pályáját egyengető Balogh 
Sándor előtt. Hubai László ugyancsak itt közölt „Nógrád-Hont vármegye képviselő-választási 
eredményei (1939-1947)" című statisztikai elemzésével tulajdonképpen kapcsolódik Balogh 
Sándor főszerkesztésében az 1960-as évek végétől napvilágot látott négykötetes megyei 
monográfiához. Szintén helytörténeti témát választott Kállay István „Társadalmi szervezkedés 
Székesfehérvárott a XX. század elején" című írásában, kiemelve, hogy a nagymúltú koronázó 
városban bontott zászlót az agrárius mozgalom és a Katolikus Néppárt. Kardos József a 
„Legitimista gondolkodók az 1930-as évek derekán (Griger Miklós, Pethő Sándor)" című 
tanulmányában a Nemzeti Legitimista Néppárt két meghatározó szuverén személyiségének 
állít emléket. 

Pölöskei Ferenc „a történeti igazságkereső szenvedélyével" munkálkodó professzor-kol-
légának ajánlja „A földreform a pártok, politikai irányzatok programjaiban (1919-1944)" című 
eszmefuttatását. Kirschner Béla „A Földművelésügyi Minisztérium 1918 novemberi földreform-
értekezletéről" szólva megállapítja, hogy az a viták ellenére egyfajta kísérletnek tekinthető a 
kisbirtok védelme és a földosztás irányában. Gazdaságpolitikai témához nyúlt Kisfaludy Gyula 
is „A Gazdasági Főtanács megalakulása" című írásában. Kutatásai eredményeképp kiemeli, hogy 
a baloldal, mindenekelőtt a kommunisták, a háború befejezése utáni krízishelyzetben, felismerve 
a gazdaság stabilizálásának — saját érdekeiknek megfeleltethető — szükségességét, a folyamat 
élére álltak. „Az első ötéves terv kérdésköre foglalkoztatta a téma kiváló szakértőjét Szakács 
Sándort adatgazdag írásában. Plasztikusan mutatja be, hogy mai gazdasági elnyomorodásunk 
eredői az „ötvenes évek" tékozló, megalomán gazdaságpolitikájában keresendők. 

„A történelem tanít, a történelemből tanulni kell" - mondta találóan egy vele készült 
interjúban Balogh Sándor. Hogy ezt mennyire komolyan vette, arra elegendő bizonyítékot 
szolgáltat munkáinak több mint háromszáz tételből álló bibliográfiája, amely a kedves 
tanítványból kollégává és szerzőtárssá emelkedett Föglein Gizella gondos munkáját dicséri. 

Mindezek olvastán az olvasó a szerzőkkel együtt mondhatja: „Tanár Úr kérem, 
készültünk!" És várjuk a folytatást... 

Petri Edit 

Egon Bahr 

ZU MEINER ZEIT 
Karl Blessing Verlag, München 1996. 605 o. 

AZ ÉN IDŐMBEN 

Egon Bahr, a második világháború utáni német történelem egyik legvitatottabb egyéniségének 
neve elválaszthatatlan a Német Szövetségi Köztársaság ún. keleti politikájától, azaz az NSZK keleti 
szomszédai, mindenekelőtt a Szovjetunió és az NDK irányában folytatott új kapcsolataitól. 

A kelet-thüringiai fiatalember tehetséges újságíróként és rádióriporterként kezdte pályafu-
tását a háború utáni Berlinben. Tanúja volt a politikai élet gyors újjászerveződésének és megis-
merkedett Otto Grotewohllal, Jakob Kaiserrel és Kurt Schumacherrel. Németország és Berlin 
kettészakadása után Adenauerrel szemben Schumacherben látta az újraegyesítés biztosítékát. Döntő 
élmény volt számára 1953. június 17-e, amikor az egyesítés retorikája és a nagyhatalmak tehetet-
lensége lelepleződött a kelet-berlini munkásfelkelés véres leverése nyomán. Bahr ekkor az amerikai 
szektor rádióját tudósította az eseményekről. 

Politikai karrierje nem sokkal a szociáldemokrata pártba lépése után ívelt magasabbra, a-
mikor 1960-ban Willy Brandt nyugat-berlini főpolgármester kérte fel szóvivőnek a berlini szenátus 
sajtóosztályára, ahol mind közelebb kerültek egymáshoz. Memoáijában Bahr nagy hangsúlyt fektet 
annak az új külpolitikai koncepciónak a bemutatására, amely a berlini fal megépítése (1961) után 
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született, megelőlegezve a későbbi keleti politikát. Az enyhülés jegyében fogant politika német 
változata — felhasználva Kennedy és de Gaulle gondolati impulzusait — a kelet-nyugati status quo 
fenntartása mellett arra törekedett, hogy hosszabb távon, a politikai és gazdasági kapcsolatok 
szélesítésével teremtse meg a német újraegyesítés feltételeit. 

A tutzingi evangélikus akadémián 1963-ban tartott beszédében Egon Bahr először vázolta 
a német-német kapcsolatokra vonatkozó következtetéseit. Mivel az NDK megdöntésére irányuló 
törekvések kudarcot vallottak, elsődleges fontosságúvá vált az ott élő emberek megsegítése, a ha-
tárok „fellazítása", minőségük megváltoztatása. Ezek az elképzelések ellenállásba ütköztek nemcsak 
a kormányzó CDU/CSU részéről, hanem a szociáldemokrata párton belül is. Willy Brandt azonban 
kiállt védence mellett és a nyugat-berlini útiokmány-megállapodás már ennek a felismerésnek a 
jegyében született. Bahr nyíltabban követelhette a nyugatnémet külpolitika irányváltását, mint 
Brandt, akinek kancellárjelöltként és későbbi külügyminiszterként sokkal inkább figyelembe kellett 
vennie koalíciós partnerének elgondolásait is. 

Amikor Brandt maga mellé vette Bahrt a külügyminisztérium tervezési osztályának élére, 
elérkezettnek látta az időt konkrét stratégia kidolgozására. Több tanulmánytervében elemezte a 
biztonság-, Európa- és keleti politika összefüggéseit, s feltárta az NSZK sajátos helyzetéből fakadó 
lehetőségeket. Szerinte Németország nemzeti szuverenitásának és egységének helyreállítása csak 
a kelet-nyugati konfliktus felszámolása után vagy azzal párhuzamosan lehetséges. Ezt egy összeu-
rópai biztonsági és békerendszer keretében vélte megvalósíthatónak, amelyhez három lépcsőben 
vezetett volna az út: az NDK de facto elismerése, a kelet-európai országokkal való kapcsolatfelvétel, 
majd az azokkal megkötendő megnemtámadási szerződések. Ezeket követték volna az általános 
leszerelési és haderő-csökkentési tárgyalások. A folyamat végén a Szovjetunió és az Amerikai E-
gyesült Államok által garantált európai biztonsági rendszer léphetett volna a két szemben álló 
paktum helyébe, amelyben a németek visszanyerhették volna önrendelkezési jogukat. Bahr helye-
selte, de elégtelennek tartotta a Kissinger-kormány Kelet felé tett gesztusait; több, önálló német 
kezdeményezést javasolt az NDK elszigetelése helyett, amely addig a külpolitikai hatékonyság 
egyetlen kritériuma volt. 

Az SPD 1969-es hatalomra kerülése változást hozott Egon Bahr életében; Willy Brandt 
kancellár államtitkárrá és egyben a kancellári hivatal különleges feladatokkal megbízott miniszte-
révé nevezte ki. Az új kormány legfontosabb külpolitikai lépése a kelet-európai országokkal, min-
denekelőtt a Szovjetunióval való tárgyalássorozat megindítása volt. Az általa megtervezett építmény 
kivitelezésében Bahr aktív közreműködővé vált, hiszen őt bízták meg az NSZK érdekeinek képvi-
seletével az Andrej Gromikóval folytatott moszkvai tárgyalásokon. A memoáríró több bizalmas 
részletet közöl a többórás megbeszélésekről, kemény pozícióharcáról és taktikai húzásairól, saját 
archívumára és személyes feljegyzéseire támaszkodva. Leírja, hogy mennyire megnehezítette fela-
datát a későbbi moszkvai szerződés pontjainak — a sajtó által Bahr-papírnak nevezett anyag — 
idő előtti nyilvánosságra hozatala, és milyen erőfeszítésébe került a szovjet féllel elfogadtatnia a 
német egységre vonatkozó levelet. Ennek értelmében a szovjet-NSZK szerződés nem áll ellentétben 
a Német Szövetségi Köztársaság legfőbb céljával, azaz a két német állam újraegyesítésével. A 
moszkvai szerződés döntő jelentőségű volt a keleti politika szempontjából, mert megnyitotta az utat 
a többi kelet-európai ország felé. 

Ezt követően intenzíven bekapcsolódott a négy győztes nagyhatalom Berlinről folytatott 
tárgyalásaiba, amelynek eredményeképpen azok garantálták a Bonn és Nyugat-Berlin közötti nem-
politikai kapcsolatok fenntartását. Bahr meggyőzte Kissingert és a szovjeteket arról, hogy a jogi 
státuszról folyó eredménytelen vita helyett inkább a konkrét problémákra: a közlekedés, a nyugat-
német állami szervek jelenléte és a nyugat-berlini lakosok külképviselete kérdésére koncentráljanak. 
Bahr kiemeli, hogy a közép-kelet-európai országokkal való kapcsolatfelvétel után a négyhatalmi 
megállapodás volt az első multilaterális szerződés, amely megelőlegezte a Helsinki-folyamatot. 

Bevallása szerint céljai elérésében gyakran folyamodott a titkos diplomácia eszközéhez. Köz-
vetlen összeköttetésben állt Henry Kissingerrel, s ami talán még meglepőbb, a legfelsőbb szovjet 
vezetéssel is. Az összekötő feladatát egy Vjacseszlav Kevorkov nevű magas rangú KGB-funkcionárius 
látta el, akit még 1968-ban — tehát a bonni szociálliberális hatalomváltás előtt — bízott meg Jurij 
Andropov, hogy legmagasabb szinten létesítsen kapcsolatot az NSZK kormányával. A titkos csatorna 
már 1970-ben hasznosnak bizonyult, amikor az elakadni látszó moszkvai tárgyalásokat ennek a 
segítségével hozták újra lendületbe. Bár a német oldalon Walter Scheel külügyminiszter is tudomást 
szerzett a háttérinformációkról, Bahr elsősorban egyenesen kancellárjának jelentette azokat. Idő-
közben ő is mind jobban kiismerte a szovjet hatalmi hierarchiát, a döntéshozási mechanizmust, s 
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bizalmas értesüléseket szerezhetett a politikai bizottság tagjaitól és Brezsnyevtől. Ez a közvetlen 
csatorna Brandt visszalépése (1974) után is funkcionált, nemcsak Helmut Schmidt, hanem Helmut 
Kohl kancellár is többször igénybe vette, ez utóbbi már saját tanácsadóján, Horst Teltschiken 
keresztül. Bahr csak 1992-ben tudta meg, hogy Kevorkov közvetlen felettese Andropov volt, tehát 
a beszélgetések tartalmát a KGB is pontosan ismerte. Bahr szerint azonban az összekötő személyénél 
fontosabb volt a közvetlen kapcsolat ténye, mert az elhidegülés éveiben is megbízható információkat 
szereztek a Szovjetunióból és nem hivatalos szinten fenntartották a bizalmas viszonyt. Ezen a 
csatornán keresztül érték el például Szolzsenyicin kiutazását és a szovjetek afganisztáni bevonu-
lásuk előestéjén ezúton tájékoztatták Schmidt kancellárt. A könyvből az is kiderül, hogy az NDK 
állambiztonsági szolgálatának vezetője, Marcus Wolf is korán tudomást szerzett Egon Bahr titkos 
találkozóiról, de ennek jelentőségét — talán a nagy testvér iránti lojalitásból — igyekezett nem 
eltúlozni. Az NDK vezetői számára mindenesetre figyelmeztető lehetett Bonn és Moszkva bizalmas 
viszonya, mert rávilágított Bahr taktikájára, hogy az NSZK megnövekedett nemzetközi befolyását 
kihasználva a Szovjetunión keresztül gyakoroljon nyomást az enyhülést és a német-német közeledést 
gátló NDK-ra. 

Elsőként a két német állam alapszerződésének megkötése volt a cél. A tizenöt hónapig tartó 
maratoni tárgyalássorozatot az NSZK részéről Egon Bahr vezette, partnere Michael Kohl NDK-ál-
lamtitkár volt. Bonn hajlandó volt kormányszinten tárgyalni az NDK-val, de a teljes értékű nem-
zetközi jogi elismerést meg kívánta kerülni. Az új főtitkár, Erich Honecker a teljes elhatárolódás 
híve volt és mindenfajta közösséget elutasított a másik német állammal. Ezért a meglehetősen 
bonyolult jogi problémák és a nemzeti kérdés helyett inkább a gazdasági kapcsolatokról, a közle-
kedésről, a kulturális együttműködésről és a környezetvédelemről folyt a vita. Ezeken a területeken 
tett engedményekért cserébe Bonn hajlandó volt de facto elismerni a másik német államot. 

Egon Bahr ekkorra a kritikák kereszttüzébe került, nem utolsósorban titkos tárgyalásai 
miatt. Egyesek régimódi nacionalistának tartották, mások a nemzeti érdek elárulásával és túlzott 
engedékenységgel vádolták. A keleti szerződések ratifikálása a vártnál sokkal nehezebben ment, s 
az NSZK történetének talán legkeményebb belpolitikai csatározásai előzték meg. Bahr a megfeszített 
munkatempó miatt fizikailag is kimerült, több hónapos pihenőre kényszerült. Az igazi probléma 
számára azonban az volt, hogy az általa elképzelt és óriási lendülettel keresztülvitt keleti politika 
koncepciója az első lépcsőfok után kifulladni látszott. A kölcsönös leszerelési és haderő-csökkentési 
tárgyalások elhúzódtak, az Amerikai Egyesült Államok sem örült szövetségese megnövekedett sze-
repének és az alapszerződés megkötése után a Bonn és Kelet-Berlin közötti viszony még fagyosabbá 
vált. Ebben ugyanis az NDK csak szándéknyilatkozatot tett arról, hogy a kapcsolatok normalizá-
lásával párhuzamosan rendezi a gyakorlati és a humanitárius kérdéseket. A legfontosabb közülük 
a családegyesítés, a kiutazás és a politikai foglyok kivásárlása volt. Bahr a tárgyalások végső sza-
kaszában ígéretet kapott Michael Kohltól, hogy egy kiválasztott csoport elhagyhatja az országot. 
Bahr pedig javasolta, hogy a mindkét fél számára megalázó fogolyvásárlást — az eddigi gyakorlat 
helyett — az illetékes minisztériumok hatáskörébe utalják. A szerződés parafálása után az NDK 
részéről mindkét javaslat gyorsan feledésbe merült. 

Egon Bahr könyvében külön fejezetet szentel Herbert Wehnernek, Brandt és Schmidt mellett 
az SPD-vezetőség harmadik legfontosabb tagjának. Wehner a Kiesinger-kormány össznémet mi-
nisztereként már a hatvanas években felügyelte az ún. humanitáriánus kérdéseket. Frakcióveze-
tőként a szociáldemokrata párton belül hevesen ellenezte Bahr Moszkva felé orientálódó enyhülési 
politikáját. Nehezményezte Bahr állandó nemzetre való hivatkozását is, mert ez szerinte lehetet-
lenné tette az össznémet párbeszédet és az NDK kormányának felszámolására törekedett. Emlék-
iratában Bahr nem kisebb dolgot vet Wehner szemére, mint azt, hogy összejátszott Willy Brandt 
kancellár megbuktatásában és árulással vádolja a Honeckerrel való titkos kapcsolata miatt. Bizo-
nyítékul Wehner 1973 májusában Honeckernél tett látogatását, valamint ugyanezen év decembe-
rében az NSZEP főtitkárának írt memorandumát hozza fel. Honecker igen keményen nyilatkozott 
Bahrról, arroganciával és provokatív fellépéssel vádolta. Wehnerben sokkal alkalmasabb tárgyaló-
partnert látott, ennek köszönhetően a kiutazási-ügy a Honeckernél tett látogatás után egycsapásra 
megoldódott. Memorandumában Wehner bemutatja, hogyan próbálta meg a holtpontról elmozdítani 
az ún. „Németország-politikát". Ehhez felhasználta régi ismeretségét a nála hat évvel fiatalabb 
Honeckerrel, aki a Saar-vidéken beosztottja volt a náci rezsim elleni harcban, és felújította az 
össznémet-miniszter korából jól bevált, elsősorban humanisztikus célokat és a politikai foglyok 
megváltását szolgáló összeköttetéseit. 
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Bahr legfőbb vádpontját, miszerint decemberi memorandumát Wehner nem nyújtotta át 
Brandt kancellárnak, Heinrich Pothoff német történész a Bahr-emlékirat megjelenése után hatá-
rozottan cáfolta a Der Spiegelben közölt cikkében. A kancellár és a frakcióvezető megromlott 
viszonya ellenére Wehner Brandt tudomásával és jóváhagyásával használta azt a csatornát, amely 
közvetlenül az NDK első emberével teremtett összeköttetést. Bahr ekkorra mellékvágányra került 
és csak statiszta szerepet játszott a német-német színpadon. 

Bahr részletesen ír Brandt 1974-es lemondásának közvetlen okáról: a kancellár közelében 
dolgozó Guillaume NDK javára folytatott hírszerző tevékenységéről. A visszalépés egyéb lehetséges 
okaira (az országot sújtó gazdasági válság, a munkanélküliség problémája) nem tér ki. Az új kan-
cellár, Helmut Schmidt is igényt tartott a volt államtitkár munkájára, s Bahr az új kabinetben a 
gazdasági kapcsolatok minisztere lett. De ez a munkakör éppúgy nem volt testre szabott számára, 
mint a szövetségi ügyvivő posztja, ahol a párt és a kormány között kellett közvetítenie. Bahr csak 
1980-ban térhetett vissza a külpolitikához, amikor a német parlament leszerelési albizottságának 
vezetőjévé választották. Ezzel egyidejűleg tagja lett a nemzetközi béke és biztonság kérdésével 
foglalkozó Palme-bizottságnak. Ezekben az években enyhe változás történt elképzelésében: a nem-
zeti kérdés helyett a biztonság, a megváltozott nemzetközi helyzet miatt pedig az enyhülés katonai 
oldala került előtérbe. Mivel az atomkorszakban a háborű magában hordozza a kölcsönös pusztulás 
veszélyét, a biztonságot csak az ellenféllel együtt lehet biztosítani. Szerinte nem az elrettentés 
ideológiája, hanem a fegyverek elrettentő ereje akadályozza meg a háború kitörést. A kölcsönös 
biztonság megköveteli a fegyverkezés minőségi és mennyiségi leállítását, majd azok csökkentését, 
ezért Európában első lépésként meg kell kezdeni az atomfegyverek kivonását azokból az országokból, 
amelyek nem rendelkeznek fölöttük. Meg kell teremteni a hagyományos fegyverek egyensúlyát a 
NATO és a Varsói Szerződés között. A Palme-bizottság 1982-es jelentésében fontos szerepet kaptak 
Bahr gondolatai az atomfegyvermentes övezetek létrehozásáról, az egyoldalú és kölcsönös leszerelési 
megállapodásokról és az azok végrehajtását felügyelő ellenőrző bizottságok felállításáról. 

A közös biztonság elmélete később nagy hatással volt az új SZKP főtitkár, Mihail Gorbacsov 
biztonságpolitikai elgondolásaira. Másrészt az SPD — immár ellenzéki pártként — erről a kérdésről 
párbeszédet kezdeményezett az NSZEP-vel. Ennek eredménye egy vitairat lett, amely a békét és 
biztonságot legfőbb értékként és közös érdekként definiálta. Ezen kívül a pártállam — legalábbis 
szóban — elkötelezte magát a politikai vita kultúrájának a fejlesztése mellett. Ez a vitairat hivat-
kozásul szolgált a gyarapodó ellenzéki csoportosulások számára, akik nyíltan próbára tették a 
rendszer reform- és fejlődőképességét. Az új keleti politika mindenesetre szem előtt tartotta azt a 
feltevését, hogy a rendszer megváltoztatása csak a hatalmon lévők hozzájárulásával történhet; 1953, 
1956 és 1968 tanulságául az óvatos, ellenőrzött átalakulást tekintette az egyetlen járható útnak. 
Bahr elismeri, hogy ebben a tekintetben mind a szociáldemokraták, mind a kormányzó pártok 
jelentősen alábecsülték az ellenzék erejét és az alulról jövő demokratikus változtatás lehetőségét. 
A reformokat mereven elutasító NDK gyors összeomlásával és az egyesülés közeli lehetőségével 
sem számoltak. Bahr és több más politikus is a német egységet csak az új európai és biztonsági 
békerendszer keretében vélte megvalósíthatónak. A történelem azonban keresztülhúzta ezeket a 
számításokat. Bahr méltatja Kohl és Genscher érdemeit a német újraegyesítés gyors véghezvitelében, 
de szerinte a szociáldemokrata gondolatok is jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a meggyengített 
ideológiai struktúra és a vezetők gondolkodásmódjában végbement változás miatt a fordulatot a 
lehető legkisebb áldozattal sikerült végrehajtani. 

A keleti politika egykori tervezője — eredeti gondolataihoz híven — ma az összeurópai 
biztonsági rendszer problémájával foglalkozik. Könyve izgalmas számadás eddigi tevékenységéről 
és a szépen gyarapodó német történeti memoárirodalom értékes darabja. 

Szabó Zsolt 
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Tájékoztató 

Tisztelt Szerzőnk! 
1. A szerkesztőség szívesen veszi, ha a kézirati szöveget számítógépes szövegszer-

kesztővel készíti, s lemezen adja le. Amennyiben lehetséges, használja a Word 5.0, vagy a 
Word for Windows 2.0 (esetleg 6.0) szövegszerkesztőt. A szöveget balra zártan uja, s a kur-
ziválás, kövérítés és jegyzetszám-emelés kivételével azt ne formázza. 

2. Hagyományos kézirat esetében jól olvasható, kopott és halvány betűket nem tartal-
mazó, lehetőleg javítás nélküli szöveget adjon le, minél fehérebb papíron, mert a scanner 
csak jóminőségű, kontrasztos szöveget tud megfelelő hatásfokkal „beolvasni". 

3. A jegyzeteket folyamatos számozással készítse, és a tanulmány végére helyezze el. 
Ha Ön, tisztelt szerzőnk, szövegszerkesztővel u ja cikkét, azt kérjük, hogy a jegyzeteket a 
szöveg végére írja „hagyományos" formában, mert a szövegszerkesztő generált (automatikus) 
lábjegyzeteit a ventura-program nem fogadja el. 

4. Külön kéljük, hogy a teljes magyar abc-t használja kézirata elkészítésekor; ha nem 
rendelkezik vele, akkor az ékezeteket vékony fekete filctollal pótolja kéziratán; ha a kéziraton 
javítani kíván — s csak ebben az esetben — két példányban készítse azt el, és a második 
példányon tüntesse fel a javításokat. 

5. A kéziratban az évszázadokat — idézetek, tanulmány- és könyvcímek eredeti elő-
fordulásának kivételével — arab számmal tüntesse fel. A kurziválandó szöveget gépelés esetén 
aláhúzással jelölje, ha számítógéppel készíti, használja a kurziválási lehetőséget. (A jegy-
zetekben csak a szerzők nevét kurziváljuk, szerkesztőkét, összeállítókét, valamint címet 
nem!) 

6. Kérjük arra, hogy — a jelenlegi adózási jogszabályokat figyelembe véve — személyi 
adatait, vagy annak változásait (munkahelyi és lakáscímét, telefonszámát, beosztását, tudo-
mányos fokozatát, nyelvtudását és érdeklődési körét [ez utóbbi kettő a szerkesztőség számára 
nyújt információt arra vonatkozóan, hogy milyen témájú és nyelvű könyvet tud ismertetni 
a folyóirat hasábjain]) közölje a szerkesztőséggel. A munkahely és a tudományos fokozat meg-
jelölése az egyes számok munkatársi jegyzéke pontos összeállításához, az esetleges reklamációk 
elkerüléséhez is szükséges. 

7. A tanulmányokról és cikkekről — a szerzők tiszteletdíjának terhére — különlenyo-
matot készíttetünk. 

* * * 
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TANULMÁNYOK 

Diószegi István 

BISMARCK, ANDRÁSSY ÉS A BALKÁNI VÁLSÁG 
1875-1877-BEN* 

Az európai államszerkezet a 19. század folyamán mélyreható átalakuláson 
ment keresztül, és a dinasztiák Európája helyébe fokozatosan a nemzetek Euró-
pája lépett. Az átalakulást a nacionalizmus, a nemzeti összetartozás tudata ösz-
tönözte és szabályozta. A modern kor meghatározó áramlata először nyelvi-kul-
turális síkon jelentkezett, majd politikai tartalommal telítődött, és az önálló nem-
zeti állam megteremtésének igényével lépett fel. Akár úgy, hogy a széttagolt, apró 
államokban élő nemzettestet egyesítse, akár úgy, hogy azt kiszakítsa a történelmi 
fejlődés során kialakult dinasztikus konglomerátumokból. Ezt a tendenciát kü-
lönböző politikai megfontolások: partikuláris érdekek, vagy az önálló államiság 
bizonytalanságával kapcsolatos előfeltevések fékezhették ugyan és fékezték is, de 
végső soron nem téríthették le útjáról. Átmeneti akadályt, amint azt a lengyel 
kudarc 1831-ben, vagy a magyar 1849-ben illusztrálta, a hatalmi politika jelent-
hetett, de az utóbbi, kétarcúságából adódóan, az 1859-es olasz eset tanúsága sze-
rint, segítően is közreműködhetett. 

Ha valamely nemzeti mozgalom megfelelő erőforrásokkal rendelkezett és az 
egységes nemzetállam megteremtésére irányuló energiákat közös mederbe terel-
ték, akkor a partikuláris érdekekből származó visszahúzó erő, úgyszintén a ha-
talmi politikai ellenállás hatástalannak bizonyult, különösen ha az még rosszhi-
szemű és elhibázott számítással is párosult. A bismarcki Németország e különleges 
tényezők szerencsés összejátszásának köszönhette létrejöttét. Az 1871-es német 
egység persze nem volt tökéletes: nem foglalta magába a német etnikum egészét, 
ugyanakkor idegen nemzetrészeket is határai közé zárt, de ahhoz bőven elegen-
dőnek bizonyult, hogy elérje a birodalmi szintet, és behozza a nyugat-európai 
nemzeti államokkal szemben mutatkozó történelmi lemaradást. Közép-Kelet-Eu-
rópa és Kelet-Európa ebben a tekintetben nem tudott lépést tartani Közép-Eu-
rópával. A Habsburg monarchia, amelynek fenntartását, külpolitikai megfontolá-
soktól vezettetve, a birodalom nemzeteinek szinte mindegyike kívánatosnak ta-
lálta, 1867-ben Osztrák-Magyar Monarchiává alakult, ezzel kielégítette a magyar 
nemzeti törekvéseket, de nem volt képes arra, hogy megtalálja a teljes belső kon-
szolidációt biztosító berendezkedést. A cári Oroszország ebben a tekintetben visz-
szafelé haladt. Az 1863-as lengyel felkelés leverése után még az anyanyelv hasz-
nálatát is korlátok közé szorították, az újabb hódításokkal pedig méginkább hang-

* A szerző a tanulmány elkészítéséhez szükséges külföldi levéltári kutatásokat az OTKA támo-
gatásával végezte. 
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súlyossá tették a birodalom soknemzetiségű karakterét.1 Az amúgy is sivár kelet-
európai tablón a legsötétebb folt mégis Dél-Kelet-Európa volt. 

Dél-Kelet-Európa, a Balkán-félsziget és az Al-Dunától északra fekvő terület, 
az 1797-ben Ausztriához került Dalmáciát, valamint az 1830-ban függetlenségét 
elnyert Görögországot leszámítva, az Oszmán birodalomhoz tartozott. A 15. szá-
zad közepétől fokozatosan kialakult oszmán fennhatóságot némiképp korlátozta 
ugyan a régikeletű montenegrói, majd a 19. század elején elnyert szerb és román 
autonómia, de a térség legnagyobb részére változatlanul ránehezedett a közép-
kortól eredeztetett ázsiai despotizmus. Ez a rendszer régen elveszített már vita-
litását,de ahhoz elég szívósnak bizonyult, hogy részint helyi szervei révén, részint 
a mohamedán földesurak közreműködésével fenntartsa a középkori jobbágyságra 
emlékeztető gazdasági-társadalmi berendezkedést,2 és hogy korlátokat állítson a 
térség lakosságának túlnyomó többségét kitevő nem-mohamedán népesség nem-
zeti önmegvalósítása útjába. 

A korlátozásnak ez a fajtája persze nem a moszlimok találmánya volt. A 
nemzetiségek szabad nyelvhasználata elé, egyéb tilalmakról nem is beszélve, Eu-
rópa országaiban csaknem mindenütt akadályokat gördítettek, és a nyelvi unifor-
mizálás az állami politika rangjára emelkedett. Elég csak arra utalni, hogy a po-
roszok a dánokból jó németeket akartak faragni, hogy az oroszok még a hittan 
tanítását is csak az állam nyelvén engedélyezték, a franciák pedig a nagy forra-
dalom idején a nemzetiségi nyelveket egyenesen ki akarták pusztítani. Az Oszmán 
birodalom ebben a tekintetben még kivételnek számított: a nyelvi asszimilációra 
és a nyelvi uniformizálásra való törekvés itt ugyanis ismeretlen maradt. Az aka-
dályok egészen más természetűek voltak. A birodalom lakói a Koránban lefektetett 
alapelvek szerint igazhitűekre és hitetlenekre oszlottak, és ez a különválasztás 
jogi helyzetüket is meghatározta. Mai terminológiával élve a mohamedánok e-
gyenrangú állampolgárok voltak, a keresztények pedig minden állampolgári jogot 
nélkülöző alattvalók. A diszkrimináció a közélet minden területén jelentkezett: a 
keresztények nem viselhettek hivatalt, nem lehettek katonák, külön adót fizettek 
és a bíróságok előtt nem tehettek tanúvallomást. így ha a Balkán-félsziget más-
vallású és más nyelvet beszélő lakóit nem is fenyegette az a veszély, hogy európai 
módra megtérítik őket, a jogfosztottság, mai divatos kifejezéssel élve a kirekesz-
tettség, a nemzeti önmegvalósítás szempontjából nagyobb hátrányokkal járt, mint 
az európai államokban mutatkozó türelmetlen asszimiláció. A törvényen kívüli 
állapot ugyanis a balkáni népek számára lehetetlenné tette, hogy végigjárják a 
kulturális és politikai önszerveződés másutt szokványos útjait. Az oszmán uralom 
alatt álló Balkán-félsziget egy grandiózus gettóhoz volt hasonlítható, és az itt élő 
népek önkifejezésére egyetlen lehetőség maradt: a lázadás, a fegyveres felkelés.3 

Az a körülmény, hogy a Balkán-félsziget peremén autonóm fejedelemségek 
helyezkedtek el, valamelyest csökkentette az oszmán diszkriminációból az itt élő 
népekre háramló hátrányokat. Szerbia, Montenegró és Románia a szerb és bolgár 
kulturális és politikai szerveződés központjaivá váltak, és távlataiban az a lehe-
tőség is fennállott, hogy valamely fejedelemség a délszlávok Piemontjává nője ki 
magát. A kedvező szomszédság azonban csak módosította az alaphelyzetet, de azt 
nem változtatta meg. Annál is kevésbé, mert a balkáni népek nemzetté válásának 
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útjában nem az oszmán diszkrimináció volt az egyetlen akadály. A nemzettéválás 
és a nemzeti alapokon történő elkülönülés feltételei a belső adottságokból követ-
kezően itt kedvezőtlenebbek voltak, mint Európa bármely más égtáján. Először 
is a térség rendkívüli etnikai tarkasága miatt. Mindegyik lehetséges nemzetnek 
megvolt ugyan a maga etnikai centruma, de a történelem viharai az eredeti tele-
pülési rendszert alaposan megkeverték, és a jövendő nemzetrészeket a félsziget 
egészére, sőt azon túlra is, mindenfelé szétszórták. Koszovóban, a középkori szerb 
államiság bölcsőjében nagyobbrészt albánok éltek, a szerbek jelentős része a tö-
rökök elől Nyugat-Szlavóniába és Dél-Magyarországra menekült, az egykor a Ve-
lencei köztársasághoz tartozó Dalmáciában a horvát népesség közé olaszok éke-
lődtek, és Bulgáriától Hercegovináig terjedően részint a betelepülésből, részint az 
áttérésből adódóan jelentékeny mohamedán népesség is megvetette a lábát. To-
vábbi fogyatékosság volt, hogy a balkáni társadalmak úgynevezett csonka társa-
dalmaknak minősültek: hiányzott a birtokos nemesség, nem alakult még ki a 
tehetős polgárság, és a társadalom, az oszmán államhatalom exponenseinek szá-
mító birtokos réteget leszámítva, kizárólag paraszti népességből állott. A világi 
intelligencia hasonlóképp hiányzott. Az értelmiség kizárólag az oszmán államha-
talom által megtűrt papságból tevődött össze, de igazából ez sem lehetett a nem-
zetté formálódás gerjesztője, minthogy az egyházi hierarchia csúcsán a konstan-
tinápolyi görög patriarcha állott. 

A társadalom csonkasága és etnikai kevertsége önmagában is gátolta a nem-
zetté válást és a majdani területi elhatárolódást, a legnagyobb probléma azonban 
az volt, hogy a nyelv közössége, ami Közép-Kelet-Európában és Kelet-Európában 
a nemzettéválás bázisa volt, a Balkánon semmit sem számított. A bolgárok és a 
macedónok lényegében ugyanazt a nyelvet beszélték, de elválasztotta őket egy-
mástól a történelmi emlékezet, szerb és horvát viszonylatban, jóllehet közös nyel-
vük csak az írásmódban tért el, többet nyomott a latba, hogy a keleti, illetve a 
nyugati kultúrkörhöz tartoztak, a bosnyákok pedig, noha egy szót sem tudtak 
törökül, mindenekelőtt mohamedánoknak tartották magukat.4 A balkáni társa-
dalmakat belülről elválasztó mély szakadékok mellett az olyan ideológiák, mint 
a közös délszláv nyelvet és nemzetet tételező illirizmus, vagy a faji karaktert 
előtérbe állító pánszlávizmus, úgyszintén a hitéletet politikává transzformáló pán-
ortodoxizmus lehettek ugyan izgalmas gondolatkísérletek, eseteként még haté-
kony propagandaszólamok is, ahhoz azonban elégteleneknek bizonyultak, hogy a 
nemzettéválás hiányzó kötőanyagát helyettesítsék. A nemzeti identitástudat za-
varai közepette csekély esélye volt annak, hogy az erőfeszítéseket közös mederbe 
tereljék, és az érvényesülést, amint ezt napjaink jugoszláv tragédiája is mutatta, 
ne egymás rovására keressék. 

A szívósan ellenálló oszmán államhatalom és a belsőleg meghasonlott bal-
káni nemzeti mozgalom összecsapása nem az egyenlő felek küzdelme volt. Az 
utóbbinak csak külső hatalmi támogatás elnyerése esetén lehetett kilátása a si-
kerre. A bizakodásnak volt is alapja, hiszen a szerb autonómia 1812-ben a Török-
ország fölötti orosz győzelemből adódott, az 1830-as görög függetlenség a nagy-
hatalmi intervenció következménye volt, és a hűbéri függésben lévő Moldva és 
Havasalföld is azért egyesülhetett 1858-ban, mert a francia külpolitika azt saját 
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érdekében állónak találta. A hatalmi politikát azonban alapjában véve más szem-
pontok vezették, mint a külső segítségben reménykedő balkáni népeket. A hatal-
mak saját biztonsági és területi érdekeikhez igazodtak, és csak akkor helyezkedtek 
védnöki pozícióba, ha azt magasabb megfontolások szükségessé és indokolttá tet-
ték.5 

Dél-Kelet-Európa a keleti kérdés felmerülése, a 18. század vége óta a nagy-
hatalmi politika figyelmének tárgya volt, de nem önmagában, hanem az Oszmán 
birodalom egészének összefüggésében. Az egykor világhódító hatalom az 1683-ban 
Bécs előtt elszenvedett vereség óta védekezésbe szorult, hódításai jelentékeny ré-
szét elveszítette, de uralma 1870 körül is még mindig három kontinensre terjedt 
ki. Európában övé volt a Balkán-félsziget nagyobbik része, Ázsiában az oszmán 
törzsterületnek számító Anatólia mellett Mezopotámia és Arábia, Afrikában pedig, 
Tunisszal bezárólag, az egész északi partvidék. Mindez olyan stratégiai pozíciók 
birtoklásával járt együtt, mint a Fekete tengert és a Földközi tengert összekötő 
két tengerszoros, a Boszporusz és a Dardanellák, a Földközi tenger hajózását 
ellenőrző Ciprus, és az Ázsiával a legrövidebb szárazföldi, majd a Szuezi csatorna 
megépítése óta a közvetlen vízi összeköttetést biztosító Egyiptom. Egy olyan idő-
szakban, amikor Európa vezető hatalmait a biztonsági megfontolások, csakúgy 
mint a presztízs- és gazdasági szempontok hódításra ösztökélték, az Oszmán bi-
rodalom a maga értékes területeivel és stratégiai pozícióival különös jelentőséget 
kapott. Úgy is, mint a lehetséges szerzemények tárgya, de úgy is, mint a riválisok 
gyarapodásából előálló veszélyek forrása. Az egyéni szerzési vágy és a mások által 
indukált fenyegetés között keletkezett dilemma feloldására különféle képletek ke-
letkeztek. A két szélső pólust az Oszmán birodalom közmegegyezéses fenntartása, 
illetve konszenzusos alapon történő felosztása képviselte, de a két véglet között 
a legkülönbözőbb variációk helyezkedtek el. A fenntartás úgy, hogy valamely nagy-
hatalom egyedül vállal védnökséget fölötte, ezáltal gazdasági és politikai függő-
ségbe vonja, esetleg azon az áron, hogy a védnökség fejében zálogot vesz, vagy 
tisztára csak a status quo fenntartásából adódó előnyöktől vezettetve. A felosztás 
bilaterális vagy multilaterális alapon úgy, hogy területének bizonyos részeit erő-
szakkal elveszik, de úgy is, hogy egyénileg kísérlik meg a végleges megoldást. A 
variációkat nem választotta el kínai fal egymástól, és a különféle elgondolások 
számos ponton érintkezést találtak.6 

A keleti kérdés hosszú története során az elgondolás és a gyakorlat szintjén 
mindegyik variáció felmerült. Mivel a hatalmakban a szerzés vágya volt erősebb, 
az első időszakban inkább a részleges felosztással próbálkoztak. Ez történt II. 
Katalin és II. József közös törökellenes háborújában 1787-ben, I. Napóleon egyip-
tomi vállalkozása során 1798-ban, I. Sándor török háborújában 1812-ben, Lajos 
Fülöp egyiptomi kalandjában 1840-ben, úgyszintén III. Napóleon szíriai vállalko-
zása során 1860-ban. Az ellentétes pólust, a görög felkelés idején tanúsított kivé-
teles magatartástól eltekintve, a brit külpolitika képviselte. Erre részint a francia 
próbálkozásokkal szembeni averzió, részint az a megfontolás és remény késztette, 
hogy a konzervált Oszmán birodalmat közel-keleti brit előőrssé teheti. Az 1833-as 
Unkiár-Iszkelesz-i békeszerződés megkötése alkalmával ez a lehetőség Oroszor-
szág számára is felmerült. A metternichi Ausztriának, amely következetesen a 
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status quo fenntartásának álláspontjára helyezkedett, nem voltak ilyen messzire 
tekintő tervei. A soknemzetiségű birodalom a meglévő állapotok konzerválásával 
egyszerűen a balkáni nemzeti átalakulásból adódó lehetséges veszélyeket akarta 
kiküszöbölni. A hatalmi politika, igaz, csak egy alkalommal, konszenzusos meg-
oldást is talált. Az 1841-es tengerszoros egyezmény, amely megtiltotta a hadihajók 
áthaladását, végeredményben úgy volt felfogható, mint az Oszmán birodalom 
fenntartására irányuló közmegegyezés. De ennek ellentettje is nemsokára jelent-
kezett: I. Miklós 1844-es londoni látogatása során javaslatot tett az Oszmán bi-
rodalom teljes felosztására. Miután elutasításba ütközött, logikusan következett 
az egyéni úton megkísérelt végleges megoldás. A folytatás valamennyi érdekelt 
fél összefogása, a krími koalíció létrejötte és Oroszország háborús veresége lett, 
és ebből következően az, hogy az 1856-os párizsi béke az Oszmán birodalmat 
európai védnökség alá helyezte. Ezzel bár a lehetséges variációk száma jószerivel 
ki is merült, a hatalmi politikai természetét ismerve aligha lehetett azzal számolni, 
hogy a párizsi béke a keleti kérdésben az utolsó szót is kimondta.7 

A Balkán-félsziget keresztény népeinek sorsa, és egyáltalán a lehetséges bal-
káni nemzeti átalakulás soha nem tartozott a hatalmi politika elsődleges gondjai 
közé. Egyedül a görög felkelés 1821-ben váltott ki a megszokottól eltérő reagálást, 
amikor a philhellénizmus hullámai egész Európát elborították, de az 1827-es e-
gyüttes angol-francia-orosz fellépést már inkább az a félelem inspirálta, hogy a 
távolmaradás a rivális hatalmak esélyeit erősíti. Ami Dél-Kelet-Európában tör-
tént, az a hatalmi politika mellékterméke volt csupán, akár kedvező értelemben, 
amikor Szerbia 1812-ben a győztes orosz háború következtében jutott autonómi-
ához, akár kedvezőtlenben, amikor a párizsi békével a Balkán-félsziget fölötti osz-
mán fennhatóságot is bebetonozták. A Balkán-félsziget igazából csak az osztrák 
és az orosz diplomáciát foglalkoztatta, az előbbit úgy, mint a lehetséges terjesz-
kedés terrénuma és mint potenciális veszélyzóna, az utóbbit mint felvonulási terep 
és lehetséges érdekszféra. A különbség csak az volt, hogy míg Bécsben nevén 
nevezték a dolgokat, Pétervárott álszent módon a balkáni keresztények nehéz 
sorsái-ól beszéltek. Biztosra lehetett venni, hogy ha a keleti kérdés újra mozgásba 
jön, az érintett hatalmak ismét a magasabb érdekekhez igazodva foglalják el majd 
hadállásaikat. 

* 

A keleti kérdés az 1856-os párizsi béke óta nyugvóponton volt, és nem is-
métlődtek meg a korábbi évtizedek nagyszabású kezdeményezései. A nagyhatal-
mak figyelmét a Közép-Európában végbemenő átalakulás, a német és az olasz 
egység létrejöttének folyamata kötötte le, és az a kevés, ami az Oszmán biroda-
lommal kapcsolatosan történt, többnyire ezzel az átalakulással állt összefüggés-
ben. III. Napóleon 1858-ban azért szorgalmazta Moldva és Havasalföld egyesítését, 
hogy az olasz háború küszöbén nyugtalanítsa Ausztriát, Bismarck 1866 tavaszán 
az Ausztriával való leszámolást megkönnyítendő ültette a román fejedelmi trónra 
Hohenzollern Károlyt, és a párizsi szerződés Oroszország által kezdeményezett 
revíziójára is azért kerülhetett sor, mert Franciaország, a krími koalíció lelke, 
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1871-ben Németországgal szemben háborús vereséget szenvedett. Az Oszmán bi-
rodalom keresztény lakóinak megmozdulásai sem sok figyelemben részesültek, és 
az 1866-ban indult, évekig eltartó krétai felkelés például, Nyugat-Európában teljes 
közönnyel találkozott. A hatalmi politikát 1871 után is ez a tartózkodás és kö-
zömbösségjellemezte. A keleti kérdés azonban a tapasztalatok szerint nem csupán 
a nagyhatalmak kezdeményezése folytán jöhetett mozgásba. A sorsával elégedet-
len keresztény népesség lázadása hasonlóképp gyújtózsinór volt, amelytől az Osz-
mán birodalom egész korhadt épülete lángra lobbanhatott. Hercegovina ortodox 
keresztény népességének fegyveres felkelése 1875 júliusában ilyen gyújtózsinór-
nak bizonyult. 

Az újabb szerb történetírás azt a nézetet vallja, hogy a felkelésnek eredetileg 
nem volt nemzeti tartalma. Parasztlázadás volt ez szerinte, amelyet az elviselhe-
tetlen, a termés egyharmadára rugó adóterhek, és az oszmán államhatalom visz-
szaélései váltottak ki.8 A régebbi munkák szerzői viszont tudni vélték, hogy az 
osztrák, az orosz és a szerbiai agitátorok keze is benne volt a dologban, és ennek 
megfelelően a felkelésnek kezdettől volt egyfajta nemzeti színezete.9 Az újabb 
álláspont ellen szól az a körülmény, hogy a felkelés az ortodox parasztságra kor-
látozódott, holott a katolikusokra és a moszlim népesség egy részére is hasonló 
terhek nehezedtek, a régebbi munkák szerzőinek viszont a bizonyító anyaga na-
gyon sekélyes. Hogy kinek van igaza, nehéz eldönteni. Egy dolgot azonban biztosra 
lehet venni. Ha a külső tényezőnek volt is szerepe a mozgalom elindításában, 
1875 nyarán sem Bécsben, sem Pétervárott nem tartották kívánatosnak, hogy a 
balkáni kérdés újra mozgásba jöjjön. 

A Habsburg monarchia az 1856-os párizsi békét követően teljességgel a met-
ternichi tradíciókhoz igazodott, és makacsul ragaszkodott a balkáni status quo 
fenntartásához. Nem is lehetett ez másképp, hiszen a fontosabbnak tartott itáliai 
és németországi pozíciókat veszély fenyegette, és célszerűtlen lett volna az erők 
bármiféle szétforgácsolása. Ez a magatartás az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés 
létrejötte után sem változott. Beust továbbra is Németországra szegezte tekintetét 
— Andrássy magyar miniszterelnök több alkalommal meg is rótta ezért —, és a 
Balkán-félsziget csak úgy jött szóba számára, mint a nyugaton folytatott politika 
függvénye. A Franciaországgal való szövetséget Poroszország diszkreditálása cél-
jából a „keleti terrénumon" akarta létrehozni,11 de ez az elgondolás, amennyiben 
egyáltalán érintette az Oszmán birodalmat, annak integritását volt hivatva erő-
síteni.12 A Monarchiának, mint írta, nincsenek annexiós szándékai a szomszédos 
török tartományokat illetően, és kijelentette, hogy a császári és királyi kormány 
lesz bizonyára az utolsó, amely a szerződésekben rögzített határokat megváltoz-
tatni akarná.13 Ez az álláspont 1871-ben, a német egység létrejötte után annyiban 
módosult, hogy Beust ekkor már kívánatosnak vélte, hogy Dalmácia birtoklását 
megfelelő hátországgal megerősítsék, de Törökország fennmaradását változatla-
nul szükségesnek tartotta.14 A Beust helyébe lépő Andrássy eredetileg nem sokat 
adott a török integritást dogmának tekintő metternichi hagyományokra. Még mint 
magyar miniszterelnök elképzelhetőnek tartotta a Kelet természetes, vagyis nem-
zeti alapokon történő átrendeződését, és azt, hogy az ott lakó népek saját belátásuk 
szerint intézzék sorsukat.15 A másik osztrák tradícióval, hogy a Monarchia lépjen 



BISMARCK, ANDRÁSSY ÉS A BALKÁNI VÁLSÁG 1875-1877-BEN 5 6 3 

a felbomló Oszmán birodalom helyébe, hasonlóképp nem tudott mit kezdeni. Oly-
annyira nem, hogy Bosznia Szerbiának történő átengedését tartotta az osztrák-
magyar balkáni politika fundamentumának, és ezt az átengedést a gyakorlatban 
is kezdeményezte.16 Mindez persze az Oroszországgal feltételezett konfrontáció 
alárendeltségében történt így: viszonzásul Andrássy legalábbis a balkániak jóin-
dulatú semlegességére számított. Amikor közös külügyminiszter lett, nem beszélt 
többé a Balkán természetes átrendeződéséről, és Bosznia átengedése sem volt 
tovább a balkáni politika fundamentuma. Az Oroszországgal való fegyveres meg-
mérkőzés esetén, amivel változatlanul számolt, a kis balkáni országokat már az 
ellenségek közé sorolta, és Törökországot akarta felrázni az apátiából. A status 
quo politikához való visszatérést jelentette ez végeredményben, amit az is muta-
tott, hogy Bosznia-Hercegovina sokat emlegetett annektálásáról változatlanul 
nem akart tudni.17 A török integritás fenntartásának hagyományos politikája csak 
annyiban kapott új színt Andrássy gyakorlatában, hogy a külügyminiszter vigyá-
zott arra, hogy ez a politika ne látszódjék se túlságosan töröknek, se túlságosan 
kereszténynek.18 A balkáni terjeszkedéssel, Bosznia-Hercegovina annektálásával 
kapcsolatos elgondolások, amelyekben nem volt hiány katonai körökben,19 ezek-
ben az években nem gyakoroltak érdembeli befolyást a Monarchia külpolitikájára. 

A krími háborúban elszenvedett vereség után Oroszország is felhagyott 
azzal, hogy a keleti kérdést saját belátása szerint oldja meg. A nagyratörő tervek 
helyébe egyelőre a minimális célkitűzés, a párizsi szerződés hátrányos cikkelyei-
nek revíziója lépett. De itt is csak az apró lépések taktikájára nyílt lehetőség, 
amint azt a franciák oldalán a dunai fejedelemségek egyesítésében vállalt, egy 
nagyhatalomhoz méltatlan szekundáns szerep is mutatta. Az 1863-as lengyel fel-
kelés az addig hatékony ideológiai fegyvert is kivette a cárizmus kezéből. A szlávok 
oltalmazásáról hangoztatott szólamok elveszítették hitelüket, hiszen az oroszok 
a lengyelekkel szemben ugyanúgy jártak el, mint a törökök a szerbekkel és a 
bolgárokkal. Alighanem ennek a belső meghasonlásnak tudható be, hogy az orosz 
külpolitika az 1866-os krétai felkelés alkalmával nem helyezkedett a korábbi har-
sány keresztényvédő pozícióba, hanem megelégedett a tessék-lássék diplomáciai 
támogatással.20 A hatvanas évek közép-európai fegyveres konfliktusai, az oszt-
rák-olasz-francia, majd a porosz-osztrák háború egyébként is alkalmat adtak arra, 
hogy az orosz dinamizmust más irányba kanalizálják, és Pokrovszkijnak bizonyára 
igaza volt akkor, amikor a közép-ázsiai előrehatolását az Alvensleben konvencióval 
hozta összefüggésbe.21 A keleti kérdéssel kapcsolatos minimális orosz célkitűzés, 
a párizsi béke orosz szuverenitást sértő cikkelyeinek hatálytalanítása is a nyu-
gat-európai fejlemények, Franciaország háborús veresége és a hatékony német 
támogatás következtében érkezhetett céljához.22 Az 1871-es londoni szerződés, 
amelynek értelmében Oroszország újra hadiflottát tarthatott a Fekete tengeren 
és arzenálokat létesíthetett annak partjai mentén,23 mindamellett nem vezetett 
a hagyományos orosz terjeszkedő politika reneszánszához. Pétervárott változat-
lanul ahhoz tartották magukat, amit II. Sándor mondott 1870 augusztusában 
Chotek osztrák-magyar követnek: Törökország megoldott rejtély, és minden ami 
helyébe léphet, csak ismeretlen feladvány lehet.24 Ennek megfelelően nem óhaj-
tották külső eszközökkel siettetni az Oszmán birodalom esedékes felbomlását. 
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Megőrizzük századok óta meglévő jóindulatunkat balkáni hitsorosaink iránt, de 
nem bátorítjuk, és még kevésbé követjük őket kalandokra vezető ambícióikban, 
írta Gorcsakov a bécsi orosz követnek szóló utasításában.25 A Közép-Ázsiában 
jelentkező dinamizmus, amely a hetvenes években újabb hatalmas térségeket jut-
tatott Oroszországnak, nem fenyegette az Oszmán birodalmat. Igaza volt And-
rássynak, aki a Hiva elfoglalása miatt aggodalmaskodó bécsi angol nagykövetnek 
azt mondta, hogy ha az oroszok így akarnak eljutni Konstantinápolyba, nem a 
legrövidebb és legjobb utat választották.26 A hagyományos keleti politikának per-
sze szép számmal akadtak hívei. Mária Alexandrovna cárné és a trónörökös, a 
későbbi III. Sándor az orosz küldetéstudatnak hódolt,27 a diplomáciai testületben, 
egy önkényuralmi államban szokatlan módon sokan saját szakállukra dolgoztak,28 

és a pánszláv publicisztika is ébren tartotta a szláv kölcsönösség gondolatát.29 A 
II. Sándor és Gorcsakov által képviselt irányvonal mindamellett domináns maradt, 
és az ellentétes tendenciák, miként az Osztrák-Magyar Monarchiában, úgy Orosz-
országban sem változtatták meg a külpolitika alapvetően konzervatív jellegét. 

A törökországi status quo fenntartásában való kölcsönös érdekeltség vezetett 
az 1870-es évek első felében arra a diplomáciatörténeti kuriozitásra, hogy a Mo-
narchia és Oroszország egymásra talált a balkáni politikában. Mindkét részről 
volt ebben persze egyfajta kényszerűség, hiszen Andrássy eredetileg oroszellenes 
koalíciót akart létrehozni, II. Sándor pedig szívesebben flörtölt volna Angliával, 
de az érdektalálkozás végül is szoros együttműködésre vezetett. Andrássy és Gor-
csakov már az 1872 szeptemberi berlini találkozó alkalmával megállapodott 
abban, hogy a Balkánon a be nem avatkozás elvét követik,30 a schönbrunni e-
gyezményben pedig az álláspontok egyeztetését helyezték kilátásba arra az esetre, 
ha az európai békét veszély fenyegetné,31 és ez értelemszerűen a lehetséges bal-
káni zavargásokra vonatkozott. És a balkáni zavargások esetén, mint az 1873 
őszén keletkezett gradiskai incidens alkalmával is, valóban közösen jártak el, és 
együttesen igyekeztek kiegyenlíteni a boszniai ortodoxok és az oszmán hatóságok 
közötti ellentéteket.32 A kooperáció Ferenc József és Andrássy 1874 februári pé-
tervári látogatása alkalmával még tovább mélyült. Gorcsakov ezt követően a régi 
Habsburg jelszó, a „viribus unitis" szellemében kezdeményezte, hogy együttesen 
lépjenek fel a szerbiai felforgató elemekkel szemben.33 

Az 1870-es évek első felében kialakult egyetértés ellenére mind az orosz, 
mind az osztrák-magyar külpolitikában voltak olyan mozzanatok, amelyek arra 
utaltak, hogy egyik helyütt sem a status quo megőrzését tartják a balkáni politika 
egyedüli alternatívájának. II. Sándor 1874 májusában Londonba látogatott, és 
noha nem ismételte meg apja harminc évvel azelőtti ajánlatát, maga a jelenlét 
arra vallott, hogy nem idegen tőle a keleti kérdés valamiféle konszenzusos ren-
dezése.34 Bécsben 1875 januárjában katonai-politikai konferencia zajlott le, ame-
lyen maga Andrássy indítványozta, hogy a balkáni belső erjedés megindulása e-
setén annektálják Boszniát és Hercegovinát.35 A hercegovinai felkelés kirobbanása 
után is jócskán mutatkozott disszonancia. Pétervárott a felkelő tartományok ré-
szére adandó autonómia gondolatával kezdtek kacérkodni,36 az autonómia ter-
vekről értesülő Andrássy pedig meggyanúsította Oroszországot, hogy az visszatért 
a hagyományos expanzív politikához.37 A szélsőséges megnyilatkozások mellett 



BISMARCK, ANDRÁSSY ÉS A BALKÁNI VÁLSÁG 1875-1877-BEN 5 6 5 

mindamellett a józan és mérsékelt hangok mutatkoztak erősebbeknek. Andrássyt 
a bécsi orosz nagykövet révén biztosították, hogy Oroszország a balkáni kérdé-
sekben továbbra is kooperálni óhajt a Monarchiával,38 az osztrák-magyar közös 
külügyminiszter pedig leintette Rodich tábornok dalmáciai helytartót, aki azt ja-
vasolta, hogy élve az alkalommal, vonuljanak be a felkelő tartományokba.39 A 
mutatkozó bizalmatlanság ellenére tulajdonképpen egyetértettek abban, hogy le 
kell csendesíteni a forrongó tartományokat, csak a modus procedendiben mutat-
kozott ellentét. Ez is létrejött azzal, hogy a helyszíni orvoslásban állapodtak meg, 
és a konzulokat bízták meg azzal a feladattal, hogy fegyvernyugvásra bírják a 
felkelőket.40 Andrássy október 16-i jegyzéke, amely reformokat helyezett kilátásba 
Bosznia-Hercegovina keresztény lakói számára,41 hasonlóképp a Novikowal való 
előzetes egyeztetés eredményeként született.42 Hogy Pétervárott mégis olyan so-
káig vártak a beleegyezéssel, azzal magyarázható, hogy Gorcsakov távollétében 
Ignatyev befolyása erőteljesebben érvényesült.43 A kedvező döntés, ami december 
végére megszületett, Rainer E Schmidt állítása ellenére nem Bismarck rábeszé-
lésének és nem is Albrecht főherceg pétervári látogatásának tudható be,44 hanem 
egyszerűen annak, hogy II. Sándor a három császár szövetségének fennmaradását 
mindennél fontosabbnak tartotta.45 Miután 1876. január 31-én a párizsi szerző-
dést aláíró hatalmak nevében átnyújtották a Portának az Andrássy reformjegy-
zéket és az február 13-án beleegyezően válaszolt, a továbbiakban minden a fel-
kelőkön és az őket támogató Szerbián és Montenegrón múlott. A cári diplomácia 
olyan intenzitással támogatta az osztrák-magyar kezdeményezést, hogy az Bécs-
ben sem hagyott kívánnivalót maga után. Mindkét fejedelemség megtudhatta, 
hogy minden alapot nélkülöz az Oroszország és a Monarchia közötti nézeteltéré-
sekkel kapcsolatos feltételezésük,46 és hogy kalandor terveikhez Pétervárról 
semmi támogatást sem várhatnak.47 Hogy Andrássy kezdeményezése végül még-
sem érkezett céljához,48 a felkelők hajthatatlanságán, nem pedig az orosz támo-
gatáson műlott. 

* 

A Portának 1876. január 31-én átnyújtott reformjegyzéken, mint szignatá-
rius hatalomé, Németország aláírása is szerepelt. Mindez azonban nem jelentette 
azt, hogy Németországnak olyan elsődleges érdekei fűződtek volna a keleti kér-
déshez, mint a többi hatalomnak. Porosz, majd német szempontból kezdettől kö-
zömbös volt, hogy mi történik ebben a térségben, és ha Berlinben egyáltalán 
foglalkoztak a keleti kérdéssel, azt más külpolitikai problémák összefüggésében 
tették. Poroszország a várakozó semlegesség álláspontjára helyezkedett a krími 
háborúban, sem Oroszországhoz, sem a nyugati hatalmakhoz nem csatlakozott, 
és az akkor még frankfurti Bundestag delegátus Bismarck szempontjait követve 
főként azon volt, hogy Ausztria minél inkább diszkreditálja magát.49 Bismarck, 
már mint porosz miniszterelnök 1866-ban csak azért vette kézbe a szerb és a 
román kártyát, hogy Ausztriának kellemetlenkedjék,50 és ugyanezért flörtölt 
1868-ban Szerbiával, majd Romániával.51 Ez utóbbi nagyon balul ütött ki, és az 
Északnémet Szövetség kishíján agresszív kabinetháborúba sodródott Oroszország 
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oldalán.52 Bizonyára ez a tapasztalat diktálta a keleti kérdéssel kapcsolatos to-
vábbi óvatosságot, mert bár az orosz jóindulatot a porosz-francia háború idején 
azzal az ígérettel vásárolta meg, hogy támogatja a cári külpolitikát a párizsi szer-
ződés revíziójában, minden elkövetett, hogy e lépésre minél később kerüljön sor."53 

A frankfurti béke után nem volt többé szükség arra, hogy a Keletet bármilyen 
formában bevonja számvetéseibe, és ennek megfelelően a továbbiakban teljesen 
rezervált magatartást tanúsított. Az a kortársi és történetírói feltételezés, hogy 
1875 elején a Balkán-félszigetet mint kompenzációs objektumot akarta felhasz-
nálni, soha nem nyert beigazolást.54 

Az 1875 júniusában meginduló hercegovinai felkelést sem találták olyan e-
seménynek Berlinben, amely közvetlen német érdekeket érintett volna. A német 
gazdaság szempontjából a Balkán-félsziget közömbös térségnek minősült. A mos-
tari német konzul a német honosok érdekvédelmével kapcsolatos utasításra azt 
válaszolta, hogy az ő működési területén egyetlen német állampolgár sem talál-
ható.55 Az emberiességi szempontok, amelyek más országokban némiképp moti-
válták a külpolitikát, Németországban semmit sem számítottak. A szigorúan az 
államérdek kategóriáiban gondolkodó Bismarck, akit a határokon túli németek 
sorsa is hidegen hagyott, nem hatódott meg azon, hogy a balkáni keresztényeket 
atrocitások érik. Schweinitz már mint pétervári nagykövet feljegyezte, hogy azért 
nem hozakodott elő humanitárius javaslataival, mert tudta, hogy kormányát ki-
zárólag politikai meggondolások vezetik.56 A kis délkelet-európai államok pedig, 
amelyeket korábban kritikus helyzetekben felhasználtak, régóta nem szerepeltek 
már a német külpolitika sakktábláján. 

A balkáni válság a közvetlen érdekeltség nélkül is helyet kapott a német 
nagypolitikában.57 Németország az egyesítő háborúk eredményeként félhegemón 
státusba került, és azzal a dilemmával szembesült, hogy vagy stabilizálja ezt az 
előnyös, de bizonytalan pozíciót, vagy pedig kísérletet tesz arra, hogy megszerezze 
a teljes hegemóniát. A német külpolitika megnyilvánulásai 1871 után tulajdon-
képpen ennek a dilemmának a feloldására irányultak, de egyik vonatkozásban 
sem bizonyultak eredményeseknek. A félhegemón státus megszilárdítására irá-
nyuló kísérletek azon buktak el, hogy Franciaország nem volt partner ahhoz a 
kompenzációs ügylethez, amelyben Németország Elzász Lotharingia fejében Bel-
gium átengedését,58 illetve Tunisz francia megszerzését helyezte kilátásba,59 a 
hegemónia megszerzésére irányuló kísérletek pedig, amelyek sorozatos kardcsör-
tetés után az 1875 májusi preventív háborús fenyegetésben csúcsosodtak, a nagy-
hatalmak váratlanul kemény ellenállásán szenvedtek hajótörést. Ez utóbbi alka-
lommal az is kiderült, hogy a három császár szövetsége nemhogy a német hege-
móntörekvések hátvédjéül nem alkalmas, de még a félhegemón státus megszilár-
dítására sem használható. A balkáni válság, amely a nagyhatalmak figyelmét a 
perifériára terelte, megszabadította Németországot az ellene irányuló koalíció li-
dércnyomásától, sőt arra is lehetőséget kínált, hogy, az 1875 májusi retorzió meg-
ismétlődésének veszélye nélkül, újra megpróbálkozzék a Franciaországgal való 
végleges leszámolással. 

Már az első reagálásokban megmutatkozott, hogy a kezdődő balkáni válságot 
német szempontból nem tartják előnytelennek. Először is azért nem, mert Né-
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metország ezáltal kikerült a hatalmi politika fókuszából. Bismarck rögtön a her-
cegovinál felkelés után örömét fejezte ki, hogy most végre nem Németország Fran-
ciaországhoz való viszonya lesz a beszédtéma,60 és Bülow a kancellár instrukciói 
szerint azt írta Schweinitznek, hogy nagyon jó, hogy most az egyszer olyasvalami 
történik, ami nem tartozik Németországra.61 Hasznosnak ítélték Berlinben a bal-
káni válságot azért is, mert az a német külpolitika számára manőverezési lehe-
tőségeket kínált. Ha a tüz valóban fellángol, diktálta tollba Bismarck szeptember 
első napjaiban, a lehető leghosszabb ideig várakoznunk kell, és kezünket a tűznél 
melegíteni.62 A belső használatra szánt kijelentésen érződött, hogy Bismarck a 
válság elhúzódását és kiterebélyesedését tartja kívánatosnak. 

Az első gyakorlati lépéseket mindamellett még nem ezek a messzibbre te-
kintő elgondolások inspirálták. Schweinitz augusztus első napjaiban arra kapott 
utasítást, hogy mindent jelentsen, de semmiben se kezdeményezzen, és hogy csat-
lakozzék a Monarchia és Oroszország közös akcióprogramjához.63 Ennek megfe-
lelően a bécsi német nagykövet támogatásáról biztosította Andrássyt és Novikovot, 
akik úgy látták jónak, hogy a helyszínen működő konzulokat bízzák meg először 
a békéltető misszióval.64 Bismarck arra is kész volt, hogy Andrássy október 16-i 
kezdeményezését fenntartás nélkül támogassa.65 December elején elégedetten 
vette tudomásul, hogy Gorcsakov hajlandó kiküszöbölni Pétervárott a Monarchi-
ával szemben mutatkozó kisebb fenntartásokat, és biztosította az orosz kancellárt, 
hogy a német külpolitika nem kívánja a törökországi fejleményeket semmilyen 
irányba befolyásolni. Mint mondta, Németország elsősorban a három császár szö-
vetségének fenntartására törekszik, de attól is óvakodik, hogy a szövetségen belül 
bármelyik hatalmat majorizálják.66 

A német külpolitika a Monarchia és az Oroszország közötti kapcsolatok te-
kintetében valójában nem volt ennyire pártatlan, és inkább a Monarchia felé haj-
lott. Az utóbbi időszak kedvezőtlen tapasztalatai és főként Gorcsakov 1875 májusi 
„békementő" szerepe után ez nem is lehetett másképp. Andrássy Ausztriája eddig 
mind a francia, mind a római kérdésben több jóakaratot mutatott, mint Gorcsakov 
Oroszországa, diktálta tollba Bismarck 1875 augusztus elején,67 nyilvánvalóan 
még mindig a kellemetlen tavaszi eseményekre emlékezve. A Monarchia iránti 
preferenciában azonban a régi külpolitikai alapelv: a magyar befolyás és Andrássy 
pozíciója erősítésének kívánalma is szerepet játszott. A fentebbi levélben, miköz-
ben Andrássyt dicsérte, azt is sajnálattal állapította meg, hogy a Németország 
iránt barátságos magyarok nem állnak eléggé szilárdan az ügyek élén. Ez a kö-
zelítés a magyarázat arra, hogy a Törökországban egyébként emberileg természe-
tes reformokat nem tartotta a német külpolitika érdekében állóaknak. Attól tar-
tott ugyanis, hogy ezek a reformok nemkívánatos hatást gyakorolnak a Monarchia 
szláv népességére, és ezzel tovább gyengítik a magyar befolyást. Nagy körültekin-
téssel kell eljárnunk, írta szeptember elején, hogy Andrássynak ne okozzunk ne-
hézségeket és ne tegyük tarthatatlanná helyzetét.68 Ugyanez a törekvés volt ér-
zékelhető a balkáni krízissel kapcsolatos osztrák-magyar belső ellentétek tekin-
tetében. Nincs nyoma annak, hogy Bismarck tudott volna arról, hogy Rodich tá-
bornok a neki szóló instrukció ellenére továbbra is a felkelt tartományok meg-
szállását szorgalmazta, és hogy Andrássy a tábornokot olyan egérhez hasonlította, 
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amely csak a szalonna szagát érzi, de nem veszi észre a felállított egérfogót.69 A 
német kancellár, miként a bécsi orosz nagykövet is, csak arról szerezhetett tudo-
mást, hogy a katonai körökhöz közelálló szláv és klerikális lapok hasonló hang-
nemben cikkeznek, de ez elég volt neki ahhoz, hogy megértse, hogy megint And-
rássy ellen megy a játék. Ezért amikor a külügyminisztériumhoz közelálló német 
lapok is az okkupációt kezdték ajánlani, hivatalos nyilatkozatot tett közzé, amely-
ben az állt, hogy ezek a javaslatok nem fejeznek ki egyebet, mint az újságírók és 
lapszerkesztők magánvéleményét.70 

Az osztrák-magyar külpolitikára hatást gyakorló belső erőkre Bismarck a 
továbbiakban is figyelmet fordított. December elején Hohenlohe herceg párizsi 
német nagykövet annak a véleményének adott kifejezést, hogy az ausztriai ult-
ramontán köröknek jól jönne, ha a Monarchia belekeverednék a keleti bonyodal-
makba. Bismarck azt válaszolta, hogy ő is úgy gondolja, hogy az ultramontánok 
és a lengyelek sürgetik az aktív keleti politikát, ugyanazok, akik a magyar befolyás 
és különösképp a keleti terjeszkedést elutasító Andrássy ellen dolgoznak. Mindezt 
azért, hogy az uralkodót és a hadseregben levő régi osztrák irányzatokat meg-
nyerve, keresztülvigyék Andrássy megbuktatását. Hogy mennyire sikerült And-
rássy pozícióját megrendíteni, azt a kancellár Berlinből nem tudta megítélni, de 
úgy vélte, hogy ezen irányzatok fölülkerekedése a béke szempontjából a legna-
gyobb veszéllyel járna.71 

Ujabb hangsúlyozott kiállás volt ez Andrássy mellett, aminek jelentőségét 
az sem csökkenti, hogy, bizonyára elfogultságból, a lengyeleket is az osztrák-ma-
gyar külügyminiszter ellenfelei közé sorolta. Novikov, aki a cseheket gyanúsította 
hasonló szándékkal, ebben a tekintetben megbízhatóbban ítélt.72 Hasonlóképp 
rossz nyomra lépett Bismarck akkor, amikor a sok kedvező megnyilvánulás után, 
minden átmenet nélkül kételkedni kezdett Andrássy Németország iránti lojalitá-
sában. A kancellár 1876 elején bizonyos jelekből arra következtetett, hogy And-
rássy és Gorcsakov közelebb akar kerülni egymáshoz, mint Németországhoz. Gor-
csakovon nem csodálkozott, hiszen az orosz kancellár többször tanújelét adta fran-
cia vonzalmainak, de Andrássyt nem értette. Mint mindig, most is túlkombinálva 
a dolgot feltételezte, hogy Andrássy talán azt hiszi, hogy mégis a német külügy-
minisztériumból inspirálták a Bosznia-Hercegovina annektálására biztató újság-
cikkeket, azzal a céllal, hogy a Monarchiának csapdát állítsanak és megzavarják 
annak Oroszországhoz fűződő kapcsolatait. Schweinitz mindenesetre utasítást ka-
pott, hogy tisztázza, van-e valami alapja az Andrássyval kapcsolatos berlini felté-
telezésnek.73 A bécsi nagykövet rögtön válaszolt és azt írta, hogy ezidáig semmi 
nyomát nem tapasztalta az Andrássynak tulajdonított szándékoknak.74 Nem is 
tapasztalhatta, hiszen Andrássy 1875 augusztusa óta, amikor felfedezni vélte az 
orosz expanzív tendenciák újraéledését, ismét mélységesen bizalmatlan volt a cári 
nagyhatalommal szemben, és csak kényszerből kereste a konszenzust.75 

A bécsi német nagykövet utóbbi években írt jelentéseit olvasva olyan benyo-
más támadhat, hogy Schweinitz az osztrák-magyar külügyminiszter ügyvédje volt 
Berlinben. Legutóbb, 1875 decemberében is szinte elragadtatással írt Andrássyról, 
aki szerinte csodálatra érdemes magabiztossággal nézett szembe mindenféle belső 
és külső nehézséggel, és töretlenül bízott a Monarchia erejében és életképességé-
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ben.76 Az Andrássyt nagyrabecsülő Schweinitz nem tudhatta, hogy bécsi napjai 
meg vannak számlálva. Andrássy még 1875 májusában, arra hivatkozva, hogy a 
nagykövet téves információkat küld Berlinbe, Schweinitz visszahívását kérte,77 

és ezt a kívánságát az év folyamán többször megismételte.78 Bismarck elengedte 
a füle mellett a kérést. Az első reklamációra azt válaszolta, hogy Schweinitz Ber-
linben sokkal inkább osztrák, mint amilyennek Bécsben hiszik,79 a további sür-
getéseket pedig egyszerűen válasz nélkül hagyta. Andrássy kívánsága végül mégis 
teljesült, de nem politikai, hanem személyi okok miatt. Reuß pétervári német 
nagykövet a szász-weimari nagyherceg lányát szándékozott feleségül venni, és ez 
tarthatatlanná tette helyzetét az orosz fővárosban. A szász-weimari nagyherceg 
ugyanis közeli rokonságban volt a cári családdal, és II. Sándor az udvari illem-
szabályokkal nem tartotta összeegyeztethetőnek, hogy a cárné unokatestvére úgy 
szerepeljen, mint az egyik nagykövet felesége. A cár Reuß helyébe Schweinitzet 
tartotta kívánatosnak, aki a hatvanas években katonai attasé volt Pétervárott, és 
ott nagy megbecsülésnek örvendett. A cár kívánságát Bismarck is teljesíthetőnek 
tartotta. Ügy gondolta, hogy Schweinitz feleségének zárkózottsága, ami a nagy-
követ bécsi helyzetét megnehezítette (Andrássy reklamációjából csupán ennyit 
fogadott el), Pétervárott nem jelent akadályt, mert ott kevesebbet számít, hogy 
milyen egy nagykövet felesége.80 Kézenfekvő lett volna, hogy Reuß jöjjön Schwe-
initz helyébe Bécsbe, de ezt meg Andrássy utasította el, mert attól tartott, hogy 
az eddigi pétervári nagykövet túlságosan orosz szemmel nézi majd a Monarchia 
viszonyait. Az volt egyébként a kívánsága, hogy a jövendő német nagykövet gazdag 
arisztokrata legyen, aki képes arra, hogy olyan nagy házat vigyen Bécsben, mint 
Vogüé, az újonnan kinevezett francia nagykövet.81 Bismarck ezt a személyt Otto 
von Stolberg-Wernigerode grófban, a porosz Herrenhaus elnökében találta meg, 
és ebben a tekintetben nem választott rosszul. Stolberg rövidesen kibérelte a 
Wallnerstrassén lévő, hetvenkilenc szobát számláló Pálffy palotát, és valóságos 
németbarát társasági központot hozott létre.82 Schweinitz csak az utolsó pillanat-
ban tudta meg, hogy Andrássy kifejezett kívánságára kell távoznia, és hat év 
szolgálat után 1876 februárjában keserű szájízzel hagyta el a nagyon szívéhez 
nőtt császárvárost.83 

Bismarck gyanújának, hogy a Monarchia közelebb akar kerülni Oroszország-
hoz, mint Németországhoz, a január 2-i levélben jelzett okok mellett az adhatott 
alapot, hogy Albrecht főherceg ismét Pétervárra utazott. A látogatásra az adott 
alkalmat, hogy a cár 1875 decemberében ünnepelte huszonöt éves Szent György 
lovagrendi tagságát. Az osztrák főherceget Berlinben a németellenes irányzat fő 
képviselőjének tartották, és nem is minden ok nélkül. A főherceg mielőtt útrakelt, 
elismerően beszélt a cár 1875 májusi békementő szerepéről, és elmarasztaló jelzők 
kíséretében azt állította Bismarckról, hogy egyenetlenséget akar szítani a Monar-
chia és Oroszország között.84 Ha azonban Bismarck erre az utazásra alapozta 
feltételezését, elhamarkodottan ítélt. Andrássy dezinformálta ugyan Novikovot, 
amikor azt mondta neki, hogy a főherceg minden politikai megbízatás nélkül megy 
az orosz fővárosba, de a küldetésnek nem volt semmilyen németellenes tartalma.85 

Bármi is váltotta ki azonban a kancellár gyanakvását, felhagyott eddigi tartózko-
dásával, és mégiscsak véleményt nyilvánított a balkáni válság lehetséges megöl-
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dásáról. Russell berlini angol nagykövettel beszélgetve 1876. január 3-án feleresz-
tette azt a kísérleti léggömböt, hogy a Monarchia szállja meg a felkelő tartomá-
nyokat, Oroszország szerezze vissza Besszarábia déli részét, Anglia pedig vesse 
meg lábát Egyiptomban,86 és elgondolását három nap múlva a berlini orosz nagy-
követ, Oubril előtt is szóbahozta.87 Ez alkalommal, nyilvánvalóan azért, hogy a 
gyanakvás magvát az oroszokban is elültesse, arra is utalt, hogy Andrássy bizo-
nyára nem hátsó gondolatok nélkül fogalmazta meg reformjavaslatait. Ötletek 
voltak ezek persze, nem konkrét javaslatok, de a szondirozás arra vallott, hogy 
Bismarck valamilyen módon hozzá akart járulni a balkáni bonyodalom megoldá-
sához. Minden bizonnyal azért, mert attól tartott, hogy a krízis elhúzódása a 
Németország szempontjából hátrányos hatalmi kombinációk kialakulását vonhat-
ja magával. A próbálkozás nem járt eredménnyel. Londonból válasz sem érkezett, 
Gorcsakov pedig visszautasította a kéretlen közvetítést.88 

Bismarcknak annyiban mégis igaza lett, hogy Andrássy reformjegyzéke nem 
hozta meg a várt eredményt, és április elején Boszniában és Hercegovinában ki-
újultak az ellenségeskedések. A krízis azonban most más méreteket öltött, mint 
az előző esztendőben. Szerbia és Montenegró, amely eddig csak titokban támo-
gatta a felkelőket, nyíltan kiállt hitsorosai mellett, válaszul a török kormány áp-
rilis 18-án határozatba vette, hogy fegyveres retorziót alkalmaz a két engedetlen 
vazallus fejedelemség ellen.89 Oroszország úgy látta, hogy becsülete és méltósága 
forog kockán,90 ezért szakítva eddigi tartózkodásával, értésre adta, hogy nem tűri 
el Szerbia és Montenegró összetörését.91 A lokalizált felkelés helyett most a bal-
káni háború, sőt a nagyhatalmi fegyveres beavatkozás kontúrjai rajzolódtak ki. 

A januári sikertelen közvetítő próbálkozás kudarca után Bismarck vissza-
zökkent korábbi passzivitásába, de a nyugtalanító hírek megint arra késztették, 
hogy véleményt nyilvánítson a balkáni válság német szempontból kívánatos meg-
oldásáról. Az uralkodó számára 1876. április 24-én készített terjedelmes emléki-
ratában, nyilván az Andrássy-jegyzék kudarcától impresszionálva megállapította, 
hogy a törökök kényszer alkalmazása nélkül semmit sem hajlandók tenni a ke-
resztény lakosság sorsának javítása érdekében. Azt a lehetőséget, hogy kívülről 
alkalmazzanak kényszert a törökökkel szemben, nem tartotta célravezetőnek, 
mert mint írta, az osztrák-magyar fellépés Oroszországban váltana ki nyugtalan-
ságot, az orosz viszont a Monarchiában, az együttes eljárás pedig a nyugati ha-
talmak ellenállásába ütközne. Úgy vélte viszont, hogy ha a felkelők kényszerítenék 
ki az engedményeket, akár azon az áron, hogy igénybe vennék Szerbia és Mon-
tenegró fegyveres segítségét, nem veszélyeztetné az európai békét, éppen ezért a 
hatalmaknak nem kellene megakadályozniok a két fejedelemség beavatkozását. 
A kancellár a keresztény lakosság katonai esélyeit kedvezőnek ítélte és úgy látta, 
hogy bármiféle halogatásból csak a törökök húznának hasznot. Hogy milyen meg-
gondolások késztették Bismarckot a belső balkáni megoldás preferálására, egyér-
telműen kiderül az emlékirat argumentációjából. Első helyen megint az osztrák-
magyar vonatkozás állott. A kancellár attól tartott, hogy az elhúzódó válság a 
Monarchia délszláv népességét is magával ragadja és veszélybe sodorja a birodalom 
belső békéjét. Ugyanezért vélte elfogadhatatlannak a felkelő tartományoknak a-
dandó, az oroszok által szorgalmazott autonómiát. A régi aggodalomhoz most 
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újabb is társult: a félelem attól, hogy a keresztény lakossággal szembeni török 
kegyetlenkedések mozgásba hozhatják a német, és főként az orosz közvéleményt. 
A német közvéleményre feltehetően csak a szimmetria kedvéért utalt, igazából 
az orosztól tartott. Pétervári évei alatt szerzett tapasztalatai alapján nagyon jól 
tudta, hogy ez a közvélemény képes arra, hogy az orosz kormányt letérítse a 
hagyományos hatalmi politika vágányáról. Az emlékirat nem akcióprogram volt, 
hanem csak helyzetanalízis és azzal zárult, hogy Németországnak továbbra sem 
kell tartózkodó állásából kilépnie.92 A bennefoglaltak mindamellett jelezték, hogy 
a német külpolitika adandó alkalommal milyen irányba kívánja befolyását érvé-
nyesíteni. 

Az alkalom rövidesen elérkezett. Ugyanazon a napon, amikor Bismarck a 
felterjesztést készítette, II. Sándor jelezte Schweinitznek, hogy a helyzet komoly-
ságára való tekintettel célszerűnek tartaná, ha Bismarck, Andrássy és Gorcsakov 
tanácskozást tartana Berlinben.93 Bismarck 1875 május óta nem tudott gyanakvás 
nélkül gondolni Gorcsakovra és Oroszországra,94 a cár kezdeményezését mégsem 
utasíthatta vissza. Andrássy, akit már korábban értesítettek, ugyancsak beleegye-
zően válaszolt, bár eléggé őszintétlenül azt mondta Novikovnak, hogy attól tart, 
hogy a „nagy Bismarck" agyonnyomja majd az eszmecserét. Az osztrák-magyar 
külügyminiszter szavait készpénznek vevő orosz nagykövet azt válaszolta erre, 
hogy a cár jelenléte biztosíték arra, hogy a német kancellár ne ékelődjék Oroszor-
szág és a Monarchia közé.95 

Hogy mennyire őszintétlen volt Andrássy, megmutatkozott abban, hogy Bis-
marck invitációjára minden további nélkül hajlandó volt arra, hogy az oroszok 
érkezése előtt két nappal a német fővárosba utazzék.96 Lehet, hogy Andrássy 
többet várt az előzetes eszmecserétől, de Bismarck csak arról akart tájékozódni, 
hogy az április 24-i felterjesztésben foglalt, a Monarchia szempontjából kedvező-
nek vélt elgondolásai mennyiben vágnak egybe az osztrák-magyar külügyminisz-
ter felfogásával. A május 10-én tartott háromórás megbeszélésen a törökök elleni 
külső kényszert, a szerb-montenegrói fegyveres beavatkozás lehetőségét nem 
hozta szóba, de ezen kívül felterjesztésének csaknem minden pontját végigtesz-
telte.97 Miután előrebocsátotta, hogy Németország nem óhajt a Monarchia és az 
Oroszország közötti választás kényszerhelyzetébe kerülni, először azt közölte, 
hogy a felkelők kívánságait tekintetbe vehetőeknek tartja és úgy gondolja, hogy 
azok a Monarchia szempontjából is inkább elfogadhatóak, mint autonóm országok 
létesítése. Ez utóbbit Andrássy bizonyára megnyugvással hallotta, de nem erre 
reagált, hanem azokat a nehézségeket taglalta, amelyek a felkelők kívánságainak 
teljesítésével járnának együtt. (A felkelők még április elején hét pontban fogal-
mazták meg kívánságaikat, köztük a török csapatok mozgáslehetőségeinek kor-
látozását, és ezek nagy részét Andrássy elfogadhatatlanoknak minősítette.)98 Ezt 
követően Bismarck anélkül, hogy saját véleményét érzékeltette volna, megkérdez-
te, hogy Andrássy elfogadhatónak tartaná-e azt, hogy a Monarchia egyedül, vagy 
Oroszországgal együtt intervenciót hajtana végre. Andrássy mindkét lehetőséget 
elutasította, hasonlóképp azt is, hogy az olaszok lépjenek fel mint béketeremtők. 

A továbbiakban kiderült, hogy Andrássynak, a Novikovnak mondottakkal 
ellentétben, nem Bismarcktól volt félnivalója. Az osztrák-magyar külügyminiszter 
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másnap, május 11-én a cárral tárgyalva még közös hangot talált, de Gorcsakovnál 
teljes értetlenségbe ütközött. Az orosz kancellár egy olyan, a hatalmak által a 
török kormánynak átnyújtandó jegyzéktervezetet olvasott fel előtte, amely teljesen 
figyelmen kívül hagyta a Monarchia szempontjait. A tervezetben egyebek mellett 
a felkelő tartományoknak adandó autonómiáról volt szó, valamint a törökök ellen 
alkalmazandó szankciókról, így a hatalmak által végrehajtandó szárazföldi és ten-
geri fegyveres intervencióról." Andrássy azon nyomban visszautasította az egé-
szet, és az uralkodónak azt táviratozta, hogy Gorcsakowal szemben számít II. 
Sándor és Bismarck támogatására.100 Hogy a német támogatást hogyan szerezte 
meg, azt a már hazaérkezése után készített beszámolójában meglehetősen kiszí-
nezett és dramatizált változatban adta elő. Miután egész éjjel le sem hunyta a 
szemét, május 12-én reggel elment Bülowhoz (azért nem Bismarckhoz, mert a 
kancellár mindig a déli órákig aludt), és valóságos kirohanást rendezett. A Gor-
csakov-memorandumot a külügyi államtitkár előtt Ausztria nyakába vetett hu-
roknak nevezte, amelyet, mint mondta, még akkor is szétszakít, ha Németország 
szembe kerül azzal a döntéssel, amit mindenképpen el akar kerülni, és választani 
kényszerül a Monarchia és Oroszország között. Őt még azt sem érdekli, ha Orosz-
országot választják. Az indulatos szavaktól meglepődött Bülow csak annyit tudott 
válaszolni, hogy ez esetben az egész német közvélemény ellenük fordulna.101 

Az utólag készült beszámoló egyértelműen azt sugallja, hogy Andrássy a 
Monarchia és Oroszország közötti választás kényszerhelyzetének előidézésével 
érte el, hogy Bismarck ne támogassa Gorcsákov memorandumát. Valójában az 
osztrák-magyar külügyminiszter nyitott kapukat döngetett, mert a kancellárnak 
részint a Monarchia érdekeire, részint a lehetséges nemzetközi bonyodalmakra 
való tekintettel különben sem állt szándékában, hogy hozzájárulását adja az au-
tonómia tervekhez és a külső hatalmi intervencióhoz.102 így Gorcsákov a maga 
elgondolásaival tulajdonképpen kezdettől elszigetelve állt, és ha ebben az ügyben 
Andrássy személyes teljesítményéről egyáltalán szó lehet, az inkább abban mu-
tatkozott, hogy az orosz kancellárral szemben II. Sándorral is szót tudott érteni. 
Mindenesetre május 12-én délután Gorcsákov Andrássy szerint már puha volt, 
mint a vaj,103 és hozzájárulását adta saját jegyzékének az osztrák-magyar külügy-
miniszter által eszközölt átdolgozásához. A három hatalom nevében készített, a 
párizsi szerződést aláíró hatalmak által jóváhagyandó, berlini memorandum néven 
ismertté vált okmány kéthónapos fegyverszünetet indítványozott, koncedálta a 
felkelők követeléseinek némelyikét, és a fegyverszünet eredménytelenségének e-
setére homályosan megfogalmazott diplomáciai szankciókat helyezett kilátás-
ba.104 

A berlini memorandum Németország hozzájárulását is bírta, de csak any-
nyiban egyezett Bismarck elgondolásaival, hogy nem tartalmazott a Monarchia 
szempontjából hátrányos kötelmeket. Éppen ezért a válság megoldását csak mér-
sékelten mozdíthatta elő. Feltehető, hogy Bismarck előre látta, hogy az osztrák-
magyar-orosz egyezkedés más eredményre nem vezethet, ezért még a hármas 
egyeztetés előtt előhozakodott a hatékonyabbnak vélt terápiával. Nem volt ez 
egyéb, mint a januári, akkor még sikertelen próbálkozás:105 az annektálások útján 
végbemenő rendteremtés. Bismarck már az első találkozás alkalmával közölte 
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Andrássyval, hogy ha más megoldás nem lehetséges, Németország nem lenne 
ellene annak, hogy a Monarchia is, Oroszország is egy-egy területet megszerezzen 
magának. A lehetséges osztrák-magyar szerzeményt nem nevezte néven, de orosz 
vonatkozásban meg is mondta, hogy Besszarábiára gondol. Tudata, hogy ezzel 
kapcsolatban kérdést intézett Pétervárhoz, és bár még nem kapott pozitív választ, 
úgy látja, hogy az ajánlat nem ütközik nemtetszésbe. A kérdésre, hogy Ferenc 
József el tudná-e ezt fogadni, Andrássy azt felelte, hogy azt hiszi, igen.106 Az 
ajánlattal Bismarck igencsak érzékeny húrokat pendített meg. II. Sándor égett a 
vágytól, hogy eltüntesse a párizsi szerződés utolsó szégyenfoltját,107 Andrássy 
pedig, noha utóbb állandóan viaskodott Rodich tábornokkal a bevonulás miatt, 
ha már egyszer a nagy délszláv állam létrejötte és az annexió között kellett vá-
lasztania, amint az az 1875 januári konferencián is megmutatkozott,108 inkább 
az utóbbi felé hajlott. Hogy valamikor a balkáni népekre akarta bízni saját sorsuk 
intézését,109 arra talán már nem is emlékezett. Miután Bismarck így előkészítette 
a terepet, az osztozkodás az Andrássy és a Gorcsakov közötti megbeszélésnek is 
témája lett. Gorcsakov megígérte, hogy nem ellenzi Török-Horvátország (Bosznia 
katolikusok által lakott nyugati részének) annektálását,110 Andrássy pedig nem 
emelt kifogást az ellen, hogy Oroszország újra birtokba vegye Besszarábia azon 
részét, amelyet 1856-ban elcsatoltak tőle.111 „Kezdetnek elég" - táviratozta Bécs-
be Andrássy,112 ami arra vall, hogy lelke mélyén mindig valami ilyesmit akart. 
Bizonyára Gorcsakov is. De hogy a két hatalom az osztozkodásban, a válságme-
nedzselésnek ebben a tizennyolcadik századi formájában ilyen könnyen egymásra 
talált, abban Bismarck közvetítése is szerepet játszott. 

* 

Május 13-án délután egy órakor az angol, francia és olasz nagykövetek Bis-
marck invitálására megjelentek a német külügyminisztérium épületében, ahol a 
kancellár társaságában Gorcsakovot és Andrássyt is üdvözölhették. Bismarck rö-
viden vázolta előttük az összejövetel célját, majd Gorcsakov, mint a kancellárok 
doyenje ecsetelte a keresztény hatalmak összefogásának szükségességét, Jomini 
pedig felolvasta a berlini memorandumot. A nagykövetek, amint ez ilyenkor szo-
kásos, kijelentették, hogy instrukció hiányában csupán referálni tudnak a hallot-
takról, de kifejezték meggyőződésüket, hogy a memorandumban foglaltak kormá-
nyaiknál elfogadásra találnak.113 Az előrejelzés csak részlegesen vált be. A francia 
és az olasz hozzájárulás két napon belül megérkezett, de a brit kormány előbb 
köntörfalazott, majd május 19-én közölte, hogy nem kíván csatlakozni a hatalmak 
együttes eljárásához.114 

Diplomáciai körökben az a hír járta, hogy az angol elutasítást formai okok 
motiválták. A kormány sértőnek találta, hogy távirati úton szólították fel arra, 
hogy csatlakozzék a három hatalom által meghozott határozathoz. Anglia nem 
Montenegró vagy Monaco, mondotta állítólag Disraeli brit miniszterelnök.115 

Lehet, hogy ez az epés megjegyzés valóban elhangzott, az elutasítás valódi indí-
tékai azonban sokkal mélyebben gyökereztek. Anglia számára az 1815-ös bécsi 
kongresszus óta valóságos külpolitikai dogma volt a török integritás. A közel-keleti 
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és az indiai brit érdekeket a francia, majd az orosz terjeszkedéssel szemben leg-
inkább az Oszmán birodalom sértetlen fenntartásával látta biztosítottnak. Ez a 
politika a krími háborúban érte el kulminációs pontját, amikor Palmerston egy 
európai koalíció élén háborúba vitte Angliát a török integritást veszélyeztető O-
roszország ellen. A hagyományos külpolitikával szemben a harmincas évektől egy 
másik felfogás is jelentkezett, amely részint gazdasági, részint humanitárius in-
dítékokból anakronizmusnak minősítette az Oszmán birodalom létét, és a közel-
keleti brit érdekek biztosítására az Oroszországgal való konszenzust szorgalmazta. 
Az új irányzat az 1856-os párizsi béke után egyre erősebbé vált, és amikor 1868-
ban Gladstone, a liberális párt vezetője jutott hatalomra, kormányszinten is ki-
fejezést nyert. A metamorfózis a magyarázat arra, hogy amikor Gorcsakov 1870 
novemberében egyoldalúan bejelentette a párizsi szerződés revízióját, Angliában 
nem húzták ki a kardot a hüvelyből,116 hanem megfelelő formaságok közepette 
beleegyeztek a török biztonságot garantáló cikkelyek eltörlésébe.117 Az Oroszor-
szággal konszenzust kereső Angliának nem volt szüksége kontinentális szövetsé-
gesre, ebből fakadt, hogy Andrássy felajánlkozása 1872 első felében Londonban 
elutasításba ütközött.118 Gladstone külpolitikája nem hozott különösebb ered-
ményt, de szalonképessé tette az általa képviselt alternatívát, olyannyira, hogy 
Disraeli kormányra kerülése 1874 februárjában nem jelenthette a palmerstoni 
hagyományokhoz való teljes visszatérést. A külpolitikai választóvonal magát a 
konzervatív kormányt is kettéosztotta. Derby külügyminiszter és Salisbury, az 
indiai ügyek minisztere hajlott az Oroszországgal való egyezkedésre, és a harcias 
Viktória királynővel a háta mögött csupán a kormányfő vélte úgy, hogy Angliának 
szüksége van Törökországra. О sem a klasszikus palmerstoni irányvonalat kép-
viselte persze, hanem, amint a Szuezi csatorna részvényeinek felvásárlása mutatta 
1875 novemberében, a brit érdekek közvetett képviselete helyett elképzelhetőnek 
tartotta a direkt angol jelenlétet. A brit kormányon belüli megosztottságból kö-
vetkezett, hogy a balkáni válság megindulása után sem a felkelőknek nem fogták 
pártját, sem pedig a török kormányt nem támogatták, hanem átengedték a terepet 
a három császár együttműködésének jegyében fogant Andrássy-féle válságmened-
zselésnek. De hogy diplomáciai szankciókat helyezzenek kilátásba az Oszmán bi-
rodalom ellen, ahogy ezt a berlini memorandum tette, az már sok volt az alapjában 
véve a török integritás pozícióján álló kormányfőnek. A három császár szövetsége 
egyébként, miként egész kormányának, neki is szálka volt a szemében. Hogy a 
csatlakozási felhívást ügyetlenül hozták Anglia tudomására, csak kapóra jött a 
brit kormányfőnek. A külpolitikai tekintetben megosztott kormányban Disraeli 
ez alkalommal keresztül vitte akaratát. 

Az angol kormány vétója minimálisra csökkentette annak esélyét, hogy a 
törökök teljesítsék a berlini memorandumban foglalt követeléseket. A helyzet a-
zonban úgy alakult, hogy Konstantinápolynak végül nem is kellett nyilatkoznia. 
A török fővárosban még május 10-én zavargások törtek ki, amelyek előbb Mahmud 
pasa nagyvezér bukására, majd május 30-án Abdul Azis szultán detronizálására 
vezettek. A hatalmától megfosztott uralkodó június 4-én rejtélyes körülmények 
között meghalt (minden bizonnyal meggyilkolták), és helyébe V Murád lépett a 
trónra. A brit távolmar-adás miatt amúgy is meggyengült öthatalmi együttesen 
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belül terméketlen huzavona kezdődött a további teendőket illetően. Gorcsakov a 
jegyzék azonnali átadása mellett volt, Andrássy ezt csak azután tartotta célsze-
rűnek, amikor Y Murád a hatalmaknak már bejelentette trónralépését. Amikor 
ez megtörtént, Andrássy azzal argumentált a további várakozás mellett, hogy 
előbb az új szultánnak a reformokkal kapcsolatos elgondolásait kell megismernie. 
Hogy reformszándékot tulajdonított V Murádnak, arra az adott alapot, hogy a 
megalakult török kormánynak az újítások iránt elkötelezett Midhat pasa is tagja 
volt. Emellett, bár nem sok alappal, még mindig saját december 31-i elgondolá-
sainak megvalósulásában reménykedett. A franciák Ausztriát támogatták, Bis-
marck pedig megint csak azt ismételgette, hogy mindent elfogad, amiben a Mo-
narchia és Oroszország megegyezik. A német kancellár csupán a bécsi sajtó éles 
oroszellenes hangvételét kifogásolta — a Neue Freie Presse és a Deutsche Zeitung 
barátságtalan megnyilvánulásairól Novikov is beszámolt jelentésében119 —, mert 
mint mondotta, ez megnehezíti Németország közvetítő misszióját.120 A cár által 
is magára hagyott Gorcsakov nehezen érthető módon még angol segítségben bi-
zakodott,121 de miután ez megint elmaradt, a berlini memorandum átnyújtása 
végleg lekerült a napirendről. Az orosz kancellár számára nem maradt más vá-
lasztása, mint az, hogy kilépve a berlini memorandum adta keretek közül, ismét 
a Monarchiánál próbálkozzék. 

Az orosz kezdeményezésnek a két uralkodó és a két külügyminiszter 1876. 
július 8-án a csehországi Reichstadtban végbement találkozója, és a találkozó he-
lyéről elnevezett megállapodás lett az eredménye. Reichstadtról minden elmond-
hatót elmondott már a történetírás. A szóbeli megállapodás osztrák-magyar vál-
tozata - mert nem írtak alá közös dokumentumot - már 1921-ben megjelent a 
Monarchia titkos szerződéseit tartalmazó gyűjteményben,122 az orosz variáns 
pedig 1922-ben a Krasznij Archiv ban látott napvilágot.123 A megállapodás az 
éppen megindult szerb-török és montenegrói-török háború lehetséges kimenete-
lével kapcsolatos eljárást rögzítette. Törökország győzelme esetén — és ebben 
megegyezik a két változat —, a status quo fenntartását nyilvánították szükséges-
nek, szerb-montenegrói győzelem esetére pedig Dél-Kelet-Európa politikai térké-
pének teljes átrajzolását helyezték kilátásba. A két variáns ebben a tekintetben 
már több ponton, főként Bosznia-Hercegovina sorsát illetően eltért egymástól. Az 
osztrák-magyar változat a két tartomány legnagyobb részének a Monarchiához 
való csatolását rögzítette, az orosz viszont csak Bosznia egy részének annektálá-
sáról tudott. A két eltérő szöveget a szóbeli megállapodás rekonstruálásának igé-
nyével George Hoover Rupp 1925-ben egybevetette az American Historical Review 
с. folyóiratban és arra a következtetésre jutott, hogy az orosz változat tűnik hi-
telesebbnek,124 újabban Franz-Josef Kos pedig azt állapította meg, hogy az eltérés 
jelentős részben a külügyminiszterek geográfiai tudatlanságából fakadt.125 Re-
ichstadt történetéhez ebben a vonatkozásban már aligha lehetne valami űjat hoz-
zátenni, de az általunk tárgyalt összefüggésben ez nem is lenne szükséges. Az 
vár még felderítésre, hogy mit jelentett a reichstadti megállapodás a Monarchia 
és a Németország közötti kapcsolatokban. 

A régebbi történetírás a találkozó eredetéről téves információkkal szolgált. 
Wertheimer feltételezte, hogy Bismarck kezdeményezte a randevút,126 Rupp vi-
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szont azt Albrecht főherceg érdemének tudta be.127 Ez utóbbi információ, amint 
azt újabban Franz Josef Kos kimutatta, annyiban állja meg a helyét, hogy a cárt 
1876 júniusában Emsben meglátogató főherceg bizonyos részleteket tisztázott,128 

de a találkozó maga még a berlini összejövetelre vezethető vissza. Andrássy amikor 
május 10-én a cár előtt a három hatalom összefogásának szükségességét hangsú-
lyozta, azt a választ kapta, hogy mindenekelőtt nekik kettőjüknek (vagyis Oro-
szországnak és a Monarchiának) kell megegyezniök.129 II. Sándor a beszélgetés 
során meg is mondta, hogy Emsből történő visszautazása során találkozni óhajt 
Ferenc Józseffel.130 Az orosz kezdeményezés nem vitatható, mint ahogy az sem, 
hogy Andrássy, aki a Berlinben elért eredménnyel várakozáson felül elégedett 
volt131 szívesen belement az újabb eszmecserébe. Július elején jócskán volt még 
nézetkülönbség a Monarchia és Oroszország között, de Andrássy a reichstadti 
utazást megelőző napon úgy nyilatkozott, hogy néhány óra elegendő lesz a függő 
kérdések tisztázására.132 Mindez arra vall, hogy II. Sándorhoz hasonlóan ő is úgy 
látta, hogy a Monarchiának mindenekelőtt Oroszországgal kell megegyeznie. 

A németek előtt mégis olyan benyomást igyekezett kelteni, mintha nehezére 
esnék Reichstadtba utaznia. Aznap, amikor vonatra szállt, azt mondta Waecker-
Gotter pesti német főkonzulnak, hogy elege van már ebből az öregúrból (azaz 
Gorcsakovból), aki minden huszonnégy órában új javaslattal áll elő, de másnap 
már nem is emlékszik arra, hogy mit indítványozott. Ezideig, mint mondta, leg-
alább a cárnál érvényesíteni tudta szempontjait, de Gorcsákov miatt ez tisztára 
sziszifuszi munka.1 3 3 A reichstadti megállapodás a két hatalom titka maradt, és 
Gorcsákov kérésére azt Bismarckkal sem közölték. Schweinitz úgy tudta, hogy 
Andrássy ennek ellenére levélben informálta a német kancellárt és ezáltal elő-
nyösebb helyzetbe került,134 de a dokumentumok nem igazolják ezt a feltételezést. 
A német külügyminisztérium tájékoztatására szánt, július 9-én Károlyinak kül-
dött utasításban csupán annyi állt, hogy Reichstadtban a be nem avatkozás elvé-
ben állapodtak meg,135 és ez semmivel sem volt több, mint amit Konstantiná-
polyban,136 Londonban,137 Párizsban és Rómában138 is megtudhattak. Andrássy 
a bécsi német ügyvivővel július 11-én folytatott beszélgetése során sem árult el 
semmit a titkos megállapodásról. Jóllehet azzal kezdte a Dönhoff jelentésének 
teijedelméből megítélhetően órákig tartó beszélgetést, hogy olyanokat mond majd 
el, amiket más hatalmak képviselőinek nem hozott tudomására, de az ügyvivőnek 
alighanem csalódást okozott. Erdembeli közlés csupán annyi volt, hogy a Monar-
chia másképp értelmezi a be nem avatkozás elvét, mint Oroszország, és hogy 
török győzelem esetén a status quót fenn kívánják tartani, de egyébként monda-
nivalója Gorcsákov eláztatása körül forgott. Hogy az orosz kancellár kettős poli-
tikát folytat és minden ötödik nap megváltoztatja álláspontját, hogy politikáját az 
a személyes indíték vezeti, hogy sikeresen fejezze be pályafutását, és ha most meg 
is állapodtak vele, nem tudni, hogy a „hazafias erők" befolyására nem áll majd 
elő újabb tervezetekkel.139 Andrássy végül csak szeptember 13-án árulta el Stol-
bergnek, hogy a Balkán jövőjét illetően miben egyezett meg Gorcsakowal, akkor, 
amikor az orosz kancellár a „hazafias erők" nyomására valóban megváltoztatta 
politikáját. Bevallotta, hogy a titkolózás miatt mindvégig rossz volt a lelkiismerete, 



BISMARCK, ANDRÁSSY ÉS A BALKÁNI VÁLSÁG 1875-1877-BEN 5 7 7 

de ez alkalommal sem mulasztotta el, hogy Gorcsakovot gyanússá tegye a kan-
cellár előtt.140 

A német külügyminisztérium aktáiból kiviláglik, hogy Bismarck figyelemmel 
kísérte a reichstadti találkozóról beérkező információkat. A margináliák tanúsága 
szerint Dönhoff július 11-i hosszú jelentését is végigolvasta, és kétkedését fejezte 
ki, hogy Gorcsakov unalmában kezdeményezte volna 1870 novemberében a párizsi 
szerződés revízióját (Andrássy szerint maga az orosz kancellár nyilatkozott így), 
de egyéb észrevételt nem tett. Stolberg szeptember 13-i jelentéséhez sok széljegy-
zetet fűzött, és ennek alapján készült a bécsi nagykövet számára a szeptember 
22-én expediált instrukció. Ebben az állt, hogy a közlemény nem sok újdonságot 
tartalmaz és a megállapodásban foglaltakat az idő részben már túlhaladta, vala-
mint az, hogy Bosznia birtokbavétele Németországnak nem okoz gondot, és az 
Angliánál is aligha ütközik ellenállásba. Az utasításból nem érződik, hogy Bis-
marck a titkolózás miatt megneheztelt volna Andrássyra, inkább lekötelezettnek 
tartotta magát a bizalmas értesítésért.141 Neheztelés inkább I. Vilmosnál volt 
tapasztalható, aki Raphael Hübner báró előtt rosszallotta, hogy elhallgatták előle, 
hogy Reichstadtban megbeszéltek bizonyos eshetőségeket.142 A Reichstadt körüli 
titkolózás azonban Bismarck fölött sem múlt el nyomtalanul. Emlékirataiban 
többször visszatért reá, és mindig a lehetséges kaunitzi koalíció összefüggésében 
említette, és a Németország iránt egyébként jóhiszeműnek mondott Andrássyt is 
megfeddte.143 Ha ez közel két évtized múltán is így volt, feltehető, hogy a Mo-
narchia és Oroszország közötti külön megállapodás 1876-ban sem gyarapította az 
osztrák-magyar külügyminiszter Berlinben felhalmozott bizalmi tőkéjét. 

* 

A reichstadti találkozó idején Szerbia és Montenegró már egy hete hadiál-
lapotban volt Törökországgal. A két vazallus fejedelemség előbb azzal az igénnyel 
lépett fel, hogy a Porta bízza meg őket Bosznia és Hercegovina megszállásával és 
igazgatásával, majd miután elutasító választ kaptak, június 30-án, illetve július 
1-én hadüzenetet küldtek Konstantinápolyba. A fegyveres fellépés tulajdonképpen 
nem okozott meglepetést. Nikita montenegrói fejedelem már régóta készült a tá-
madásra, és hogy Milán szerb fejedelem 1876 júniusában Jovan Riszticset bízta 
meg kormányalakítással, azt jelezte, hogy Belgrádban is fölülkerekedett a háborús 
irányzat. Egyébként a két délszláv fejedelemség latens módon eddig is hadviselő t 
volt: a felkelők tőlük kaptak pénzt és fegyvert, és soraikban nagyszámú szerb és 
montenegrói önkéntes is harcolt. A nyílt színvallásra az utolsó lökést azt a félelem 
adta meg, hogy a nagyhatalmak előbb vagy utóbb megbízzák a Monarchiát Bosz-
nia-Hercegovina megszállásával. Azzal, hogy ők maguk masíroznak be a felkelő 
tartományokba, kész helyzet elé akarták állítani Európát. 

Kalandor hazardírozásnak tűnhetett az eljárás mind Törökországgal, mind 
a nagyhatalmakkal szemben, Szerbia és Montenegró azonban abból merített bá-
torságot, hogy maga mögött tudta a nemhivatalos Oroszországot. Ez utóbbi va-
lóban tanújelét adta, hogy rokonszenvezik a felszabadulásukért küzdő balkáni 
szláv népekkel, és hogy kész a segítőkész együttműködésre. A szláv küldetéstudat 
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eszméje Danyilevszkij, Fagyajev, Akszakov, Katkov és mások publicisztikai mun-
kássága nyomán mély gyökereket eresztett az orosz társadalomban. Az eredetileg 
platonikus együttérzés a szláv komiték tevékenysége eredményeként egyre inkább 
a politikai mozgalom jellegét öltötte magára. A pétervári szláv komité már 1875 
őszén gyűjtést rendezett a hercegovinai felkelők javára. A háború küszöbén ez a 
tevékenység tömeges méretűvé vált, majd a Szerbiába induló önkéntesek tobor-
zása is megindult. Sz. A. Nyikitin szovjet történész pontos adatai szerint 4303 
önkéntes utazott a szerbiai harctérre.144 Különösen nagy feltűnést keltett, hogy 
Csernajev szolgálaton kívüli tábornok, aki korábban a taskenti hadjáratban tün-
tette ki magát, 1876 áprilisában ugyancsak Belgrádba utazott. A szláv komiték 
tevékenysége nyomán a háborúra készülő szerb hadsereg jelentős lőszer- és fegy-
verkészlethez jutott. A mozgalmat a pravoszláv egyház teljes súlyával támogatta, 
és annak különös nyomatékot adott, hogy a trónörökös, a későbbi III. Sándor is 
mögötte állt. Az Anyicskov palota, a cárevics rezidenciája, a Szerbia és Montenegró 
megsegítését célzó organizáció valóságos főhadiszállásává vált. 

A szerb és a montenegrói vezetés ezekből a megnyilvánulásokból joggal vonta 
le azt a következtetést, hogy az orosz társadalom, és végső fokon az orosz kormány 
segítségére is számíthat. A hiedelmet csak erősítette, hogy a szláv komiték feltűnő 
tevékenysége az orosz kormánykörök részéről sem ütközött rosszallásba. Egy 
olyan önkényuralmi államban, mint Oroszország, a cár minden további nélkül 
megtehette volna, hogy cenzúráztatja a sajtót, betiltja a pénzgyújtést és az ön-
kéntes toborzását, és bevonatja az útlevelet azoktól, akik Szerbiába szándékoznak 
utazni. De nemhogy ezt nem tette, hanem 1876. június 27-én azt is megengedte, 
hogy az állományban lévő tisztek utazási céllal szabadságot kéljenek, és Reutern 
pénzügyminiszter tiltakozása ellenére ahhoz is hozzájárult, hogy nagyösszegű köl-
csönt bocsássanak Szerbia rendelkezésére.145 Az ambivalencia a Belgrádba és Ce-
tinjébe küldött üzenetekben is megmutatkozott. Novikov május 30-án azt az u-
tasítást kapta, hogy közölje Milán és Nikita fejedelmekkel, hogy a cár azt taná-
csolja, hogy semmiféle meggondolatlan lépést ne tegyenek, mert az keresztezné 
a nagyhatalmak erőfeszítéseit, amelyeknek sikere még nem lehetetlen.146 Ugya-
nakkor ezzel nagyjából egyidőben Ignatyev azt mondta Riszticsnek, hogy a cár és 
Gorcsakov rejtett szándékkal beszél Szerbiához szóló intelmeiben, és hogy Orosz-
ország Szerbia mellett fog állni, ha az megüzeni a háborút.147 Karcov, a belgrádi 
orosz konzul visszaemlékezéseiben azt írta, hogy ez az ellentmondás abban az 
óhajban gyökerezett, hogy Oroszország egyidőben akart kapcsolódni a három csá-
szár szövetségéhez és bevett szokásaihoz.148 Végül is nehéz hibáztatni a belgrádi 
és cetinjei politikusokat, hogy az ambivalens orosz magatartást a maguk számára 
kedvező módon értelmezték. 

Szerbiának és Montenegrónak elméletileg nem volt esélye a sikerre, hiszen 
Törökország sokkalta erősebb volt mindkettőjüknél. Az európai diplomácia az 
összecsapásból érdekes módon mégis inkább szerb és montenegrói győzelmet várt. 
Bismarck még áprilisi emlékiratában kedvezőnek nevezte a keresztény lakosság 
esélyeit,149 Andrássy meg június közepén figyelmeztette az angolokat, hogy ne 
legyenek reményeik, hiszen a törökök csak negyvenezer katonát képesek felvo-
nultatni kilencvenhatezer szerb harcossal szemben.150 A török vereséggel kapcso-
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latos hiedelem Reichstadtban is megmutatkozott, hiszen ott az Oszmán birodalom 
várható összeomlásával kapcsolatos alternatívát dolgozták ki részletesen.151 Hogy 
a szerbek és montenegróiak bíztak önmagukban, az magától értetődő volt. Hitüket 
csak erősítette, hogy a reichstadti találkozó után Oroszország és az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia a be nem avatkozás elvét proklamálta, és ennek megfelelően And-
rássy bezáratta a törökök előtt Klek és Cattaro kikötőit, ahonnan a Hercegoviná-
ban harcoló török alakulatok eddig az utánpótlást kapták. Szerbia és Montenegró 
ezek után biztos lehetett abban, hogy a Monarchia oldaláról nem fenyegeti a 
fegyveres beavatkozás veszélye. 

A szerb-török front fejleményei rövidesen rácáfoltak az oszmán esélytelen-
séggel kapcsolatos feltételezésre. A Bulgáriába behatoló szerb hadsereg már július 
első napjaiban megtorpant, és rövidesen kiengedte kezéből a kezdeményezést. A 
kudarc taktikai hibákból és téves számításokból következett. Csernajev tábornok, 
akit Milán fejedelem a főparancsnok tisztjével ruházott fel, először is elkövette 
azt a hibát, hogy a szerb haderőt több frontra osztotta szét, és ezzel bolgár földön 
elveszítette a törökökkel szembeni számbeli fölényét. Másodszor kiderült, hogy a 
török csapatok, amelyek a hercegovinai hegyek között nem bírtak a felkelőkkel, 
a nyílt terepen nagyon is ütőképesek. Végül az általános szláv felkeléssel kapcso-
latos remények sem igazolódtak. Csernajev arra számított, hogy ha megindítja az 
offenzívát, egész Bulgária fegyvert ragad, és feltehetőleg nem voltak értesülései 
arról, hogy a törökök a május elején kirobbant (a bolgárok által áprilisinek neve-
zett) felkelést kegyetlenül vérbefojtották. A szerb hadsereg mindenesetre kilátás-
talan védekezésbe szorult, és miután 1876. augusztus 19. és 24. között Alekszinác 
mellett döntő vereséget szenvedett, az a veszély is fennállott, hogy a győztes tö-
rökök egész Szerbiát elözönlik. Az általános hadihelyzeten az sem változtatott, 
hogy a montenegrói hadsereg jelentős sikereket ért el Hercegovinában. Milán 
szerb fejedelem augusztus 24-én azzal a kéréssel fordult a hatalmakhoz, hogy 
járjanak közbe Konstantinápolyban a fegyverszünet létrehozása érdekében.152 

Oroszország és a Monarchia már Reichstadtban megállapodott abban, hogy 
török győzelem esetén a status quo fenntartásához ragaszkodnak. Most azonban, 
hogy ez a kevéssé várt esemény bekövetkezett, rögtön felszínre törtek az ellentétes 
preferenciák. Gorcsakov már augusztus 6-án, szerb kérés nélkül is kezdeményez-
te, hogy a hatalmak sürgősen üljenek össze konferenciára a békefeltételek meg-
állapítása érdekében,153 Andrássy viszont hajlott arra, hogy a törököket ne aka-
dályozzák a győzelem kiaknázásában.154 A brit magatartás, mint mindig, most is 
eléggé homályos volt, mindenesetre nem kizárt, hogy a Konstantinápolyban au-
gusztus 30-án végbement újabb hatalomváltás, Abdul Hamid trónrakerülése az 
angol diplomácia műve volt, és ez a fordulat csak a török makacsságot erősíthet-
te.155 Ilyen körülmények között a Portának aligha kellett a hatalmak kollektív 
fellépésével számolnia. Szeptember első napjaiban Gorcsakov az osztrák-magyar 
külügyminiszter egyetértésével, de angol támogatás nélkül két-három hónapos 
fegyverszünetet indítványozott Konstantinápolyban, de a török kormány csak hat-
hónapos fegyverszünet megadására mutatkozott hajlamosnak.156 Szeptember 11-
én közös orosz-angol tervezetet nyújtottak át, amely a szerbiai és a montenegrói 
status quo helyreállítása mellett autonómiát helyezett kilátásba Bosznia és Her-
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cegovina számára, de ez utóbbi Andrássy interveniálására jelentéktelen helyi ön-
igazgatásra zsugorodott.157 Közben a török kormány szeptember 14-én nyilvános-
ságra hozta rendkívül kemény békefeltételeit, amely egyebek mellett a szerb had-
sereg tízezer főre történő redukálását tartalmazta,158 majd szeptember 17-én And-
rássy állt elő lényegében a status quo helyreállítását célzó béketervével.159 A kellő 
összhangot nélkülöző erőfeszítések végül annyit eredményeztek, hogy a török kor-
mány szeptember 17-én két heti időtartamra beszüntette a hadműveleteket, de 
a válság érdembeli megoldása még tovább váratott magára. 

A háborű első két hónapjával kapcsolatos német külpolitika ezideig feltárt 
forrásbázisa meglehetősen szegényes. A német külpolitikai okmánytár, a Große 
Politik második kötetének szerkesztői fölöslegesnek találták, hogy az egyébként 
helytállóan tartózkodónak minősített német magatartást forrásokkal dokumen-
tálják.160 A megállapítás azt sugallja, hogy tulajdonképpen nem is volt mit doku-
mentálni. Pedig hogy mennyire lett volna, azt Immanuel Geiss bizonyította be, 
aki a hercegovinai felkelés címmel ellátott huszonöt fasciculust161 csak felületesen 
átnézve meglepően érdekes forrásokra bukkant.162 A Bismarck-kutatás az 1876-os 
év második felének tekintetében egyébként rendkívül előnyös helyzetben van. A 
kancellár ugyanis ebben az időszakban egészségi okokból nagyobbrészt varzini 
birtokán tartózkodott. Ez a robosztus, majdnem kétméteres óriás pétervári évei 
óta nagyon rossz idegállapotban volt, köszvény és krónikus álmatlanság kínoz-
ta,163 és az életet csak a nagyvárosi élet zajától távol, és hivatali megterhelés 
nélkül tudta elviselni. A külpolitika irányítását viszont változatlanul kezében tar-
totta, de a különös szituációból adódóan a külképviseleteknek szánt instrukcióit 
nem közvetlenül küldte el, hanem az uralkodót és a külügyi államtitkárt tájékoz-
tatta elgondolásairól. A tollbamondások, elemzések és felterjesztések, amelyeknek 
hiánya a korábbi időszakokra nézve megnehezítette döntéseinek értelmezését, 
most a bismarcki gondolkodásmód mélyére is betekintést nyújtanak. 

Mindez persze a kutatás és forráskiadás mai állapota szerint csak 1876 utolsó 
hónapjaira bír érvénnyel. A kutatónak 1876 júliusára és augusztusára vonatko-
zólag szórványos értesülésekkel kell megelégednie. Egy 1876. július 6-án Müns-
ternek, a londoni nagykövetnek küldött levélből kiderül, hogy a kancellár nem 
minden aggodalom nélkül figyelte a nemzetközi fejleményeket. Tartott attól, hogy 
a brit háborűs kedv, amelyet az 1870-es Napóleonéhoz hasonlított, szakításra vezet 
Anglia és Oroszország között. Ezt a lehetőséget nagy szerencsétlenségnek nevezte, 
de német szempontból még nagyobb bajnak, ha hasonlóra Ausztria és Oroszország 
között kerülne sor.164Tíz nappal később mái- kevésbé volt aggályos, mert azt írta 
a szabadságot kérő Münsternek, hogy nyugodtan távozhat Londonból, mert a 
következő hetek aligha adnak majd alkalmat a diplomáciai tevékenységre.165 Ho-
henlohe augusztus 2-án a külügyminisztérium aktáit olvasva azt a benyomást 
szerezte, hogy Bismarck a három császár szövetségének fenntartására törekszik, 
és óvja az uralkodót attól, hogy a brit befolyásnak engedve olyasmit tegyen, ami 
e szövetség meglazítására vezetne.166 A császártól viszont azt hallotta, hogy a 
Monarchia nem akar beleegyezni Bosznia és Hercegovina autonómiájába, holott 
ahhoz valamennyi nagyhatalom hozzájárult. Hogy Bismarck osztotta volna a csá-
szár sajnálkozását, nem derül ki a párizsi nagykövet naplóbejegyzéséből. 
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Augusztus közepén kiderült, hogy Hohenlohe herceg helyesen értelmezte a 
külügyminisztériumban átolvasott aktákat. Schweinitz augusztus 6-án és 7-én 
küldött jelentést Gorcsakov konferencia elgondolásáról, és az orosz kancellár azon 
óhajáról, hogy Németország kezdeményezze a nagyhatalmi tanácskozás összehí-
vását. Bismarck augusztus 14-én kelt, Bülowhoz intézett terjedelmes levelét azzal 
kezdte, hogy egy ilyen konferenciát veszélyesnek tart a három császár szövetsége 
szempontjából. Mint írta, a veszély abban áll, hogy az osztrák-magyar érdekek 
sokkal inkább rokonságban vannak az angolokéval, mint az oroszokéval, és And-
rássynak bizonyára nehezére esne, hogy ne evezzen angol vizekre. A konferencia 
német szempontból hátrányosan zárulna, mert Oroszország, Ausztria és Anglia, 
a Németország iránt barátságos három hatalom azzal a benyomással távozna, 
hogy nem kapta meg a várt támogatást. A tárgyszerű, az eddigi német vonalve-
zetéssel egyező vélemény kinyilvánítása mellett Bismarck nem mulasztotta el, 
hogy Gorcsakovot is elmarasztalja, aki szerinte lelkiismeretlen módon csak azért 
hozakodott elő az egész ötlettel, hogy Európa előtt pózolhasson.167 

A császár, mint mindig, jóváhagyta Bismarck indítványát, és ennek megfe-
lelően Schweinitz augusztus 18-án közölte Gorcsakowal, hogy Németország nem 
kíván kezdeményező lépéseket tenni a konferencia összehívása érdekében. Az ügy 
azonban német részről nem zárult le ennyivel, mert Bismarck szükségesnek ta-
lálta, hogy az elutasítás élét valamivel tompítsa. Manteuffel tábornok szeptember 
2-án Varsóba utazott, és átnyújtotta a cárnak I. Vilmos saját kezű levelét. A le-
vélben egyebek mellett az állt, hogy az Oroszországgal szembeni német politikát 
a cár 1864 és 1871 közötti magatartásával kapcsolatos emlékek vezetik, bármi is 
következzék.168 Bismarck előzőleg terjedelmes feljegyzésben fejtette ki, hogy miért 
tartotta szükségesnek a szokatlan, és mint utóbb kiderült, könnyen félremagya-
rázható gesztus megtételét. Az argumentáció technikai része, hogy ti. Schweinitz 
szabadságon van, Oubril pedig nem alkalmas az üzenet közvetítésre, nem túl 
érdekes, mint ahogy az sem, hogy a kancellár- Albrecht főherceg varsói megjele-
nésétől, és ebből következően valamiféle újabb orosz-osztrák-magyar különalkutól 
tartott. Mindez, Gorcsakov egyoldalú befolyásának ellensúlyozásával együtt, az 
eddigi német politikába illeszkedett. Igazából nem is maga az argumentáció, 
hanem a további lehetséges fejleményekkel kapcsolatos mérlegelés méltó a figye-
lemre. Az eddig a három császár szövetségéhez ragaszkodó, és az uralkodót a 
britekkel való kapcsolatépítéstől visszatartó kancellár most az angol-orosz mege-
gyezés lehetőségeit kezdte latolgatni, és oda konkludált, hogy amennyiben Anglia 
és Oroszország között tartós szövetség alakul ki, abban Németország harmadik 
tagként való részvétele talán még inkább természetes lenne, mint eddigi kapcso-
lódása Oroszországhoz és az Osztrák-Magyar Monarchiához. Hozzátette persze, 
hogy valószínűtlen, hogy létrejön és fennmarad a tartós orosz-angol barátság,169 

de ezek a latolgatások azt mutatják, hogy az államközi kapcsolatokban mutatkozó 
nagyfokú labilitás igencsak mozgásba hozta a kancellár termékeny fantáziáját. 

A Manteuffel küldetést indokló levélben a Monarchia szempontjából riasztó 
jövő-vízió mellett volt egy olyan kitétel, amely arra vallott, hogy Bismarck rövid 
távon sem tartja már magát az osztrák-magyar érdekeket előnyben részesítő ál-
láspontjához. Az autonómia megadását célzó angol-orosz tárgyalásokra utalva, 
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implicite tudomásul véve Bosznia-Hercegovina önrendelkezését, azt írta, hogy Né-
metországnak fel kell ajánlania jószolgálatait, hogy a megoldás lehetőség szerint 
szavatolja a Monarchia érdekeit.170 Saját korábbi véleményének revideálása az 
uralkodó számára 1876. szeptember 13-án készített felteijesztésében még hatá-
rozottabb formában kifejezésre jutott.171 Azt írta ez alkalommal, hogy azt taná-
csolná a Monarchiának, hogy lehetőség szerint vágjon jó képet mindahhoz, amit 
Anglia és Oroszország előterjeszt, és ne tanúsítson szakításra vezető ellenállást. 
Németország hajlandó Ausztria mérsékelt ügyvédjének szerepét magára vállalni, 
de ha háborúra kerülne sor, nem viselne hadat a Monarchia oldalán a másik két, 
Németország iránt ugyancsak barátságos hatalom ellen. Hozzátette mindehhez, 
hogy nem tart ja valószínűnek, hogy Anglia és Oroszország szakításig viszi a dolgot, 
de mint írta, valamely politika helyességének mindig az a mércéje, hogy a követ-
kezményeket a háború lehetőségéig terjedően végiggondolják. 

A felterjesztés további részeiből kiderült, hogy Bismarck a német politika 
második alaptételét, a tartózkodást, a teljes kívülállást sem tartotta a továbbiak-
ban mértékadónak. Azt a kérdést tette fel, hogy mi a teendő abban a valószínűbb 
esetben, ha orosz-angol megegyezésre mégsem kerül sor, és Oroszország a közvé-
lemény nyomásának engedve önálló akcióra szánja el magát, és szükségesnek 
találja, hogy ha nem is Németország részvételét, de annak jóindulatát biztosítsa 
a maga számára. A válasz szerint Bismarck késznek mutatkozott a jóindulatra, 
de a valamit-valamiért klasszikus külpolitikai alapelvhez igazodva a német sem-
legesség árát meg is akarta fizettetni Oroszországgal. A kompenzáció tárgya az ő 
számára nem a Kelet volt, de még csak nem is Konstantinápoly, amellyel kapcso-
latosan kifejezetten előnyösnek vélte, ha a hatalmak miatta hajbakapnak, hanem 
Németország közvetlen európai érdekeltsége. Ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy 
Oroszországnak feltételeket szabhatunk, írta, akkor elsősorban Elzász-Lotharin-
gia státusának és az 1866-os annexiók garantálását kell kérnünk, valamint a sch-
leswigi kérdés végleges eltemetését. Hozzátette, hogy ha mindezt elérnék, akkor 
az ellenszolgáltatások tekintetében német részről nagyon messzire elmehetnének. 

Ez utóbbi kijelentésnek az volt az értelme, hogy Németország a cári Oro-
szország háborúja esetén a semlegesség mellett egyéb engedményekre is kész. 
Hogy melyek lehetnek ezek az engedmények, azt Bismarck sem most, sem később 
nem nevezte meg, de nyilvánvalóan csak a Keleten, és ennek megfelelően a Mo-
narchia rovására történő koncessziókról lehetett szó. A Kelet, amely mindezidáig 
közömbös térség volt, ilyenformán mégis bekerült a német nagypolitikába. Az 
egész kompenzációs ügylet arra szolgált, hogy megerősítse azt, ami a Franciaor-
szággal szembeni kardcsörtetéssel elérhetetlennek bizonyult: Németország félhe-
gemón státusát. A balkáni válság kezdetén Bismarck még csak melengetni akarta 
kezét a tűznél,172 de most azzal a gondolattal kezdett kacérkodni, hogy a magasra 
csapó lángoknál Németország pecsenyéjét is megsüsse. 

* 

Amikor Bismarck szeptember 13-án tollba diktálta felterjesztését, már előtte 
volt az a hosszú jelentés, amelyet Manteuffel tábornok készített varsói útjáról. A 
tábornok beszámolója igazából nem sok alapot adott a felterjesztésben taglalt, az 
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orosz-angol megegyezéssel kapcsolatos eszmefuttatáshoz. Jóllehet a közös eljárást 
célzó tárgyalások már szeptember elején elkezdődtek, de Gorcsakov egy szót sem 
szólt azokról, ehelyett a konferencia-gondolatot hozta újra szóba, és hosszasan 
ecsetelte, hogy milyen hasznos lenne Bismarck személyes fellépése. A felterjesz-
tésben foglalt másik, és valószínűbbnek tartott eshetőség, hogy Oroszország végül 
egyedül fog eljárni, már sokkal inkább indíttatást kaphatott a jelentésből. Man-
teuffel abban összegezte varsói benyomásait, hogy a cár békét akar és nincsenek 
hátsó gondolatai, de nem kizárt, hogy végül mégis rászánja magát, hogy háborúval 
vessen véget a balkáni szörnyűségeknek. A feltételezett orosz ellenszolgáltatás 
tekintetében viszont nem sok jóval biztatott Gorcsakov történelmi analógiája. Az 
orosz kancellár emlékezetbe idézte, hogy II. Sándor 1870 nyarán 300 ezer katona 
felállításával fenyegette meg a Monarchiát. Mindez arra vallott, hogy Oroszország 
adósának tartja Németországot, és az akkori orosz gesztus kompenzáció nélküli 
viszonzására számít. Manteuffel is azzal zárta jelentését, hogy a cár azt várja, 
hogy Németország valamilyen formában juttassa kifejezésre, hogy a keleti kér-
désben Oroszország oldalán áll.173 Ezek a passzusok úgylehet elkerülték Bismarck 
figyelmét, mert amikor Oubril szeptember 14-én jelezte, hogy Pétervárott várják 
a választ arra a Manteuffelnek feltett kérdésre, hogy mi lesz Németország maga-
tartása, ha Oroszország háborúra szánja el magát, és hogy milyen eljárást javasol, 
ha ezzel szemben fenntartásai lennének, méregbe gurult, és azt írta Bülow fel-
jegyzésének margójára, hogy a berlini orosz nagykövet találta ki az egészet.174 

Másnap egyebek mellett azt fűzte még ehhez hozzá, hogy a szerepek felcserélése 
lenne, ha Németország ebben a kérdésben magára vállalná a kezdeményezést.175 

Ennek megfelelően egyszerűen válasz nélkül hagyta Oubril kérdéseit, és a berlini 
orosz nagykövettel csupán annyit közöltetett, hogy Németország kész arra, hogy 
a kialakulóban lévő angol-orosz megegyezést Bécsben elfogadásra ajánlja.176 

Bismarcknak az Oubril részére küldött üzenettől függetlenül szándékában 
állott, hogy támogassa az angol-orosz kezdeményezést, és szeptember 16-án uta-
sította Stolberget, hogy Andrássyval ebben az értelemben beszéljen. A német in-
tervenció azonban nem járt eredménnyel. Az osztrák-magyar külügyminiszter, 
akinek a szemében vörös posztó volt az autonómia, mereven elzárkózott.177 And-
rássyt, aki ekkor már joggal reménykedett, hogy az angolokat sikerül rávennie 
az autonómia terve feladására, egészen más gondok foglalkoztatták. Az osztrák-
magyar közös külügyminiszter nem tudhatta, hogy Manteuffel milyen megbíza-
tással utazott Varsóba, de a három császár közötti kapcsolatok természete alapján 
joggal gyanakodott, hogy ha ketten külön tárgyalnak, az a harmadik számára 
hátrányokkal járhat. (A gyanút a berlini osztrák-magyar katonai attasé szeptem-
ber 16-án szerzett információja alá is támasztotta. Az attasé megtudta, hogy a 
cárnak küldött levélben az állt, hogy Oroszország minden körülmények között 
számíthat Németország támogatására.178) A tapasztalat azt diktálta, hogy ilyen-
kor tenni kell valamit a másik kettő túlzott intimitása ellen. Ebből a közelítésből 
adódott, hogy Andrássy, mint fentebb már említettük, szeptember 13-án beavatta 
Stolberget a reichstadti titokba, és hogy az eddigi hallgatásért Gorcsakovra hárí-
totta a felelősséget.179 Andrássy azonban többet is el akart érni, mint hogy Gor-
csakov perfidiájának hangoztatásával befeketítse Oroszországot. Stolberg ugya-
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naznap írt másik jelentéséből kiderül, hogy az osztrák-magyar külügyminiszter 
arra akarta rávenni a német kancellárt, hogy az szerződéses kötelezettségéből 
adódóan tartsa vissza Oroszországot minden önálló, veszélyes lépéstől. Kérését 
azzal a Bismarck számára nem túl meggyőző argumentummal támasztotta alá, 
hogy a balkáni orosz szupremácia egész Európa számára veszélyes lenne, de azt 
a sokkal inkább hatásos érvet is használta, hogy az Oroszország elleni háború 
gondolata Ausztriában is, Magyarországon is rendkívül népszerű. Hozzátette 
ugyan, hogy ő a háborút a legutolsó pillanatig el akarja kerülni, de feltehetően 
úgy gondolta, hogy a háború lehetőségének felemlítésével sikerül újra előidéznie 
azt a szituációt, amely az 1876 májusi berlini találkozó alkalmával, hite szerint, 
a Monarchia oldalára állította Németországot. A német nagykövet azzal az aján-
lással küldte el jelentését, hogy helyénvalónak látná, ha a német kormány tanácsot 
adna Andrássynak, amely lehetővé tenné, hogy a Monarchia érdekeinek sérelme, 
valamint az Oroszországgal, illetve Olaszországgal való összekülönbözés nélkül 
intézzék el a keleti bonyodalmakat.180 Az ajánlás arra vall, hogy az indokolatlanul 
eltávolított Schweinitz után Stolberg is magára vállalta az osztrák-magyar külpo-
litika ügyvédjének szerepét. 

Bismarck általában nem szerette, ha a nagykövetek bármiben is kezdemé-
nyeznek — Arnimnak, a párizsi nagykövetnek 1874-ben azért kellett távoznia 
állomáshelyéről, mert ezt nem vette tudomásul —,181 de most nem emelt kifogást. 
Stolberg jelentésének margójára ráírta, hogy valamely osztrák bizalmi embernek, 
például Münch bárónak szívesen elmondaná, hogy mit tenne ő Andrássy helyében, 
és a bécsi német nagykövet szeptember 22-én ebben az értelemben kapott inst-
rukciót.182 Bismarck feltehetően el akarta mondani Münchnek, hogy a Monarchia 
vágjon jó képet mindahhoz, amiben Anglia és Oroszország megegyezik,183 és újból 
arra biztatta volna Andrássyt, hogy az osztrák-magyar csapatok masírozzanak be 
Boszniába és Hercegovinába.184 Mire azonban az instrukció Bécsbe érkezett, ez 
a mondanivaló elveszítette aktualitását. Az angol-orosz megegyezés lekerült a na-
pirendről, mert a brit kormány szeptember 19-én, mint fentebb már említettük, 
helyet adott Andrássy tiltakozásának, és szeptember 22-én a homályos „helyi au-
tonómiát" javasló jegyzék ment Konstantinápolyba. Az önálló orosz fegyveres fel-
lépés hasonlóképp. A cár a szeptember 14-i török békefeltételeket megismerve 
hajlott arra, hogy azonnal megszakítsa a diplomáciai kapcsolatokat Törökország-
gal, de Miljutin hadügyminiszter és Ignatyev konstantinápolyi nagykövet taná-
csára végül a Monarchiával való közös eljárás mellett döntött.185 A közös eljárásra 
vonatkozó ajánlatot Szumarokov-Elston, a cár hadsegédje szeptember 27-én nyúj-
totta át Ferenc Józsefnek. Bulgária orosz, Bosznia-Hercegovina osztrák-magyar 
okkupációjáról, és a tengerszorosokban végrehajtandó flottademonstrációjáról volt 
szó ebben, valamint arról, hogy ha a beavatkozás az Oszmán birodalom teljes 
felbomlását eredményezné, orosz részről a reichstadti megállapodáshoz tartják 
magukat.186 

Az orosz ajánlat bécsi fogadtatásáról, az arra adott válaszról és a további 
fejleményekről a témával foglalkozó történeti munkák minden részletre kiterjedő 
információkkal szolgáltak. A Monarchia elzárkózott az autonómia feltételeinek 
megteremtését célzó egyidejű bulgáriai, illetve boszniai fegyveres intervenció elől, 
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hasonlóképp attól, hogy Oroszországgal együtt háborút folytasson Törökország 
ellen, de nem emelt kifogást az ellen, hogy Oroszország egyedül lépjen fel, és erre 
az esetre, Bosznia-Hercegovina megszállásának tolerálása fejében, jóindulatú sem-
legességet helyezett kilátásba. Az október közepén végbement újabb levélváltás 
során osztrák-magyar részről méginkább világosan megfogalmazták ezeket a fel-
tételeket, és egyúttal hajlandóságot mutattak az oroszok által kezdeményezett 
titkos tárgyalások megindítására. November elején a tárgyalások meg is indultak, 
és ezeknek eredményként jött létre a Monarchia jóindulatú semlegességét kilá-
tásba helyező 1877 januári budapesti titkos konvenció.187 

A történetírás számára nem az események rekonstruálása, hanem az oszt-
rák-magyar döntés motivációjának felderítése okozott és okoz problémát. And-
rássynak az együttes fellépéstől elzárkózó, de a kompenzáció fejében jóindulatú 
semlegességet kilátásba helyező elhatározását ugyanis már a kortársak eltérő 
módon és egymásnak ellentmondóan értelmezték. Károlyi Alajos 1887-ben kelt 
levelében azt állította, hogy a külügyminiszter a megegyezéssel elsősorban az O-
roszországgal való fegyveres összeütközést akarta elkerülni, mert Törökország 
mellett nem akart háborúzni és az Oroszország elleni háborúra a Monarchiát 
felkészületlennek tartotta. Dóczi Lajos külügyminisztériumi sajtófőnök szerint vi-
szont Andrássy azért ment bele a megállapodásba, mert mind orosz szótartás, 
mind orosz szószegés esetén a nyertes pozíciójába érezte magát: az előbbinek 
ugyanis az akció minden eredményének elveszítését, az utóbbinak pedig politikai 
és stratégiai zsákutca létrejöttét kellett eredményeznie. Aehrenthal, a későbbi 
külügyminiszter mindezekkel szemben pedig úgy látta, hogy Andrássyt alaposan 
rászedték, és olyan fejlemények következtek be, amelyekkel 1876 őszén nem szá-
molt.188 A történetírók között Wertheimer Ede 1913-ban a nemzetközi helyzetben 
látta a magyarázatot, mondván, hogy a körülmények a várakozás politikáját dik-
tálták.189 Fritz Leidner 1936-ban az oroszokkal való tárgyalásoknál ugyancsak 
taktikai okokat vélt fennforogni, amit a bizonytalan német és brit magatartásra 
vezetett vissza.190 Mindezekkel szemben viszont Rainer E Schmidt 1992-ben meg-
jelent munkájában egész ívet konstruált 1872 februárja és 1878 januárja között, 
és az 1876-os döntés úgy mutatta be, mint az oroszok előtt Andrássy által felál-
lította stratégiai egérfogót.191 

A német történész az Andrássy kutatás szempontjából egyébként igen fontos 
könyvében ezt a teóriáját azokra a feljegyzésekre alapozza, amelyeket Rudolf 
Montgelas londoni követségi titkár 1877 júliusában készített Andrássy kijelenté-
seiről,192 amely kijelentések egybecsengenek Dóczi Lajos fentebb említett későbbi 
megjegyzéseivel. Hiba lenne feltételezni, hogy Montgelas találta ki az egészet, 
némi fenntartásnak azért mégis van létjogosultsága. A szóbanforgó időpontban 
ugyanis az angolokkal tárgyalva Andrássy éppen hogy az orosz háború ellen so-
rakoztatott fel minden lehetséges argumentumot.193 A diplomáciában sokminden 
lehetséges, ilyen mértékű ambivalencia ezért mégsem szokott előfordulni. A stra-
tégiai egérfogó, mint elméleti lehetőség, valóban felmerült 1872 februárjában,194 

és 1878 januárjában úgy is mint aktualitás,195 az 1876 szeptemberi döntést azon-
ban nem ezek a meggondolások motiválták. Az indítékok egyértelműen kirajzo-
lódnak abból a feljegyzésből, amelyet Dóczi Lajos szeptember 28-án készített And-
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rássy kijelentéseiről,196 és amelyet a történeti kutatás szempontjából első ízben 
Franz Josef Kos hasznosított. 

A külügyminiszter kijelentéseiben nincs nyoma az orosz szótartást, illetve 
szószegést mérlegelő nagyszabású koncepciónak, az eszmefuttatás inkább a kom-
penzáció jegyében fogant hagyományos hatalmi politikai gondolkodásmódra em-
lékeztet. Háborúról három alkalommal is szó esik, de soha nem a Montgelas és 
később a Dóczi által említett összefüggésben. Először úgy, mint a cár levelében 
javasolt közös fellépés következményéről: Oroszország ugyanis az ideiglenes meg-
szállás helyett annektálná Romániát és Bulgáriát, ami a Monarchia számára el-
fogadhatatlan lenne. De ezt, mint távolabbi lehetőséget, Andrássy nem részletezte. 
Másodszor úgy, mint a Törökország oldalán Oroszország ellen vívott küzdelemről. 
Andrássy ezt elvetette, mert ez esetben Románia, Görögország, Szerbia és Mon-
tenegró hadbalépésével is számolt, és Törökországot, amelyet különben is ment-
hetetlennek tartott, inkább tehernek vélte, mint szövetségesnek. Végül úgy, mint 
az oroszokkal közösen a törökök ellen végrehajtott fegyveres akcióról, ami viszont 
a Monarchia közvéleményére való tekintettel nem jöhetett szóba. Mindezek után 
és mindezek helyett a megegyezés maradt, amelyben a Monarchia megfelelő kom-
penzációval, nevezetesen Bosznia-Hercegovina megszerzésével ellensúlyozhatja az 
oroszok háború árán elért gyarapodását. Andrássy úgy vélte, hogy Bosznia-Her-
cegovina megszerzése egyébként mindenféle megegyezés nélkül is megfelelő ga-
rancia az orosz túlsúly növekedése ellen.197 Dóczi feljegyzéséből kiviláglik, hogy 
Andrássy 1876 szeptemberében Bulgária lehetséges orosz annektálásának mega-
kadályozásával és Bosznia-Hercegovina megszerzésével, tehát a stratégiai egérfogó 
felállítása és működtetése nélkül is biztosítottnak látta a Monarchia érdekeit. 
Csupán annyit lehetne még hozzátenni mindehhez, hogy Andrássy 1876 őszén 
sajnálatos módon nem lépett ki a kompenzációra alapozott hatalmi politika ke-
reteiből. Amikor ezt 1885 őszén nevezetes emlékiratában megtette,198 már nem 
volt befolyása a Monarchia külpolitikájának alakulására. 

A szeptember 28-i feljegyzésben nem esett szó sem Angliáról, sem Német-
országról, de a dolog természetéből adódott, hogy Andrássy a készülő alku nem-
zetközi hátterét is biztosítani akarta. Főként a német támogatás megszerzését 
vélte szükségesnek. Még ugyanazon a napon, amikor a döntés körvonalai kiraj-
zolódtak, elmondta Stolbergnek, hogy az orosz javaslatokat jelenlegi formájukban 
nem tartja elfogadhatóaknak. A Monarchia, miután 1866-ot követően keletre he-
lyezte súlypontját, a török birodalom alterálásához csak akkor tudja kezét nyúj-
tani, ha biztos benne, hogy a határai mentén végbemenő átalakulás nem ütközik 
saját érdekeibe. Azzal, hogy Oroszország a két felkelő tartomány osztrák-magyar 
birtoklása fejében befészkelné magát Bulgáriába, éppen ez a helyzet állna elő. 
Andrássy a nagykövet értésére adta, hogy a Monarchia nem akaija megakadá-
lyozni, hogy Oroszország fegyveresen lépjen fel Törökország ellen, de a kilátásba 
helyezett jóindulatú semlegesség fejében ragaszkodni óhajt Bosznia-Hercegovina 
birtoklásához. Hangsúlyozta azonban, hogy a Monarchia a végleges birtoklás igé-
nyével akkor is bevonul a két tartományba, ha Oroszországgal nem jön létre meg-
állapodás. Mindezekhez még hozzátette, hogy a meglévő, és Bosznia-Hercegovina 
megszerzése miatt feltehetően megerősödő olasz irredenta megnyilvánulásokkal 
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szemben számít Németország támogatására.199 Miután Stolbergtől megtudta, 
hogy Bismarck varzini birtokára váija Münch bárót, nem minden alap nélkül 
reménykedett, hogy az oroszokkal megkezdett alkudozás során Németországban 
megfelelő hátvédet talál. 

Időközben azonban az oroszok sem tétlenkedtek. Werder német katonai at-
tasé a cár megbízásából újra sürgette a választ a Varsóban feltett kérdésekre,200 

majd október elején azt táviratozta, hogy a cár arra számít, hogy ha háborúra 
kerül sor Ausztriával, a német császár számára az 1870-es orosz magatartás lesz 
majd a mértékadó.201 Oroszországnak valójában nem állt szándékában háborút 
indítani a Monarchia ellen, és igazából attól sem tartott, hogy a Monarchia oldalba 
támadja majd Törökország ellen felvonuló seregeit. Az ideális megoldás azonban 
az lett volna számára, ha Németország az 1870-es orosz minta szerint sakkban 
tartja a Monarchiát, és ezzel lehetővé teszi számára, hogy, ugyancsak az 1870-es 
analógia szerint, egyedül, minden külső beavatkozás nélkül rendezhesse a számlát 
Törökországgal. A német elkötelezettség arra is szolgálhatott, hogy ha mégis tár-
gyalásokba bocsátkozik a Monarchiával, ahogy azt a Szumarokov-misszióval meg 
is tette, erősebb pozícióba kerüljön, és maga szabja meg ellenszolgáltatásainak 
határait. A cárhoz intézett levélnek azon kitétele, hogy a német magatartást az 
1864-1871 közötti emlékek vezetik, „bármi is következzék", az oroszokat kétség-
kívül feljogosította ezekre a kalkulációkra. 

Hohenlohe feljegyzései betekintést nyújtanak abba, hogy Bismarckot ezek-
ben a napokban milyen gondok foglalkoztatták. Szeptember 29-én, kissé szabad-
jára engedve fantáziáját, mert hiszen két héttel korábban még a Monarchia elleni 
közös angol-orosz háború lehetőségét említette,202 arról beszélt a párizsi nagykö-
vetnek, hogy Anglia és Oroszország konfliktusba kerülhet egymással. Mint mond-
ta, Németország számára ebből semmi hátrány nem származna, ezért nyugodtan 
szemlélhetné a fejleményeket. Nem így, ha Oroszország és Ausztria háborúzna 
egymással, mert ha Németország semleges maradna, a vesztes azt soha nem bo-
csátaná meg. Az esetleges háború következményeit latolgatva azt is kijelentette, 
hogy a Monarchia megsemmisülése semmi előnnyel nem járna Németországra 
nézve, mert az osztrákokat ugyan annektálhatná, de nem tudná, hogy mit kezdjen 
a szlávokkal és a magyarokkal; Ausztriával különben is sakkban tarthatja Orosz-
országot.203 Ezek a kijelentések végeredményben ugyanazon gondolatkörben mo-
zogtak, mint ami az oroszokat a Werder-távirat provokálására ösztönözték, a kan-
cellár mégis, amikor kézhez kapta a sürgönyt, meglepődött, vagy legalábbis meg-
lepetést színlelt. Nem akarta megérteni az önmagában nagyon is logikus gondo-
latmenetet, azt pedig még kevésbé volt hajlandó akár csak önmaga előtt is beis-
merni, hogy a „bármi is következzék" kitétellel még tápot is adott az orosz re-
ményeknek. Egyszerűen Gorcsakov csapdájának minősítette az egészet, és alapo-
san elmarasztalta az orosz kancellár szócsövének szerepére vállalkozó német ka-
tonai attasét. Ha nemmel válaszolunk, írta még október 2-án Bülownak, azt Gor-
csakov a cárnál Németország ellen használja fel, ha igennel, azzal Bécsben él 
vissza, a legjobb tehát, ha az indiszkrét kérdést egyszerűen válasz nélkül hagy-
ják.204 A fiának még aznap lediktált levélben ehhez egyebek mellett azt fűzte még 
hozzá, hogy az Oroszország és az Ausztria közötti háború Németország szem-
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pontjából rendkívül nehéz és veszélyes dilemma lenne, és Németországtól nem 
lehet elvárni, hogy annak keletkezését megkönnyítse.205 A szeptember 13-i fel-
terjesztésben megfogalmazott, az orosz fegyveres fellépéssel kapcsolatos kilátások, 
részint az oroszok merevsége, részint saját hibái miatt, mindenesetre alaposan 
összeszűkültek. 

Bismarck olyannyira nem tudott napirendre térni a Werder-távirat fölött, 
hogy az október 3-án Varzinba érkező Münch bárónak a diplomáciában kissé szo-
katlan módon kiadta az oroszokat, és az osztrák-magyar küldöttel is közölte azt 
a gyanúját, hogy az egészet Gorcsakov csapdájának tartja. Maga a két alkalommal 
folytatott, több órán át tartó beszélgetés nagyobbrészt az Andrássy által szeptem-
ber 28-án Stolbergnek feltett kérdések körül forgott.206 A beszélgetés tartalma 
régóta ismert a történetírásban, mert Münch jelentésének legfontosabb részeit 
Fritz Leidner még a harmincas években nyilvánosságra hozta,207 Martin Winkler 
pedig azt a hatvanas évek elején teljes terjedelemben közölte.208 A jelentés209 

részletes bemutatásától tehát bízvást eltekinthetünk, célszerűbb, ha ehelyett in-
kább a beszámoló egyes passzusainak a történetírásban vitatott pontjaira fordítjuk 
figyelmünket. Az a benyomásunk, hogy Bulgáriával kapcsolatosan Andrássy nem 
érte el célját: a német kancellár nem látott problémát abban, hogy az oroszok oda 
bemasíroznak, és nem tartotta valószínűnek, hogy ott végleg meg szándékoznának 
vetni a lábukat. Az annexiónak, mint mondta, ellene szól a délorosz attraktivitás 
hiánya, úgyszintén a várható erőteljes brit ellenállás. Érdemes megjegyezni, bár 
Bismarck erre nem tért ki, hogy Andrássy bolgár félelmei nem is voltak teljesen 
átgondoltak, hiszen az orosz bemasírozás, amelyet oly hevesen opponált, az általa 
elfogadott orosz-török háború alkalmával is esedékessé vált. Hasonlóképp eluta-
sításba ütközött az a tájékozódás, amely az Olaszországgal szembeni szövetség 
létrehozására irányult. A kancellár azt válaszolta, hogy a kérés teljesítésének épp-
úgy oroszellenes éle lenne, mint ahogy osztrákellenes éle lenne a hasonló orosz 
puhatolózásra adandó német beleegyezésnek. Az osztrák-magyar külpolitika 
Münch missziója kapcsán Bosznia-Hercegovinával kapcsolatosan könyvelhetett el 
teljes sikert. A kancellár fenntartás nélkül helyeselte, hogy ha az oroszok egyol-
dalúan (tehát előzetes megállapodás nélkül) bevonulnak Bulgáriába, akkor a Mo-
narchia is foglalja el és annektálja a két török tartományt. A Münch-küldetés 
tulajdonképpeni célját szolgáló, Andrássy által kezdeményezett három kérdéskör 
megbeszélése mellett Bismarck szóba hozta még a Manteuffel-missziót, és arról 
a német forrásokkal teljesen egyező tájékoztatást adott. Emellett újra említést 
tett a Németország és a Monarchia közötti organikus, a törvényhozó testületek 
által jóváhagyandó szövetség lehetőségéről, és Münchnek az volt a benyomása, 
hogy a kancellár azt a prágai béke Észak-Schleswigre vonatkozó cikkelyének ha-
tálytalanításával szándékozik összefüggésbe hozni. Hogy mennyire lehetett hely-
tálló ez a benyomás, az az egyébként bőbeszédű, de ezen a ponton szófukar je-
lentésből nem állapítható meg teljes bizonyossággal. Hasonlóképp kételyeket éb-
reszt a jelentés azon pontja, hogy Münch impressziói szerint a kancellár a keleti 
válság későbbi szakaszában arra számít, hogy Oroszország, Franciaország és O-
laszország áll majd az egyik oldalon, Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia 
és Anglia pedig a másikon. Nem kizárt persze, hogy a kancellár ilyesmiket mon-
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dott, ez azonban nem volt több, mint az utóbbi hetek csapongó kombinációinak 
egyike. 

Münch jelentésének hitelességéhez egyébként nem férhet kétség. Az egykori 
berlini osztrák-magyar ügyvivő olyan precizitással adta vissza Bismarck kijelen-
téseit, hogy azok szinte szószerint egyeznek a német külügyi aktákban található 
megfogalmazásokkal. A jelentés egy vonatkozásban német részről is visszaigazo-
lást nyert. Bismarck október 6-án tollba diktálta az olasz magatartásról kialakított 
véleményét, amelyet Münchnek is elmondott.210 Az irat persze jóval több, mint 
a Münch-jelentés hitelességét igazoló dokumentum, mert a kancellár értékrend-
jébe és gondolkodásmódjába is betekintést nyújt. A feljegyzés arra vall, hogy az 
osztrák-magyar küldöttel folytatott beszélgetés során érintett kérdések közül Bis-
marck nem Bulgáriát, nem is Boszniát, hanem a lehetséges orosz-osztrák-magyar 
konfliktust és annak vonzatait tartotta a legfontosabbnak. Hogy Németország 
miért nem hajlandó elkötelezni magát Olaszországgal szemben, az megegyezik a 
Münchnek mondottakkal, csupán annyival több annál, hogy a kancellár itt azt is 
leszögezte, hogy hivatalos osztrák-magyar megkeresés esetén ki kell térni a válasz-
adás elől. (Az osztrák-magyar megkereséssel kapcsolatos feltételezés jó érzékre 
vallott, mert Andrássy ráírta Münch jelentésének margójára, hogy a dolgot nem 
hagyja annyiban, hanem újra szóba hozza Stolberg előtt.)221 A rutineljárást kilá-
tásba helyező magatartásnál azonban jóval fontosabb az, ahogyan Bismarck az 
Oroszország és a Monarchia közötti esetleges háborúról nyilatkozott. Leszögezte 
ugyan, hogy a német érdekek megkövetelik, hogy a Monarchia, mint független 
nagyhatalom továbbra is fennmaradjon, de hozzátette, hogy arra az esetre, ha a 
Monarchia fennmaradása veszélyeztetettnek látszik, csak az összeurópai helyzet 
tekintetbe vételével lehet döntéseket hozni. Talán nem tévedünk, ha feltételezzük, 
hogy ebben a homályos megfogalmazásban a szeptember 13-i felterjesztésben fog-
lalt, végeredményben a Monarchia rovására történő kompenzációs megoldás gon-
dolata köszönt vissza. 

Az október 6-i feljegyzés a konkrét helyzetelemzésen túl is érdekes doku-
mentum, ugyanis ebben Bismarck Andrássy külpolitikai metódusáról is véleményt 
nyilvánított. Andrássy hibás hajlamának tartotta, hogy túl sokat foglalkozik a 
jövővel kapcsolatos kombinációkkal, és emiatt elszalasztja a jelen lehetőségeinek 
célszerű kihasználását. Mint írta, az osztrák-magyar külügyminiszter nemcsak 
orosz és olasz, de török helyi vonatkozásban is valamiféle ideális és végleges meg-
oldással számol, holott az itteni évszázados kuszaságnak ebben az emberöltőben 
aligha léphet végleges rend a helyébe. Bismarck jóslata ebben a tekintetben bevált, 
hiszen a végleges rend a Balkán-félsziget egy részén még ma is várat magára. Az 
Andrássyval kapcsolatos vélekedésében is volt némi igazság, mert bár az osztrák-
magyar külügyminiszterből nem hiányzott a helyzet megkövetelte rugalmasság, 
a benne lévő görcsös orosz félelem sokszor akadályozta a higgadt mérlegelésben. 
De hát hasonló fóbiáktól Bismarck sem volt mentes, és jóllehet könnyen és igen 
gyakran minősítette doktrinereknek saját kortársait, ő maga sem tudta átlépni 
saját árnyékát. 

Az osztrák-magyar tájékozódásra Münch báró űtján adott válasz után még 
a német-orosz kapcsolat is tisztázásra várt. Bismarck, mint fentebb említettük, 
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eredetileg nem is akart reagálni a Werder-táviratban foglalt indiszkrét puhatoló-
zásra, de az orosz kérdést végül is nem hagyhatta válasz nélkül. A német állás-
pontot a Schweinitz részére október 23-án készült instrukció tartalmazta. A ter-
jedelmes utasításnak az volt a lényege, hogy Németország nem szándékozik magát 
szerződéses biztosítékok megadásával tartósan lekötni, de Oroszországgal szem-
ben, II. Sándor korábbi magatartását viszonzandó, barátságos magatartást helyez 
kilátásba. Németország az Oroszország és az Osztrák-Magyar Monarchia közötti 
háborü esetén sem lép ki a semlegességből, de elfogadhatatlannak találja, hogy a 
két háborüzó fél bármelyikének hatalmi állása megrendüljön.212 

Világos és egyértelmű beszéd volt ez, és nem is igényelne további kommen-
tárt, ha német részről később nem ködösítették volna el az egészet. Herbert Bis-
marck 1879. augusztus 24-én azt írta fivérének, hogy a kancellár már Manteuf-
felnek utasítást adott, hogy a cárnál puhatolózzék egy véd- és dacszövetség meg-
kötésének lehetőségéről,213 és 1880 decemberében Bismarck is azt mondta Sza-
burovnak, az akkori berlini orosz nagykövetnek, hogy Schweinitz által olyan szö-
vetséget javasolt, hogy Elzász-Lotharingia német birtoklásának garantálása fejé-
ben hajlandó „tűzön-vízen át" együttmenni Oroszországgal.214 A témával foglal-
kozó régebbi német történetírás nem sokban járult hozzá a köd eloszlatásához. 
Wilhelm Schüßler 1933-ban megjelent tanulmányában Herbert Bismarck levelével 
bizonyítottnak látta a szövetségi ajánlatot, csupán azt tartotta szükségesnek hang-
súlyozni, hogy a tervezett szövetségnek nem volt célja az Osztrák-Magyar Monar-
chia feláldozása.215 Friedrich Frahm, aki sok tekintetben vitatkozott Schüßlerrel, 
szintén nem vonta kétségbe, hogy német részről ilyen indítványt tettek, és ügy 
vélte, hogy az ajánlat azért nem perfektuálódott, mert orosz részről kevésnek 
találták azt, amit Németország felajánlott.216 Mindezekkel szemben egy negyed-
századdal később Reinhard Wittram kétségbe vonta, hogy Bismarck kész lett 
volna Oroszország egyoldalú támogatására.217 

Reinhard Wittram az idézett helyen azt is megjegyezte, hogy a két Bismarck 
utólagos tanúságtétele nem sok hitelt érdemel. Persze hogy nem, hiszen 1879 
augusztusában I. Vilmost akarták rávenni, hogy járuljon hozzá az oroszellenes 
kettősszövetség megkötéséhez, 1880 februárjában meg II. Sándor jóindulatát i-
gyekeztek megnyerni a három császár szövetségének újraélesztéséhez, és az 1876 
őszén történteket ennek megfelelően színezték át. Wittram tézise abban a tekin-
tetben is helytálló, hogy semmilyen írásos nyoma sincs annak, hogy Manteuffel 
utasítást kapott volna a Herbert Bismarck által említett szondírozásra. Schwei-
nitz-cel kapcsolatban azonban a helyzet nem ilyen egyszerű. A pétervári nagykövet 
leírta 1896-ban kelt memorandumában,218 és emlékirataiban is megerősítette,219 

hogy október 11-i varzini tartózkodása alkalmával Bismarck valóban beszélt neki 
arról, hogy Elzász-Lotharingia birtokának garantálása fejében kész lenne „tűzön-
vízen át" együtt menni Oroszországgal, és felhatalmazta őt ilyen ajánlat megté-
telére. Schweinitz azonban az október 23-i instrukcióra utalva azt is megírta, hogy 
végül olyan írásos utasítást kapott, amely kifejezetten megtiltotta, hogy szerző-
déses biztosítékot ajánljon fel, és ez lehetetlenné tette számára, hogy határozott 
kifejezést adjon a Bismarck-féle elgondolásnak. 
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A folytatás a kiadott német aktákban is olvasható. Schweinitz november 
1-én Jaltában közölte Gorcsakowal az október 23-i utasításban foglaltakat, amivel 
a kancellárnak érzékeny csalódást okozott. Jelentős dolgokat vártunk Németor-
szágtól, mondta a nagyköveteknek, és semmi olyant nem hallottunk, amit már 
eddig is ne tudtunk volna. A Jelentős dolog" a korábbi sürgetések tanúsága sze-
rint az Oroszországnak adott tiszta lap lett volna a Monarchiával szemben, amely 
ez utóbbi hatalom semlegességét a vele való egyezkedés nélkül is biztosította 
volna. Gorcsakov Reichstadtban, az Oszmán birodalom felbomlására számítva o-
daígérte a Monarchiának Boszniát, és ezt a Szumarokov-misszió alkalmával a 
közös fegyveres fellépést kilátásba helyezve, meg is ismételte, de hogy a két török 
tartomány mint érett gyümölcs hulljon a Monarchia ölébe, nem tartotta méltá-
nyosnak. (Hogy mennyire nem, az később az orosz-török fegyverszüneti megálla-
podásban megmutatkozott, amikor szerződésben vállalt kötelezettsége ellenére 
autonóm státusba helyezte Boszniát és Hercegovinát.) Hogy Schweinitz nem ho-
zott , jelentős dolgokat", azt jelentette számára, hogy mégiscsak előnytelennek 
tartott alkuba kell bocsátkoznia a Monarchiával. A két félnek ezek után igazából 
nem is volt mondanivalója egymás számára. Schweinitz kijelentésére, hogy Török-
ország felbomlása esetén Németország semmit sem igényel, csupán meglévő te-
rületének szerződéses garanciáját, Gorcsakov hűvösen azt válaszolta, hogy ez ke-
veset használna Németországnak, mert a szerződéseknek mostanság csekély az 
értéke.220 

A német-orosz egyezkedés ilyenformán még azelőtt megfeneklett, hogy konk-
rét ajánlat tételre egyáltalán sor került volna. Nem is lehetett ez másképp, hiszen 
a felek kölcsönösen félreértették egymást. Német részről azt hitték, hogy alku-
pozícióban vannak, orosz részről viszont azt, hogy a németek minden kompenzáció 
nélkül kötelesek az ellenszolgáltatásra. De a németek különben sem tudtak volna 
olyant felajánlani, ami rábírta volna az oroszokat arra, hogy cserbenhagyják Fran-
ciaországot. Az egész próbálkozás így kísértetiesen emlékeztet az 1875 tavaszi 
félresikerült Radowitz-misszióra,221 és tulajdonképpen nem éri meg a körülötte 
keletkezett sok szóbeszédet. Ehelyett inkább Bismarck rejtélyesnek mondható 
magatartása érdemel figyelmet. 

Hogy Bismarck komolyan mérlegelte azt a lehetőséget, hogy az 1864 utáni 
német szerzemények garantálása fejében kompenzációt nyújt Oroszországnak, ma 
már aktaszerűen bizonyított. Homály csak a kompenzáció mértéke körűi van. 
Szeptember 13-i felterjesztésében, mint már említettük, erről azt írta, hogy az 
ellenszolgáltatások tekintetében nagyon messzire elmehetnének,222 de hogy med-
dig, azt nem nevezte meg. Néhány kijelentése arra enged következtetni, hogy a 
Monarchia rovására történő kompenzációtól sem idegenkedett. Szeptember 28-án 
azt mondta Hohenlohe hercegnek, hogy még nem döntötték el, hogy az Oroszor-
szág és a Monarchia közötti háború esetén milyen álláspontra helyezkedjenek,223 

és október 6-án, mint már ugyancsak említettük, azt diktálta tollba, hogy arra az 
esetre, ha a Monarchia fennállása veszélybe kerül, csak az összeurópai helyzetet 
szem előtt tartva lehet döntéseket hozni.224 Ha mindezekhez még hozzávesszük 
azt, hogy a Manteuffel-misszió alkalmával a német-angol-orosz kapcsolódást ter-
mészetesebbnek nevezte, mint a három császár szövetségét,225 akkor a német 
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történészek minden cáfolata ellenére sem lehet kételkedni abban, hogy bizony 
megfordult a fejében, hogy a német érdekek kedvéért feláldozza a Monarchiát. 
Arra viszont, hogy miért hőkölt vissza az egésztől, csak hozzávetőlegesen lehet 
egzakt választ adni. Feltehető, hogy közrejátszott ebben a Gorcsakowal szembeni 
bizalmatlansága, valamint az a felismerés, hogy az oroszok tulajdonképpen ellen-
szolgáltatás nélkül várnak támogatást Németországtól. A legvalószínűbb azonban, 
hogy az játszott szerepet, hogy a Monarchia nélkül bizonytalannak érezte volna 
Németország helyzetét Oroszországgal szemben. Hohenlohe hercegnek, mint már 
említettük, meg is mondta, hogy ha Ausztria elpusztul, Oroszország veszélyes 
lehet Németországra nézve, Ausztriával viszont sakkban tarthatják Oroszorszá-
got.226 Bismarck éppűgy nem tudta nélkülözni a Monarchiát Oroszországgal 
szemben, mint ahogy Gorcsakov Franciaországot Németországgal szemben. Ez 
lehet a magyarázata annak, hogy a nagy kompenzációs elgondolás német részről 
nem lépett ki a tervezgetés stádiumából, és Bismarck végül nem tette ki azt a 
gyakorlat próbájának. így viszont nem maradt más, mint az, hogy a balkáni válság 
tüzénél továbbra is csak a kezét melengesse. Azzal a kockázattal, hogy az egyre 
magasabbra csapó lángok Németországot is megégetik. 

* 

Miközben Oroszország és az Osztrák Magyar Monarchia tisztázni igyekezett 
Németországhoz fűződő kapcsolatait, és Németország is jelzést adott arról, hogy 
milyen pozícióba kíván helyezkedni, a szerb-török fegyverszünettel kapcsolatosan 
tovább folytatódott az augusztus vége óta tartó terméketlen huzavona. Gorcsakov 
a Bulgária és Bosznia orosz, illetve osztrák-magyar megszállására, valamint a 
hatalmak flottademonstrációjára irányuló, a Szumarokov-misszió tartalmát képe-
ző indítványáról szeptember 26-án az angol kormányt is tájékoztatta, de az Lon-
donban visszautasításba ütközött. Az előző napon az angol kormány kezdemé-
nyezett Konstantinápolyban egy egyhónapig tartó fegyverszünetet, amit október 
5-én a török fővárosban tartandó nagyköveti konferencia ötletével egészített ki. 
A törökök azonban, mintegy megismételve szeptemberi játékukat, megint csak 
hathónapos fegyverszünet megadására mutatkoztak hajlamosaknak. Anglia és a 
Monarchia ezt elfogadhatónak találta, és Németországnak sem voltak kifogásai, 
Oroszország azonban, minthogy a hat hónap mentesítette volna Törökországot a 
téli hadviselés terheitől, még csak tárgyalási alapnak sem tekintette az indítványt. 
A hatalmak közötti disszonancián felbátorodott törökök október utolsó napjaiban 
újrakezdték a hadműveleteket, és Alekszinác mellett megsemmisítő csapást mér-
tek a magát elsáncoló szerb hadseregre. A törökök mégis elszámították magukat, 
mert az orosz kormány ekkora presztízs sérelmet nem viselhetett el. A konstan-
tinápolyi orosz nagykövet október 31-én ultimátumot nyújtott át a Portának, a-
melyben az állt, hogy ha a török kormány nem szünteti be azonnal a hadműve-
leteket és negyvennyolc órán belül nem köt két hónapra szóló fegyverszünetet, 
Oroszország megszakítja diplomáciai kapcsolatait Törökországgal. Amit tárgyalá-
sokkal két hónap alatt nem tudtak elérni, a fenyegetés két nap alatt megtette: a 
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török kormány november 1-én közölte, hogy teljesíti az ultimátumban foglalt kö-
veteléseket.227 

Október közepén Bismarck azt mondta, hogy Törökország nem éri meg, 
hogy a civilizált európai népek egymás ellen háborúzzanak miatta,228 de úgy 
tűnik, hogy az érintett hatalmak nem hallgatták meg ezt az intelmet. Az orosz 
ultimátum Bécsben, amint Novikov november 7-én jelentette, csupán kedvezőtlen 
benyomásokat keltett,229 de Londonban teljesen felborzolta a kedélyeket. Disraeli 
november 9-én a londoni főpolgármesteri ünnepségen arról beszélt, hogy Anglia 
ugyan békepolitikát folytat, de nincs nála a háborúra jobban felkészült ország, és 
ha az igaz ügyért egyszer harcba száll, erőforrásai kimeríthetetlenek.230 A fenye-
gető szavak címzettje egyértelműen Oroszország volt. Két napra rá II. Sándor, 
Livádiából hazatérőben, bár még nem ismerte Disraeli beszédét, Moszkvában ha-
sonló éles hangnemben nyilatkozott. A város előkelőségei jelenlétében tartott be-
szédében kijelentette, hogy szilárd elhatározása, hogy egyedül is cselekszik, és 
biztos abban, hogy hívó szavát egész Oroszország követi. Különösen nagy feltűnést 
keltett, hogy a cár a szerbiai orosz önkéntesekről úgy beszélt, mint akik a szláv 
ügyért harcoltak.231 A brit miniszterelnök beszédére adandó válasz sem váratott 
sokáig magára: november 13-án elrendelték hat hadtest mozgósítását.232 A harcias 
megnyilatkozások ellenére sem az orosz, sem a brit külpolitikában nem oldódott 
fel az év közepe óta mutatkozó kettősség. Gorcsakov október 29-én hosszú me-
morandumban érvelt a háború azonnali megkezdése mellett, mondván, hogy soha 
a történelemben nem kínálkozott ilyen kedvező alkalom a Törökország elleni há-
borúra, de azzal a kérdéssel zárta fejtegetéseit, hogy vajon Európa szeme láttára 
megkockáztathatnak-e egy ilyen lépést, miközben még mindig tárgyalások vannak 
folyamatban.233 És miközben Disraeli a főpolgármesteri ünnepségen elmondandó 
beszédét fogalmazta, Derby november 5-én megismételte a konstantinápolyi nagy-
követi konferenciára vonatkozó javaslatát, amit az oroszok azon nyomban elfo-
gadtak. Hogy az orosz és az angol külpolitikában mutatkozó kettősség végül ho-
gyan oldódik fel, az elsősorban a külpolitikát befolyásoló belső tényezőkön múlott, 
de abba nyilvánvalóan a külső hatalmi reagálások is belejátszottak. 

Az orosz-török fegyveres összecsapás küszöbén, majd a hadműveletek meg-
indulása után többen úgy vélekedtek, hogy Bismarck taszította Oroszországot a 
Törökország elleni háborúba. Midhat pasa 1877 február elején, nem sokkal bukása 
előtt azt mondta a konstantinápolyi orosz ügyvivőnek, hogy Bismarck háborúra 
buzdítja Oroszországot, és az oroszok majd meglátják, hogy milyen célból teszi 
ezt; a német kancellár képes arra, hogy visszaadja Elzász-Lotharingiát a franci-
áknak, hogy ő maga indítson háborút Oroszország ellen.234 Valujev, a koronajavak 
minisztere 1877 júliusában, az éppen megindult hadműveletekre utalva azt je-
gyezte naplójába, hogy Oroszország a porosz király kezére játszik. A kortársi vé-
lekedéseket a történetírók közül is többen osztották, így Georg Hoover Rupp is, 
aki azt fűzte hozzá Valujev naplóbejegyzéséhez, hogy az orosz miniszternek min-
den bizonnyal igaza volt.235 

Az amerikai történész Bismarck 1877 júniusi, a historiográfiában a német 
kancellár külpolitikai hitvallásának tekintett kissingeni tollbamondására236 ala-
pozza véleményét, és nem lehet vitatkozni, hogy a szóbanforgó irat tág teret ad 
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mindenféle értelmezésnek. Hasonló konklúzióra egyébként a kancellár 1876 őszi, 
meglehetősen csapongó megnyilatkozásai is alapot szolgáltattak volna. Az ameri-
kai történész azonban két dolgot módszertani szempontból megengedhetetlen 
módon összekever: azt nevezetesen, hogy valóban Bismarck taszította-e háborúba 
Oroszországot, és hogy akarta-e egyáltalán, hogy Oroszország háborút viseljen 
Törökország ellen. 

Az első kérdésre egyértelműen tagadó választ kell adni. Oroszország szuve-
rén nagyhatalom volt, maga határozott dolgai felett, és külső sugallattal nem 
lehetett úgy aktivizálni, mint Montenegrót, vagy Szerbiát. Ha a döntéshozatal 
befolyásolásáról egyáltalán szó lehet, akkor a pánszláv ráhatás érdemel említést, 
de ez is csak azért érvényesülhetett, mert maga a cár is hajlott a háborúra. A 
második kérdés tulajdonképpen két részből áll: tett-e olyasvalamit Bismarck, a-
mivel az orosz háborús döntést serkentette, és hogy német szempontból kívána-
tosnak tartotta-e, hogy Oroszország háborúba lépjen Törökország ellen. A második 
kérdés első részére adható válasz megint csak nemleges lehet. Valamely nagyha-
talom a másik nagyhatalom háborús szándékát azzal serkentheti, ha háborús 
döntés esetén területi és egyéb előnyöket helyez kilátásba számára. Bismarck 
mérlegelte azt a lehetőséget, hogy a területi állományra adandó orosz garancia 
fejében támogatja az orosz keleti ambíciókat, és az ellenszolgáltatás tekintetében 
nagyon messzire kész lett volna elmenni, de végül is elállt ettől a szándékától. 
Még arra sem volt hajlandó, hogy a Monarchiával szemben megadja az oroszok 
által újra és újra reklamált biztosítékot. Az előbbi esetben tehát csak szándékról 
volt szó, nem valódi ösztönzésről, az utóbbiban pedig inkább visszatartásról, mint 
biztatásról. 

A második kérdés második részére is nehéz egyértelmű igennel felelni. Bis-
marck, amint azt jónéhány megnyilatkozása tanúsítja, számolt azzal a lehetőség-
gel, hogy az orosz-török háború az Oroszország és Anglia, illetve az Oroszország 
és a Monarchia közötti összeütközést is magával vonja. Az orosz-angol háborút 
német szempontból nem tartotta aggasztónak, de az Oroszország és a Monarchia 
közötti háborút rendkívül nehéz és veszélyes dilemmának vélte, és mint ilyent, 
mindenképpen elkerülendőnek. A megoldást az először 1876 januárjában kiállí-
tott, és azóta módosított formában újra és újra alkalmazásra ajánlott receptben 
látta, amely szerint a három érdekelt hatalomnak ki kell szakítania Törökország-
ból a maga részét: Oroszországnak Bulgáriát, a Monarchiának Bosznia-Hercego-
vinát, Angliának pedig Egyiptomot. Ez a megoldás mentesítette volna Németor-
szágot az orosz-török háború veszélyes következményeitől, egyúttal alkalmas lett 
volna arra, hogy, amint azt később Kissingenben tollba diktálta, a hatalmi érdekek 
súlypontját kelet felé mozdítsa el. Bármennyire is ígéretesnek tűnt német szem-
pontból ez a végkifejlet, nem perfektuálódott, mert Anglia elzárkózott attól, hogy 
a Bismarck által ajánlott útra lépjen. És miután a kompenzációs elgondolás kivi-
hetetlennek bizonyult, Bismarck számára nem maradt más, mint az, hogy az 
orosz-török háborút, mint a kisebbik rosszat tudomásul vegye. Attól tartott ugya-
nis, hogy a Törökország elleni háború elmaradása esetén a felbolydult orosz nem-
zeti érzés koncentrált formában Németország ellen fordul, és a háborús veszély 
aggasztó módon nyugati irányba tolódik. Különösen akkor, ha Németország ma-
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gára vállalja azt a hálátlan feladatot, hogy visszatartsa Oroszországot a Törökor-
szág elleni fellépéstől. Ilyen előfeltevésekből csak az következhetett, hogy a német 
érdekek szempontjából sok bizonytalansági tényezőt tartalmazó orosz-török há-
borút tudomásul kellett vennie, és erőfeszítéseit arra kellett koncentrálnia, hogy 
a háború további kiterjedését megakadályozza.237 Nem valamiféle nagyszabású 
színjátékról volt tehát szó 1876 őszén, amelyben Bismarck bábok módjára moz-
gatta a szereplőket, hanem arról, hogy a német kancellár kicsinyes és aggodal-
maskodó módon alkalmazkodott a tőle függetlenül kibontakozó fejleményekhez. 

Nem Bismarck volt az egyetlen, akiről a kortársak azt gondolták, hogy kí-
vánatosnak tart egy orosz-török háborút. Salisbury hasonlóan vélekedett And-
rássyról. Az indiai ügyek brit minisztere útban a konstantinápolyi konferenciára 
november 24-én Bécsben három órán át tárgyalt Andrássyval, és azt a benyomást 
szerezte, hogy az osztrák-magyar közös külügyminiszter előre örül egy Törökor-
szág elleni orosz háborúnak. Mint jelentésében írta, Andrássy úgy véli, hogy a 
háború elmaradása csak alkalmat adna Oroszországnak arra, hogy egy vagy két 
év múlva megnövekedett erővel lépjen fel,amikor vasútjai úgyszólván teljesen ki-
épültek. Georg Hoover Rupp ehhez azt a kommentárt fűzte, hogy Salisbury he-
lyesen következtetett, amikor azt írta, hogy Andrássy (Bismarckkal együtt) azt 
kívánja, hogy a konferencia fulladjon kudarcba, és Oroszország vesztegesse el 
erejét egy meddő erőfeszítésre, amely kimeríti jelenlegi erőtartalékait.238 Más kö-
zelítésben hasonló konklúzióra jutott Rainer E Schmidt, aki a „stratégiai egérfo-
gót" állította Andrássy külpolitikai koncepciójának középpontjába, és a külügy-
miniszternek tulajdonított elgondolás csak akkor valósulhatott meg, ha Oroszor-
szág háborút indít Törökország ellen.239 

Az osztrák-magyar közös külügyminisztérium és a Militärkanzlei aktái nem 
támasztják alá ezeket a vélekedéseket. Az iratok arra vallanak, hogy Bécsben 
inkább szorongással, mint várakozással tekintettek a küszöbön álló összecsapásra. 
Az uralkodó és közvetlen katonai környezete sem volt ez alól kivétel, annak el-
lenére, hogy az ő külpolitikai értékrendjükben Bosznia-Hercegovina állt az első 
helyen, és az orosz-török háború meghozhatta az alkalmat a régóta vágyott an-
nektáláshoz. Az uralkodó az 1876. november 13-án tartott katonai-politikai kon-
ferencián240 nem kis aggodalommal a hangjában beszélt arról, hogy az Oroszor-
szág által megindított háború szláv-forradalmi háborúvá változhat, és az orosz 
kormány nem lesz képes arra, hogy betartsa a Monarchiával szemben vállalt szer-
ződéses kötelezettségeit. Ebben az esetben a Monarchia kénytelen lenne háborút 
indítani Oroszország ellen. Az uralkodó nem sok reménnyel nézett a háború elé, 
amely, mint mondta, nagy veszélyeket rejt magában a Monarchiára nézve, és még 
sikeres lefolyás esetén sem hozna praktikus eredményeket. Hasonló aggodalmak 
töltötték el Albrecht főherceget, a hadsereg főfelügyelőjét, aki az uralkodó által 
jelzett orosz forradalmi fordulat esetére kilátástalannak vélte a Monarchia hely-
zetét. Az Oroszország elleni háborút ugyanis, amint azt a konferencia után ké-
szített feljegyzése tanúsítja, teljesen céltalannak ítélte, amelyet szerinte a Monar-
chia még egy európai koalíció keretében sem nyerhetne meg.241 Hogy a forradal-
mat hagyják inkább „megfulladni saját levében", az inkább vágyálom volt, mint 
valamire is használható cselekvési program. Andrássynak, aki eredetileg nem sok 
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lelkesedést mutatott Bosznia-Hercegovina megszerzése iránt, igazán nem volt oka 
arra, hogy örüljön az orosz-török háborúnak. Az uralkodóhoz hasonlóan ő is tar-
tott attól, hogy az orosz kormány a háború során nem lesz majd ura saját aka-
ratának,242 arra viszont, hogy idejekorán szembeszálljon a nemkívánatos fejlemé-
nyekkel, vagyis hogy háborúval állja útját az orosz aspirációknak, a Monarchiát 
nem tartotta sem elég erősnek, sem eléggé felkészültnek.243 Éppen ezért, amint 
azt több alkalommal megfogalmazta, azt tartotta volna leginkább kívánatosnak, 
ha a balkáni fejleményeket kívülről nem befolyásolják, és a hatalmak bevárják a 
török birodalom nem is a távoli jövőben bekövetkező spontán összeomlását.244 

Az oroszok azonban más véleményen voltak, és a közös külügyminiszter 
mégsem bízhatott a csodákban, ahogy ezt a hadsereg főfelügyelője tette. Valahogy 
mégiscsak elejét kellett vennie a kedvezőtlen fejleményeknek. Az egyik eszköz 
erre az volt, hogy szerződéses biztosítékokat szerezzen Oroszországtól. A novem-
ber elején meginduló és egészen március közepéig elhúzódó tárgyalások részleteire 
nem szándékozunk kitérni, arról a történeti irodalom bőséges információkkal szol-
gál,245 csupán a prevenció szempontjából fontos mozzanatokat kívánjuk kiemelni. 
Gorcsakov eleinte maga akarta diktálni a feltételeket, de igaza volt Ferenc József-
nek akkor, amikor a november 13-i tanácskozáson azt mondta, hogy Oroszország 
minden bizonnyal engedékeny lesz majd a Monarchiával szemben. Nem is lehetett 
ez másképp, miután Bismarck, az orosz kancellár reményei ellenére nem szán-
dékozott sakkban tartani a Monarchiát, és a sok ígérgetés ellenére végül Anglia 
sem nyújtott elfogadható alternatívát. így Andrássynak sikerült megkapnia Gor-
csakov hozzájárulását ahhoz, hogy a Monarchia Bosznia mellett Hercegovinát is 
bekebelezze. A két tartomány várható megszerzését megfelelő kompenzációnak 
vélték Bécsben arra, hogy a balkáni orosz befolyás megnövekedését ellensúlyoz-
zák. Orosz részről ahhoz is hozzájárultak, hogy nem terjesztik ki a hadműveleteket 
Szerbiára és Montenegróra, ami bécsi értelmezés szerint kiküszöbölte azt a ve-
szedelmesnek vélt lehetőséget, hogy a Törökország elleni háború szláv karaktert 
öltsön magára. Hasonló értelme volt annak a cikkelynek, amely megtiltotta a nagy 
délszláv állam létrehozását.246 Ilyenformán Oroszországnak elég magas árat kel-
lett fizetnie a kilátásba helyezett osztrák-magyar semlegességért. A katonai kon-
venció aláírása után, 1877 január végén Gorcsakov rezignáltán jegyezte meg, hogy 
ha a szerződés nyilvánosságra jutna, szemrehányásokkal kellene számolnia ami-
att, hogy túlságosan engedékeny volt a Monarchiával szemben.247 

A budapesti szerződés kétségkívül a Monarchiának biztosított nagyobb elő-
nyöket, de nem garantálta, hogy Oroszország be is tartsa vállalt kötelezettségeit. 
Hogy Oroszország szerződésszegést követhet el, a november 13-i tanácskozás jegy-
zőkönyvének tanúsága szerint, számoltak a Monarchiában, de ezt a lehetőséget 
arra az esetre redukálták, ha a cári kormány nem lenne ura saját akaratának. 
Valójában az orosz kormány minden szláv'forradalmi nyomás nélkül, tisztára csak 
hatalmi politikai megfontolásokból is elállhatott, mint ahogy 1878 márciusában 
el is állt a szerződéstől, a bécsi kalkuláció így nem volt mentes az egyoldalúságtól. 
De bármi is idézhette elő a szerződésszegést, mindenképpen szükségesnek talál-
ták, hogy a Monarchia pozícióját a feltételezett kedvezőtlen fordulat esetére meg-
erősítsék. Albrecht főherceg ezt az Olaszország elleni háborúval vélte elérhetőnek, 
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amely háború egyszerre szolgált volna zsákmányszerzésre és arra, hogy Itália 
kikapcsolása révén mentesítse a Monarchiát a kétfrontos háború veszélyeitől.248  

Beck tábornok, az uralkodó katonai kancelláriájának vezetője nagyszabású, egé-
szen az Egei tengerig teijedő expanziót indítványozott, ami szerinte megfelelő 
ellensúlyt képezhetett Oroszország balkáni befolyásának és hatalmi súlyának nö-
vekedése ellen.249 

Andrássy maga is szükségesnek találta a viszontbiztosítást, de a magasrangú 
katonai személyiségek elgondolásaival nem értett egyet. Olaszországgal szemben 
persze ő is bizalmatlan volt, és még 1876 szeptemberében, az olasz területi aspi-
rációkra utalva azt mondta a bécsi német nagykövetnek, hogy olasz agresszió 
esetén a Monarchia nem marad defenzívában, hanem visszaállítja a stratégiailag 
biztos határokat,250 és Münch báró varzini küldetésének is az olasz veszély volt 
az egyik indítéka.251 Arra azonban, hogy Albrecht főherceg módjára preventív 
háborút kezdeményezzen Olaszország ellen, nem volt kapható. Nemcsak a várható 
nemzetközi bonyodalmak miatt, hanem azért sem, mert jótéteménynek tartotta, 
hogy a Monarchia megszabadult az itáliai jelenlét tehertételétől.252 Beck tábornok 
elgondolásait még kevésbé osztotta, hiszen Bosznia-Hercegovina megszerzésébe 
is csak a kényszerítő körülmények hatására egyezett bele. 

A külügyminiszter számára a diplomáciai ellensúly kialakítása, a szövetségi 
politika lehetett a célravezető módszer, és Andrássy 1876 őszén tett is bizonyos 
lépéseket ebbe az irányba. A balkáni országok közül Görögország és Románia 
jöhetett szóba, mint oroszellenes partner, de a kapcsolatfelvétel végül nem hozott 
eredményt. Nemcsak azért, mert Oroszország ellen egyik lehetséges partner sem 
sokat segíthetett, hanem mert az Oroszország és a Monarchia közötti egyezkedés 
Görögország, és főként Románia rovására történt. Anglia, mint mindig, most is 
potenciális szövetséges lehetett, de annyi visszautasítás után nehéz volt bármiféle 
újabb kezdeményezés. Csupán Montgelas gróf, a londoni osztrák-magyar nagykö-
vetség titkára folytatott 1876 novemberében nemhivatalos jellegű magántárgya-
lásokat Disraeli magántitkárával,253 de a gróf hátrahagyott irataiból azt sem lehet 
teljes bizonyossággal megállapítani, hogy Andrássynak volt-e egyáltalán tudomása 
erről a kapcsolatfelvételről. Az igazi reménység most is, mint mindig, Németország 
volt, de a szerzett tapasztalatok itt is óvatosságot diktáltak. Andrássy november 
24-én, sejtelmesen utalva arra, hogy az orosz kormány kiszámíthatatlan erők be-
folyása alá kerülhet, azt kérte Stolberg útján, hogy a német kormány határozottan 
nyilvánítsa ki, hogy nem tűri el, hogy két szövetségese kezet emeljen egymásra, 
és fegyveres erővel fogja meggátolni, hogy egyik a másikat megtámadja.254 

A Große Politik-ban közzétett iratok alapján azt lehetne feltételezni, hogy 
Andrássy ez alkalommal nem hiába kopogtatott a német külügyminisztérium aj-
taján. Bismarcknak ezekben a napokban egy jó szava sem volt Oroszországról. 
Meggyanúsította Gorcsakovot, hogy össze akarja veszíteni Németországot és a 
Monarchiát, nehezményezte, hogy nem egyenrangú partner gyanánt bánik Né-
metországgal, és azt is feltételezte, hogy az orosz kancellár tulajdonképpen a kau-
nitzi koalíció, az Oroszország, Franciaország és az Osztrák Magyar Monarchia 
közötti szövetség létrehozásán dolgozik, azzal a céllal, hogy az általa irigyelt Né-
metországot súlyos helyzetbe juttassa.255 Amikor hosszú varzini távolléte után 
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november 21-én visszatért Berlinbe256 és első alkalommal beszélt Károlyival, ha-
sonlóképp nem fékezte az orosz kancellár elleni indulatait. Elmondta, hogy a 
Werder által küldött üzenetet Gorcsakov intrikájának tartja, amit az orosz kan-
cellár azzal a céllal kezdeményezett, hogy egyenetlenséget szítson Németország 
és a Monarchia között, és azt a féligazságot is, hogy Gorcsakov levelét csak álta-
lánosságokat hangoztatva válaszolta meg. (Hogy október 23-án érdemben is 
felelt,257 nem említette.) A konkrét helyzetre fordítva a szót, feltehetően már 
Andrássy november 24-i üzenetének ismeretében viszont azt hangsúlyozta, hogy 
Oroszországnak nincsenek támadó szándékai a Monarchia ellen, és a galíciai ha-
táron történő orosz csapatösszevonásokat müncheni sörházi pletykának nevez-
te.2i)8 Andrássy kérésének teljesítése szempontjából ez semmiképpen nem volt 
kedvező előrejelzés. Károlyi, aki a vele folytatott levelezés tanúsága szerint nem 
tudott főnöke kezdeményezéséről, helytállóan jegyezte meg, hogy Bismarcktól a 
Münch bárónak mondottaknál többet várni most sem lehet. 

Bismarck december elején a nyilvánosság előtt is beszélt Németországnak 
a keleti válsággal kapcsolatos politikájáról: december elsején a parlamenti képvi-
selők számára adott ebéden, december ötödikén pedig a német birodalmi gyűlés-
ben. Az előbbi helyen kötetlenül, a másodikon kissé feszesebben. Mindkét alka-
lommal a diplomáciai iratokból jólismert gondolatokat foglalta össze, így a beszé-
dek a kutató számára nem sok újat nyújtanak. Eltérő hangsúlyaik miatt érdeme-
sek mégis a figyelemre. A parlamenti képviselők számára adott ebéden a keleti 
válság három stádiumáról: az orosz-török háborúról, Anglia beavatkozásáról, és 
az Oroszország és a Monarchia közötti háborúról beszélt, és ez utóbbira azt mond-
ta, hogy Németország nem tűrhetné el, hogy a Monarchia halálos sebet kapjon.259 

A Reichstagban viszont azt hangsúlyozta, hogy továbbra is fenn akarja tartani a 
száz éves múltra visszatekintő, kipróbált német-orosz barátságot, és hogy Német-
ország egyik barátja kedvéért sem emel kezet másik barátjára. Mindezt még hang-
súlyosabbá tette azzal az azóta is sokat idézett kijelentésével, hogy a keleti válság 
nem éri meg, hogy miatta akár egy pomerániai gránátos egészséges csontját is 
feláldozzák.260 Károlyi, aki hajlott arra, hogy Bismarck fehér asztal mellett el-
mondott beszédét Ausztria melletti kiállásként értelmezze, azért kellő higgadt-
sággal jegyezte meg, hogy a két megnyilatkozás együttesen fejezi ki a kancellár 
külpolitikáját.261 A parlamenti ebéden elmondott beszédnek különben sem volt 
autentikus szövege, és ahányan hallották, annyiféleképpen értelmezték, és később 
maga Bismarck is hol így, hol úgy interpretálta saját szavait.262 Bécsben minde-
nesetre vegyes érzésekkel fogadták ennek a beszédnek a sajtóban megjelent vál-
tozatát, és nehezményezték, hogy a Monarchia ilyen megszégyenítő, sőt lealázó 
módon részesült védelemben.263 Andrássy viszont Károlyi útján azt üzente Ber-
linbe, hogy a sajtó egy részének hangja nem fejezi ki a kormány véleményét, és 
ő maga teljesen elégedett Bismarck nyilatkozataival.264 

Bismarck december 12-én Károlyival beszélgetve a „halálos sebesülésről" az 
asztali beszéd alkalmával mondottakat elerőtlenítette azzal, hogy ő azt a Monar-
chiára és Oroszországra egyaránt értette. Hozzátette ugyan, hogy ez a veszély 
Oroszországot, az aligha legyőzhető defenzív nagyhatalmat kevésbé fenyegeti,265 

de hát ez bizony így sem volt úgy értelmezhető, mint a Monarchia melletti egyol-
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dalú kiállás. Hogy mennyire nem, az méginkább kiderült a Stolberg számára u-
gyanaznap készített utasításból, amely hivatalos válasz volt Andrássy november 
24-én megfogalmazott, és december 7-én megismételt üzenetére. Bismarck ebben 
meglepetését fejezte ki, hogy Andrássy elégedetlen Németország magatartásával, 
és pozitív nyilatkozatot, a kancellár értelmezése szerint titkos különegyezményt 
óhajt Oroszország ellen. A válasz szerint ilyen már csak személyi körülmények 
miatt sem lehetséges, mert Andrássy utódai nem őriznék meg a titkot, és Német-
országot kiszolgáltatnák Oroszországnak. Az osztrák-magyar külügyminiszter kí-
vánságát azonban tárgyi okok miatt sem teljesíthetik. Nem létező és nem várható 
eshetőségekre ugyanis nem szokás kötelezettségeket vállalni, márpedig a Monar-
chia és az Oroszország közötti konfliktus teljesen valószínűtlen. Oroszország, 
amely a Törökország elleni háborúra készül, nem dugja majd nyakát egy olyan 
hurokba, amelynek végét a Monarchia tartja a kezében. Logikusabb lenne ezért, 
ha Oroszország kérne, mint ahogy kért is szerződéses biztosítékot, a német válasz 
azonban erre egyértelműen elutasító volt. Világosan és félreérthetetlenül meg-
mondták az orosz kormánynak, hogy Németország a három császár szövetségéhez 
igazodik, és egyik szerződőtársa mellé se köti le magát titkos megállapodással. Az 
instrukcióban nem esett szó arról, hogy Németország számára elfogadhatatlan, 
hogy a Monarchia „halálos sebet" kapjon, és arról sem, amit Bismarck ugyanaznap 
Károlyinak mondott, hogy ebben az esetben elérkezik az idő a német közbelépésre. 
Háború esetén Bismarck csupán a két fél közötti közvetítésre mondta magát haj-
lamosnak, de hogy a továbbiakban mi történik, azt majd a német érdekek függ-
vényében szándékozott eldönteni.266 

A rendelkezésre álló német és osztrák-magyar külügyi iratok nem tájékoz-
tatnak a december 12-i utasítás bécsi fogadtatásáról, de bizonyára nem tévedünk, 
ha feltételezzük, hogy a hűvös szavak ott nem keltettek valami nagy lelkesedést. 
A várakozások ellenére eléggé egyértelmű jelzése volt ez annak, hogy Németország 
a Monarchia oldalára sem kívánja elkötelezni magát, hanem mindkét irányba 
egyenlő távolságot óhajt tartani. A meglehetősen cseppfolyós államközi kapcsola-
tok közepette pedig ez nem is volt igazán lehangoló. Ha Bécsben tudták volna, 
hogy Bismarck néhány héttel korábban még azt mérlegelte, hogy „tűzön-vízen 
át" együtt megy Oroszországgal, és messzemenő, végeredményben a Monarchia 
rovására teendő ellenszolgáltatásokra is késznek mutatkozott, akkor még örültek 
is volna, hogy a német hatalmi politika mutatója végül középen állapodott meg. 

* 

A hercegovinai felkelés, a szerb-török háború, majd az Oroszország és Tö-
rökország közötti háborús feszültség a nagyhatalmi politika figyelmének tárgya 
volt, és a külügyminisztériumok szinte egyébbel sem foglalkoztak, mint az egyre 
nagyobb méreteket öltő keleti válsággal. Az 1875 nyara óta bontakozó fejlemények 
azonban nemcsak a titkos diplomáciának adtak munkát, hanem a válság által 
érintett országok politizáló közvéleményét is mozgásba hozták. Említettük már, 
hogy a szláv komiték tevékenysége Oroszországban milyen széles visszhangot kel-
tett, és hogy több ezer orosz önkéntes harcolt Szerbia oldalán a Törökország elleni 
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háborúban.267 A brit liberális közvélemény hasonlóképp rokonszenvezett a dél-
szlávok ügyével, és amikor 1876 szeptemberében megjelent Gladstone A bolgár 
borzalmak c. brosúrája, úgy felforrósodtak a kedélyek, mint annak idején a görög 
felkelés alkalmával.268 A távoli Oroszország és Anglia lakosságának reagálása i-
deológiai és humanitárius indítékokból fakadt és ebből adódóan alkalomszerű volt, 
a térséggel közvetlenül határos Monarchia népessége azonban azt közvetlen bel-
politikai és külpolitikai érdekeltségeivel kapcsolta össze, és ennek megfelelően 
figyelme állandó jellegűnek bizonyult. 

A soknemzetiségű államalakulat népeinek politikai töltésű reagálásában a 
választóvonal nagyjából a szlávok és a többi nemzet, illetve nemzetiség között 
húzódott, de a választóvonal mindkét oldalán lényeges eltérések mutatkoztak. A 
délszlávok: a szerbek, horvátok és a szlovének kezdetben egységesen rokonszen-
veztek a felkelőkkel, de amikor a szerb-török háború kirobbant, megbomlott az 
egyetértés. A magyarországi szerbek azt remélték, hogy a háború meghozza majd 
Szerbia, valamint Bosznia és Hercegovina egyesülését, a horvátok és a szlovének 
viszont sajnálták, hogy a Monarchia nem vonult már be korábban a felkelő tar-
tományokba. Az orosz-török háború küszöbén a horvátok bizakodással néztek a 
Monarchia és Oroszország együttműködése elé, a magyarországi szerbek viszont, 
akik egyébként ugyancsak üdvözölték Oroszország várható fegyveres fellépését, 
tartottak attól, hogy a végkifejlet nem lesz majd kedvező a szávai fejedelemség 
számára. Az északi szlávok közül a csehek és a szlovákok, a délszlávokhoz hason-
lóan együttéreztek a felkelőkkel, és miként a horvátok, ők is Bosznia-Hercegovina 
annektálását kívánták. Azzal a nem titkolt reménnyel, hogy a szláv népesség 
gyarapodása hozzásegíti majd őket a Monarchia általuk régóta kívánatosnak tar-
tott föderatív átalakításához. Hasonlóképp kedvező visszhangot váltott ki közöt-
tük a Monarchia és Oroszország 1876 őszén mutatkozó együttműködése, mert 
ettől azt várták, hogy az orosz orientáció lép majd a külpolitika eddigi német 
irányultsága helyébe. A lengyelek és az ukránok kezdetben ugyancsak rokonszen-
veztek a felkeléssel, de az orosz külpolitika fokozódó aktivitása lehűtötte lelkese-
désüket, mert ők saját bőrükön érezték, hogy mit is jelent az, ha az oroszok 
valahol úgy jelennek meg, mint felszabadítók. A nem szláv népek közül az olaszok 
az anyanemzethez igazodtak és gyanakodva figyelték, hogy a Monarchia a két 
felkelő tartomány bekebelezésére készül, az erdélyi románok pedig, noha rokon-
szenveztek a felkelőkkel, gyanították, hogy a Kárpátokon túliak számára semmi 
jó nem származhat abból, ha az orosz hadsereg átmasírozik Románián. Az oszt-
rák-németek azt kívánták, hogy Törökország mielőbb végezzen a lázadással, til-
takoztak mindenféle annexiós szándék ellen, és óvtak attól, hogy a Monarchia az 
Oszmán birodalom felosztásának céljával együttműködjék Oroszországgal. 

A magyar állásfoglalás annyiban tért el a kezdettől szlávellenes osztráktól, 
hogy eleinte némi megértést mutatott a felkelők ügye iránt, és a liberális gondol-
kodásmódnak megfelelően nem vitatta el a boszniai szerbek azon jogát, hogy saját 
elképzeléseik szerint intézzék sorsukat. Az ideológiai indíttatású mérlegelés he-
lyébe azonban csakhamar a politikai célszerűség által motivált közelítés lépett, 
és Törökország sértetlen fennállását Magyarország érdekében állónak nyilvání-
tották. Úgyis, hogy felemelték szavukat Bosznia-Hercegovina lehetséges osztrák-
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magyar annektálása ellen, de úgy is, hogy tiltakoztak az ellen, hogy Szerbia ra-
gadja magához a két felkelő tartományt. Ez utóbbi esetben, amint azt az egyik 
napilap cikkírója megfogalmazta, „nemzetiségünk végképp belefulladna az ellen-
állhatatlan szláv óceánba." A megnyilatkozások mindamellett mértéktartóak vol-
tak és csupán a napisajtóra korlátozódtak; a parlament és a delegáció fegyelme-
zetten vette tudomásul a miniszterelnök és a közös külügyminiszter tájékoztatá-
sait. A szerb-török háború megindulása és különösképp az orosz aktivizálódás 
jeleinek megmutatkozása után azonban felforrósodtak a kedélyek, és parlamenten 
belül és kívül egymást érték a szélsőséges törökbarát és oroszellenes megnyilvá-
nulások. A szenvedélyek fellángolása akkor kezdődött, amikor Abdul Kerim 1876 
október végén döntő csatát nyert a szerbek ellen Alekszinác mellet, és úgy túnt, 
hogy elérkezik a megnyugvást hozó végleges török győzelem. Október 22-én az 
egyetemisták fáklyás felvonulást akartak rendezni a török konzul tiszteletére, 
amire ugyan Tisza Kálmán engedélye ellenére nem került sor, de október 25-én 
és 26-án a főútvonalakon többezres tömeg éltette a török hadvezért, november 
2-án pedig megkoszorúzták Gül Baba síremlékét. A tüntetések hatása a november 
közepén újra összeülő parlament üléstermében is érződött. Helíy Ignác interpel-
lációt intézett a kormányhoz a cár nevezetes moszkvai beszéde ügyében, Simonyi 
Ernő pedig azt indítványozta, hogy a képviselőház nyilvánítson véleményt a közös 
külügyminiszternek a válság kezdete óta folytatott politikájáról. Kossuth Lajos 
ezekben a napokban üzente az emigrációból, hogy a rettenetes szerencsétlenség-
nek vallott háborút is kisebb szerencsétlenségnek tartja, mint az orosz hatalom 
növekedésének megengedését, és az egykori kormányzó véleményét nagyon sokan 
osztották Magyarországon.269 

A Bécsben és Pesten működő követségek, illetve főkonzulátusok, az általuk 
küldött jelentések tanúsága szerint, elsősorban a közös külügyminiszter állásfog-
lalásait regisztrálták, de kötelességüknek tartották, hogy kormányaikat a balkáni 
válsággal kapcsolatos különböző nemzeti megnyilvánulásokról is tájékoztassák. A 
követi jelentésekben az ausztriai vonatkozások kaptak nagyobb teret, a Magyar-
országon történtek szűkebb helyre szorultak, de a főkonzuli jelentések részletes 
információkkal szolgáltak. A jelentésírók figyelme kiterjedt a sajtóra és a parla-
mentre — melléklet gyanánt sokszor újságcikkeket is postáztak —, beszámolóik-
ban mérlegelték a megnyilvánulásoknak a közös külpolitikára gyakorolt hatását, 
és arról is számot adtak, hogy az uralkodó és környezete, valamint a közös kül-
ügyminiszter hogyan vélekedett ezekről a manifesztációkról. A jelentésekből ter-
mészetesen a követeknek és a főkonzuloknak a magyar reagálásokról alkotott 
kedvező, vagy kedvezőtlen ítélete is kirajzolódott. 

A hercegovinai felkelés megindulása után Beaumont, a pesti francia főkonzul 
több jelentést írt az első magyar reagálásokról. Ezekkel felkeltette a francia kül-
ügyminiszter figyelmét, mert rövidesen azt a választ kapta, hogy Párizsban ér-
deklődéssel olvasták a beszámolókat, és hogy várják a magyar közvéleményben 
mutatkozó áramlatok további bemutatását.270 Beaumont megírta, hogy a magyar 
sajtóban egyelőre nem mutatkozik különösebb részrehajlás: a felkelőket néha 
ugyan útonállóknak nevezik, de gyakorta a kedvezőbb gerilla, és a vendée-i fel-
kelőkre emlékeztető chouan elnevezést kapják, és hogy a törökök iránt sem mu-
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tatkozik különösebb előszeretet.271 Novikov, aki meglehetősen rosszhiszemű volt 
a délszlávokkal szemben, a felkeléssel foglalkozó első jelentéseinek egyikében azt 
tartotta szükségesnek kiemelni, hogy Andrássy magyar mivoltából adódóan zár-
kózik el mindenféle balkáni terjeszkedéstől, mert honfitársaival együtt űgy véli, 
hogy a szlávok szaporítása rést ütne a dualista rendszeren, amelynek ő volt az 
egyik megalkotója.272 Az 1875-ben Bécsben ülésező magyar delegáció külügyi al-
bizottságának állásfoglalását is azért találta rokonszenvesnek, mert abban az fog-
laltatott, hogy az albizottság a Balkánon semmiféle területi változást nem tart 
kívánatosnak. Lónyay, a magyar delegáció elnöke elmondta neki, hogy az albizott-
ság eredetileg még nagyobb hangsúlyt akart adni a törökországi status quo fenn-
tartásának, de végül megértette, hogy a kormány mozgáslehetőségeit nem szabad 
korlátoznia az előre nem látható eseményekkel kapcsolatosan. Novikov ebből azt 
szűrte le, hogy Andrássy, ha az események rákényszerítik, mégsem zárkózik majd 
el a radikálisabb megoldástól,273 de a magyar politikus iránti bizalma ettől az 
információtól korántsem rendült meg. Nem sokkal később újra azt a meggyőző-
dését fejezte ki, hogy Andrássy politikája, amely a katonai okkupáció és a területi 
növekedés nélküli békés rendezésre irányul, orosz szempontból a leginkább meg-
felelő.274 És amikor arról számolt be, hogy Andrássy Bécsben újabb és újabb 
támadások érik, a cár azt írta a jelentés margójára, hogy nem hiszi, hogy Orosz-
ország nyerne azzal, ha másvalaki lépne a magyar politikus helyébe.275 Pétervá-
rott 1876 elején még mindig hittek a dualista jogállamiságon alapuló orosz-magyar 
balkáni érdekközösségben. 

A külképviseletek szempontjából 1876 februárjában Deák Ferenc halála je-
lentősebb esemény volt, mint az éppen csendesedni látszó hercegovinai felkelés, 
és a bécsi orosz nagykövet,276 a bécsi bajor követ,277 valamint a pesti francia 
főkonzul278 egyaránt hosszú jelentésben méltatta a magyar politikus államférfiúi 
teljesítményét. A francia főkonzul ezzel kapcsolatban még azt jegyezte meg, hogy 
Deák halála egységesebbé és fegyelmezettebbé tette a magyar liberális pártot, és 
már csak a szomszéd országok követeléseire való tekintettel is, jobban a kormány 
mögé sorakoztatta.279 A szerb-török háború prológusa, majd a háború megindu-
lása aztán ismét a balkáni eseményekkel kapcsolatos magyar reagálásokra fordí-
totta a diplomaták figyelmét. A Pester Lloyd június első napjaiban olyan értesülést 
közölt, hogy a francia külügyminiszter a magyarországi szerb felkelés lehetősé-
géről beszélt a minisztertanácson. Beaumont erről távirati jelentést küldött,280 

amire Decazes rögtön határozott cáfolattal válaszolt.281 A francia főkonzul ezt 
megnyugodva vette tudomásul, mondván, hogy a német irányzatú napilap a hírrel 
nyilván kompromittálni akarta Franciaországot.282 Novikov viszont arról szerzett 
értesülést, hogy a szerb kormány ügynökökkel árasztotta el a Vajdaságot, és hogy 
a magyar kormány az ostromállapot kihirdetésére készül. Andrássy ezt cáfolta,283 

mint ahogy azt is, hogy hétszáz magyar önkéntes harcolna a török hadseregben.284 

Az orosz nagykövet elégedetten nyugtázta, hogy Miletics Szvetozárt, a magyar 
parlament szerb képviselőjét letartóztatták, mert az újvidéki Zasztava c. lapban 
az orosz cárt sértő cikket jelentetett meg.285 A pesti francia főkonzul érdekes 
módon az eset kapcsán tartotta szükségesnek hangsúlyozni, hogy a magyar kor-
mány milyen nagy mértékben respektálja a személyi szabadságot.286 Beaumont 
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a szerb-török háború megindulása után beszámolt arról, hogy Magyarországon 
nagy nyugtalanságot okoz a hazai szerbek öntudatra ébredése, és hogy minden 
magyar újság hangoztatja, hogy a határok mentén egy nagy délszláv állam meg-
alakulását nem tűrhetik el. Arról is írt, hogy a magyarok mindenkit hibáztatnak 
ezekért az állapotokért, és némi malíciával, de nehezen értelmezhetően azt je-
gyezte meg, hogy igazából a hazai németeknek tehetnének szemrehányást, akik 
sokban hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország déli megyéiben egyáltalán szerb 
kérdés keletkezzék.287 Augusztus elején Novikov is beszámolt a török integritás 
melletti sajtókampányról, és azt is megtudta, hogy Orczy Béla, a közös külügy-
minisztérium osztályfőnöke figyelmeztette Tisza Kálmánt, hogy nem célszerű, ha 
a magyarok egyetlen lehetőség mellé kötelezik el magukat.288 Novikov nem mi-
nősítette a magyar sajtó megnyilvánulásait, de feltehető, hogy mint a reichstadti 
egyezmény koronatanúja, most már nem lelkesedett azért, hogy a magyarok a 
status quo politika megszállott hívei maradtak. 

1876 őszén, amikor a török sikerek, majd az orosz aktivizálódás hatására 
mozgásba jött a magyar- közvélemény, a követek és főkonzulok egyre nagyobb 
figyelmet fordítottak arra, ami a Monarchia keleti felében történt. Bray-Steinburg, 
a bécsi bajor követ október elején azt állapította meg, hogy a magyar sajtó oly 
szenvedélyesen képviseli a szlávellenes és törökbarát irányvonalat, hogy ha a Mo-
narchia ezt követné, csakhamar háborúban találná magát a mohamedánok és a 
törökök oldalán. Hozzátette ehhez, hogy a magyar érdek mindenesetre olyan ti-
lalom a Monarchia számára, amelyet nem hagyhat figyelmen kívül.289 Novikov 
az október- 27-én kezdődő pesti tüntetésekre utalva megírta, hogy a pesti egyete-
misták sajnálatos demonstrációkkal fejezték ki a törökök iránti rokonszenvüket, 
amihez a cár gúnyosan hozzáfűzte, hogy ez bizony nem válik díszére keresztény 
érzületüknek.290 Október végén, az űjabb diáktüntetésekről számot adva, Ferenc 
József aggodalmaskodó kijelentését is továbbította. Az uralkodó azt mondta neki, 
hogy az 1848-as forradalom is az egyetemisták demonstrációjával kezdődött.291 A 
tüntetések láttán Waecker-Gotter, a pesti német főkonzul arra a megállapításra 
jutott, hogy az Oroszország elleni háború pillanatnyilag rendkívül népszerű Ma-
gyarországon. Amikor ezt szóba hozta Andrássy előtt, a külügyminiszter lekicsiny-
lően nyilatkozott a különböző megnyilvánulásokról. Kijelentette, hogy Magyaror-
szágon nincs igazi közvélemény, és csak néhány hangoskodó műve az egész, akik-
nek egyébként fogalmuk sincs a valódi helyzetről, és ezek őt nem térítik le útjá-
ról.292 Bizonyára színlelt magabiztosság volt ez, mert Novikov néhány nap múlva 
úgy találta, hogy Andrássy nagyon érzékeny az osztrák és a magyar sajtó táma-
dásai miatt, és idegesítik a pesti utcai demonstrációk.293 Waecker-Gotterhoz ha-
sonlóan Beaumont is úgy látta, hogy Magyarországon egyre erősebb a háborús 
hangulat. Mint jelentésében írta, nem olyan mozzanatokra alapozza véleményét, 
mint Gül Baba sírjának gyerekes megkoszorúzása, vagy Kossuthnak a független-
ség kivívására felszólító levele, és nem is arra, hogy az egyetemisták díszkardot 
akarnak átnyújtani Abdul Kerimnek. A háborús hangulat szerinte abban gyöke-
rezik, hogy a magyarok nem bíznak a konstantinápolyi konferencia sikerében, és 
a fegyveres összeütközést egyszerűen elkerülhetetlennek tartják. A francia főkon-
zul arról is beszámolt, hogy a magyarok rögtön kezdettől együtt akarnak menni 
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Törökországgal és nem kételkednek abban, hogy legyőzik az oroszokat. Az orosz 
hadsereget nem tartják sokra, mondván, hogy 1849-ben kétszázezren jöttek Ma-
gyarországra, és csak negyvenezren tértek haza, és teljesen biztosak saját szláv 
katonai alakulataikban.294 

A jelentésekből kiviláglik, hogy az erősödő magyar nyomás aggodalommal 
töltötte el azokat a diplomatákat, akik a keleti válság megoldását a Monarchia és 
az Oroszország közötti együttműködés fennmaradásban látták. Bray-Steinburg 
rezignáltán állapította meg, hogy a Monarchia helyzete a magyarok törökbarát 
demonstrációi és a császár által felismert azon szükségesség közepette, hogy fenn 
kell tartani az oroszokkal való kooperációt és a három császár szövetségét, rend-
kívül nehéz.295 Novikov a bécsi és pesti fejlemények alapján úgy látta, hogy a 
Monarchia és Oroszország közötti katonai konvenció megkötésének esélyei rosz-
szabbá váltak, és az uralkodónak minden határozottságára szüksége van ahhoz, 
hogy külügyminiszterét megtartsa azon az úton, amelyen az szemközt halad a 
közvéleményben mutatkozó áramlatokkal.296 A három császár szövetség felbom-
lásában érdekelt Franciaország pesti rezidense viszont kétkedve-reménykedve 
tette fel a kérdést, hogy a magyar demonstrációk vajon rejtenek-e annyi erőt 
magukban, hogy adandó alkalommal hatékony befolyást gyakoroljanak a politi-
kára.297 Az aggodalmaskodók és reménykedők azonban megegyeztek abban, hogy 
a magyar akaratnyilvánítást a döntéshozatal alkalmával Bécsben nem hagyhatják 
majd figyelmen kívül. 

A magyar sajtóhangok és tömegdemonstrációk nemcsak a helyszínen mű-
ködő diplomatákat foglalkoztatták, hanem a kancelláriákat is, amint azt a francia 
külügyminiszter és az orosz cár említett megnyilatkozásai tanúsítják. A német 
külpolitika számára hasonlóképp nem volt közömbös mindaz, ami Magyarorszá-
gon történik. A fentiekben már szó esett arról, hogy Bismarck a balkáni válság 
első hónapjaiban nagyon is tekintettel volt arra, hogy a felkelő tartományokkal 
kapcsolatosan semmi olyan ne történjék, ami a közös külpolitikára gyakorolt ma-
gyar befolyást és Andrássy pozícióját gyengítené.298 A magyar kívánalmak res-
pektálása még az 1876 májusi berlini találkozón is megmutatkozott, ahol a kan-
cellár megértést mutatott az iránt, hogy Andrássy nem tartja kívánatosnak Bosz-
nia és Hercegovina autonómiáját.299 Amikor azonban arra a következtetésre ju-
tott, hogy a krízis úgy oldható meg, hogy az érdekelt hatalmak kihasítanak egy-egy 
darabot Törökországból, és a Monarchia és az Oroszország közötti egyezkedés 
Reichstadtban, majd a Szumarokov-missziót követően ebbe az irányba indult el, 
a status quo fenntartásához való makacs magyar ragaszkodás már nem találkozott 
egyetértésével. 1876 őszének nehéz hónapjaiban persze, amikor arról kellett dön-
tenie, hogy „tűzön-vízen át" együtt menjen-e Oroszországgal, avagy elkötelezze 
magát a Monarchia mellé, a sajátos magyar szempontokkal való törődés csak so-
kadik gondja lehetett. Mégis, amikor hosszú varzini távolléte után visszatért a 
fővárosba, nem mulasztotta el, hogy a Monarchia belső viszonyairól, és különös-
képp a magyar magatartásról való véleményét a berlini osztrák-magyar nagykövet 
tudomására hozza. Először is kifogásolta, hogy a magyarok az Ausztriával való 
gazdasági kiegyezés megújítása során túlzott igényekkel lépnek fel, mert mint 
mondta, ez oda vezethet, hogy az osztrák-németek ellenzékbe szorulnak, és újra 
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azok kerülnek kormányra, akik annak idején a Hohenwart-minisztériumot alkot-
ták. Márpedig egy ilyen fordulattal szemben a német külpolitika nem lehetne 
tartósan közömbös. A továbbiakban arról szólt, hogy nem ismeretlen előtte, hogy 
a magyar sajtó nagy része és a közvélemény elutasítja a Porta elleni aktív fellépést. 
A kancellár ezt a magatartást nem minősítette, de azt mondta, hogy ha a magyar 
kormány akadályt gördít Bosznia és Hercegovina megszállása elé, akkor az ural-
kodónak a tanácsadók feje fölött a nemzethez kell fordulnia, és végre kell hajtania 
azt, amit a Monarchia érdekében kívánatosnak és szükségesnek tart.300 Néhány 
nap múlva saját pohárköszöntőjét idézve azt mondta Károlyinak, hogy egy ilyen 
felhívás minden bizonnyal a „moriamur pro rege nostra" választ váltaná ki, és a 
magyar nemzetet az uralkodó mögé sorakoztatná.301 A tapasztalt magyar diplo-
mata nem kommentálta a beszélgetésnek ezeket a romantikus regénybe illő for-
dulatait, de bizonyára tisztában volt azzal, hogy a nacionalizmus évszázadában 
nem lehet már Mária Terézia módjára eljárni. Feltehető, hogy maga a kancellár 
is tudta, hogy komolytalan az, amit mond, de ki tudja miért, így tartotta jónak, 
hogy a magyar nyakasság miatti rosszallását beszélgetőpartnere tudomására hozza. 

* 

Mialatt Bécsben a Monarchia és az Oroszország közötti katonai egyezményt 
szövegezték, és Berlinben a nyilvánosság elé tárták a német keleti politika alap-
elveit, Konstantinápolyban megkezdte munkáját a válság rendezésére hivatott 
nagyköveti konferencia. A december 11-én megnyíló előzetes tanácskozáson, e-
gyelőre a török megbízott jelenléte nélkül, a párizsi szerződést aláíró hatalmak 
két-két delegátussal képviseltették magukat. A dolog természetéből adódott, hogy 
a nagykövetek voltak kormányaik elsőszámú mandatáriusai, Anglia esetében a-
zonban ezt a tisztet Salisbury, az indiai ügyek minisztere viselte. Schweinitz sze-
rint ez nem volt jó választás, mert Salisbury dilettáns volt a külpolitikában, nem 
ismerte a török ügyeket, és a keleti kérdésben járatos Ignatyev az ujja köré csa-
varta az angol politikust.302 A pétervári német nagykövetnek Salisbury megíté-
lésében bizonyára igaza volt, mégis azt kell mondani, hogy az indiai ügyek mi-
nisztere volt a legalkalmasabb személyiség arra, hogy megtalálja azt a kompro-
misszumot, amely a török érdekek nagyobb sérelme nélkül elégíti ki az orosz 
ambíciókat. Az előzményeket ismerve inkább Ignatyev kiválasztása kelthet cso-
dálkozást, mert a pánszláv vonzalmairól ismert és az orosz hatalmi politika ka-
tegóriáiban gondolkodó diplomata éppen nem volt a kompromisszumok embe-
re.303 A konstantinápolyi orosz nagykövet azonban, amint ugyancsak Schweinitz-
nél olvasható, ebben a tekintetben még Gorcsakovnak is kellemes meglepetéssel 
szolgált,304 és olyan benyomást keltett, hogy Oroszország valóban a válság békés 
megoldására törekszik. Az Ignatyev-Salisbury együttműködés, a többi delegátus 
jóindulatú asszisztálása mellett, mindenesetre váratlanul gyors eredményt hozott, 
és a nagyköveti konferencia közös álláspontot alakított ki Bulgária és Bosznia-
Hercegovina jövőjét, valamint a Szerbiával és Montenegróval kötendő békét ille-
tően. Bulgária, amelyet Tirnovó, illetve Szófia központtal észak-déli irányban ket-
téosztottak, az Oszmán birodalom egy-egy autonóm tartománya lett, amelyek élén 
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a Porta által kinevezett kormányzó állott, és ahol a kilátásba helyezett reformokat 
nemzetközi bizottság, illetve nemzetközi fegyveres erő ellenőrizte. Bosznia és Her-
cegovina az Andrássy-féle meglehetősen homályos közigazgatási autonómiához 
jutott, és a változtatások végrehajtását ott is nemzetközi bizottságnak kellett fel-
ügyelnie. Szerbia esetében a békeszerződést a status quo ante alapján kellett meg-
kötni, Montenegró számára pedig határkorrekciót helyeztek kilátásba.305 

A konstantinápolyi konferencia határozata kétségkívül az orosz és a brit 
diplomácia jelentős sikere volt, mert ezzel ismét helyreállt a párizsi szerződést 
aláíró hatalmak egysége, amely utoljára az 1875 decemberi Andrássy-jegyzék kap-
csán mutatkozott. A továbbiakban a határozatok elfogadtatása és végrehajtása 
volt a feladat, és ez semmivel sem volt kisebb probléma, mint a hatalmi koncert 
helyreállítása. Hogy a török kormányban nincs meg az együttműködési készség, 
az már a plenáris ülés első napján,december 23-án megmutatkozott, ahol Savfet 
pasa török külügyminiszter bejelentette, hogy a szultán alkotmányt adott az or-
szágnak, ami feleslegessé tesz minden kívülről jövő reformjavaslatot. A Midhat 
pasa által kezdeményezett alkotmány figyelemre méltó kísérlet volt az Oszmán 
birodalom viszonyainak modernizálására, de a konferencia javaslatainak elutasí-
tására ez valójában csak ürügyül szolgált. A török kormány — és a krízis eddigi 
tapasztalatai valóban feljogosították erre — abban reménykedett, hogy a hatalmak 
egysége rögtön megbomlik, mihelyt az indítványozott reformok életbeléptetése 
kerül napirendre. Anglia kezében a Portával szemben az egyedüli fenyegetés u-
gyanis az orosz háború volt, amely ellen viszont Anglia már terveket készített, 
hogy a Porta védelmében segítséget nyújtson, és amint Georg Hoover Rupp szel-
lemesen megjegyzi, a helyzet lényeg szerinti komikumát az ottománok nagyon 
hamar felfogták.306 Ami ez után következett, nem volt egyéb, mint a nagyhatalmi 
diplomáciához méltatlan erőlködés. A konferencia átdolgozta saját javaslatait, ki-
hagyta belőlük a meghatalmazottak kinevezésére és az idegen milícia felhaszná-
lására irányuló indítványokat, de ez sem vezetett eredményre. A török kormány 
1877. január 18-án elutasította a konferencia határozatait és a döntést az időköz-
ben összehívott parlamentnek nevezett tanácskozó testület is megerősítette. Vá-
laszul a hatalmak január 20-án visszahívták nagyköveteiket és a továbbiakban 
csak ügyvivővel képviseltették magukat. Rövidesen kiderült, hogy ez volt utolsó 
egységes eljárásuk. 

Andrássy nem sok reményt fűzött a konstantinápolyi konferencia sikeréhez. 
Még októberben, amikor a brit külügyminiszter először indítványozta a nagykö-
vetek tanácskozását, azt írta Beustnak, hogy ha a török delegátust is bevonják a 
tanácskozásba, nem lehet egységes határozatot hozni, ha nem, a Porta nem fogadja 
majd el a kollektív döntést, és Anglia újra szembe kerül a kényszer alkalmazásá-
nak problémájával, amit a konferencia révén el akart kerülni.307 A nem titkolt 
szkepszis ellenére nem gördített akadályokat a konferencia munkája elé, és vége-
redményben elfogadta a válság békés rendezésére irányuló orosz-angol tervezetet. 
Az együttműködési készség egyebek mellett kitűnik abból, hogy az első török 
visszautasítást követően figyelmeztette a Portát, hogy a Monarchia részéről sem-
miféle támogatásra sem számíthat, és hogy az osztrák-magyar nagykövet a többi 
misszióvezetővel együtt el fogja hagyni a török fővárost.308 Hogy Törökország 
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nem számíthat a Monarchiára, az 1877 januárjának első napjaiban más vonatko-
zásban is megmutatkozott. A magyar egyetemisták küldöttsége ekkor érkezett 
Konstantinápolyba, hogy a díszkardot átnyújtsa Abdul Kerimnek. Az osztrák-ma-
gyar nagykövetnek határozottan közölnie kellett a Portával, hogy a diákok ma-
gánszemélyek, csak önmagukat képviselik, és a török kormánynak e demonstráció 
politikai jelentőségét illetően ne legyenek illúziói.309 A törökellenes megnyilvánu-
lások abban tetőződtek, hogy január 22-án Zichy utasítást kapott, hogy haladék 
nélkül hagyja el a török fővárost. A török kormányra gyakorolt nyomás, amely a 
tanácskozás iránti lojalitással párosult, kétségkívül ellentmond annak, hogy And-
rássy eredetileg szkeptikus volt a konferencia eredményességét illetően. Az ellent-
mondás valószínűleg úgy oldható fel, hogy az osztrák-magyar közös külügymi-
niszter, minden fenntartása ellenére nem akarta kihasználatlanul hagyni azt a 
lehetőséget, hogy a Monarchia szempontjából kritikus orosz-török háborút vala-
hogy mégis elkerüljék, és hogy bevárják a török birodalom véleménye szerint 
rövidesen bekövetkező spontán összeomlását.310 Mi másért is mondta február 
elején Bécsen átutazó Ignatyevnek, hogy a hatalmak tulajdonképpen elégedettek 
lehetnek a konferencia eredményeivel, és hogy a törököknek időt kell hagyni, 
hogy teljesítsék ígéreteiket.311 

Andrássyhoz hasonlóan Bismarcknak sem voltak reményei abban a tekin-
tetben, hogy a konstantinápolyi konferencia megoldja majd a másfél év óta húzódó 
keleti válságot. Véleményét nem titkolta, és november 24-én a Berlinen átutazó 
Salisburynek meg is mondta, hogy sok kételye van, bár hozzátette, hogy a kon-
ferencia esetleges kudarca miatt még nem megy minden veszendőbe.312 A fenn-
tartások ellenére nem gördített akadályokat a brit kezdeményezésre létrejött 
nagyhatalmi tanácskozás elé. Werder, a konstantinápolyi nagykövet olyan utasí-
tást kapott, hogy minden orosz-osztrák-magyar egyetértéssel létrejött megállapo-
dást támogasson, és működjék közre abban, hogy a három császári udvar között 
meglévő egyetértés továbbra is fennmaradjon. Az egyenlő távolságtartás politiká-
jának megfelelően az instrukció azt is előírta, hogy ha a Monarchia és Oroszország 
megbízottja között vélemény eltérés mutatkozik, a német nagykövetnek tartóz-
kodnia kell az állásfoglalástól.313 

A három császár közötti szövetség szellemével egyező eljárás volt ez mind 
a Monarchia, mind Németország részéről, a konferencia kudarcáért Oroszország 
mégis két szövetségesét tette felelősség. Gorcsakov már a konferencia megnyitása 
után néhány nappal nehezményezte, hogy a német nagykövet nem járul hozzá 
minden további nélkül ahhoz, amiben Ignatyev és Salisbury megállapodott,314 

majd január 17-én azt írta Novikovnak, hogy a konferencián megmutatkozott, 
hogy Oroszország csak saját magára számíthat.315 A számonkérő szemrehányás 
abban csúcsosodott, hogy január 16-án II. Sándor, miután Schweinitz előtt alapo-
san elmarasztalta a németeket, kéznyújtás nélkül távozásra szólította fel a német 
nagykövetet. Az önérzetes Schweinitz azt írta Berlinbe, hogy ő nem hajlandó 
olyan elbánást eltúrni, mint amilyenben I. Miklós részesítette elődjét a krími 
háború idején.316 Persze az oroszok nemcsak panaszkodtak, hanem kellő rugal-
masságot is tanúsítottak. Novikov utasítást kapott, hogy írja alá a Monarchiával 
kötendő katonai konvenciót, amelyet a konferenciára való tekintettel hetek óta 
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halogattak, és az aláírás 1877. január 15-én Budapesten meg is történt.317 Azt 
lehet ezért gondolni, hogy csupán műfelháborodásról volt szó, amely azt célozta, 
hogy valahogy mégiscsak elnyerjék a Törökország elleni eljárásra felhatalmazó 
európai mandátumot. 

Akárhogy is volt, rövidesen kiderült, hogy az oroszok alaposan túllőttek a célon. 
Bismarck ugyan húszoldalas magánlevélben igyekezett megnyugtatni Schweinitzet, 
azt írva neki, hogy ő saját politikai pályafutása egyik legnagyobb eredményének 
tartja, hogy mindig elengedte a füle mellett a cár hasonló gorombaságait, de az 
esetből messzemenő politikai konzekvenciákat vont le. A megnyugtatásra szánt 
levélben megint arról volt szó, hogy Gorcsakov tulajdonképpen Andrássy meg-
buktatásával, és egy Németország ellen irányuló orosz-osztrák-magyar koalíció 
létrehozásával próbálkozik, amelyet Franciaország bevonásával még tovább akar 
erősíteni.318 Talán mondani sem kell, hogy a feltételezés minden alapot nélkülö-
zött. Ignatyev későbbi feljegyzéseiből ugyan kiderül, hogy ő szívesen vette volna, 
ha Andrássy helyét Potocki, vagy méginkább Mollinary tábornok foglalja el,319 de 
semmi nyoma sincs annak, hogy Gorcsakov osztotta volna a konstantinápolyi 
nagykövet véleményét. A pétervári és moszkvai sajtó elégedetlensége, amelyről 
Schweinitz is számot adott,320 csupán Gorcsakov manővereinek aláfestésére szol-
gált, a német határon végbemenő csapatösszevonásokról szóló hírek pedig meg-
alapozatlanok voltak. Hogy a franciák megnövelték volna a német határ közelében 
állomásozó alakulataiknak létszámát,321 nem volt hadászati jelentősége. Ezekre 
a jelenségekre a német politikai vezetés mégis olyan hisztérikusan reagált, mint 
1875 tavaszán, amikor egészen napirenden levőnek vélte az orosz jóváhagyással 
indítandó francia revansháborút. Moltke vezérkari főnök 1877 január végén fel-
vonulási tervet készített a Franciaország, Oroszország és az Osztrák Magyar Mo-
narchia elleni háború esetére, a külügyminisztérium pedig sajtókampányt indított, 
amellyel újabb német-francia háborús riadalmat keltett.322 A diplomácia is meg-
tette a feltételezett orosz-francia koalíció elleni ellenlépéseit. Bismarck január 27-
én a berlini angol nagykövettel folytatott megbeszélése során drámai színekkel 
ecsetelte az orosz-francia koalícióból a békére áramló veszélyeket, és értésre adta, 
hogy háború esetén Anglia támogatására, de legalább jóindulatú semlegességére 
számít.323 Január 31-én pedig megírta Stolbergnek, hogy ha a három császár 
szövetsége nem tartható tovább, akkor az Ausztriával fennálló ezeréves kapcsolat 
és a jelenlegi viszonyok alapján a két állam közötti szövetséget kell létrehozni.324 

Az Anglia és az Osztrák Magyar Monarchia irányába tett, a szövetség létrehozá-
sára irányuló lépésekről Schweinitz is tájékoztatást kapott.325 

A konstantinápolyi konferenciával kapcsolatos orosz panaszokról Andrássy 
is értesült, de az osztrák-magyar külügyminiszter, Bismarcktól eltérően, kellő hig-
gadtsággal reagált.326 Valami nem egészen indokolt derűs optimizmus töltötte el 
abban a tekintetben, hogy a konferencia, annak ellenére, hogy kudarcot vallott, 
valamiféle megoldáshoz mégiscsak hozzásegít. Január 8-án azt mondta a pesti 
német főkonzulnak, hogy szemmel láthatólag vége van azoknak a komplikációk-
nak, amelybe Ignatyev és társai lovalták bele az orosz kormányt, és most minde-
nüt t teljes tanácstalanság mutatkozik.327 Andrássy inkább amiatt bosszankodott, 
hogy azt a beszélgetést, amelyet ő 1876 novemberében Salisburyval folytatott, 
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1877 februárjában az angol kék könyvben nyilvánosságra hozták, és szavait ráa-
dásul nem is a valóságnak megfelelően adták vissza.328 Bizonyára tudatos indisz-
krécióról volt szó, mert Londonban sejtettek valamit a Monarchia és az Oroszor-
szág közötti egyezkedésről,329 és Andrássy oroszellenes kijelentéseinek közléseivel 
hitelteleníteni akarták az osztrák-magyar külügyminisztert. Andrássy reputációja 
egyébként sem volt jó Londonban, és erre még az ottani német nagykövet is 
felfigyelt. Münster még 1876 júniusában megírta, hogy Disraeli és Derby nincse-
nek nagy véleménnyel Andrássy államférfiúi teljesítményéről és úgy hiszik, hogy 
nem annyira a Monarchia, mint inkább a magyarok érdekeit képviseli.330 And-
rássy, akinek voltak erről információi, a kedvezőtlen véleményt részint Beust int-
rikáinak, részint a bécsi angol nagykövettel való érintkezés nehézségeinek tulaj-
donította. Ez utóbbit Stolberg is megerősítette, és megírta Berlinbe, hogy amit 
Buchanan mond, olyannyira érthetetlen, hogy sokszor azt sem lehet megállapí-
tani, hogy milyen nyelven beszél.331 A kék könyv affér kapcsán aztán Bismarck 
is szükségesnek találta, hogy Andrássyt az angolok előtt védelmébe vegye. Bülow 
1877. február 20-án terjedelmes levelet küldött Münsternek, amelyben a kancellár 
megbízásából cáfolta azt a feltételezést, hogy Andrássy akcióra biztatta volna az 
oroszokat, és közben arra akarta rávenni az angolokat, hogy akadályozzák meg 
az orosz eljárást. A kancellár nagyobb megértést kért Londontól a különféle ne-
hézségekkel küszködő osztrák-magyar külügyminiszter számára. Figyelmeztette 
az angolokat, hogy a Monarchiában más tendenciák is mutatkoznak, amelyek 
befolyása alól Ferenc József nem mindig tudja magát kivonni. Nem pontosította, 
hogy mire gondol, de eléggé nyilvánvaló volt, hogy ezzel a német és angolellenes 
osztrák-magyar-orosz megállapodás lehetőségére utalt. A levél azzal zárult, hogy 
Andrássy német részről a legteljesebb bizalomra számíthat.332 

Azt lehetne gondolni, hogy Bismarck azért vállalta magára, hogy Andrássy 
londoni ügyvédje legyen, hogy ezzel is előmozdítsa a január végi nagy kombináció, 
a Németország, Anglia és az Osztrák-Magyar Monarchia közötti szövetség létre-
jöttét. Valójában ekkor már nem volt szó ilyen messzire tekintő tervekről. A berlini 
angol nagykövet útján tett ajánlat ugyanis nagyon hamar visszautasításba ütkö-
zött. A brit külügyminiszter február 2-án azt válaszolta, hogy Anglia továbbra is 
tartózkodni óhajt attól, hogy bármely irányba elkötelezze magát, és különben sem 
látja semmi jelét annak, hogy Oroszország és Franciaország meg akarná támadni 
Németországot.333 Andrássy szívesen tovább gombolyította volna a Bismarck által 
kézbe vett fonalat — január 29-én azt mondta Stolbergnek, hogy a francia-orosz 
együttműködésre a Monarchia és a Németország közötti szövetség lenne a meg-
felelő válasz —,334 de ebben a relációban meg maga Bismarck állt el saját január 
31-i kezdeményezésétől. Feltehető, hogy ez nem a brit visszautasításból adódott, 
hanem abból a felismerésből, nincs alapja az oroszokkal és a franciákkal szembeni 
gyanakvásának. Végeredményben Németországra is érvényes volt az általa alkal-
mazott metafora, amely szerint Oroszország nem dugja majd nyakát egy olyan 
hurokba, amelynek végét más hatalom tartja a kezében.335 Mindenesetre, amikor 
Oroszország március elején újabb kísérletet tett a válság diplomáciai rendezésére, 
nem zárkózott el annak támogatásától.336 Miljutin orosz hadügyminiszter március 
6-i naplóbejegyzése szerint Bismarck ekkor arra is késznek mutatkozott, hogy 



610 DIÓSZEGI ISTVÁN 

pénzzel és csapatokkal támogassa Oroszországot.337 A korabeli német források 
nem támasztják alá ezt az állítást, és Bismarck későbbi kijelentése, hogy ő még 
háborúzni is kész lett volna a Monarchiával, ha az nem tartja be Oroszországgal 
szemben vállalt szerződéses kötelezettségeit,338 semmi hitelt sem érdemel. 1877 
március elején nem volt többről szó, mint arról, hogy Bismarck a január végi 
hisztéria elmúltával visszatért ahhoz a politikához, amely egyforma távolságot 
kívánt tartani Oroszországtól és az Osztrák Magyar Monarchiától. 

Az orosz diplomáciai próbálkozás, amire fentebb utaltunk, arra irányult, 
hogy a párizsi szerződést aláíró hatalmakat ismételten együttes eljárásra bírja rá 
Törökországgal szemben, azzal a céllal, hogy az mégiscsak elfogadja a konstanti-
nápolyi konferencia határozatait. Az ötlet Schweinitz szerint személyesen a cártól 
származott, és Ignatyev kapott megbízást arra, hogy mint utazó nagykövet kiesz-
közölje a hatalmak hozzájárulását.339 Eleinte nem is volt probléma: Berlin után 
Párizs és Bécs is egyetértőleg nyilatkozott,340 de Londonban kiderült, hogy nem 
Salisbury személyesíti meg a valódi brit külpolitikát. Hosszas egyeztetés után a 
hatalmak képviselői 1877. március 31-én aláírták a londoni jegyzőkönyvnek ne-
vezétt okmányt, amelyben egyebek mellett demobilizálásra és a konstantinápolyi 
konferencia határozatainak végrehajtására szólították fel a Portát, de a jegyző-
könyvhöz fűzött angol, illetve orosz függelék jószerivel semmissé tette a nagy 
erőfeszítéssel létrehozott hatalmi egyetértést. A brit függelékben az állt, hogy a 
jegyzőkönyvet csak egyidejű török és orosz leszerelés esetén tekintik érvényesnek, 
az oroszban viszont az, hogy csak török leszerelés után hajlandóak csapataik bé-
kelétszámát helyreállítani.341 Beust, a Monarchia londoni nagykövete találóan 
jegyezte meg, hogy attól, hogy az eltérő nézeteket jegyzőkönyvben rögzítették, a 
dokumentum nem válik nemzetközi egyezménnyé.342 A török kormány ugyanígy 
gondolta, és a jegyzőkönyvet, nyomatékos osztrák-magyar tanács ellenére,343 1877. 
április 9-én, mint a török szuverenitást sértő okmányt, határozottan elutasította. 

Oroszország számára ezek után nem maradt választás. II. Sándor 1877. áp-
rilis 24-én kiáltványban jelentette be, hogy Oroszország hadiállapotban áll Török-
országgal. Hogy az oroszok valóban hittek abban, hogy még diplomáciai úton 
rendezhetik a válságot, vagy a londoni protokoll kierőszakolásával csupán jóhi-
szeműségüket akarták bizonyítani, ma sem lehet tudni. Valószínű, hogy az utób-
biról volt szó, mert még ki sem derült a próbálkozás kudarca, március 15-én, a 
katonai konvenció időpontjára antedatálva, aláírták a budapesti szerződés kiegé-
szítő jegyzőkönyvét, amely Oroszország és a Monarchia viszonylatában a háború 
következményeiről intézkedett.344 Megkezdődött a sokadik orosz-török háború, 
és a harcoló felek, mint mindig, most is nehéz időszaknak néztek elébe. Az Osztrák 
Magyar Monarchia és Németország a háborúval kapcsolatosan előre tisztázta ál-
láspontját, de ők sem tudhatták biztosan, hogy számukra mit hoznak az elkövet-
kező hónapok. 
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István Diószegi 

Bismarck, Andrássy et la crise balkanique en 1875-1877 

(Résumé) 

L'auteur démontre par la présente étude la politique extérieure de l'Allemagne et de la 
Monarchie Austro-Hongroise, l'évolution des relations des deux puissances et particulièrement celle 
de Bismarck et Andrássy d'après les recherches faites aux archives de Vienne, de Bonn, de Munich, 
de Paris et de Moscou. 

L'introduction de l'étude dépeint les particularités de l'évolution nationale et de la formation 
de l'état aux Balkans, ainsi qu'il accentue sa détermination externe. L'auteur esquisse en somme la 
politique de la Russie et de la Monarchie Austro-Hongroise menée aux Balkans en mettant l'accent 
sur le fait que les deux puissances tentèrent ensemble de maintenir le status quo dans le première 
moitié des années 1870. C'est la même disponsibilité de coopération de l'état austro-hongrois et la 
Russie qu'il nous fait découvrir dans les premiers mois qui suivirent la révolte de Hercegovine. Il 
accentue ensuite l'indifférence de la politique extérieure allemande à la crise balkanique et sa pré-
férence tempérée envers la Monarchie. 

La deuxième partie de l'étude offre la présentation des efforts de grandes puissances faites 
pour avoir la résolution de la crise: l'entrevue des trois à Berlin, la mise en oeuvre du contrat de 
Reichstadt, ainsi que les tentatives de la politique extérieure allemande de la résoudre par l'entre-
mise d'une répartition territoriale défavorable à la Turquie. Elle présente aussi le processus par 
lequel la direction russe s'amena à la décision de guerre et par rapport de cette dernière elle analyse 
la prise de position austro-hongroise; précisant que la neutralité bienveillant de la Monarchie vers 
la Russie fut la conséquence d'une part de l'espoir d'une récompense territoriale, d'autre part de 
l'absence du choix. Quant à l'Allemagne elle accentue enfin que Bismarck estima le moins pire la 
guerre provoqué par la Russie contre la Turquie. 

La dernière partie de l'étude fut consacrée par l'auteur aux dernières manoeuvres diploma-
tiques, au congrès de Constantinople et aux actes de Londres et constat que la défaite des efforts 
fut provoqué par la ténacité du gouvernement turc et par l'ambiguïté du comportement du gouver-
nement britannique. 

BISMARCK, ANDRÁSSY, AND THE BALKAN CRISIS OF 1875-77 

by István Diószegi 
(Summary) 

Based on his research in foreign office archives in Vienna, Bonn, Munich, Paris, and Moscow, 
the author discusses the foreign policy of Germany and the Austro-Hungarian Monarchy and the 
changes in the relationship of these two countries against the background of the Balkan Crisis with 
special regard to the changing relationship of Bismarck and Andrássy. 

The first part of the article analyzes the peculiar development of nations and national states 
on the Balkans and emphasizes that the process was determined by outward factors. The Russian 
and the Austro-Hungarian policies toward the Balkans are also discussed together with the strange 
phenomenon that in the first half of the 1870s the two powers mutually tried to maintain status 
quo on the Balkans. As regards the first months following the uprising in Herzegovina the article 
stresses these countries' readiness to cooperate. German foreign policy was characterized by indif-
ference in the Balkan Crisis and by a moderate preferance for the Austro-Hungarian Monarchy, the 
author says. 
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The second part of the article discusses the great powers' efforts to settle the crisis, i.e., their 
meeting in Berlin and the Reichstadt Agreement, as well as the German efforts to solve the crisis 
by territorial arrangements to the detriment of Turkey. The author introduces the process as a result 
of which the Russians decided for war and the Austro-Hungarian attitude toward the Russian 
intentions. He points out that the well-intentioned neutrality of Austria-Hungary was partly due to 
its hopes for territorial compensation, partly to the lack of an alternative. Bismarck also considered 
the war against Turkey the lesser evil. 

In the concluding paragraphs the article deals with the last diplomatic efforts preceding the 
war, the conference at Constantinople and the London Protocols, and establishes that these efforts 
failed due to the rigidity of the Turkish government and the ambiguous attitude of its British 
counterpart. 



S zalai Miklós 

IFJABB ANDRÁSSY GYULA GRÓF PÁLYÁJÁNAK 
ELSŐ SZAKASZA (1860-1904)* 

I. 

A PÁLYAKEZDÉS ÉVEI 

Ifjabb Andrássy Gyula gróf, a kiegyezés megalkotói egyikének, majd a dua-
lista Magyarország első miniszterelnökének, később az Osztrák-Magyar Monar-
chia közös külügyminiszterének, idősebb Andrássy Gyula grófnak kisebbik fia 
1860. június 30-án született Terebesen, az Andrássy-család ősi kastélyában. 

Az idősebb Andrássynak, aki a kiegyezést megelőző, majd az azt követő i-
dőszakban is kulcsfontosságú pozícióban volt a magyar politikában, nem volt ideje 
rá, hogy gyermekeivel foglalkozzék, bár minden visszaemlékező szerint rendkívül 
szerette őket.1 A gyermekek nevelésével inkább családjának élő felesége, Andrássy -
né Kendeffy Katinka grófnő foglalkozott. A kor arisztokrata családjai konvenció-
inak megfelelően a gyermekek ideje szigorúan be volt osztva: tanulás, séta, lovag-
lás, vívás töltötte ki napjaikat, és csak ritkán lehettek együtt szüleikkel. Termé-
szetesen a család nevelőket is fogadott a gyermekek mellé, leghosszabb ideig egy 
Bolgár Mihály nevű piarista szerzetest, aki később a budapesti piarista gimnázium 
igazgatója lett. De az ifjú Andrássy mellett töltött egy nyarat a nagy magyar 
közjogász Concha Győző is,2 aki felfigyelt a fiatal gróf komoly, elmélkedő tempe-
ramentumára. 

1871-től, amikor az apa a Monarchia külügyminisztere lett, a gyermekek is 
Bécsben, a Ballhausplatzon éltek.3 Nyilvános iskolába Andrássy sohasem járt, 

A jelen tanulmány egy készülő Andrássy-életrajz első két fejezetét alkotja. Ifj. Andrássy 
Gyula életrajzának első szakaszát illetően, mivel az Andrássy-levéltár túlnyomórészt megsemmisült, 
Andrássy a parlamenti szerepléstől ebben az időszakban általában tartózkodott, és publicisztikai 
tevékenységet is csak csekély mértékben folytatott, nagy mértékben rá voltam utalva részben a 
korszak sajtójára, részben a memoár-irodalomra, részben pedig a korszak történeti feldolgozásaira. 
A jelen tanulmány ezért nem annyira tényfeltáró munkának, mint inkább az Andrássy politikai 
tevékenységével kapcsolatos ismereteink összegzésének tekinthető. Az általam felhasznált munkák 
közül ki kell emelnem Gratz Gusztáv nagy művét a dualizmusról („A dualizmus kora" I—II. Magyar 
Szemle Társaság, Bp. 1934.,) amely — lévén Gratz Andrássy barátja — részletes és beleérző módon 
rajzolja meg alakját, valamint Hegedűs Loránd „Két Andrássy és két Tisza" c. munkáját, amely — 
felszínes-anekdotikus jellege ellenére — a legtöbb ismeretet nyújtja Andrássy ifjúkoráról, végezetül 
Andrássy legitimista híveinek (Pethő Sándor, Kertész János és Thewrewk-Pallaghy Attila), a két 
világháború között Andrássyról írott rövid tanulmányait, illetve előadásait. Andrássy nézeteinek, 
eszméinek alakulását illetően a legfontosabb „A diplomácia és a világháború" c., már a korszak 
lezárulása után írt, emlékiratnak is tekinthető könyve (Bp. 1920.), míg az életrajz apró részleteit 
illetően számos tanulsággal szolgál egyrészt Károlyi Mihálynak a Történelmi Szemle által 1975-ben 
publikált visszaemlékezése, másrészt Révész Mihálynak a Politikatörténeti Intézet archívumában 
őrzött újságkivágás-gyűjteménye. 
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csak az év végi vizsgákat tette le Budapesten a piaristáknál, egyebek között ez is 
hozzájárult a nyilvános szereplés iránt később érzett ellenszenvéhez. A gyermekek 
igazi öröme az volt, amikor nyaranként szüleikkel a család falusi kastélyaiba -
Tőketerebesre, Tiszadobra, vagy az erdélyi Dubrinba utazhattak, ahol apjuk min-
den szabadidejét velük töltötte. Idősebb Andrássy Gyula — akit gyermekei bál-
ványoztak —, korán beavatta őket a politika ügyeibe, rendszeresen megbeszélve 
velük az aktuális politikai történéseket. Miután elhagyta külügyminiszteri állását, 
és többé egyáltalán nem utazott külföldre, természetesen több ideje maradt gyer-
mekeire. Az iljú Andrássyban mély nyomokat hagyott a magyar nemzeti libera-
lizmus „nagy nemzedékéhez" tartozó apjának a közügyek iránti odaadása. „Min-
dent, ami jó van bennem, atyámtól örököltem" - mondotta élete alkonyán.4 Az 
idősebb Andrássy egyszersmind azonban szigorü családfő is volt, élete végéig ke-
mény ellenőrzés alatt tartotta gyermekeit, akik még húszéves korukban is csak 
apai engedéllyel maradhattak ki hazulról. 

Röviddel az érettségi letétele után 1881-ben Andrássy leszolgálta az egyéves 
önkéntesek kötelező szolgálati idejét a honvédség 4. huszárezredénél, hadnagyi 
rangban. A rendszeretettől és bármilyen „harcias" erénytől oly távol álló fiata-
lember egyéniségének a katonai szolgálat aligha felelhetett meg, azonban tarta-
lékos hadnagyi rangját természetesen megtartotta a szolgálatból való kilépése 
után is, és jelentősebb közéleti szereplések alkalmából — így apja temetésén, és 
első miniszteri eskütételén — honvédhuszárhadnagyi egyenruhájában jelent meg, 
ami persze nem a hadsereghez, hanem inkább az uralkodóhoz fűződő lojalitása 
demonstrálását jelentette. Ennek megfelelően az 1905-6-os nagy alkotmányválság 
idején lemondott katonai rangjáról, mintegy „visszaadva" azt a királynak.5 

Apjának elhatározott szándéka volt, hogy a nagytehetségű fiatalemberből 
magához hasonló külpolitikust, diplomatát nevel. Ezért katonai szolgálatának le-
töltése után röviddel, 1883 nyarán apja Andrássyt a konstantinápolyi követségre 
ajánlotta be, fogalmazójelöltnek. Az idősebb Andrássy Calice báróhoz, a Monarchia 
konstantinápolyi nagykövetéhez, korábban a Külügyminisztériumban alárendelt-
jéhez írott levelében így jellemzi fiát: „Az én fiam, ki eddig mindig csak a szülői 
házban tartózkodott, talán kevésbé fejlődött ki, mint más ifjak, kik már a világban 
forgolódtak, talán túlzottan szerény, semmitől sem fél annyira, mint hogy elkáp-
ráztasson. Tehetséges, megbízható, gentleman. Nincs gyakorlatiassága. Hajlama 
komoly, mélyen olvas, és tanulni szeret. Társasága miatt kötelességérzete nem oly 
erős, mint amilyennek én szeretném. Kissé renyhe, időbeosztásról, rendről, pon-
tosságról halvány fogalma sincsen. Én mindent elkövettem, hogy megváltoztassam 
természetét, de eredmény nélkül. Ön hiszen tudja, hogy én prédikálni tudtam a 
fiamnak, de magam által nem tudtam neki jó példát adni."6 (Ez utóbbi szavakkal 
az idősebb Andrássy saját, a kérdések elmélyült tanulmányozása helyett közis-
merten inkább a zseniális rögtönzésekre hajlamos temperamentumára célzott.) 
Az apa fiáról adott jellemzése — a kortársak egyértelmű tanúságtétele szerint — 
a későbbiekben is sok tekintetben megállta a helyét: Andrássyra jellemző maradt 
az elmélkedésre és a problémák szélesebb, teoretikus perspektívában való meg-
közelítésére való erős hajlam, a nyilvános szerepléstől való irtózás, és bizonyos 
fajta kényelemszeretet. Úgyszintén nem tudta soha megtanulni a pénz és az idő 
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megfelelő beosztását. Ami azonban munkaképességét illeti, mindez nem befolyá-
solta ezt: éppen ellenkezőleg, senki nem tudott olyan fegyelmezetten, teljesen 
munkájára összpontosítva dolgozni, mint ő. A népes családi kör és a társaság által 
körülvéve is teljesen el tudott merülni az írásban. 

1883. végétől tehát majdnem egy éven át a fiatal Andrássy a konstantinápolyi 
követségen volt fogalmazójelölt. Eközben — elérve 24. életévét — tagja lett a 
magyar országgyűlés főrendiházának is, ahol azonban természetszerűleg semmi-
lyen tevékenységet sem fejthetett ki. 1884 második felében jelentkezett a diplo-
máciai vizsgára, amelyet december elején tett le. A vizsga kitűnően sikerült, írás-
beli dolgozatai a bizottság szerint önálló gondolkodásról, gyors felfogásról tanús-
kodnak, egyedül a francia nyelv hagyott maga után némi kívánnivalót. A jól si-
került szóbeli feleletek olyan nagy hatással voltak a bizottságra, hogy több tárgy-
ból a vizsgakötelezettség alól felmentést is nyert.7 

A vizsga letétele után az uralkodó Andrássyt kinevezte követségi attasévá, 
és különös kegyként az egyik legfontosabb állomáshelyet, Berlint jelölte ki szá-
mára szolgálati helyéül.8 1885-86-ban tehát Andrássy Berlinben, Szögyény László, 
a Monarchia berlini követe alárendeltjeként működött. E minőségében ismert 
alakja lett a berlini nemzetközi társaságnak, és sűrűn látta őt vendégül a gyer-
mekkorából már megismert Bismarck-család is, pedig az idős kancellár ekkor már 
nagyon elzárkózott az emberektől.9 Andrássy — apja vélekedését követve — nagy-
ra becsülte és szerette Bismarckot, és amikor később, 1894-ben, király személye 
körüli minisztersége idején tanúja volt annak, hogy a Monarchia hivatalos szervei 
milyen megalázó közönnyel fogadták a Bécsbe látogató, akkor már hatalmát vesz-
tett „vaskancellárt", ezt rendkívül kiábrándító, keserű tapasztalatként élte meg. 

Miközben attaséként működött, Andrássy rendszeresen látogatta a berlini 
egyetemen Eduard Gneistnek, a nagyhírű jogtudósnak állam- és jogtudományi 
előadásait.10 A magyar arisztokrácia körében már ekkor híre ment nagy tudásá-
nak, elméleti képzettségének. A berlini év studiumai maradandó nyomot hagytak 
a fiatal Andrássy egész világlátásán. Nemcsak azért, mert egy darabig a közigaz-
gatás elméleti kérdéseiben teljesen Gneist nézeteinek hatása alatt állott, hanem 
azért is, mert szellemi horizontját, gondolkodásmódját élete végéig meghatározták 
— és behatárolták — ezek a fiatalon megszerzett jogi, államtani és diplomáciai 
ismeretek. Aki átolvassa az ifjabb Andrássy hatalmas terjedelmű közjogi és tör-
ténetírói munkásságát,11 nem térhet ki az ismeretek gazdagságának és az elmé-
lyült, elemző gondolkodásnak impresszáló hatása alól. Ugyanakkor azonban 
ennek a gondolkodásnak a központi kategóriája mindvégig az állam maradt. Tör-
ténetírói és publicisztikai munkásságában Andrássyt mindig egyfelől az államok-
nak, mint önálló, fejlődésük sajátos törvényszerűségeit követő organizmusoknak 
a sorsa, másfelől pedig a nagyhatalmak közötti játszma menete köti le. Annak 
ellenére, hogy a későbbiekben egy ideig a Társadalomtudományi Társaság elnöke 
is volt, soha, semmilyen nyoma nem látszik munkáin a szociológia, a modern 
társadalomtudományok hatásának. Nagy riválisával, Tisza Istvánnal ellentétben 
Andrássy közgazdasági tanulmányokat sem folytatott soha, sőt, ezen a téren a 
politikai tevékenységhez nélkülözhetetlen alapvető tájékozottsággal sem rendel-
kezett.12 Ez a fajta egyoldalú képzettség, amely meglehetősen jó íráskészséggel 
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párosult, egyfelől természetesen alkalmas volt arra, hogy Andrássynak az elméleti 
kérdések iránt általában nemigen érdeklődő magyar arisztokrácia és politikai elit 
világában megszerezzék a komoly elméleti szakember hírnevét, másfelől azonban 
a századfordulóra, a nyugat-európai társadalomtudományokkal ismerkedő prog-
resszív értelmiség szemében már kissé anakronisztikus figurává tette őt. 

Ami az ifjú Andrássy eszmei orientációját illeti, ezt ekkor még teljesen meg-
határozta az apai befolyás. Andrássy fiatal éveiben magától értetődő természetes-
séggel, a kétkedés minden jele nélkül tette magáévá a magyar nemesi politikai 
elit ideológiájának, a nemzeti liberalizmusnak hatvanhetes változatát. A magyar 
történeti alkotmányosság, és az ebben megalapozott „egy politikai nemzet" fenn-
tartása, a magyar liberalizmus kossuthi alapgondolata: a néptömegeknek — val-
lásra, származásra, nemzetiségre való tekintet nélkül — az eredetileg nemesi jel-
legű magyar politikai nemzet kereteibe való fokozatos „beemelése", végül az 
Ausztriával való szoros szövetség, mint az ezirányú fejlődésnek az — elsősorban 
a pánszláv veszély miatt nélkülözhetetlenül szükséges — garanciája, s a kiegyezés, 
mint e szövetség bevált, legmegfelelőbb formája — ezek voltak az induló liberá-
lis-konzervatív politikus politikai alapelvei. A konzervativizmus, amelynek Ma-
gyarországon ekkor csak klerikális formája létezett, és amely 1867 után egyébként 
is ellehetetlenült, igen szűk arisztokrata és papi körökbe szorult vissza, nem hat-
hatott Andrássyra, már csak azért sem, mert mindenfajta vallásos hit távol állt 
tőle. Apja — párizsi évei alatt — állítólag szabadkőműves körök vonzásába került, 
mindenesetre gyermekei vallásos nevelését teljesen mellőzte, maga Andrássy 
pedig már fiatal éveiben Darwin és Herbert Spencer befolyása alá kerülve teljesen 
ateistává vált, aki a vallásos érzést soha értékelni nem tudta. 

De természetesen a nemzeti liberalizmus gondolatkörének a polgári demok-
ratikus fejlődés irányába mutató, progresszív vonulatai éppoly távol álltak tőle, 
mint az antiliberális konzervativizmus. A hatvanhetesség ekkor egyetlen alterna-
tíváját jelentő, a nemzeti liberalizmus alapelveit elfogadó, az Ausztriával való szö-
vetséget azonban bíráló függetlenségi felfogás pedig neki, az elsősorban a külpo-
litikai szempontok alapján tájékozódó, a Monarchia Európában betöltött szerepét, 
és az ennek esetleges bukásából a magyarságra háramló következményeket szem 
előttartó politikusnak csak veszedelmes kalandorpolitikát jelenthetett. 

1886 augusztusában Andrássy váratlanul elhagyta a külügyi pályát, és — 
ambícióival és természetes érdeklődésével homlokegyenest ellentétes módon — a 
magyar belpolitika felé fordult.13 Ennek a döntésnek a hátterében valószínűleg 
az állott, hogy az idősebb Andrássy — aki a külügyminiszteri posztról visszavo-
nulva is időnként részt kívánt venni a politikai életben — egyre nagyobb ellenér-
zéssel figyelte utódai, Haymerle báró, majd gróf Kálnoky Gusztáv közös külügy-
miniszter külpolitikáját. Ebben az időszakban elsősorban Kálnokynak az ún. bol-
gár kérdésben való, szerinte a Bulgária belügyeibe erőszakosan beavatkozó Orosz-
országgal szemben túlságosan is konciliáns magatartása váltotta ki ellenérzését... 
Röviddel kisebbik fiának a képviselőházba való beválasztása után a delegációban 
támadást intézett a Kálnoky-féle külpolitikai vonalvezetés ellen, azonban lénye-
gében magára maradt, Tisza Kálmán miniszterelnök pedig határozottan Kálnoky 
védelmére kelt. Hogy azután Andrássy kívánt-e szolidaritást vállalni apjával, vagy 
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az apa gondolta úgy, hogy fiának úgy sem nyílik kilátás ezek után az ellenfele 
vezetése alatt álló diplomáciai apparátusban, netán a magyar politikában elfoglalt 
pozícióját kívánta-e erősíteni fiának a magyar belpolitikába való bevonásával, azt 
nem tudjuk. Valószínűleg mindhárom motívum szerepet játszhatott az idősebb 
Andrássy döntésében. 

Mindenesetre röviddel a külügyi szolgálat elhagyása után, 1886 novemberé-
ben Andrássyt — akinek főrendiházi tagsága az időközben végrehajtott főrendi-
házi reform következtében megszűnt — beválasztották a magyar országgyűlés 
képviselőházába. Természetesen a kormányzó Szabadelvű Párt tagjaként. Man-
dátumát egy korábban függetlenségi párti kerületben, Csikszentmártonban sze-
rezte meg, amelynek képviselője, Imreh Aurél, adósságai miatt váratlanul öngyil-
kos lett.14 Különös módon későbbi nagy ellenfelét, Tisza Istvánt egy nappal utána 
választották képviselővé Vízaknán. Mindkét fiatal politikust azonos módon, egy 
elhalt képviselő kerületében hirtelen, ellenjelölt nélkül megtartott, egyhangú pót-
választáson juttatták be a Házba,15 ami mögött nyilván a két politikus-apa tudatos 
akcióját kell keresnünk. Nyilván meg kívánták erősíteni a Szabadelvű Párt sorait 
a két tehetséges, nagytudású, és a Szabadelvű Párthoz — sokakkal ellentétben 
— nem egzisztenciális előnyök kedvéért, hanem szilárd meggyőződésből és családi 
hagyományból kötődő pályakezdő politikussal, egyszersmind pedig elkerülni azt, 
hogy az országos választásokat jellemző korteshadjáratban a Szabadelvű Párt két 
legnagyobb nevének örökösei ki legyenek téve a választási harc szokásos viszon-
tagságainak, netán a bukásnak. Azt, hogy Andrássy a csikszentmártoni mandá-
tumot kapta, az Andrássy-család csikvármegyei eredetével magyarázhatjuk. A füg-
getlenségi pártot mindenesetre nyilván nem hagyta közömbösen a kerület sorsa, 
mert ellenjelöltet is tervezett állítani, méghozzá nem kisebb politikus, mint a párt 
köztiszteletben álló vezére, Eötvös Károly személyében.16 A jelölés azután — nem 
tudjuk miért — meghiúsult, talán ez magyarázza, hogy Eötvös Károly kezdettől 
rendkívül ellenséges hangot ütött meg az iíjú Andrássyval szemben. 

Amikor Andrássy a magyar belpolitikába bekapcsolódott, akkor nem egysze-
rűen egy nagy történelmi név örököseként, és egy már kiérdemesült, de hatalmas 
tekintéllyel rendelkező, és időnként az aktív politikába is bekapcsolódó politikus 
fiaként jelent meg annak színpadán, hanem egyszersmind úgy is, mint egy erős 
pozíciókkal rendelkező „klán" egyik tagja. A nagy Andrássyn kívül ugyanis, aki 
a képviselőházi harcoktól távolmaradva, ekkor már csak a főrendiház tagjaként 
fejtett ki közéleti tevékenységet, a család többi tagjai is politizáltak. így minde-
nekelőtt Andrássy bátyja, és későbbi feleségének férje, Tivadar gróf is, (1857-1905) 
aki sokáig a képviselőház alelnöke is volt. Tivadar azonban — jóllehet öccsénél 
korábban kapcsolódott be a közéletbe — sohasem vált öccséhez hasonló jelentő-
ségű politikai egyéniséggé. Általában szellemi képességeit is kevesebbre tartották, 
és úgy tűnik, hiányzott belőle a politika iránti intenzív érdeklődés. Jobban lekö-
tötte az utazgatás, a műgyűjtés és a festés szenvedélye, amelyek kedvéért egyéb-
ként a politikán kívül családját is meglehetősen elhanyagolta. Gróf Andrássy Manó 
(1821-1891), Andrássy nagybátyja, majd fia, Andrássy Géza (1856-1936) a felvi-
déki Rozsnyó képviseletében szintén a képviselőház tagjai voltak, míg másik nagy-
bátyja, Andrássy Aladár (1827-1903) a főrendiházé, az ő fia, Sándor pedig (1863-



6 2 8 SZALAI MIKLÓS 

1946) megint csak a képviselőházé. A „klánhoz" kell azonban sorolnunk még 
Andrássy nővérének férjét, Batthyány Lajos gróf országgyűlési képviselőt és ké-
sőbbi fiumei kormányzót is. Az Andrássyak rendszerint — előbb id. majd ifi. And-
rássy Gyula irányítása alatt — közösen foglaltak állást politikai kérdésekben. Sú-
lyuk igen nagy volt, nemcsak az idősebb Andrássy tekintélye, és politikai pozícióik, 
hanem a magyar gazdaságban betöltött szerepük miatt is. Nemcsak a család szá-
zezer holdnyi birtokára kell gondolnunk, hanem például a Manó, majd Géza tu-
lajdonában lévő rozsnyói vashámorokra is. Nagy súlya ellenére az Andrássy-cso-
port kissé elszigetelt volt a magyar politikában, a Szabadelvű Párt tagjainak több-
sége ugyanis nem az arisztokráciából, hanem a dzsentri-középbirtokos rétegből, 
illetve az ilyen eredetű értelmiségiekből és államhivatalnokokból került ki. Ezért 
az Andrássyak, és általában a szabadelvűpárti mágnások mindig is kissé idegenül 
mozogtak a Lloyd-klubban, ahol a Szabadelvű Párt belső élete folyt. Az arisztok-
rácia többsége viszont egyáltalán nem liberális, hanem klerikális-konzervatív be-
állítottságú volt, és — jóllehet nem volt képes reális alternatívát nyújtó erővé 
válni — mindig megőrizte távolságtartását a Tiszák köznemesi-középbirtokosi 
hátterű liberalizmusával szemben. A hozzájuk is sokféle — rokoni és baráti szá-
lakon át — kapcsolódó Andrássy-csoport egyfajta közvetítő szerepet töltött be 
tehát a konzervatív arisztokrácia és a liberális kormánypárt között, ez volt a hely-
zet már az 1885-ös főrendiházi reformnál is. 

A fiatal Andrássy Gyula a már vége felé közeledő 1884-es országgyűlésben 
semmilyen működést nem fejtett ki. A sajtó is csak mint egészen kezdő, fiatal 
emberről ír róla, enyhe iróniával fűszerezve.17 Az 1887-es parlamenti választáso-
kon ismét Csikszentmárton képviselőjévé választották ezúttal is egyhangúlag... 

Az 1887-92-es országgyűlés, amelyben Andrássy politikai tevékenysége meg-
kezdődött, már a magyar parlamentarizmus és politikai élet századfordulós vál-
ságának kezdeti szimptómáit mutatta. 

Tisza Kálmán, a „Generális" és az általa vaskézzel összetartott Szabadelvű 
Párt uralma egyre inkább ingadozni kezdett. A felszínen úgy tűnt, hogy pusztán 
a Tisza-rendszer fenntartásának kevéssé épületes eszközei — a korrupció és oly-
kor az erőszak alkalmazása a kormánytöbbség mindenáron való megőrzése érde-
kében — és a rendszernek a „quieta non movere" elvén alapuló, a nagy alkotá-
sokat létre nem hozó, a fantáziát és idealizmust nem kielégítő politikája okozta 
az egyre erősödő elégedetlenséget, a valóságban a politikai elit kiéleződő belső, 
parlamenti küzdelmeiben — igen áttételesen — a modernizáció ellentmondásai 
által keltett társadalmi feszültségek nyilvánultak meg. A modernizáció „veszte-
seinek", a megrendült egzisztenciájú társadalmi csoportoknak az elégedetlensége 
- mivel a kiegyezés volt, a rendszer működésének alappremisszája, és ennek a 
mindenáron való védelmezése zárta ki a parlamenti váltógazdaságot, az ellenzék 
hatalomra jutását, és mivel a politikai kultúra egyetlen, a nagy tömegekhez is 
eljutó, a legszélesebb körben hatni tudó eleme '48 és Kossuth legendája volt - a 
48-as ellenzéket erősítette. Kiélezte a helyzetet az is, hogy az urbanizáció és a 
sajtó nagyhatalommá válása következtében a felkorbácsolt politikai indulatok 
egyre inkább mozgósítani tudták a nagy tömegeket, az „utca emberét" is. A füg-
getlenségi ellenzék egyre militánsabb fellépésén túlmenően a kormánypárt hely-
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zetét a nyolcvanas évek végén még jobban megnehezítette, hogy az addig a Sza-
badelvű Pártból különböző okokból kilépett elemeket tömörítő, határozott arculat 
nélküli, hatvanhetes alapon álló Mérsékelt Ellenzék (amelyet a korban épp ezért 
csak „habarékpárt" néven volt szokás emlegetni), szintén közjogi vívmányokat, 
a kiegyezés nemzeti irányban való „továbbfejlesztését" kezdte követelni. 

Andrássy legelső parlamenti szereplésére alig három hónappal a Tisza-re-
zsimet végső válságba juttató 1889-es véderővita előtt, 1888 novemberében került 
sor. Ebben az első felszólalásban már megmutatkozott későbbi politikai egyéni-
ségének két jellemző vonása: a fennkölt, idealisztikus szempontok szem előtt tar-
tása, és az olyan álláspont védelmében való kiállás, amely minden oldalon nép-
szerűtlen. A képviselőház ekkor a korábban földesúri kiváltságot képező kocsmál-
tatási jog (regálé) megszüntetéséről, illetve megváltásáról szóló törvényjavaslatot 
tárgyalta. A kormány javaslatának 10. §-a szerint a kárpótlás során becslés, nem 
pedig a korábbi adóbevallások után kell megállapítani a regále-birtokosok kárpót-
lásának alapját képező jövedelmet, tekintve, hogy köztudott volt, hogy a korábbi 
adóbevallások során szinte mindenki csalt, a ténylegesnél alacsonyabb jövedelmet 
vallva be. A kormánypárt fiatalabb, idealistább szemléletű elemei azonban, vagy 
harmincan, Andrássy és Miklós Gyula vezetésével fellázadtak a javaslat eme sza-
kasza ellen, úgy gondolták, aki az adóbevallásnál megcsalta a magyar államot, az 
nem érdemli meg, hogy az állam most a tényleges (nem pedig a fiktív) jövedel-
mének megfelelő összeggel kártalanítsa. Ezért olyan jellegű módosítványt nyúj-
tottak be, amely szerint azok a földbirtokosok, akik maguk (nem pedig gazda-
tisztjeik) hamis adóbevallást tettek, most a bevallott jövedelem alapján kapjanak 
csak kártalanítást. Ez nemcsak a dzsentrit, de az adóeltitkolást módszeresen űző 
regálejoggal rendelkező városokat is komolyan sújtotta volna, ezért Tisza Kálmán 
elzárkózott a módosítás elől. Andrássy komolyan fontolgatta, hogy szabad-e a párt-
állásponttá tett javaslattal szemben a parlamentben véleményt mondania, taná-
csot kért apjától, aki azt írta neki: éppen a kormánypárt erkölcsi integritásának 
védelmében mindenképpen ki kellene fejteni véleményét.18 

így került sor első megszólalására a Házban, 1888. november 29-én. 
Természetesen a politika iránt érdeklődő közönség nagy érdeklődéssel várta 

az iijabb Andrássy első nyilvános szereplését. Teli volt az egész karzat, és az 
ülésen megjelent teljes létszámban a kormány is. Andrássy lámpalázzal küszköd-
ve, de végül is magabiztosan mondta el szűzbeszédét. Előre megírt, és szórul-szóra 
betanult beszédet mondott el, a törvény szigorának, az erkölcsi szempontoknak 
a fontosságát hangsúlyozva. Apja útmutatásának megfelelően elsősorban arra he-
lyezte a súlyt, hogy az államnak szembe kell szállnia azzal a Magyarországon 
általános mentalitással, hogy az államot becsapni nem bűn. Ha a kérdéses parag-
rafus megmaradna a törvényben, mondotta, az olyan lenne, mintha az állam maga 
szentesítené, hagyná jóvá a törvényszegést, az adócsalást.19 

A beszédnek nagy sikere volt. Tisza Kálmán miniszterelnök ugyan beszédé-
ben megvédte a javaslat eredeti szövegét, azonban azt mondta, örömmel látja 
Andrássyban annak az új nemzedéknek a jelentkezését, amelynek feladata lesz 
átvenni „a haza sorsát", és szívélyesen gratulált az ifjú szónoknak. A siker azon-
ban inkább a fiatal politikus nevének és apjáéra emlékeztető megjelenésének, 
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mintsem beszédének szólt. Mikszáth az ülésről írt tárcájában szellemesen azt írta, 
ha a szónokot Andrássy Gyula helyett történetesen Gyulai Andrásnak hívják, úgy 
a kormánypárton, mind az ellenzéken csak visszatetszést keltett volna a beszéd.20 

Andrássy indítványában a kormánypárt természetesen a városok és a dzsentri 
érdekének sérelmét látta, az ellenzék viszont úgy vélte, addig, amíg az államap-
parátus olyan korrupt, mint amilyenné Tisza Kálmán tette, helytelen lenne a 
becsületességet az egyes állampolgáron számon kérni, azonkívül Andrássyék ja-
vaslata a nagybirtokot védi, ugyanis azon birtokosokat, akik helyett a hamis a-
dóbevallást gazdatisztjeik tették, nem sújtaná. Az indítványt 1888. dec. 2-én a 
Ház nagy többséggel elvetette.21 

Rövidesen, 1889 januárjában megkezdődött a nagy véderővita, amelynek 
során a szabályos eszközökkel való hatalomrajutást reménytelennek, Tisza ural-
mát rendíthetetlennek látó ellenzék elkeseredett rohamra indult a miniszterelnök 
és pártja ellen. A kormány törvényjavaslatot adott be a véderő tárgyában, mert 
a korábbi véderőtörvény hatálya lejárt. Ennek a törvényjavaslatnak két szakasza 
bőszítette fel az ellenzéket - de a kormánypárt egy részét is. Az egyik, a 14. § az 
1868-as véderőtörvényétől eltérően nem a közös hadsereg teljes létszámát, hanem 
az évi újoncjutalékot állapította meg, éspedig időbeli korlátozás nélkül, anélkül, 
hogy említést tett volna arról, hogy azt tíz esztendőnként a királlyal egyetértésben 
a parlamentnek újra meg kell állapítania. Igaz, hogy néhány sorral lejjebb a szöveg 
már említést tesz a tízévenkénti módosítás lehetőségéről, és természetesen ami 
az újoncok tényleges kiállítását illeti, a javaslat a képviselőház évi újoncmegaján-
lási jogát érintetlenül hagyta, de mégis azt a benyomást keltette, hogy a törvény 
egyszersmindenkorra meg kívánja kötni a parlament kezét az újonclétszámot il-
letően, és ezáltal azt az — egyetlen magyar tényező számára sem elfogadható — 
osztrák közjogi álláspontot kívánja érvényesíteni, amely szerint a hadsereg ügyeit 
illetően a magyar törvényhozásnak nincs szuverén rendelkezési joga... A másik 
felháborodást kiváltó szakasz a 25. § volt, amely a tartalékos tisztek vizsgájáról 
intézkedve megkövetelte tőlük a német nyelvben való jártasság igazolását is, ilyen 
módon természetesen előnyt biztosított a német anyanyelvűeknek, és alátámasz-
totta azt a — magyar részről gyakori — szemrehányást, hogy a közös hadsereg 
a „germanizálás" eszköze... 

A javaslatnak Tisza a Szabadelvű Pártot is csak úgy tudta megnyerni, hogy 
elvetése esetére kilátásba helyezte lemondását. A január 8-án kezdődő parlamenti 
vitának mindjárt az első napján a mérsékelt ellenzék vezére, gróf Apponyi Albert 
határozati javaslatot nyújtott be a közös hadsereg keretein megvalósítandó ma-
gyar nemzeti vívmányok, a külön magyar katonai oktatás mellett. A parlamentben 
ő, Szilágyi Dezső, és Ugrón Gábor vezették a harcot a javaslat ellen, közben pedig 
a függetlenségi Eötvös Károly és Polónyi Géza a sajtót és az egyetemi ifjúságot 
mozgósítva hisztérikus kampányba kezdtek a javaslat ellen. 

Andrássy január 17-én szólalt fel a vitában.22 Mivel ő maga sem értett egyet 
a 14. § -sal, (amelynek az elejtése érdekében egyébként apja közbenjárt az ural-
kodónál, és néhány hónappal később a főrendiházban tartott beszédében — amely 
az idősebb Andrássy utolsó jelentős közéleti fellépése volt — nyíltan bírálta azt) 
de ezt természetesen nem mondhatta ki, ezért inkább nem ment bele a javaslat 
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részleteinek taglalásába, hanem az Apponyi által felvetett — szerinte veszélyes 
— reformeszmékkel kívánt szembeszállni. A beszéd tulajdonképpen már mindazt 
tartalmazza, amit a közös (dualisztikus) intézmények „magyar nemzeti tartalom-
mal" való telítésének Apponyi-féle koncepciójával szemben később Andrássy a 
kiegyezésről szóló könyvében felhozott. Az a koncepció, hogy egy kettős állama-
lakulatban az önállóságot, a „nemzeti ideált" meg kell valósítani, nem maradhat 
meg az olyan követelések keretében, mint amilyen a külön magyar tisztképzés, 
hanem előbb-utóbb szükségképpen el kell hogy jusson a külön magyar hadsereg 
és a külön magyar diplomácia követeléséhez, tehát az államközösség teljes felszá-
molásához, a függetlenségiek programjához. Andrássy vitába szállt még Ugronnal, 
aki a Monarchia nyugati felében terjedő pángermanizmus veszélyeire hívta fel a 
figyelmet. Andrássy szerint a pángermanizmus csak akkor találhat táptalajra, ha 
a németség úgy érzi, nem talál magának terepet a Monarchiában. Vagyis tulaj-
donképpen pontosan a németség Monarchia-beli szerepét megkérdőjelező magyar 
nacionalizmus segíti elő a pángermanizmus terjedését. A hadsereg sem lehet sem 
pánszláwá, sem pángermánná mindaddig, amíg a király vezetése alatt áll, akkor 
lehet azzá, hogyha a hadsereg egységét szétszakítják. Végül azt a drámai kérdést 
intézte Ugronhoz, hogy vajon ő nem fogna-e fegyvert a király szavára a közös 
hadseregben? „Ha igen, miért tagadja meg saját jobb természetét? Ha nem: el-
játszotta játékát ebben az országban!" Ezzel sikeresen sújtott le az ellenzéki fel-
fogás leggyengébb pontjára: tudniillik a dinasztiához való felemás viszonyra. A 
dualizmus korának parlamenti ellenzéke ugyanis nem vállalhatta fel a nyílt sza-
kítást a királlyal és a dinasztiával, holott pontosan tudta minden gondolkodó 
ember, hogy Ferenc József a dualista szisztéma átalakításához sohasem fog hoz-
zájárulni... 

Az ellenzék szónokai a következő napokban többen is reflektáltak Andrássy 
beszédére. így még ugyanaznap Beöthy Ákos kitartott amellett, hogy a közös 
hadsereg jelenlegi formájában germanizáló intézmény, és kifejtette, hogy elvi kü-
lönbség van egy egységes birodalmi hadsereg, és két államnak közös hadserege 
között, és ezért a dualizmust a hadsereg szervezetében kifejezésre kell juttatni, 
ezzel a közös alapot a mérsékelt ellenzék nem támadja. 

Dárday Sándor másnap a külügy és a hadügy „megmagyarosítása" közötti, 
Andrássy által vont párhuzamot vonta kétségbe, mondván: az ellenzék azért nem 
követel magyar diplomáciai vizsgát, miközben követeli a magyar nyelvű tiszti vizsgát, 
mert a diplomáciai szolgálat nem kötelező úgy, ahogyan a katonai szolgálat. 

Eötvös Károly jan. 23-án tartott keményhangú beszédében álhazafisággal 
vádolta meg Andrássyt (Tisza Istvánnal együtt), majd felemlegette az idősebb 
Andrássynak miniszterelnök korában a magyar honvédség létesítésével kapcsola-
tos, szerinte sokkalta hazafiasabb eljárását, és azt mondta gúnyosan: „egyszer 
volt ennek az országnak egy miniszterelnöke, Andrássy Gyulának hívták, de nem 
a mostani, nincs is vele rokonságban!" Ezúttal találkozott Andrássy első ízben 
azzal, ami később is mindig üldözte: a „nagyobb" politikusnak tartott apjával való 
lekicsinylő célzatú összehasonlítással. Ugrón sem takarékoskodott a személyes-
kedésekkel „a túloldal egyik iijú naivájaként" aposztrofálva Andrássyt. 
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Apponyi csak a magyar tiszti nevelés eszményét védelmezte Andrássyval 
szemben, aki a „nemzeti kultúrának a közös hadseregbe való bevitelét" helytelen 
elgondolásnak mondotta. A magyar tiszti nevelés nem új követelés, hanem annak 
a korolláriuma, hogy az államiságnak magyar nemzeti kultúra felel meg, és hogy 
ezen nemzeti kultúrán nem lehet rést ütni azzal, hogy egy intézményt, tudnüllik 
a közös hadsereget arra használnak fel, hogy akik abban érvényesülni akarnak, 
ezt ne a magyar, hanem más műveltség útján éljék el. 

Január 29-én a javaslatot a Ház általánosságban megszavazta, de a tüntető 
tömeg dühe a Házból távozó Tisza Kálmán életét fenyegette. Másnap az indula-
tokat lecsitította a váratlan hír, hogy Rudolf trónörökös, aki Magyarországon nép-
szerű volt, öngyilkos lett. Február 12-én megkezdődött a javaslat részletes tárgya-
lása, azonban az idősebb Andrássy közbenjárására, és az újabb zavargások hatá-
sára a király, Tisza és a katonai körök ekkor már belementek egy kompromisz-
szumba, az ellenzék által támadott 14. § módosításába. A véderővita ezzel végetért, 
azonban egyrészt Tisza pozíciója megrendült, másrészt az ellenzék azt a tanulsá-
got vonta le, hogy számbeli kisebbsége ellenére (amelyet megváltoztatni reménye 
nem volt), kellően agresszív fellépéssel kompromisszumra tudja szorítani a kor-
mányt. 

Tisza bukása előtt Andrássy még egyszer szerepelt a parlamentben, mégpe-
dig akkor, amikor a kormány azzal bízta meg, hogy a honvédelmi költségvetés 
előadója legyen. Ezt már csak azért is nagy érdeklődéssel kísérte az egész Ház, 
mert Andrássy apja volt a magyar honvédség intézményének a megalkotója. 1890 
januárjában a sziklaszilárd királyhűségéről ismert — és ezért az ellenzéken erősen 
népszerűtlen — báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter beterjesztette a hon-
védelmi minisztérium büdzséjét. Az ellenzék felháborodását nem az váltotta ki, 
hogy a költségvetés a szokásosnál sokkal magasabb volt, hanem az, hogy az el-
lenzék szerint Fejérváry nem a honvédség aktuális szükségleteinek, hanem az 
általa benyújtandó honvédelmi törvény elfogadása után beálló állapotnak megfe-
lelő fedezet megszavazását kérte a Háztól, ezáltal mintegy fait accomplit kívánva 
teremteni a Ház számára. Az ellenzéket azért zavarták Fejérvárynak a honvédség 
fejlesztését célzó elképzelései, mert amióta ő volt a honvédelmi miniszter, a hon-
védség színvonala - képzettség, felszereltség és egyéb szempontok tekintetében 
— ugyan mindjobban megközelítette a közös hadseregét, de — mivel Fejérváiy 
megszüntette az altisztek tisztekké való előrelépésének lehetőségét - a honvédség 
tisztikara is ugyanolyan kasztszerűen zárt, és szellemében a magyarságtól idegen 
testületté kezdett válni, mint amilyen a közös hadsereg tisztikara volt.23 Fejér-
váryval szemben Beöthy Ákos most egy új argumentummal lépett fel: ha a hon-
védség fejlesztéséről szóló törvényt a költségvetésbe „csomagolva" fogadtatják el 
a Házzal, akkor hol marad a főrendiház véleménynyilvánítási joga a javaslattal 
kapcsolatban? (A főrendiháznak csak a törvényjavaslatok, nem pedig a költség-
vetés megszavazására volt joga.) A közjogi ellenzéknek ez az ellenvetése termé-
szetesen magában rejtett némi hipokrízist, egyrészt mert a főrendiház rendszerint 
automatikusan megszavazta mindazt, amit a képviselőház, másrészt mert ha és 
amennyiben a főrendiház mégis szembeszegült a képviselőházzal, az mindig au-
likus-konzervatív (tehát a közjogi ellenzékével éppen hogy ellentétes) álláspontról 
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történt. Jellemző azonban Andrássyra, hogy akceptálta Beöthy felfogását, és elis-
merte, hogy a kormány eljárása hibás volt ebben a tekintetben. Az ellenzék ezúttal 
méltányolta szereplését, mert felismerte benne a kormánypárti többséggel ellen-
tétben önálló gondolkodásra, és a jogrend minden áron való tiszteletben tartására 
törekvő politikai egyéniséget. Az ellenzéknek válaszolva Andrássy is elítélte az 
olyan törekvéseket, amelyek el akarnák „osztrákosítani" a magyar honvédséget, 
azonban elvetette az ellenzék indítványait, amelyek részben arra irányultak, hogy 
a büdzsévitát az új honvédségi törvény elfogadása utánra halasszák, részben pedig 
megint a magyar katonai oktatás szükségességét kívánták a képviselőházzal ki-
mondatni.24 

Következő szereplésére ismét csak a honvédségi költségvetéssel kapcsolatban 
került sor, de már azután, hogy Tisza Kálmán 1890. márciusában távozott helyé-
ről, és megalakult gróf Szapáry Gyula kormánya. Andrássy december 3-án beadott 
előadói jelentése után az ellenzék feszegetni kezdte a kormány által létesíteni 
kívánt külön magyar fegyvergyár ügyét, amely az ellenzék vádjai szerint nem 
pusztán gazdasági okokból, hanem osztrák nyomásra — és Fejérváry machinációi 
következtében — bukott meg. Az ellenzék, Polónyi Géza javaslatára, parlamenti 
vizsgálóbizottság kiküldését követelte az ügyben. Az ellenzéknek 1890. december 
12-én válaszolva Andrássy hangsúlyozta, hogy — az ellenzék vádjaival ellentétben 
— a kormánypárt sohasem kívánja útját állani a kormány parlamenti ellenőrzé-
sének. A jelen esetben azonban a parlamenti vizsgálóbizottság kiküldésének azért 
nincs értelme, mert a képviselőkből álló bizottság nem tudná áttekinteni a szak-
mai kérdéseket, a gyár bukásának okait, és ezért a gyanakvók komédiának mi-
nősítenék a bizottság kiküldését. A fegyvergyár bukásáért különben egy nem meg-
felelő szállításokat folyósító angol cég a felelős, és Fejérváryt az ügyben semmiféle 
felelősség nem terheli, továbbá a Szabadelvű Párt továbbra is szükségesnek tartja 
a magyar fegyvergyár megvalósítását, és ha eme szándékának őszinteségét az 
ellenzék kétségbe vonja, ezt ő kénytelen visszautasítani. A vita az osztrákokkal 
szembeni „a priori" gyanakvásra vezethető vissza, amelyet a vizsgálat sem osz-
lathatna, el, ezért „Deák Ferenc műve" nevében kéri, fogadják el a jelentést.25 

Ez az esztendő e kisebb parlamenti szerepléseken kívül más, fontosabb vál-
tozást is hozott az ifjabb Andrássy életében. 1890-ben — hosszas, és fájdalmas 
betegség után — meghalt idősebb Andrássy Gyula. Andrássy pályáján ez fordu-
latot jelentett: egyrészt — felszabadulva a családján élete végéig uralkodó apa 
gyámkodása alól — lassanként önálló politikai egyéniséggé kellett válnia, másrészt 
pedig ő vált a nagyhatalmú család fejévé, politikai állásfoglalásuk meghatározó-
jává. Ebben a szerepben azonban hamar kiütköztek egyéniségének apjáéitól elütő 
vonásai. Idősebb Andrássy Gyula amolyan szeretetreméltó „zsarnok" volt család-
jában, az ifjabb Andrássytól ez távol állt, bizonyos értelemben inkább őrajta „u-
ralkodhatott" egész környezete. A művészetpártoló, erősen intellektuális beállí-
tottságú mágnás körül hamarosan olyasféle „szalon" alakult ki, ahol megfordult 
a kor szellemi életének számos kiválósága. Az arisztokrata családoknál szokatlan 
módon az Andrássy-család fesztelenül érintkezett a művészekkel, és a zsidó szár-
mazású értelmiségiekkel is. 
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Tisza bukása után hamarosan kiderült, hogy az ő uralmát jellemző, a „quieta 
non movere" jegyében való vezetés nem folytatható tovább. Szapáry Gyula gróf 
invenció nélküli, erőtlen személyiség volt, kivált a kormányában szereplő a mo-
dern jogállam kiépítésében maradandót alkotó nagyformátumú egyéniségek - Ba-
ross Gábor kereskedelemügyi, Szilágyi Dezső igazságügyi, és gróf Csáky Albin 
vallás- és közoktatásügyi miniszterekkel összehasonlítva... Nem volt képes a kor-
mánypártot a „Generális"-éhoz hasonló vasszigorral összetartani, sem valamilyen, 
a kormánypárti politikának energiát adó koncepciót megfogalmazni. Miniszterel-
nöksége alatt határozott frakciók kezdtek a pártban kialakulni. Az egyik frakció 
a színfalak mögött továbbra is igen aktív Tisza Kálmán, és nagytehetségű, erős 
egyéniségű fia, Tisza István köré csoportosult. Ok továbbra is a régi módszerrel, 
a hűséges „mamelukoknak" juttatott állások és gazdasági kedvezmények, vala-
mint a pártnak a bankokkal és más jelentős gazdasági tényezőkkel való erősödő 
összefonódása segítségével kívánták fenntartani a Szabadelvű Párt tizenöt éve 
tartó hatalmi monopóliumát, felhasználva ehhez a vármegyei önkormányzat ro-
vására erősíteni kívánt közigazgatás hatalmát is. Mások viszont — így elsősorban 
az Andrássy-fiúk és a köréjük csoportosulok, főleg liberális arisztokraták — ugyan 
a hatvanhetes alap rendíthetetlen híveinek, és ugyanakkor elvhű liberálisnak val-
lották magukat, azonban — részben idealizmustól fűtve, részben átlátva a párt-
monopólium erőszakos fenntartásából eredő, az alkotmányos politikai élet belső 
egyensúlyát és fenntarthatóságát fenyegető veszélyeket — új módszereket kíván-
tak keresni e politika érvényesítéséhez. Közjogi engedményekre — mint Appo-
nyiék — ők nem gondolhattak, tehát maradt az a megoldás, hogy a hatvanhetes 
tábor vállaljon fel bizonyos, a közjogi alapot nem érintő reformokat, a modern 
liberális jogállamon belüli olyan rendi-feudális maradványok felszámolását, ame-
lyek megszüntetését a liberális korszellem és az általa befolyásolt közvélemény 
követelte, és ilyen módon teremtsen a maga számára szélesebb tömegbázist. Az 
ilyen típusú reformalkotásokra példát szolgáltatott a Tisza Kálmán által 1885-ben 
végrehajtott liberális szellemű főrendiházi reform, amelynek a főrendekkel való 
elfogadtatásában döntő szerepe volt éppen az idősebb Andrássynak. Most pedig 
az ilyen reformok végrehajtására ideális terepül kínálkozott az egyházpolitika, a 
polgári anyakónywezetés és a polgári házasság, valamint a felekezetek közötti 
teljes egyenjogúság megvalósítása. Ezt nemcsak az tette időszerűvé, hogy az ilyen 
reformok Európa számos országában már megvalósultak, vagy megvalósulóban 
voltak, hanem az is, hogy a kizárólagos egyházi anyakönywezetés (mivel a kato-
likus lelkészek vegyesházasság esetén a protestáns féltől a gyermekek katolikus 
vallását biztosító reverzálist kértek) a protestánsok, a vegyes házasságok kérdése 
pedig, (mivel a vegyesházasság csak kikeresztelkedés révén valósulhatott meg, 
hiszen polgári házasság nem volt, a zsidó vallásra pedig nem lehetett áttérni) 
annak az egyre erősödő gazdasági pozíciókkal rendelkező magyar zsidó polgárság-
nak a számára jelentett komoly sérelmet, amely pedig egyébként a burzsoáziával 
egyre inkább összefonódó történelmi magyar uralkodó osztály lojális partnerének 
bizonyult. Mivel a dualizmus magyar politikai elitjének kohézióját egy felekezet-
fölötti nacionalizmus adta, teljesen fölösleges volt, hogy az amúgy is sokféle belső 
és külső veszélytől fenyegetett magyar uralkodó osztályokat még az ilyen sérelmek 
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is megosszák. Andrássyt — a legtöbb arisztokrata politikustól eltérően — lelkiis-
mereti aggályok sem feszélyezhették az egyházpolitikát illetően, mivel — mint 
már említettük — mindenfajta vallásos hit teljesen hiányzott belőle. Az elavult 
vármegyei rendszer megszüntetését, a közigazgatási reformot — ha más intenci-
ókkal is, mint a Tisza-csoport — ez az irányzat is zászlajára írta. A közigazgatási 
reform kérdésének felvetése kedvező lehetőségeket kínált egyébként a kormány-
pártnak olyan szempontból is, hogy éket vert a két ellenzéki párt közé, ugyanis 
a hatvanhetes ellenzék már hosszabb ideje követelte a közigazgatás államosítását, 
míg viszont a függetlenségi párt — Kossuth szellemében — mindenáron meg 
kívánta védeni a vármegyei rendszert, már csak azért is, mert a közigazgatás 
államosítása azt is jelentette volna, hogy a kormány a közigazgatást az eddiginél 
is jobban fel tudja használni a választásokon az ellenzék ellen. Szapáry uralma 
azért tartott rövid ideig, mert sem az egyházpolitikai, sem a közigazgatási reform 
programját nem tudta keresztülvinni. 

A közigazgatás államosításáról szóló javaslatot Szapáry 1891 tavaszán ter-
jesztette a képviselőház elé. A javaslatnak meg lett volna a biztos többsége, csak-
hogy a Szapáry kidolgozta koncepciót a Szabadelvű Pártban is nagyon sokan rossz-
nak tartották, a Függetlenségi Párt pedig, amely vérszemet kapott a véderővitában 
elért sikertől, heves obstrukcióba, a javaslat „agyonbeszélésébe" kezdett. And-
rássy már a vita kiéleződése után, 1891. június 25-én szólalt fel.26 Szépen kidol-
gozott, erősen doktrinér ízű beszéde azonban ennek ellenére sem váltott ki indu-
latokat az ellenzékből. Beszédében arra mutatott rá, hogy a függetlenségiek védik 
az önkormányzat elvét, anélkül, hogy meghatároznák annak konkrét formáját. Az 
ekkoriban a magyar közjogban és államtudományban nagy tekintélynek számító 
Gneistre alaptalanul hivatkoznak, mert Gneist, bár az önkormányzat híve, de a 
köztisztviselők választásának ellenzője. A választott tisztviselői kar Magyarorszá-
gon nem állhat anyagilag független emberekből, és nem lehetne technikailag kom-
petens, ezért a helyi notabilitásoktól, elsősorban az oligarchiától függene, amit 
éppen a függetlenségiek látnának a legkevésbé szívesen. A választott közigazgatás 
emellett csak a túlzott centrealizáláshoz vezethetne, mert: „oly állam, mint a 
magyar', mely oly nagy feladatok előtt áll és amelynek most századok mulasztásait 
kell pótolnia, nem nézhette nyugodtan, hogy életszervei nem felelnek meg fela-
datának, és a törvényeket, melyekre szüksége van, végrehajtatlanul hagyják, így 
nem tehetett egyebet, mint amit tett, hogy a megyék önálló hatáskörét felfüg-
gesztve azt mintegy mediatizálja, és mint kiskorút, gyámhatósága alá helyezze". 
Nem helytálló Eötvös Károlynak, a függetlenségiek egyik vezérszónokának ama 
érvelése a kinevezési rendszerrel szemben, hogy ha a választási elv rossz, akkor 
a parlamentarizmus intézménye is rossz, hiszen az egyik esetben a végrehajtó, a 
másikban a törvényhozó hatalomról van szó, és nem megalapozott a reformkor 
nagyjainak a centralizációval szembeni ellenállására hivatkozni sem, mert az még 
egy nem alkotmányos kormányzat ellen irányult. Az önkormányzat, úgy, ahogy 
nálunk lehetséges, nem jó, úgy, ahogy Európában létezik, nem hozható be. Min-
dazonáltal egy teljesen központosított közigazgatás elfogadhatatlan. Szükség van 
választott önkormányzatra is, amely ismeri a helyi viszonyokat, és a szabadság 
gyakorlására neveli az állampolgárt, ezt a választott önkormányzatot azonban a 
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kinevezett tisztviselő mellett működő vegyes bizottság, nem pedig a tűi nagy lét-
számú és tehetetlen vármegyei közgyűlés formájában kellene intézményesíteni. 
Ezek a „vegyes" közigazgatást célzó elképzelések persze nincsenek benne a ja-
vaslatban, de ő mégis elfogadja a javaslatot, mert meg van arról győződve, hogy 
a kormánypártnak is ilyen vegyes rendszer a végső célja, és csak az adott magyar 
viszonyok (az önkormányzathoz szükséges jólét, és „közbizalom" hiánya) miatt 
centralistább, mint amilyennek ő szeretné. Az ellenzék szónokai dicsérték And-
rássy beszédének színvonalát, azonban rámutattak arra, hogy a „vegyes" közi-
gazgatásra vonatkozó elképzelései idegen eszmék befolyását tükrözik, és a magyar 
viszonyok között soha gyökeret verni nem fognak. Mivel a közigazgatási javaslat 
első szakaszáról szóló vitát az ellenzék elhűzta augusztus elejéig, és beláthatatlan 
volt, a javaslat egészét mikorra lehet letárgyalni, ezért Szapáry végül is meghát-
rált, és beérte egy, a közigazgatás államosításának elvi szükségességét kimondó 
törvényjavaslat törvénybeiktatásával. Az ellenzék tehát sikert aratott az obstruk-
ciós taktikával, ennek pedig végzetes következményei lettek a magyar parlamen-
tarizmus további fejlődésére, mert ezentúl előszeretettel nyúlt ehhez a fegyverhez. 
A Szabadelvű Párt soraiban is tudatosult, hogy valamit tenni kellene az elhara-
pódzó obstrukció ellen, azonban a parlamenti vitának házhatározattal való lezá-
rásának, az ún. klotürnek az eszméjét csak kevesen fogadták el, így annak beho-
zatalát visszautasította Andrássy is, mert úgy gondolták, az obstruálás lehetősé-
gére szüksége lehet még a magyarságnak akkor, ha netán az uralkodóház és Ma-
gyarország között alkotmánykonfliktus robbanna ki. A Szabadelvű Párt helyzetét 
tovább nehezítette, hogy a Mérsékelt Ellenzék 1891 őszén felvette a Nemzeti Párt 
nevet, és most már egyértelműen a kiegyezés alapján megvalósítható nemzeti 
vívmányok: a külön magyar udvartartás, címer és katonai oktatás szószólójává 
lett. Ebben az időben látott hozzá — nyilván nem függetlenül ezektől az aktuál-
politikai feszültségektől — Andrássy a maga a kiegyezésről szóló nagy művének 
megírásához, amelynek fő mondanivalója éppen az Apponyi-féle reformkoncepció 
kritikája volt.27 

Szapáry miniszterelnök a vita után a maga meggyengült helyzetét új par-
lamenti választásokkal kívánta megerősíteni. Az 1892-es választásokban már je-
lentős szerepe volt az egyházpolitikai küzdelemnek, a felekezeti kérdésnek. Az 
1887-92-es országgyűlés alatti, tulajdonképpen nem túl jelentős, azonban sikeres 
szerepléseivel Andrássy egyértelműen bebizonyította, hogy a hatvanhetes alapel-
vekhez feltétlenül lojális, komoly képzettséggel és szónoki készségekkel rendelke-
ző politikus. Bizonyára ez is magyarázza, hogy ezúttal már a távoli Csikszent-
márton képviselésénél komolyabb parlamenti helyet, a budapesti VI. kerület, a 
Terézváros mandátumát szánták neki. Ez a mandátum különleges fontossággal 
bírt, mert a terézvárosi választók jó részét a művelt, politikailag öntudatos zsidó 
polgárság tette ki. Ezért a terézvárosi mandátum sokkal többet jelentett, mint 
egyetlen képviselői helyet: a választás tétje az volt, meg tudja-e a kormánypárt 
szerezni a liberális reformok ígéretével az ekkora már jelentős társadalmi és gaz-
dasági pozíciókat kivívott asszimilált zsidó polgárság támogatását, vagy sem? And-
rássy pedig kiváltképp alkalmas volt erre a feladatra, mert az Andrássy-család, 
és konkrétan ő maga mindig is szinte tüntetett filoszemitizmusával. Természete-
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sen a Függetlenségi Párt is nagy érdeklődést mutatott a mandátum sorsa iránt. 
A sors iróniája folytán Andrássy ellenfele megint Eötvös Károly volt, akinél jobb 
jelöltet aligha találhatott volna a Függetlenségi Párt, hiszen a tiszaeszlári vérvád-
pör idején a vádlottak védőjeként tanúsított magatartásával az egész hazai zsidó-
ság megbecsülését vívta ki. A katolikus klérus sok helyen nyilatkozatot várt a 
képviselőjelöltektől, hogy támogatni fogják az (a vegyesházasságból született gyer-
mekek vallását a katolikus egyház szempontjaival ellentétesen szabályozó, és a 
Szapáry-kormány által következetesen érvényesíteni kívánt) 1868-as Eötvös-féle 
rendelet megváltoztatását. Ezt a gyakorlatot átvette a zsidóság is, és a zsidó hit-
községek, illetve társadalmi szervezetek is csak olyan képviselőket támogattak, 
akik viszont az ellenkező irányban, a liberális reformok, a zsidó vallás recepciója, 
és a polgári házasság mellett kötelezték el magukat. Andrássy nem habozott ilyen 
nyilatkozatot tenni. 1892.1. 17-én elmondott programbeszédében28 a nemzeti párt 
és a függetlenségi párt bírálata, és az obstrukciónak útját szegő rendszabályok 
(házszabályreform) ígérete, valamint a közigazgatási reformmal kapcsolatos, a 
parlamentben már elmondott nézeteinek ismertetése mellett nyilatkozott vallás-
politikai nézeteiről is. A hagyományos magyar türelmesség, és a felekezetfolötti 
nemzeti összetartozás emlegetése után kifejtette, hogy az államot meg kell óvni 
a vallási beavatkozásoktól, és ígéretet tett rá, hogy atyja, valamint Széchenyi Ist-
ván örökségének megfelelően támogatni fogja a Házban a zsidóság teljes egyen-
jogúsítását. Méltatta a hazai zsidóságnak a közéletben betöltött szerepét. Eötvös 
betegsége miatt lemondott végül is a jelölésről, a szintén felkért Apponyi ugyan-
csak elzárkózott, és ezért Andrássy végül is komoly ellenjelölt nélkül maradt. Az 
állami élet több reprezentatív személyisége, Wekerle, Berzeviczy Albert és Be-
niczky főispán is elmentek, hogy tüntetően leszavazzanak Andrássyra.29 Ilyen 
körülmények között a szavazás során a mégis fellépett két ellenjelölt visszalépett, 
és a választás végül egyhangú volt. Komoly sikernek kell ezt tartanunk, mert az 
1892-es választásokon a Szabadelvű Párt többsége jelentősen lecsökkent, a párt 
több fontos személyisége (Falk Miksa, Csernátony Lajos és Tisza István) megbu-
kott, és csak később, különböző időközi választásokon került vissza a Parlamentbe. 

Az új parlament működése azonban komoly kudarccal kezdődött Andrássy 
számára. A választásokon megerősödött ellenzék, elsősorban Apponyi, komoly 
harcra készült a kormány, és a dualizmus ellen. Ennek jelei megmutatkoztak már 
az országgyűlést megnyitó királyi trónbeszédre adandó válaszfelirat vitájában is. 
Andrássy elhatározta, hogy nagy polemikus beszédben mutat rá Apponyi és pártja 
katonai programjának kivihetetlen és veszedelmes voltára. A beszéd elején rámu-
tatott arra, hogy az Apponyi elleni támadást az indokolja, hogy míg a függetlenségi 
párt koncepciója ellen a nemzet már sokszor döntött, addig Apponyi programja 
újnak és reálisabbnak látszik, ezért nagyobb veszélyt jelent a dualizmusra. Amikor 
azonban Apponyi nevéhez ért, hirtelen rosszul lett, le kellett ülnie, és arra kérte 
a Házat, hogy beszédét máskor mondhassa el.30 A pillanatnyi „rövidzárlatot" ké-
sőbb Andrássy azzal magyarázta, hogy megint szórói-szóra betanulta a beszédet, 
majd idegesen két napon át várta, hogy rákerüljön a szólás sora. De szerepe le-
hetett ebben egy nappal azelőtti incidensnek is, amikor Andrássynak egy, a ház-
szabály, illetve az elnöki tekintély értelmezése körüli pillanatnyi konfliktus során 
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tett indítványát a Ház (beleértve a kormánypártot is) visszautasította.31 A pálya-
kezdő politikusnak beszédébe „belesülni" rendkívül kínos és kellemetlen volt, 
tehát nem csoda, hogy Andrássy ezután több mint tíz évig tartózkodott a komo-
lyabb parlamenti szerepléstől, beszédeit pedig többé nem tanulta be előre. De 
hamarosan beválasztották a választási bíráskodásról szóló törvényt előkészítő bi-
zottságba, majd ismét ő lett a honvédelmi költségvetés előadója. A költségvetés 
vitáját ezúttal is a katonai kérdésről szóló általános vitává fejlesztette az ellenzék, 
de Andrássynak e vitában most csak annyi szerep jutott, hogy röviden igyekezett 
magyarázatot adni a költségvetésben szereplő többletköltségekre.32 

Az új képviselőházban eközben ismét előtérbe kerültek az egyházpolitikai 
kérdések. Csáky Albin a kormány nevében májusban olyan álláspontot fejtett ki, 
amely ugyan még mindig nem tartalmazta a radikális reformok (mindenekelőtt 
a kötelező polgári házasság) igényét, mindazonáltal állást foglalt a részleges pol-
gári anyakönywezetés bevezetése (az „elkeresztelési" viták elkerülése érdekében) 
és a zsidó hitfelekezetnek a keresztény egyházakkal való egyenjogúsítása mellett. 
(Ez utóbbi azzal a következménnyel járt volna, hogy vegyes házasságok esetén a 
keresztény fél is áttérhet a zsidó vallásra). Szeptember-októberben a kormány 
tárgyalni kezdte Csákynak az egyházpolitikai kérdésekkel kapcsolatban kidolgo-
zott memorandumát, és egy lépéssel tovább ment, amennyiben az állami anya-
könywezetés teljeskörű bevezetését, és a házasságjog új, egységes szabályozására 
vonatkozó törvény beterjesztését határozta el. Míg azonban Csáky és Szilágyi 
Dezső a javaslat képviselőházi bejelentésénél ki akarták mondani azt is, hogy a 
javaslat tartalmazni fogja a kötelező polgári házasságot is, addig Szapáry minisz-
terelnök csak a fakultatív, vagy szükségbeli (tehát csak az egyházi házasságkötést 
kizáró akadályok esetén alkalmazandó) polgári házasság bevezetéséig akart el-
menni. A kormányon belül kirobbant konfliktus végül Szapáry lemondásával vég-
ződött. A helyzet azért alakult így, mert Ferenc József, aki különben, szigorú ka-
tolikusként az egyházpolitikai reform ellensége volt, még mindig kisebb bajnak 
tartotta annak megvalósulását, mint azt, hogy Csáky és Szilágyi esetleg kettésza-
kítsák a kormánypártot. A hatvanhetes kormánytöbbség ugyanis ez esetben csak 
az — az egyházpolitikai kérdésekben ingadozó, középutas álláspontot elfoglaló — 
Apponyi vezette nemzeti párttal való fúzió révén lett volna biztosítható, aminek 
az ára viszont az Apponyi-féle katonai követelések teljesítése lett volna, ezt pedig 
Ferenc József mindenáron el akarta kerülni.33 

így alakult meg az új kormány 1892. november 17-én Wekerle Sándor ko-
rábbi pénzügyminiszter vezetésével. Az új kormány a kötelező polgári házasság, 
és a többi egyházpolitikai reformok megvalósításának jegyében alakult meg tehát, 
azonban Wekerle miniszterelnöksége (az egyházpolitika ellenzéke által gyűlölt Szi-
lágyi vagy Csáky helyett) világosan jelezte, hogy a kormány nem kívánja a vég-
letekig vinni a harcot a katolikus egyházzal, amelynek vezetőiben (egy-két kivé-
tellel) egyébként szintén megvolt a hajlandóság a vitakérdések békés rendezésé-
re.34 A létrejött új politikai vezetésben magától értetődően kellett helyet kapnia 
az Andrássy-csoportnak... Andrássyt először kereskedelmi államtitkársággal kí-
nálták meg, de ezt ő — ilyen jellegű szakismeretei teljes hiányára hivatkozva — 
visszautasította.35 így tehát — tekintettel arra, hogy a közigazgatás reformja kö-
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rüli vitában a közigazgatási kérdésekben az ellenzék által is elismert széleskörű 
tájékozottságot mutatott — Hieronymi Károly belügyminiszter vette maga mellé 
első államtitkárnak. Ezzel egyidejűleg Tivadart kinevezték a fővárosi közmunka-
tanácsba.36 

Formailag Andrássynak le kellett mondania ekkor terézvárosi mandátumá-
ról. De a választók hamarosan újraválasztották. Amint azt Lőw Tivadar, a kerület 
közéleti vezérembereinek egyike egy választási gyűlésen kifejtette: akadhatnak 
olyanok, akik nincsenek megelégedve Andrássy parlamenti működésével a lefolyt 
parlamenti időszakban, vagy kifogásolják, hogy csak keveset foglalkozik a kerület 
és a választók gondjaival, azonban látni kell azt, hogy a Wekerle-kormány mega-
lakulása, a „tiszta liberalizmus zászlajának" győzelme, és így a polgári jogegyen-
lőség érvényrejutása a szabadelvűpárt elvhű liberálisainak, élükön az Andrássy 
grófokkal, köszönhető.37 

Andrássy természetesen államtani és jogi ismeretei ellenére sem rendelke-
zett azzal a képzettséggel és gyakorlattal, amely a belügyi államtitkári álláshoz 
szükséges lett volna, különös tekintettel a továbbra is napirenden lévő nagysza-
bású közigazgatási reformokra, amelyeket a belügyminisztériumnak kellett elő-
készítenie. A belügyminisztérium költségvetéséről 1893. január 13-án kezdődő 
vitában, amelynek elsősorban személyi kérdések és a fennálló közigazgatás mű-
ködésének bírálata körül forgott,, az ellenzék alaposan ki is használta ezt a kö-
rülményt. Már a vita első napján Horváth Gyula nemzetipárti képviselő — miután 
hangsúlyozta, hogy elismeri Andrássy képességeit — rámutatott: a belügyi állam-
titkárságra Andrássy gyakorlatlansága miatt alkalmatlan, és ha idő múltával majd 
erre alkalmassá is válna „Magyarországot kísérletezésnek és taneszköznek tekin-
teni arra, hogy valaki államtitkárnak begyakoroltassák, mégis kissé nagyjáték".3 8 

Más képviselők Andrássyt protekciós kinevezésekkel is megvádolták, sőt, többször 
elhangzott a „Herbert" kifejezés is, amely a korabeli politikai szóhasználatban 
— utalva Gladstone és Bismarck egyaránt Herbert keresztnevet viselő, apjuknál 
csekélyebb tehetségű fiaira — a nagy politikusok szülői segítséggel érvényesülő 
tehetségtelen utódait jelentette. Amikor pedig Hieronymi egyrészt határozottan 
megvédte Andrássyt, az eddigi rövid tapasztalat alapján rendkívül szorgalmas és 
tehetséges munkaerőként jellemezve őt, másrészt rámutatott: a belügyminiszté-
rium működéséért ő, nem pedig munkatársai tartoznak felelősséggel, akkor maga 
Apponyi jelentette ki, hogy a miniszter felelősségének körébe természetesen be-
letartozik az is, hogy milyen kritérium: a szakmai alkalmasság, vagy pedig „po-
litikai melléktekintetek" alapján választja-e ki munkatársait. A vitában a Tisza-
csoport, és az Andrássy-csoport közötti ellentéteket is jelezte az, hogy Tisza István 
felszólalásában ugyan visszautasította, hogy az ellenzék megpróbál a szabadelvű-
párt ifjabb és idősebb nemzedéke közé éket verni, de másrészt — nyilvánvaló 
célzással Andrássyra — azt is mondta, hogy nem helyes a belügyminisztérium 
gárdáját kizárólag elméleti szakemberekből összetoborozni. A vitában azonban 
kiderült, hogy Hieronymi a közigazgatás államosítása előtt már meg kívánja al-
kotni a közigazgatási bíráskodásról, és a közigazgatás alkalmazottaival kapcsola-
tos fegyelmi törvényt, tehát azokat a törvényeket, amelyek garantálnák, hogy a 
majdani államosított közigazgatás nem jelentheti a kormánypárt olyan mindenre 
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felhasználható eszközét, mint amilyen a Tisza Kálmán-féle közigazgatás volt, és 
így a kormány, és a nemzeti párt közötti ellentét, amely voltaképpen a nemzeti 
párt személyeskedő támadása hátterében állott, elsimult.39 

Andrássy belügyminisztériumi tevékenysége ezután már nem adott alkalmat 
támadásokra, azonban nem is volt jelentősnek nevezhető. Igaz, a Hieronymi által 
végül is kidolgozott községekről szóló törvénytervezet némileg megfelelt Andrássy 
nézeteinek a közigazgatásról, de nem tudjuk, kidolgozásában játszott-e szerepet.40 

Mindenesetre államtitkári állása megszűnt, még mielőtt a belügyminisztérium 
bármilyen jelentősebb közigazgatási reformba belefogott volna.41 Aktívabb tevé-
kenységet egyedül a közegészségügy terén fejtett ki: szorgalmasan látogatta a 
kórházakat, részt vett a Hieronymi által szervezett közegészségügyi kongresszus 
előkészítésében,42 1893 második felében pedig a kolerajárvány sújtotta területekre 
utazva nagy odaadással vett részt a járvány elleni védekezés megszervezésében. 
A belügyminisztériumban végzett hivatali tevékenység azonban, a közvetlen ta-
lálkozás az általános protekció-hajszolással, a dualizmuskori magyar közélet eme 
nagyon jellegzetes vonásával, mély hatást gyakorolt Andrássy gondolatvilágára: 
megrendítette hitét abban, hogy a centralizált államapparátus demokratikus, a 
szabadságjogokat és a helyi önkormányzat szempontjait is tiszteletben tartó 
módon is működhet. Ügy látta most már, az életben — sem Németországban, sem 
Magyarországon — Gneist elméletei nem válnak be, a centralizált apparátus egy 
mindenható, az állampolgár függetlenségét és szabadságát komolyan fenyegető 
hatalommá válik.43 Ezért jutott el a közigazgatás államosításának szorgalmazá-
sától odáig, hogy későbbi belügyminisztersége idején a törvényhatóságok autonó-
miájának, mint „alkotmánybiztosítéknak" a garantálásáról dolgozzon ki törvény-
tervezetet. 

Komoly gondot jelentett a belügyminisztériumnak Kossuth 1894. március 
20-án bekövetkezett halála, és temetése. Az uralkodó ugyanis a legszigorúbban 
megtiltotta az állami gyászt, azonban egyébként gyászolt az egész ország, bele-
értve a fővárost és a képviselőházat is, és a fővárosban tüntetésekre került sor.44 

Az Andrássyak — akik sohasem szerették Kossuthot — már csak azért sem, mert 
állítólag fiatal ügyvéd korában a zempléni Andrássyak ügyvédjeként sikkasztott 
volna - természetesen elzárkóztak a Kossuth-kultusztól, a Budapesten, a Margit-
körúton lévő Andrássy-palotát tüntetően nem lobogózták fel, mire a tömeg ter-
mészetesen be is verte a palota ablakait. 

Andrássy — mint államtitkár — távolmaradt a temetésről, Tivadar viszont 
— aki ekkor a képviselőház alelnöke volt — kénytelen volt részt venni rajta. A 
parlamentben a Kossuth emlékének törvénybeiktatásáról szóló vitában azonban 
kifejtette: nem járulhat hozzá a kegyelet olyan megnyilatkozásaihoz, amelyeket 
a király sérelmesnek találna, és amely a nemzetet a kiegyezésbe vetett bizalmában 
megingathatja.45 Hieronymi viszont, akit Andrássy véleménye befolyásolt,46 csak 
meglehetősen lagymatag intézkedéseket tett a rend helyreállítására, a tömeg kö-
vetelésére például megengedte a gyászlobogó kitűzését a középületekre, és a kép-
viselőház elnökét, báró Bánffy Dezsőt, aki a temetés napján — más jellegű hiva-
talos elfoglaltsága ürügyén — tüntetően elutazott a fővárosból, szintén vissza 
akarta hívatni. A kormány viselkedése felemás, kapkodó volt, mivel sem a gyászoló 
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közvéleményt, sem a királyt nem kívánta maga ellen fordítani, és így mintegy 
„két szék közt a pad alá esett". Amíg azonban a közvélemény haragját a kor-
mányról elterelte Bánffy magatartása, aki uralkodói utasítás nélkül, önként ma-
radt távol a temetésről, addig Ferenc Józsefnél Wekerle — többek közt — a temetés 
eseményei miatt vált kegyvesztetté. Andrássy maga is érezhette, hogy magatartása 
nem volt túl szerencsés, ugyanis a temetés kapcsán beadta lemondását államtit-
kári állásáról,4,7 amit azonban — úgy látszik •— a kormány nem fogadott el, mert 
végül is a helyén maradt. 

Eközben a Wekerle-kormány — dacolva a klérus, a kormánypárt egy jelentős 
része, Apponyiék és a függetlenségi párt egyik, Ugrón Gábor vezette frakciója 
ellenállásával — egymás után terjesztette a képviselőház elé az egyházpolitikai 
javaslatokat: a zsidó vallás recepciójáról, az állami anyakönyvekről, a vallás szabad 
gyakorlásáról, majd végül a házasságjogról szólót. 1894. április 12-én a képvise-
lőház erős többséggel elfogadta a kötelező polgári házasságot. 

A túlnyomórészt főpapokból és konzervatív arisztokratákból álló főrendiház 
azonban — a magyar politikában szokatlan módon — megmakacsolta magát, és 
1894. május 10-én visszautasította a javaslatot. A képviselőház azonban Wekerle 
indítványára kimondta, hogy ragaszkodik a javaslatokhoz, Wekerle pedig jelezte 
az uralkodónak, hogy a javaslat sorsához állását köti, és hogy a javaslat másodszori 
visszautasítása a főrendiház által súlyos zavarokat támasztana a magyar politi-
kában, egyúttal javasolta a király ún. „pair-schub"-bal, azaz új főrendiházi tagok 
kinevezésével törje meg a főrendiház ellenkezését. Ferenc József — éppen mivel 
tisztában volt vele, hogy az egyházpolitikai reform bukása újból a katonai kérdé-
seket tolná előtérbe — saját belső meggyőződése ellenére is kész volt továbbra is 
támogatni az egyházpolitikai reformot, azonban azt szerette volna, ha azt olyan 
politikus viszi keresztül, aki az egyházpolitikai ellenzék szemében rokonszenve-
sebb Wekerlénél. Ezért azután 1894. június 1-én gróf Khuen-Hédervári Károly 
horvát bánt bízta meg kormányalakítással, aki szilárdan 67-es meggyőződésű, de 
a Szabadelvű Párton kívül álló, és a magyar belpolitikában kissé idegenül mozgó 
politikus volt. Ekkor meglepő fordulatra került sor: amikor Wekerle — azzal az 
indokolással, hogy a királytól nem kapott felhatalmazást a „pair-schubra" — a 
kormánypárt előtt bejelentette lemondását, a párt — támogattatva az egyházpo-
litikai reformok mellett álló közvéleménytől — teljes erővel Wekerle mellé állt. 
Az uralkodó visszakozott, és késznek mutatkozott újra Wekerlét nevezni ki mi-
niszterelnöknek, azonban nehézségek támadtak Szilágyi miatt, akivel a király 
semmiképpen sem kívánt tovább együttműködni, és az egyházpolitikai ellenzék 
szemében is különösen gyűlöletes volt. A Budapesten tartózkodó királyt végül is 
nem kis részben Andrássy győzte meg arról, hogy mégis egyezzen bele Szilágyi 
igazságügyminiszterségébe.48 

így alakult meg a második Wekerle-kormány, amelyből azonban kimaradt a 
korábbi kabinet néhány tagja, köztük gróf Tisza Lajos korábbi király személye 
körüli miniszter. Az ő utóda Andrássy lett. Feltehetően a második Wekerle-kor-
mány hatalomra jutása körüli fáradozásai jutalmaként is kapta ezt a méltóságot, 
de azért is, mert Tisza Lajos, aki maga is rosszul érezte magát bécsi pozíciójában, 
nehézkes, darabos egyéniségével nem tudott kellő ügyességgel mozogni a bécsi 
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udvari és politikai körökben. Márpedig a király személye körüli miniszternek sem-
miféle valóságos feladata nem volt azon kívül, hogy az uralkodó bécsi környeze-
tének — a magyar kormány szempontjaival nemritkán ellentétes irányba ható — 
befolyását, amennyire ez lehetséges, közömbösítse. Ez a szempont most különösen 
fontos volt, hiszen a második Wekerle-kormány eleve a kegyvesztettség teherté-
telével indult. Andrássynak magának sem lehettek ez ügyben különösebb illúziói, 
mert állítólag, amikor Bécsbe indult, kesernyésen megjegyezte: 

— Nem érdemes fölhurcolkodni arra a rövid időre...49 

De azért nem tartozott azon miniszterek közé, akik rögtön a kormányala-
kításkor bejelentették, hogy csak az egyházpolitikai törvények tető alá hozásáig 
maradnak hivatalukban, és utána mindenképpen távoznak. 

Hátra volt a főrendiház ellenállásának a megtörése. Andrássy nem volt ba-
rátja a „pair-schubnak", és feltehetően az ő közvetítésére rokona, Andrássy Aladár 
megkísérelt kompromisszumot létesíteni a kormány és a mérsékelt egyházpoliti-
kai ellenzék között. A kompromisszum azonban kudarcba fulladt, mert amíg a 
kormány maximális engedményként abba ment volna bele, hogy a kötelező há-
zassági ceremónia elvégzése után az állami tisztviselők figyelmeztessék a háza-
sulandókat az egyházi szertartás üdvös voltára, addig a főrendek maximális en-
gedményként olyan kompromisszumot tartottak lehetségesnek, hogy a kötelező 
polgári esketést kövesse a kötelező egyházi házasság is, kivéve akkor, amikor ki-
záró egyházjogi akadályok állnak fenn.50 A főrendiház azonban végül is belátta a 
további ellenállás hiábavaló és veszedelmes voltát, és június 21-én csekély szó-
többséggel elfogadta a házassági javaslatot. Ezzel tulajdonképpen az egyházpoli-
tikai küzdelem döntő szakasza lezárult, bár néhány kisebb jelentőségű javaslat 
keresztülvitele a következő kormányra maradt. 

Andrássy eközben természetesen már Bécsben tartózkodott, és így a minisz-
tertanácsokon sem vett részt mindig, de ha jelen volt is, soha nem szólalt fel.51 

Tulajdonképpen egyetlen feladata volt csak, hogy a még mindig lelkiismereti konf-
liktusokkal küszködő uralkodót rábíija a megszavazott egyházpolitikai törvények 
szentesítésére. A király ugyanis még mindig habozott (őszinte szánalmat ébresztve 
a vele ellentétes felfogású Andrássyban is)52 és ezzel nagyon megnehezítette a 
kormány helyzetét, mert a reformok ellenzői, akik ekkor már megkezdték egy új, 
külön katolikus politikai párt megszervezését, a szentesítés elhúzódásában annak 
a jelét látták, hogy a király végül mégiscsak meg fogja akadályozni Wekerle prog-
ramjának megvalósulását. 

A szentesítés megadása után Andrássy befejezettnek tekintette a maga misz-
szióját - a kormányéval együtt. Akadtak azonban olyan vélemények — tekintve, 
hogy a Szabadelvű Párt továbbra is támogatta Wekerlét, és ő maga is időnként 
visszakozott lemondását illetően —, melyek szerint Andrássy nem képviselte kellő 
eréllyel a Wekerle-kormány érdekeit a királynál, sőt, arról is tudni véltek, hogy 
ő presszionálta volna — a kabinet és a király közötti megromlott viszonyra hi-
vatkozva — Wekerlét lemondásra.53 Hiteles dokumentumok azonban nem tá-
masztják alá ezt a feltételezést. A tény csak annyi, hogy miután Andrássy meg-
kapta a szentesítést a királytól, a Wekerle-kormány lemondását már befejezett 
ténynek tekintette, és maga is mindenképpen távozni akart a számára szemmel-
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láthatóan csak kellemetlen kötelezettséget jelentő miniszteri állásból.54 Az ural-
kodónak 1894. XII. 8-án olyan értelemben referált, hogy a kormány kész a le-
mondásra.55 

A Wekerle-kormány lemondásával kormányválság vette kezdetét, ugyanis a 
király megint Khuen-Héderváryt szerette volna miniszterelnöknek látni, akinek 
nemcsak az lett volna a feladata, hogy megnyugtatóan lezárja az egyházpolitikai 
küzdelmet, hanem az is, hogy véghezvigye a hatvanhetes alapon álló erők (a kor-
mánypárt, a Nemzeti Párt, és a Szabadelvű Pártból az egyházpolitikai fordulat 
miatt kilépett csoport, az ún. „puroszok") fúzióját. A Szabadelvű Párt viszont az 
egyházpolitikai reakciónak tekintett engedményként fogta volna fel Khuen mi-
niszterségét és a fúziót, és ezért ellenállást tanúsított e koncepcióval szemben. 
Több miniszterelnök-jelölt neve is felmerült, így Széli Kálmáné és báró Bánffy 
Dezsőé is. Khuennek Andrássy támogatást ígért,56 azonban amikor a király au-
diencián fogadta a bátyját (aki ekkor a képviselőház alelnöke volt), az Széli Kál-
mán miniszterelnöksége és az ő vezetése alatt végrehajtandó pártfúzió mellett 
foglalt állást,57 bár valójában a család Széliért sem lelkesedett különösebben.58 

Khuent, úgy tűnik, a Szabadelvű Párt várható ellenállása és csekély taktikai kész-
sége miatt nem akarták az Andrássyak, Bánffyt viszont azért nem, mert az ő 
vezetése mellett a fúzió az egyházpolitika mérsékelt ellenzékével lehetetlennek 
látszott. Az erdélyi kálvinista főispán egész, a vidéki közigazgatásból magával 
hozott stílusa, nyers, kissé bárdolatlan egyénisége különben sem lehetett számuk-
ra rokonszenves, azonfelül meg voltak győződve arról, hogy Bánffy egyszerűen 
Wekerle eszköze lenne a miniszterelnöki székben. Végül is a miniszterelnök 
Bánffy lett, alighanem azért, mert ő volt az, akinek a Kossuth-temetés idején 
tanűsított viselkedésével tüntetően kimutatott lojalitásában az uralkodó is bízha-
tott, viszont a Szabadelvű Párt őt nem tekinthette az aulikus-klerikális reakció 
exponensének.59 

Báró Bánffy Dezső, ez az országos politikában újoncnak számító, szellemi 
képességeit tekintve kortársai által nem túl nagyra becsült, viszont rendkívül 
magabiztos és energikus politikus új taktikával próbálkozott a közjogi status quo 
érdekében. A Wekerle-kormány módszere ugyanis, a liberális reformok politikája 
nem vált be - egyrészt a közjogi kérdésről nem tudta elterelni tartósan a magyar 
közvélemény figyelmét, másrészt kiváltotta a külön katolikus párt, a Néppárt 
megszerveződését, amely éppen a legszilárdabban dinasztiahű elemeket fordította 
szembe a kormánypolitikával, és vezette végül a közjogi ellenzék táborába. Bánffy 
ezzel szemben egyrészt meghirdette a nemzeti szempontból egységes magyar 
állam programját, a nemzetiségellenes sovinizmus felszításával törekedve a köz-
figyelmet a közjogi kérdésről elvonni, másrészt a korábbinál erőteljesebben alkal-
mazta az ellenzékkel szemben az erőszakos eszközöket. 

Bánffy miniszterelnökségének kezdetén az Andrássyak — miként sokan 
mások is — pusztán átmeneti megoldásnak tartották őt, és ezért nem támasztot-
tak neki nehézségeket. Sőt, amikor az 1895-ös költségvetési törvényjavaslat vitá-
jában, amelynek az igazi tétje az volt, hogy sikerül-e a Szabadelvű Párt és Appo-
nyiék frigyét tető alá hozni, a függetlenségi párti Polónyi Géza és Ugrón Gábor 
(nyilván a szabadelvűek és a nemzetipártiak közötti ellentét felszítása céljából) 



644 SZALAI MIKLÓS 

Andrássy egy, a nemzeti kaszinóban tett nyilatkozatára hivatkozva azt állították, 
hogy Bánffy már Khuennel való versengése idején fölöslegesnek tartotta a fúziót, 
tekintve, hogy számítani vélt a függetlenségi pártból is vagy harminc képviselő 
biztos támogatására, Andrássy sietett helyreigazítani őket, mondván: nyilatkozata 
kizárólag az egyházpolitikára vonatkozott, és Bánffy semmilyen egyéb vonatko-
zásban nem kívánt a függetlenségi pártra támaszkodni.60 Ebben a vitában, amely-
nek csúcspontját egyébként Tisza István és Apponyi a katonai kérdésről tartott 
nagy beszédei képezték, Andrássy még egyszer felszólalt, ezúttal az ellen, hogy 
Ábrányi Kornél nemzetipárti képviselő az idősebb Andrássy 1889-es, a véderővi-
tában elmondott beszédét olyan módon igyekezett feltüntetni, mintha abban And-
rássy apja Apponyiéknak a közös hadsereg magyar részének megmagyarosítására 
irányuló programját helyeselte volna. Valójában, fejtegette Andrássy, későbbi, a 
kiegyezésről írott könyvével teljesen megegyező érveléssel, igaz ugyan, hogy az 
idősebb Andrássy is a hadsereg magyar nemzeti jellege mellett foglalt állást, a-
zonban ezzel nem került ellentétbe a Szabadelvű Párt és különösen Tisza István 
jelenlegi álláspontjával. A hadsereg nemzeti jellege ugyanis a Szabadelvű Pártnak 
is szívügye, csakhogy a Szabadelvű Párt nem az Apponyi által követelt intézményi 
reformokat (mindenekelőtt a magyar tisztképzés megvalósítását), hanem a ma-
gyar elemnek és a magyar szellemiségnek a hadseregben való térhódítását tartja 
e cél elérése legmegfelelőbb eszközének. Ebben pedig álláspontja azonos az idősebb 
Andrássyval, aki maga sem csatlakozott sem Apponyihoz, sem a véderőtörvény 
25. §-a, a német nyelv tanulása elleni agitációhoz, és tagadta, hogy a közös had-
sereg elnemzetietlenítő intézmény lenne. Apponyival ellentétben, aki szerint a 
magyar fiatalság a germanizációtól való félelmében nem vállal szolgálatot a közös 
hadsereg tisztikarában, és ezen csak a magyar tisztképzés megvalósítása segíthet, 
az idősebb Andrássy egyenesen biztatta a magyar ifjúságot a közös hadseregben 
való tiszti szolgálatra, hogy így az minél előbb megmagyarosodjék, és ellenezte, 
hogy ettől a fiatal tiszteket nacionalista agitációval elriasszák. Beszédét azzal foly-
tatta, hogy a magyar nemzeti szellem térhódításának akadályát képező, az 1867 
előtti egységes monarchia eszméjén csüggő tisztek a hadseregben már kihalóban 
vannak, és ha még nem haltak ki, annak az oka a magyar nacionalista propaganda 
Ausztriában kiváltott hatása.61 

Az ellenzéki szónokok nem mulasztottak el reflektálni Andrássy beszédére. 
Míg a nemzeti párti Horánszky Nándor csak azt állította, hogy az idősebb And-
rássy, ha még élne, azóta bizonyára belátta volna, hogy a közös hadsereg megma-
gyarosítására csakis az Apponyi-féle program vezethet, Beöthy Ákos pedig rokon-
szenvesnek tartotta Andrássy beszédét a magyar nemzeti célok elfogadása miatt, 
de fenntartotta, hogy legalább a magyar katonai nevelést mindenképpen meg kéne 
valósítani, addig a függetlenségi Sima Ferenc ezúttal is megtette az obligát ösz-
szehasonlítást a „nagy" apa, és a Jelentéktelen" fiú között, aki még miniszteri 
posztját is csak egy fél évig tudta megtartani. 

A Bánffy-kormány és Andrássyék egyelőre még szolidáris viszonyát mutatta 
az is, hogy Andrássy, feltehetően nagybátyja közvetítését felhasználva, ezúttal is 
igyekezett a kormány segítségére lenni a még megmaradt egyházpolitikai törvé-
nyeknek a főrendiház ellenállásával szembeni keresztülvitelében. Az egyházpoli-
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tikai harc kimenetére azonban Andrássynak nem volt döntő befolyása. Míg azon-
ban a protestáns és polgári elemek (mint például Wekerle) magatartását az ellen-
tábor természetesnek vehette, addig ugyanez az állásfoglalás a katolikus arisz-
tokrata és főkegyúr Andrássy részéről felháborította őket. A konzervatív-kleriká-
lis-antiszemita körök szemében örökre ellenszenvessé vált.62 

Miközben az 1896-os évre a pártok — a millenniumi ünnepségek miatt — 
„treuga Deit" kötöttek egymással, valamikor 1896 nyarán Andrássy végre befe-
jezte első könyvét, a kiegyezésről írott nagyszabású munkáját.63 Andrássy mun-
kája nem történetírói mű, hanem a történelemértelmezés, a közjogi fejtegetések 
és az aktuálpolitikai vitairat keveréke. A könyv két részből áll, az első — jóval 
nagyobb — rész a kiegyezés történelmi szükségszerűségét és pozitívumait fejte-
geti, valamint a függetlenségi ideológiát bírálja, míg a második rész — a Függelék 
— négy fejezetében Andrássy a hatvanhetes ellenzékiséggel, az apponyizmussal 
vitázik 

Andrássy történelemszemlélete a mai olvasóra idegenül hat, s bírálatokat 
váltott ki már a két világháború közötti Magyarországon is. Elsősorban azért, 
mert — mint már említést tettünk róla — Andrássy szemében a történelem fő-
szereplője, a gazdasági, társadalmi, kulturális szempontok háttérbeszorításával a 
magyar államiság és a magyar alkotmány, amelyet az Aranybullától kezdve szer-
vesen fejlődő egységes egésznek, egyszersmind a nemzeti lét életprincípiumának 
tekint, s a modern polgári magyar államot is úgy fogja fel mint ennek az ezeréves 
alkotmányfejlődésnek organikus folytatását. E közjogi historizáló szemlélet kor-
látai között azonban a munka kiemelkedő intellektuális teljesítmény. Célja az, 
hogy bebizonyítsa: az ilyen értelemben vett magyar államiságot, nemzeti létet 
egyedül a 67-es alaphoz való legszigorúbb ragaszkodás tarthatja fenn. 

Andrássy könyvének alaptétele az, hogy Magyarországnak szüksége van ál-
landó államszövetségre, mégpedig Ausztriával. E szükségszerűség a modern kor 
szülötte. A régmúltban ugyanis a kis államok háború idején a személyes bátorság, 
a hadvezetés ügyessége, vagy nagyobb pénzforrásaik, zsoldosok segítségével le-
győzhették nagyobb ellenfeleiket is. A modern technika és az általános védköte-
lezettség intézménye azonban a nagyobb lélekszámú nemzeteknek döntő erőfö-
lényt biztosit. Magyarország pedig történelmi sorsa és földrajzi helyzete folytán 
rászorul arra, hogy nagyhatalom legyen. A szláv és germán népfajok ütközési 
területén, a világ olyan részén fekszik az ország, ahol a hatalmi viszonyok felte-
hetően évszázadokon át nem fognak véglegesen rendeződni. Magyarországtól Ke-
letre olyan roppant nagyhatalom helyezkedik el, a cári Oroszország, amelynek 
puszta méretei, ereje, és azon lehetőség, hogy a magyarországi szláv nemzetiségek 
lojalitását fenyegető pánszlávizmust szolgáló politikát is követhet, kizárja, hogy 
szomszédságában ne mint nagyhatalom létezzünk. A dicső történelmi múlttal el-
lentétben tehát a jelenben az ország a maga mindössze 15 millió lakosával nem 
lehet önálló tényező a népek küzdelmében. Ha az ország mégis teljesen önálló 
lenne, akkor a nagyhatalmak játékszere, hol az egyik, hol a másik csatlósa volna. 

A nagyhatalmi állás, és így a külső szövetséges keresésének történelmi szük-
ségszerűségét igazolja az is, hogy a magyarság a mohácsi katasztrófa óta mindig 
is külső szövetségeseket keresett létérdekei megvédéséhez. Igaz volt ez a Habs-
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burgok ellen harcoló kurucokra is, mert ők is külső hatalomnál, tudniillik a tö-
röknél kerestek támaszt. Mitöbb, maga a magyar függetlenség apostola, Kossuth 
Lajos is csak a forradalom mámorában vélhette úgy, hogy a magyarság önálló 
hatalomként is megállhat. Az emigrációban készített Duna-konfóderációs terve, 
amelyet Andrássy részletesen elemez, a visszájáról igazolja Deák művét, hiszen 
ez a terv a kiegyezésnél nem több, hanem kevesebb függetlenséget hagyott volna 
Magyarországnak, tekintve, hogy a szomszéd dunai államokkal közös törvényho-
zásnak rendelte volna alá, ezenfelül autonómiagaranciákat nyújtott volna magyar-
országi nemzetiségeknek is. De egyébként is bármiféle ilyen dunai konföderáció 
csakis orosz protekció alatt volna lehetséges. A Kelettel való szövetség — amely 
a kuruc időkben, a keresztények belső ügyei iránt közömbös, nemzeti-kulturális 
identitásunkat nem fenyegető törökkel még elképzelhető volt — ma, amikor a 
magyar integritás legfőbb veszélyét a pánszlávizmus jelenti, halálos bűn lenne a 
magyarsággal szemben. Mindazonáltal Andrássy szerint a Duna-konföderáció gon-
dolatának van egy bizonyos racionális magva, ez pedig a magyarság és a tőle délre 
és keletre eső kis szláv népek közötti baráti, szövetségesi viszony gondolata. Ezt 
a viszonyt azonban Andrássy — apja külpolitikai koncepciójának megfelelően — 
csak olyan módon tudja elképzelni, hogy a nagyobb és fejlettebb Monarchia mint-
egy „gyámkodjék" a kis balkáni államok felett, előmozdítva azok fejlődését, és 
természetesen védelmezve függetlenségüket Oroszországgal szemben. 

Szövetségest viszont ott kell keresnünk, ahová természetes ösztönünk, a 
nyugati kultúra vívmányainak s civilizáló hatásának átvételére való törekvésünk 
mindig is vonzott bennünket — nyugaton, annál az Ausztriánál, amely Andrássy 
találó megfogalmazása szerint (31. o.) „elég erős ahhoz, hogy vele együtt nagyha-
talmat képezzünk, de nem elég erős ahhoz, hogy bennünket elnyomjon". A kérdés 
csak az lehet, hogyan működjön ez az államszövetség, a kiegyezés által létrehozott 
közös intézmények, vagy a függetlenségiek által követelt tiszta perszonális unió 
alapján? Itt azonban nemcsak azt kell mérlegelnünk, melyik megoldás az ideális 
elvben, hanem azt is, hogy a fennálló keretek megbolygatása egy elméletileg meg-
felelőbb berendezkedés kedvéért — figyelembevéve mindazt, amit a magyarság a 
kiegyezés megkötése óta elért, tehát az ipari és kulturális haladást, a Monarchia 
viszonylagos nagyhatalmi státuszát, és ezen belül Magyarországnak a Monarchián 
belüli nagyfokú önállóságát - milyen súlyos veszélyekkel járna. 

„Ha igaz az" — írja Andrássy, mintegy összefoglalva könyve első felének 
mondanivalóját — „hogy szükségünk van állandó és biztos kapcsolatra Ausztri-
ával, ha igaz az, hogy az ilyen kapcsolat kellő mértékének kitalálása a legnehezebb 
politikai problémák egyike, ha igaz, hogy a változtatás kísérlete már egymagában 
is veszedelmes, s ha végül igaz az is, hogy az 1867-iki alkotások tényleg beváltak: 
akkor az elmélet minden kitűnőségével dicsekedő új tervezetet is vissza kell uta-
sítanunk, akkor a kiegyezés megbolygatásától tartózkodnunk kellene még az e-
setben is, ha államunknak tervezett ezen új conceptioja meg is felelne az elmélet 
követelményeinek" (240. o.). A kiegyezés bolygatására tett bármilyen kísérlet fe-
nyegeti mindazt, amit a magyarság 1867 óta elért, és felidézi azt a veszélyt, hogy 
„a nekiszabadított centrifugális erők végleg széttépik azt a keretet, amelyben va-
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gyünk, vagy... ez áramlatok reakciója, a centripetális erők a magyar alkotmány 
árán biztosítanák az összetartást?" (114. o.). 

Mit ért azon Andrássy, hogy a 67-iki alkotások „tényleg beváltak?" Elsősor-
ban a Monarchia nagyhatalmi állását, Európában 1867 óta egyértelműen mege-
rősödött tekintélyét, amely természetesen részben a külpolitikusok (nem nehéz 
észrevenni, hogy Andrássy elsősorban saját apjára gondol) képességeinek köszön-
hető, azonban alapvetően a Monarchia katonai súlyának, annak, hogy a berlini 
kongresszus idejére egy 800 000-es hadsereg adott a Monarchia fellépésének nyo-
matékot. Ez pedig nem lett volna lehetséges a dualizmus nélkül: egyedül a dualista 
rendszer biztosíthatta ugyanis a magyarság ragaszkodását a közös keretekhez, és 
azt, hogy legalábbis akkor, amikor külső fenyegetésről van szó, a magyarság fel-
tétlenül lojális az uralkodóházhoz. 

De természetesen a Monarchia nagyhatalmi állása keveset érne a magyarság 
számára, ha nem sikerült volna egyidejűleg állami önállóságát megóvnia. Andrássy 
szerint jogi szempontból tekintve az Osztrák-Magyar Monarchia semmiképpen 
sem szövetségi állam, a kiegyezés nem alkotott valamiféle „összállamot", hanem 
csak két szuverén állam szövetsége, amelyeket összekapcsol az uralkodóház kö-
zössége és bizonyos közös intézmények fenntartása, emellett pedig a kiegyezés 
kellően körül van bástyázva olyan biztosítékokkal, amelyek a centralizáció irá-
nyába mutató fejlődést kizárják. Az ország önállóságának a gyakorlatban való 
érvényesülését illetően Andrássy rámutat mindazokra az esetekre, amikor a Mo-
narchia külpolitikájában a magyar álláspont érvényesült az osztrák álláspont ro-
vására (így a porosz-francia háború idején Andrássy álláspontja Beusttal szem-
ben), valamint arra, hogy ami a magyar belpolitikát illeti, sohasem történt kísérlet 
osztrák tényezők részéről arra (így az egyházpolitikai reformok idején sem, ame-
lyek pedig jelentős osztrák tényezők nemtetszésével találkoztak), hogy abba bea-
vatkozzanak. 

A kiegyezés azonban nem pusztán nagyhatalmi pozíciónkat biztosította ö-
nállóságunk megóvása mellett, hanem amellett a nemzet nagyarányú gazdasági 
és kulturális építőmunkájának, fejlődésének vált a megalapozójává. Nem pusztán 
azzal, hogy békés kereteket teremtett fejlődésünkhöz, hanem azzal is, hogy lét-
rehozta a magyar államot. 1848 előtt Széchenyi a maga reformgondolataival nem 
érhetett el sikert, hiszen ezek az — akkor idegen — államhatalomnak a gazda-
ságba való fokozott beavatkozását jelentették volna, amelytől a magyarság indo-
koltan tartott. 1867 óta viszont erőteljesen érvényesül az állam gazdaságfejlesztő 
szerepe. A gondolatmenetből kiviláglik, hogy, bár Andrássy alapvetően a laissez 
faire, a gazdasági liberalizmus híve volt, ekkor még az állam gazdasági szerepével, 
a bankokkal, vállalatokkal összefonódó állam „túlhatalmával" kapcsolatos aggá-
lyai nem voltak olyan erősek, mint később. 

Andrássy szerint azonban nemcsak arról van szó, hogy a kiegyezés olyan 
értékes alkotás, amely bevált a gyakorlatban, és amelyet ezért nem szabad sem-
milyen tetszetős elgondolás kedvéért kockára tennünk, hanem ráadásul a kiegye-
zés módosítására irányuló törekvések nem kínálnak a magyarságnak még elmé-
letileg kívánatos alternatívát sem. A függetlenségi párt programjának, a pragma-
tica sanctio alapján létesítendő, külön hadsereggel, külön diplomáciával, és köl-
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csönös védelmi kötelezettséggel járó perszonális unió elképzelésének mindössze 
egy fejezetet szentel. Ebben arra mutat rá, hogy a külön diplomácia és külön 
hadsereg vagy technikailag kártékony, és egyébként fölösleges formális módosítá-
sai volnának a fennálló rendszernek, vagy pedig szükségszerűen lehetetlenné ten-
nék a közös védelmet és a közös külpolitikát, így tehát végső soron a perszonális 
uniót is, továbbá arra, hogy az uralkodóház a maga érdekeit ugyanűgy (vagy még 
inkább) tudná a magyar önállóság ellenében érvényesíteni perszonális unió esetén 
is. Végkövetkeztetése: nem megalázó és méltatlan a magyarsághoz, ha „lemond 
a külön sereg felállításáról, hogy éppen ennélfogva Európában mint nagyhatalom 
érvényesüljön, és ugyanakkor országát gazdaggá, műveltté és magyarrá tegye". 

Annak, hogy a munkában sokkal nagyobb tér jut a 67-es ellenzékiség bírá-
latának, az a fő magyarázata, hogy míg a függetlenségi párt programja — ezzel 
minden, valamennyire reálisan látó politikus tisztában volt — Ferenc József szá-
mára teljesen elfogadhatatlan volt, és így az adott körülmények között megvaló-
síthatatlan, addig a nemzeti párt programjáról sokan úgy érezték, hogy megvaló-
sítását végül is — mivel nem sérti a 67-es alapot — ki lehetne az uralkodótól 
kényszeríteni. Egy további oka annak, hogy Andrássy a nemzeti pártban nagyobb 
aktuális politikai veszélyt látott, az volt, hogy a nemzeti párt (illetve Apponyi) a 
maga nemzeti követeléseit - nem pusztán a 67-es alappal összeegyeztethetőeknek, 
hanem abból következőeknek, a nemzet 1867 óta észre nem vett, ún. „alvó" joga-
inak tekintette, és ilyen módon tulajdonképpen azt állította, hogy az 1867 óta 
uralkodó rendszer a nemzet meglévő jogaival ellentétes gyakorlatot folytat. Végül 
a nemzeti pártot mindenesetre veszedelmes tényezővé tette, hogy vezére egy au-
likus-katolikus környezetből indult politikus volt, akinek fellépése elkerülhetet-
lenül azt a benyomást kellett, hogy keltse a közvéleményben, hogy csakugyan 
tarthatatlan a rendszer, ha már Apponyi Albert is szembefordult vele. 

Andrássy véleménye szerint a nemzeti párt általános axiómája, amelyből 
követeléseit levezeti, hogy ti. egy dualisztikus államszervezetben a dualizmust, a 
két külön állam létezését az állam minden szerve (így a hadsereg is) szervezetében 
kifejezésre kell, hogy juttassa, teljesen helytelen, ugyanis egy dualisztikus struk-
túrában lehetetlen a részek önállóságát mindenütt és mindenben teljesen kifeje-
zésre juttatni. Az önállóság valódi kritériuma Andrássy szerint nem az, hogy ez 
az állam életében mindenütt kifejezésre jusson, hanem az, hogy az állam legyen 
a maga valamennyi jogviszonyának a kizárólagos forrása. A kiegyezés alapján 
létrejött státusa országunknak pedig — mivel a kiegyezés egy, a magyar törvény-
hozás, és a magyar király megállapodása alapján létrejött, és — elvileg — ilyen 
módon meg is változtatható magyar törvény — eleget tesz ennek a kritériumnak. 

Ugyanígy tévesek a kiegyezési törvény konkrét megállapításaiból a nemzeti 
párt által levont következtetések, mindenekelőtt az, hogy az 1867. XII. tc. 11. 
szakasza, amely azt mondja „A magyar hadsereg az összes hadsereg kiegészítő 
része", valamiképpen maga után vonná külön magyar katonai oktatás, vagy egyéb, 
a hadseregen belüli „nemzeti vívmányok" megállapítását. Igaz, hogy a kiegyezési 
törvény nem tett külön említést a katonai oktatásról, azonban általános érvényű 
elv az, hogy valamilyen szervezet számára kiképzendő személyek oktatásának az 
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ügye teljes egészében az illető szervezet hatáskörébe tartozik, jelen esetben a 
közös hadseregébe. 

Miközben a nemzeti párt konkrét követelései, bár nem következnek a kie-
gyezésből, nem olyan veszedelmesek, mint a közjogi indokolás, amelyet Apponyi 
fűz hozzájuk, mindazonáltal mégis célszerűtlenek. A külön magyar udvartartás 
azért, mert a királynak lakóhelye és környezete szabad megválasztására való jogát 
sértené, míg a külön magyar katonai oktatás (többek közt) azért, mert a hadsereg 
vezetői még évtizedekig a régi rendszerben kiképzett főtisztek lennének, akik az 
új magyar tisztképző intézetben nyert képzést természetesen nem tartanák olyan 
sokra, mint a közös hadsereg intézeteiben nyert képzést, és így az itt végzett 
tiszteket bizalmatlanul kezelnék, előléptetésük elé akadályokat gördítenének. A 
tisztikarban tehát nem javulna, hanem romlana a magyar elem helyzete. De hely-
telen volna a külön magyar tisztképzés létrehozása azért is, mert vagy a közösügyi 
költségvetés keretében maradna, és akkor a delegációban a delegáció osztrák része 
a költségeket csak valamilyen viszontengedmény fejében volna hajlandó állni, ez 
pedig (tekintettel a delegáció osztrák részének szláv többségére) csakis a szláv 
nyelveknek a Lajtán tűli katonai oktatásba való behozatala, így a közös hadsereg 
nyelvi egységének végső szétzilálása lenne, vagy pedig kivonnák a közös költség-
vetés kereteiből, de akkor nem volna nekünk sem beleszólásunk az ausztriai tiszt-
képzésbe, ami megint csak azt jelentené, hogy ott el kellene tűrnünk a szlávok 
(esetleg a magyar állam ellen irányuló) befolyásának térhódítását. 

A Nemzeti Párt (pontosabban Apponyi) súlyos politikai hibát követ el akkor, 
amikor nemcsak ragaszkodik ezekhez a programpontokhoz, hanem azt is dekla-
rálja, hogy csak a teljesítésükre vonatkozó uralkodói ígéret esetén hajlandó kor-
mányalakítást vállalni. Önmagában ugyanis a Nemzeti Párt kormányalakítása 
kívánatos lenne, mivel megtörné a Szabadelvű Párt évtizedek óta tartó pártmo-
nopóliumát, amely Andrássy szerint aláássa úgy a kormánypárt, mint az ellenzék 
politikai erkölcsét. A közigazgatási, vagy az egyházpolitika újabb fordulója is kí-
vánatossá tehetné, hogy új politikusgárda kerüljön kormányra. Apponyi azonban 
— a közjogi követelésekhez való merev ragaszkodással — „önmagát zárta ki az 
uralomból". Hiszen a fennálló struktúra megbolygatásához nemcsak Ferenc Jó-
zsefnek, de az osztrák parlamentnek is hozzá kellene járulnia, amire semmi esély. 
Ha pedig a Monarchia két állama között konfliktus támadna, a királynak min-
denképen az ellen a fél ellen kellene döntenie, aki a közös alapot meg akarja 
változtatni. És szerencse, hogy az uralkodó ehhez az eljáráshoz, a 67-es alap ren-
díthetetlen védelmezéséhez tartja magát, mert hiszen a Lajtán túl is vannak tö-
rekvések a kiegyezés megváltoztatására, csakhogy ezek távolról sem a közös in-
tézmények gyengítésére, hanem azok trialisztikus, vagy foderalisztikus, tehát a 
magyarság számára elfogadhatatlan átalakítására irányulnak. Apponyiéknak köz-
jogi követeléseik megvalósítását legalább is fel kéne függeszteniük addig az idő-
pontig, amíg azok az osztrák politika irányadó tényezői számára elfogadhatóakká 
nem válnak. 

Ilyen körülmények között (erről, a követendő politikáról szól a könyv utolsó 
fejezete) a magyarság számára a legjobb út a kiegyezés jogi struktúrájának érin-
tetlenül hagyása, ugyanakkor a közös intézmények magyar szellemmel való teli-
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tése, ott a magyar befolyás biztosítása, amit pontosan azáltal érhetünk el, ha 
meggyőzzük az uralkodóházat: nem kívánjuk megváltoztatni a dualizmus rend-
szerét. Ezzel — a hatvanhetes ellenzék törekvéseinek megfelelően, ámde az általa 
javasolt eszközök nélkül — elérhetjük azt, hogy a Monarchia súlypontja mindin-
kább Magyarországra helyeződjék át. Annál is inkább remélhetjük ezt, mert hi-
szen, míg Magyarország nagymúltú, egységes állam, addig Ausztria ma már csak 
a különböző népek, népcsoportok belső egység nélküli konglomerátuma. 

Andrássy egész érvelését értékelve meg kell állapítanunk, hogy rendkívül 
éleslátónak bizonyult a dualizmus „fellazítására" „reformálására" irányuló törek-
vések bírálatában. Apponyi 67-es ellenzéki programja szükségszerűen az uralko-
dóval és Ausztriával való összeütközésre, és a magyar nemzeti törekvések radi-
kalizálódására kellett, hogy vezessen. Ez a reálpolitikai éleslátás azonban önma-
gában nem teszi érvényessé az Apponyi-féle politikával szembeni elvi kritikát. Az 
aligha eldönthető szőrszálhasogató közjogi vitától (a kiegyezési törvény helyes 
értelmezéséről) eltekintve Andrássy érvelésének a legfőbb hiányossága az, hogy 
— jóllehet teljesen igaza van abban, hogy az állami önállóságot közös intézmények 
nem fejezhetik ki a maga teljességében, és annak talán nem is kell az állam éle-
tében minden ponton megnyilvánulnia — nem vesz tudomást arról a tényről, 
hogy a Monarchia közös intézményei (mindenekelőtt a hadsereg) nem egyszerűen 
közös intézmények, hanem — elsősorban a nyelv miatt — osztrák-német intéz-
mények voltak. Az olyan állam pedig, amely vitális funkcióiban (hadügy, külügy, 
pénzügy) alapvetően idegen nyelvű és szellemű intézményrendszernek rendeli alá 
magát, nem rendelkezik valódi és teljes önállósággal, akkor sem, ha ennek az 
állapotnak a forrása egy szuverenitása teljes birtokában meghozott saját törvénye. 

Andrássy munkájának egy további — igaz, a kor minden magyar politikusára 
jellemző — gyengesége a szláv követelésekkel szembeni teljes értetlenség, a tör-
téneti jog kizárólagosságának álláspontjához való ragaszkodása. A cseh és horvát 
önállósági törekvéseket azzal intézi el, hogy a cseh és horvát alkotmány, államiság 
századokon át nem létezett, továbbá a csehek — gazdasági gyarapodásukkal tö-
rődve — nem küzdöttek úgy önállóságukért, mint a magyarság. Most tehát éijék 
be azzal, hogy gazdagok, míg mi, magyarok szabadok vagyunk. Szemmel látható, 
hogy Andrássy — szemléleti korlátai miatt — alábecsülte a dualizmus kereteit 
feszegető nemzeti indulatok erejét. 

Mivel a könyvben Andrássy ékesszólóan érvel a katonai követelések ellen, 
néhány év múlva pedig maga is a nemzeti szempontoknak, mindenekelőtt a ma-
gyar vezényszónak a közös hadseregben való érvényesítése mellé állt, ezért ter-
mészetesen sokan vádolták azzal, hogy könyve mondanivalóját a későbbiekben 
megtagadta. Ez így nem egészen felel meg a valóságnak, ugyanis jóllehet a köz-
vélemény nyomására — amelynek nem kívánt, mint Tisza, erőszakos eszközökkel 
az űtjába állni — később csakugyan a katonai követelések mellé állt, azonban 
soha nem fogadta el a hozzájuk fűzött közjogi indokolást, élete végéig fenntartotta, 
hogy a 67-es kiegyezésből e követelések nem következtek. 

Hogyan értékeljük a könyvben foglalt burkolt „ajánlatot" Apponyiéknak a 
nemzeti követelések felfüggesztése fejében való hatalomrajutásra? Azért különös 
ez az elgondolás, mert közvetlenül a könyv megírásának időpontja körül — éppúgy, 
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mint két évvel korábban, az 1894-95-ös kormányválság idején — az Andrássy 
testvérek rokonszenvvel nyilatkoztak a Nemzeti Párt és a Szabadelvű Párt fúzi-
ójáról, ami éppen ellentétesnek tűnik a Nemzeti Párt, mint „veszélytelen" ellen-
zék kormányra engedésének gondolatával. A valóságban azonban — úgy tűnik — 
a lényeg mindkét elgondolásban ugyanaz volt: Apponyi pacifikálása, hatalomkö-
zelbe engedése. Andrássy később is lehetetlennek tartotta a szilárd kormányzást 
enélkül. 

Andrássy könyve, a deáki mű tudományos felkészültséggel és jó íráskés-
zséggel megírt nagyszabású apológiája, jól illeszkedett be a Millennium atmosz-
férájába, a magyar államnak a sokfelől fenyegetett dualizmus szilárdságát de-
monstrálni kívánó propagandájába. Az MTA a munkát a Bródy-féle díjjal jutal-
mazta, Andrássy azonban a 3000 forintos díjat az Akadémia rendelkezésére bo-
csátotta — Deák élet- és jellemrajza megírása céljára. Alig készült el azonban a 
könyv, megkezdődött Andrássy politikai pályájának az a fordulata, amely az or-
todox 67-ességgel való szakításához vezetett. 

A Bánffy és az Andrássyak közötti elidegenülés ugyanis az 1896 őszi képvi-
selőválasztások alatt véglegessé vált. Amikor Batthyány Lajos, Andrássy sógora 
azzal a kéréssel fordult Bánífyhoz, hogy a királynak továbbítsa a fiumei kormány-
zóságról való felmentése kérelmét, mivel a képviselőválasztásokon fiumei kor-
mányzóként nem tud részt venni, Bánffy jónak látta ezt a kérést olyan kommen-
tárral továbbítani a Kabinetirodához, amelyben egyrészt megemlítette, hogy 
Batthyány igen rosszul látta el feladatát Fiúméban, másrészt, hogy nem a kép-
viselőválasztások, hanem anyagi ügyeinek rendezetlensége késztette arra, hogy 
felmentését kérje.64 A választásokon pedig maga Andrássy egyáltalán nem kapott 
mandátumot. Először Mádon remélt mandátumot szerezni, de aztán, jóllehet a 
zempléni főispán is hatásosan támogatta, visszalépett az esélytelennek tűnő vá-
lasztási küzdelem elől. Ezután a kis Szín választókerületében próbálkozott, és 
rengeteg pénzt adott ki, de végül alulmaradt a függetlenségi Lakatos Miklóssal 
szemben.65 De nemcsak ő, hanem sok más mágnás is kimaradt a parlamentből, 
ugyanakkor a választásokat rendkívüli erőszakossággal lefolytató Bánffy behozott 
a Házba egy sor, addig ismeretlen kezdő politikust, az ún. „populus Banffyanus"-t. 
Ez magyarázza, hogy az Andrássy-testvérek által uralt Nemzeti Kaszinó hama-
rosan a Bánffy-ellenes politikai intrikák fészke lett.66 

Andrássyék az új országgyűlésben hamarosan megtalálták a módját annak, 
hogy hogyan gyengítsék meg a miniszterelnök pozícióját. 1897 tavaszán a politikai 
életben mind erősebb hullámokat vert az űn. „összeférhetetlenségi kérdés". Arról 
volt szó, hogy a parlamenti képviselőknek milyen, az állammal összeköttetésben 
álló vállalatoknál, bankoknál stb. szabad pozíciót vállalniuk, és mennyiben fenye-
get ez azzal, hogy parlamenti befolyásukat az illető vállalat érdekének, nem pedig 
a közérdeknek megfelelően használják fel. Az ezt szabályozó 1875-ös törvényt a 
gazdasági életnek azóta bekövetkezett nagyarányú fejlődése nyilvánvalóan túlha-
ladottá tette. Ennek a kérdésnek a feszegetése mögött a bankokkal, különböző 
cégekkel számos szállal összefonódott Tisza-csoport hegemóniája, valamint álta-
lában a magyar parlamentarizmus mindinkább nyilvánvalóvá váló korrupt, anti-
demokratikus karaktere ellen kialakult közhangulat állott, amelyet a Bánffy-féle 
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választások módszerei még inkább felerősítettek. A Szabadelvű Pártban minda-
zok, akik a Tisza-csoport ellenfelei voltak, az összeférhetetlenségi kérdés szigo-
rúbb kezelése miatt álltak ki.67 

A két áramlat közötti harc a nyilvánosság előtt 1897 márciusában robbant 
ki, Neumann, Tolnay, Sámuel és Benke képviselők összeférhetetlenségi ügyeinek 
tárgyalásánál. A parlament összeférhetetlenségi bizottságának az elnöke ekkor 
Tivadar volt, akiről közismert volt, hogy bár, mint elnöknek, nincs szavazati joga, 
az összeférhetetlenség szigorú kezelésének a híve, sőt, ugyanekkor Andrássy Géza 
azzal tett hitet az összeférhetetlenségi kérdés forszírozása mellett, hogy lemondott 
a saját, az Agrárbanknál lévő igazgatótanácsi tagságáról. Bánffy sajátos módon 
kívánta letörni az Andrássyak ellenzékieskedését: olyan nyilatkozatot tett, amely 
szerint ők maguk is vagyonuk egy részét a kormánnyal való összeköttetésekből 
szerezték, sőt, a rozsnyói vashámorok ügyében Géza gróf többször is kérte az ő 
protekcióját. Nyilatkozatát hivatalosan azután visszavonta, de szóban újból meg-
ismételte. Andrássy Géza ezek után lemondott mandátumáról, arra is hivatkozva, 
hogy mivel unokatestvére az összeférhetetlenségi bizottság elnöke, a bizottság az 
ő ügyét nem tudná tárgyilagosan kezelni.68 A rozsnyóiak a pótválasztáson ezek 
után Andrássy Gyulát kérték fel jelöltnek. 

Andrássy 1897. márc. 30-án mondta el programbeszédét, amelyben hangoz-
tatta, hogy a politikai vezetésnek az a feladata, hogy megőrizze a parlamenti jó 
hírét, elhárítsa azt a látszatot, mintha a politika az üzleti érdekek kiszolgálója 
lenne. Az állam gazdasági szerepvállalása ugyanis tág teret nyújt a nyerészkedés-
nek. Az ellenzék ennek a problémának a megoldásában együtt kell, hogy működjék 
a kormánypárttal, és nem szabad, hogy — működésének meddősége miatti elke-
seredésében — piszkolódni, rágalmazni, vagy obstruálni kezdjen, mert az ilyen 
eljárás a magyar úri középosztály egész tekintélyét aláásná, tehát mindkét tábor-
nak egyformán ártana, és az országos politikában nem magyar elemek térhódítása 
előtt egyengetné az utat... Egyébként pedig az 1875-ös törvényt, addig, amíg meg-
van, be kell tartani, bármilyen kellemetlen is ez egyeseknek.69 

Ugyanezen a napon a Tivadar elnöklete alatt ülésező összeférhetetlenségi 
bizottság — mivel Tivadar nem szavazhatott — egyetlen szavazatnyi többséggel 
az említett négy képviselő mandátumának érvényessége mellett döntött. Tivadar 
erre a képviselőház április 2-i ülésén kérte, hogy az ő különvéleményét olvassák 
fel a Ház előtt. Az ellenzék zajos éljenzéssel fogadta Tivadar állásfoglalását a négy 
mandátum érvénytelenítése mellett, a Gömör megyei ellenzék pedig úgy döntött, 
hogy ezek után nem állít ellenjelöltet Andrássy Gyulával szemben.70 

így jutott ezúttal Andrássy ismét egyhangú választás révén mandátumhoz. 
Tivadar lemondott az összeférhetetlenségi bizottságban viselt elnöki posztjáról, 
hogy szavazhasson, ami azt jelentette, hogy a bizottságban többé a kormány — 
természetesen mindenkit az összeférhetetlenség alól felmentetni kívánó — állás-
pontjának nem volt többsége. A kormánypárt pedig — Bánffy indítványára — 
kiküldött egy bizottságot az összeférhetetlenségi törvény revideálása céljából. Az 
új törvény azonban már csak a Bánffy-kormány bukása után készült el. 

Sem a Bánffy alatt tovább folytatódó liberális szellemű jogalkotás, sem a 
Bánffy által kieszközölt nemzeti vívmányok — 1848 emlékének törvénybeiktatása, 
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és a Ludovika honvédtisztképző intézetnek akadémiai rangra emelése — nem 
csillapíthatták az ellenzék keserűségét Bánffy erőszakosan kivívott választási győ-
zelme miatt. Ezért hamarosan újra — és minden korábbinál hevesebben — ki-
robbant az obstrukció, ezúttal az ún. „sajtószakasz" kapcsán, 1897 júniusában. 
Voltaképpen a bűnvádi perrendtartás reformját bevezető törvénytervezetről volt, 
szó, amelynek 16. §-a azzal váltotta ki az ellenzék felháborodását, hogy a sajtó 
útján elkövetett rágalmazást és becsületsértés eseteit ki akarta vonni az esküdt-
székek hatásköréből, és hivatásos bírák elé kívánta utalni. Ezt az intézkedést az 
üzleties bulvársajtó megerősödése, és annak a közéleti személyiségek magánéle-
tében, erkölcseiben való állandó turkálása tette indokolttá, az ellenzék azonban 
úgy vélte, az esküdtszék a sajtószabadság garanciája. Az ezűttal Justh Gyula által 
dirigált obstrukciót az tette különösen fenyegetővé ezúttal, hogy a javaslattal egy 
időben le kellett tárgyalni a cukoradóról szóló törvényjavaslatot is, amely — az 
osztrák kormánnyal való megegyezés értelmében — határidőhöz volt kötve. 

Bánffy az obstrukciót nem vette túlságosan komolyan, de a kormánypártban 
kialakult egy — Tisza István vezette — irányzat, amely az obstrukció vaskézzel 
való letörését sürgette, akár a házszabályok módosítása révén is: hangsúlyozva: 
a többség nem engedhet a kisebbségnek. Tisza július 21-én nagy beszédben ítélte 
el az obstrukciót. Andrássy azonban már július 9-én aggodalmasan azt írta sógor-
nőjének, hogy a pártot Bánffy belevezette egy olyan küzdelembe, amelynek meg-
oldásáról neki magának sincs fogalma.71 Július 21-én már Szilágyi vezetésével 
pártközi konferenciára került sor a békekötés érdekében, majd július 29-én -
elsősorban Andrássy közvetítésének és az ellenzék jó szándékába vetett bizalmá-
nak köszönhetően72 — megszületett a béke: a 16. szakasz módosítása — a köz-
hivatalnokok és a nyilvános elszámolásra kötelezett vállalati tisztviselők elleni 
sajtó útján elkövetett rágalmazás megmarad az esküdtbíróság hatáskörében — 
fejében az ellenzék befejezte az obstrukciót. Ezt azonban még egy kellemetlen 
közjáték követte: Bánffy a szabadelvű pártklubban a „populus Banffyanus" se-
gítségével kimondatott egy olyan határozatot, amely szerint a kormány, ha a vi-
szonyok erősebb rendszabályokat (esetleg klotürt) tesznek szükségessé, számíthat 
a párt támogatására. Andrássy viszont, amikor erről tudomást szerzett, nyilvá-
nosan dezavuálta magát ettől a határozattól, kijelentve, hogy azt a pártnak még 
újra kell tárgyalnia.73 

A sajtószakasz elleni obstrukció idején jelentkeztek először a nyilvánosság 
előtt Tisza Istvánnak és Andrássynak az obstrukcióval kapcsolatos nézeteltérései 
s ezzel az az ellentét, amely néhány év múlva a magyar politika középpontjába 
kei-ült. A felszínen az ellentét lényege abban állt, hogy Andrássy elítélte az obst-
rukciót, mint a parlamenti harc eszközét, de meggyőződése volt, hogy az obstruáló 
ellenzéket nem szabad erőszakkal megrendszabályozni, Tisza viszont minden ma-
gyar államférfi közül a legerőteljesebben hangoztatta mindig, hogy a parlament 
többségének akaratát minden áron érvényesíteni kell. Emögött a véleménykü-
lönbség mögött azonban egyéb nézeteltérések, két, egymástól gyökeresen eltérő 
koncepció feszült. A különbséget Andrássy — már küzdelmük lezárulása, a dua-
lizmus bukása után a következőkben fogalmazta meg: „Láttam és tudtam, hogy 
ha nem sikerül a kormányzati rendszert közelebb hozni a közhangulathoz, a nem-
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zet érzelmeihez - a korrupciót és az erőszakot fogják a rezsim védelmére felhasz-
nálni, míg végül a fegyverek magát az egész rezsimet tarthatatlanná fogják tenni, 
és egy nagy összeomlást fognak előkészíteni. E veszélyek elhárításáért akartam 
a katonai kérdést a nemzet megnyugtatásával megoldani, a kormány hatalmát 
korlátozni, a választási szabadságot fokozni, az adminisztrációt decentralizálni, a 
választójog kérdését bátor reformmal nyugvópontra juttatni... Ezen felfogásom 
állított ugyanakkor szembe Tisza Istvánnal, aki szintén érezte az idők méhében 
rejlő nagy veszélyeket, aki szintén felismerte, hogy az eddiginél nagyobb aktivi-
tásra van szükség, de aki a veszélyt még az eddiginél is erősebb kormányzattal, 
tisztább párturalommal vélte leküzdhetni... Tisza erős pártfegyelemmel, szigorú 
házszabályokkal, az állami adminisztráció behozatalával akart a szerinte fakciózus 
ellenzékkel végezni. О a főveszedelmet az obstruktióban és az ellenzék hibájában 
kereste, holott én ezekben inkább szimptómát és következményt véltem felismer-
ni, az okot pedig a pártabszolutizmusban láttam."74 A visszaemlékezés persze 
nem ad számot arról, hogy — amint azt a közigazgatás kérdésében már láttuk 
— a fennálló rendszernek az ellene irányuló indulatok „megbékítése" útján való 
megóvását célzó reformkoncepció egyes elemei csak fokozatosan kristályosodtak 
ki Andrássy gondolkodásában. A valóságban — jóllehet meg volt győződve arról, 
hogy ha „rá hallgatnak", az megakadályozta volna a Monarchia, és vele a törté-
nelmi Magyarország katasztrófáját75 — Andrássy — úgy tűnik — nem rendelke-
zett valamilyen egységes, nagyformátumú stratégiai elgondolással a Monarchia 
növekvő problémáinak megoldására. A választójogi reformot illetően például még 
belügyminiszter korában is igen konzervatív nézeteket vallott. Az azonban poli-
tikai tevékenysége kezdetétől meghatározó eleme volt nézeteinek, hogy a parla-
menti váltógazdálkodást, a valóságos, nem pusztán formális többpártrendszert 
önmagában is pozitívumnak, az alkotmányos rendszer nélkülözhetetlen elemének 
tartotta, és meg volt győződve arról, hogy a függetlenségi ellenzéknek mély gyö-
kerei vannak a nemzetben, hogy azt teljesen felszámolni nem lehet. Tisza viszont 
a függetlenségieket mindig is csak a felelőtlen felforgatók csapatának tekintette, 
amelynek nincs igazi létjogosultsága a nemzeti életben. Tisza egyértelműen po-
zitívumnak tekintette a modernizáló magyar állam növekvő hatalmát, és a ban-
kokkal és más gazdasági érdekeltségekkel való szoros összefonódását. Andrássy 
ettől a tendenciától az állampolgár szabadságát féltette. 

A két politikus ellentéte tehát eredetileg (amint az Andrássy 1896-os köny-
véből is kitűnik), egy és ugyanazon politikai felfogás érvényesítésének, a hatvan-
hetes alap rendíthetetlen védelmezésének a módszereire vonatkozott. Azonban 
Andrássy — egyéniségének az erőszakot, a konfrontációt kerülő karakteréből, 
studiumai egyoldalúan jogi jellegéből, és őszinte meggyőződéséből egyaránt kö-
vetkező — ragaszkodása az alkotmányosság, a jogrend formális princípiumaihoz, 
és a nyugati értelemben vett parlamentarizmus eszményéhez, az adott viszonyok 
között elkerülhetetlenül vezetett el a közjogi engedményekhez, a kiegyezés nem-
zeti irányú „továbbfejlesztésének" ahhoz a koncepciójához, amelyet kiegyezés-
könyvében még olyan éleselméjűen bírált. 

Mennyire volt Andrássy és Tisza ellentéte személyes természetű? Andrássy 
emlékirataiban azt állítja, hogy Tisza és ő mint fiatalemberek barátok voltak, és 
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a későbbiekben is — politikai nézetkülönbségeik ellenére — Tisza személyét nagy-
ra becsülte. Az Andrássy család tagjainak egymás közötti levelezését elolvasva 
azonban ez az állítás nem tűnik hitelesnek. Még a két politikus nagy nyilvánosság 
előtti heves összetűzései előtt, 1898-ban, a „Lex Tisza" után Andrássy sógornője, 
későbbi felesége, Zichy Eleonóra grófnő a következő szavakkal ír a Tisza-családról: 
„Ez a huncut öreg róka (ti. Tisza Kálmán) milyen ravaszsággal csinálta meg ezt 
az államcsínyt, ámde remélem, hogy evvel lejárta magát, és kiszegte a nyakát a 
Tisza-família — az elnök Istvánnal együtt... Mit szólnak maguk a Tisza István 
elnökségéhez? Ennek az embernek, kinek soha egy objectiv gondolata nem volt, 
és mást mint pártérdeket nem ismert."76 Ha a családban ilyen hangnem járta 
Tiszát ületően, akkor a két férfi között barátságról már korábban, az ellentét 
kiéleződése előtt sem lehetett szó — legfeljebb kölcsönös tiszteletről, és a közös 
cél érdekében való együttműködésről. (Igaz, feleségével ellentétben Andrássy min-
dig — a magánbeszélgetésekben is, és nemcsak a nyilvánosság előtt — ügyelt 
arra, hogy Tiszával kapcsolatos negatív ítéleteit higgadt, tárgyilagos hangnemben 
fogalmazza meg). Az ellenszenvet már az eltérő politikai irányvonal kialakulása 
előtt megalapozhatta a kálvinista középbirtokos és a katolikus arisztokrata családi 
háttér eltérő jellege, és a két férfi egymástól élesen elütő egyénisége, Andrássy 
doktriner, töprengő, sokszor habozó („aszpik gróf ' — írta róla némi gúnnyal Thal-
lóczy Lajos) alkatának, és Tisza energikus, kemény karakterének az ellentéte. 

A sajtószakasz körüli konfliktus kompromisszumos lezárása csak átmeneti 
fegyverszünetet jelentett a Bánffy és az ellenzék közötti konfliktusban. 1898-ban 
került volna sor az Ausztriával való gazdasági kiegyezés tízévenként esedékes 
megújítására. A kiegyezés Magyarországra meglehetősen kedvező lett volna, a-
zonban egyrészt az osztrákok a gazdasági kiegyezés fejében a kvótának a feleme-
lését kívánták meg, másrészt 1898 augusztusában Bánffy titokban hozzájárult az 
„ischli klauzulának" nevezett megállapodáshoz, amely szerint a gazdasági kiegye-
zést — bár Magyarországnak új tárgyalások kezdeményezésére való joga fennma-
radt volna — ezúttal ne tíz évre, hanem időbeli korlátozás nélkül kössék meg. 
Ezt elsősorban az osztrák parlamenti viszonyok ziláltsága tette volna szükségessé, 
mert ez nagyon megnehezítette a normális gazdasági élethez nélkülözhetetlen 
megállapodások letárgyalását. 

Az „ischli klauzula" azonban kiszivárgott, nagy nyugtalanságot keltve a ma-
gyar politikában, ezen felül közeledett az 1898. év vége, és látszott, hogy a kie-
gyezést az osztrák parlament nem tudja letárgyalni az év végéig. A függetlenségi 
párt pedig ragaszkodott hozzá, hogy ezzel Magyarországra nézve beáll az önálló 
vámterület állapota. 

Ebben a hangulatban kért Bánffy 1898 októberében négyhavi indemnitást, 
azaz felhatalmazást arra, hogy az állami háztartást megszavazott költségvetés 
nélkül 1899 első négy hónapjában tovább vezethesse. Az ellenzék azonnal beje-
lentette az obstrukciót. Ezúttal már nem az „agyonbeszélés" taktikáját alkalmaz-
ták, hanem jegyzőkönyvi módosításokat indítványoztak, minden ilyen módosításra 
névszerinti szavazást kértek, ilyen módon lehetetlenné téve a tárgyalást, miköz-
ben természetesen szakadatlanul sértegették és rágalmazták a miniszterelnököt. 
Szilágyi Dezső pedig, házelnökként, a házszabályok utolsó betűjéhez is ragaszko-
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dott, így az obstrukciót nem volt mód letörni. Amikor pedig a kormánypárt — 
főleg Tisza körül csoportosuló — részének emiatti elkeseredése nyilvánvalóvá vált, 
Szilágyi lemondott a házelnökségről, noha Andrássy, aki az obstrukció legegysze-
rűbb megoldásának a különben is ellenszenves Bánffy lemondását tartotta, vissza 
akarta tartani ettől. Tisztét korelnökként a szélső függetlenségi Madarász József 
vette át, aki természetesen buzgón elősegítette az obstrukciót. Bánffynak viszont 
az volt az elképzelése — amit különben maga a Tisza-család is fenntartásokkal 
fogadott — hogy Szilágyi helyét maga a „keményvonalas" kormánypártiak vezére, 
Tisza István vegye át. Erről azonban a mérsékeltebbek, így Andrássy és hívei, 
hallani sem akartak.77 Közeledvén az év vége, az ellenzéknek az obstrukcióval 
tulajdonképpen az volt a célja, hogy január 1. után a kormánynak ne legyen fel-
hatalmazása a költségvetés vezetésére, beálljon az ún. „exlex" állapot, amit az 
ellenzék az alkotmányosság felfüggesztésének igyekezett feltüntetni. A Szabadel-
vű párt is szükségesnek tartotta az „exlex" veszélyének az elhárítását, ezért Tisza 
Kálmán azt javasolta, hogy a párt, illetve annak annyi képviselője, amennyi ab-
szolút többséget tett ki a képviselőházban, írásban jelentsék ki, hogy ők készek 
megadni a kormánynak a szükséges felhatalmazást, és ebben őket csak az ob-
strukció akadályozza. Andrássy azonban ebben a „lex Tiszának" nevezett hatá-
rozatban a képviselőházi határozatok párthatározattal való helyettesítésére irá-
nyuló szándékot látott, ezért úgy döntött, hogy közvetlen híveivel kilép a Szabad-
elvű Pártból. Andrássyval léptek ki a pártból az ő csoportjának tagjai, túlnyomó-
részt liberális arisztokraták — öccse, és két unokatestvére, sógora, azonkívül gróf 
Széchenyi Aladár, gróf Sztáray Gábor, gróf Thorotzkay Miklós, gróf Serényi Béla, 
gróf Wass Béla, báró Perényi Zsigmond, báró Fiáth Miklós, Semsey László, Emmer 
Kornél, Chorin Ferenc, és mások, de hamarosan követték őket a nagy liberális 
kabinet, a Wekerle-kurzus irányadó személyiségei, Csáky, Szilágyi és Hieronymi 
is. Mivel a szakítás olyan időpontban történt, amikor Bánffyt ellenzéki részről 
mindenféle rágalommal illették, a kilépők pedig csaknem mind a Nemzeti Kaszinó 
tagjai voltak, ezért a közvéleményben azon benyomás keletkezett, mintha a ma-
gyar arisztokrácia kényes ízlésű tagjai a Bánffy személyes tisztességét érintő okok-
ból éreznék kompromittálónak, hogy vele egy táborban maradjanak, és ezt a be-
nyomást erősítette az is, hogy a Nemzeti Kaszinóban akció indult Bánffy kizárása 
céljából.78 

Andrássy december 16-án választóihoz írott levelében79 óvakodott attól, 
hogy a miniszterelnököt korrupciós vádakkal illesse. Azonban rámutatott arra, 
hogy a kormány programja az, hogy a forradalmat ellenforradalommal, az ob-
strukciót — amelyet Andrássy továbbra is elítélt — erőszakkal győzze le. Márpedig 
az erőszak útján nem lehet félúton megállni. Ha így járnak el, a költségvetést és 
a kiegyezést is erőszakkal kell majd megszavaztatni. Ehhez pedig természetesen 
klotür kell, ami ellen persze az ellenzék megint csak obstruálni fog, tehát állam-
csínyt kell majd elkövetni magában a Házban. (Utólag Andrássy szavai az 1904. 
november 18-i „zsebkendőszavazásra" vonatkozó éleslátó próféciaként is olvas-
hatóak.) Ez esetben majd parlament nélkül kell kormányozni, alkotmányos ellen-
őrzés nélkül megszavazott adót kell behajtani, meg nem ajánlott újoncokat beso-
rozni, tehát tulajdonképpen a magyar alkotmányt felfüggeszteni. Van-e más meg-
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oldás az ellenzékkel szembeni erőszakoskodáson kívül? Természetesen, ha az el-
lenzék az obstrukciót például a külön magyar hadsereg kivívásáig akarná folytatni, 
akkor nem lehetne mást tenni. De az ellenzék csak a miniszterelnök lemondását 
követeli. S mivel az ellenzék, ha most le is győzik esetleg, annyira el van keseredve 
Bánffy ellen, hogy mindig meg fogja akasztani a törvényhozás menetét, sokkal 
egyszerűbb megoldás, ha lemond Bánffy. „Az, akinek politikai egyénisége olyan 
nagyfokú gyűlölséget és szenvedélyt tudott felébreszteni a nemzet tekintélyes ré-
szében, hogy miatta minden kérdés elmérgesedik, hogy miatta az ellentétek egé-
szen a forradalmi hangulatig fokozódnak... az állandóan miniszterelnök nem ma-
radhat, előbb vagy utóbb mennie kell" - vonta le a konklúziót. Az Andrássy ve-
zette „disszidensek"-nek nevezett csoport — akiket Tisza és hívei lázadóknak, 
árulóknak tekintettek — létrejötte természetesen tovább nehezítette Bánffy hely-
zetét, aki azonban megmakacsolta magát, bizakodva abban, hogy Ferenc József 
a végsőkig tartani fogja. Dec. 30-án Andrássy még közvetíteni próbált egyfelől 
Bánffy, másfelől az ellenzék vezérei — Kossuth és Horánszky — között, de a 
kísérlet nem sikerült. 1899. január 3-án vagy 4-én egy egészen bizalmas beszél-
getésben végre sikerült megértetnie Bánffyval, hogy nem ura többé a helyzetnek, 
és tartózkodnia kell az erőszak alkalmazásától.80 Ezután megkezdődtek a komp-
romisszumos tárgyalások, amelyekben Andrássy lelkiismeretesen igyekezett köz-
vetíteni. Az ellenzék mindig többet követelt Bánffytól, Andrássy pedig, aki to-
vábbra sem bízott annak alkotmányos szándékaiban, egyre inkább azon fárado-
zott, hogy őhelyette Széli Kálmán — aki a válság idején szintén ki akart lépni a 
Szabadelvű Pártból — legyen a miniszterelnök. Végül — február 23-án — az 
ellenzék, Széli, és a Szabadelvű Pártból kilépett vezető politikusok — Andrássy, 
Szilágyi, és Csáky — egy olyan kompromisszumos megállapodást létesítettek az 
ellenzékkel, amely szerint az ellenzék nem akadályozza tovább a gazdasági kiegye-
zés megkötését, és elfogad egy mérsékelt — az obstruálás lehetőségét továbbra is 
meghagyó — házszabályreformot, a kormánypárt viszont lemond a házszabályok-
nak az obstrukciót lehetetlenné tévő megszigorításáról. A jövőben a házszabályo-
kat csak pártközi megállapodással lehet módosítani. Ugyanakkor a Szabadelvű 
Párt vállalta azt is, hogy az új kormány tető alá fog hozni egy olyan új törvényt, 
amely a választási visszaélések megakadályozása érdekében a választások feletti 
bíráskodást a kúria hatáskörébe utalja át.81 Végzetes hiba volt azonban, hogy ezt 
a kompromisszumot Andrássy és barátai „disszidensekként" írták alá, ugyanis 
Tisza és hívei ennek következtében a későbbiekben ezt nem tekintették kötele-
zőnek magukra, és általában a Szabadelvű Pártra nézve. így 1899. február 26-án 
megalakult a Széli Kálmán-kormány, és Andrássy és barátai ezután visszaléptek 
a kormánypártba, amely persze meglehetősen vegyes érzésekkel fogadta őket. 
Velük együtt lépett be a pártba a volt nemzeti párt is, amelynek fő követelését, 
a magyar katonai akadémiát Bánffy közben megvalósította. 1899 szeptemberében 
Andrássy — feltehetően a béke létrejötte körüli fáradozásait honorálandó — meg-
kapta a titkos tanácsosi címet a királytól. 
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П . 
A VEZÉRI SZEREP FELÉ 

A Széli-kormány létrejötte nem kis részben az Andrássy által kezdeménye-
zett és Bánffy bukását eredményező pártbomlasztási akció eredménye volt, amely 
nagyban emelte Andrássy súlyát és tekintélyét a magyar politikai életben. Széli 
Kálmán korszaka a , jog, törvény, igazság" jelszavával indult, a gyakorlatban ez 
az ellenzékkel való megbékélést, az engedmények politikáját, tehát Andrássy irány-
vonalának az érvényesülését jelentette. Ennek teljesen megfelelt a miniszterelnök 
Bánffyéval teljesen ellentétes egyénisége is, ironikus modora és vezetési stílusa, 
amely miatt a „Zephyr" gúnynevet kapta. 

Egyszersmind Széli a magyar politikát egyre erőteljesebben befolyásoló 
agrár-merkantil ellentét kérdésében is kompromisszumra, a — már a Bánffy-féle 
választásoknál háttérbeszorított, és éppen ezért sértett — agráriusok megbékíté-
sére törekedett. 

Mégis akadt olyan történetírói felfogás is, amely szerint Andrássy ebben az 
időszakban a magyar politikában „háttérbeszorult", és a közélet helyett a tudo-
mányos tevékenység felé fordult.82 Való igaz, hogy a kiegyezés-könyvet követő 
néhány éves szünet után Andrássy tudományos tevékenysége ebben az időszakban 
újra lendületet vett. A Széll-éra alatt tartotta akadémiai székfoglalóját (1900-ban 
„Miként tartotta fenn Magyarország a középkorban alkotmányos szabadságát?" 
címmel), és írta meg legnagyobb munkája „A magyar állam fennmaradásának és 
alkotmányos szabadságának okairól" három kötete közül az elsőt. Ugyanezekben 
az években vállalt Andrássy elnöki posztot a Társadalomtudományi Társaságban, 
a szerveződő polgári radikális progresszió ekkor még konzervatív-liberális eleme-
ket is tömörítő szervezetében. Mint ismeretes, az ún. „Pikler-hecc", és a „kereszt-
kampány" — a konzervatív egyetemi ifjúságnak a progresszív értelmiség ellen 
indított támadása — után a Társadalomtudományi Társaság mindinkább a polgári 
radikális, sőt, szocialista beállítottságú értelmiség szellemi műhelyévé vált. And-
rássy e folyamat elején foglalta el a TTT. elnöki székét, és beköszöntőjében állást 
foglalt a tudomány teljes szabadsága mellett.83 Inkább formális, mint tényleges 
irányítása alatt a társaság balratolódása egyre erősödött, és ez végül Andrássy és 
a TTT. szakításához vezetett.84 Hasonlóképpen sok időt fordított közismert mű-
gyűjtő, művészetpái-toló tevékenységére is. 

A közéletből való „visszavonulásról" azonban nem volt szó, csak arról, hogy 
Andrássy — feltehetően még mindig az 1892-es emlékezetes „felsülésének" em-
léke miatt — továbbra is tartózkodott — egy eset kivételével — a parlamenti 
szerepléstől. De a miniszterelnök minden úton-módon kereste a barátságát, igye-
kezett tekintélyét a párt előtt megerősíteni, sőt, sokszor célozgatott arra, hogy 
úgy látja, Andrássy lehetne az ő megfelelő utóda. A „vezéri" szereptől azonban 
Andrássy — levelei és a kortársak tanúsága szerint — sokáig ódzkodott, a sze-
repléstől való viszolygása és kényelemszeretete, a személyiségében úgy látszik mélyen 
gyökeredző hajlam a passzivitásra, útját állta annak, hogy erre törekedjék.85 

Széli kormányalakítása után a kibővült Szabadelvű Párt egysége már csak 
látszólagos volt. A Szabadelvű Pártnak Bánffy mellett kitartó „ortodox" gárdája 
rossz néven vette az ellenzéknek tett apró engedményeket, de még inkább azt, 
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hogy Széli úgyszólván csak a volt nemzeti pártiakban és Andrássyban bízott 
meg.86 A régi szabadelvűek és a visszalépett disszidensek, illetve a volt nemzeti-
pártiak közötti feszültség megmutatkozott már 1899 novemberében, amikor ki-
derült, hogy Széli ugyan pártkérdéssé kívánja tenni a kvóta megszavazását, azon-
ban lehetővé akarja tenni a Ház üléséről való távolmaradást (tehát a szavazás 
előli kitérést) Horánszky Nándornak és Apponyinak, a volt nemzeti párt vezető 
egyéniségeinek, illetve esetleg általában a volt nemzetipártiaknak is. A „régi 
gárda", amelynek azt is tapasztalnia kellett, hogy Széli a pótválasztásokon kizá-
rólag a régi nemzeti párt, a disszidensek és a néppártiak köréből kikerült képvi-
selőket „hoz be", érthető módon úgy érezte, hogy a Széli-kormány egyrészt egye-
dül őellenük alkalmazza a ,jog, törvény igazság" jelszavát, meggyengítve parla-
menti pozícióikat, másrészt rájuk kívánja hárítani a népszerűtlen döntések ódiu-
mát. Nem nyugtathatta meg őket a Széli alatt végrehajtott házszabályreform sem, 
mert az — jóllehet Andrássy bízott eredményességében — csak a technikai ob-
strukció bizonyos formáit tette lehetetlenné, és távol állt attól a következetes 
reformtól, amelynek szükségességét az obstrukció letörése érdekében Tisza István 
továbbra is sürgette. 

Széli kormánya alatt — 1901 júniusában — Szilágyi végre megalkotta a 
képviselői összeférhetetlenségről szóló törvényt. Együtt a volt nemzetipártiakkal, 
Andrássy — jóllehet közben ő maga is összeférhetetlenségi eljárásnak volt kitéve 
— továbbra is lelkesen támogatta az — elsősorban a Tisza-csoport pozíciói ellen 
irányuló — összeférhetetlenségi mozgalmat, csak attól tartott, hogy Tisza annak 
ellenzéket fog csinálni, mert, mint írta „fedezni akarta panamista barátait". Azonban 
az Andrássyval folytatott tárgyalás után Tisza beérte azzal, hogy a törvény mér-
séklését követelje, ugyanis Széli is az összeférhetetlenség szigorításának híveit 
támogatta, vele pedig Tisza nem kívánt szakítani.87 

1901 őszén került sor a választásokra, amelyek — szöges ellentétben a 
Bánffy-féle választással — a tiszta választás példáiként kerültek be a politikai 
köztudatba. Ezen a választáson a korábbinál erőteljesebben jelent meg az agrá-
riusok és a merkantilisták közötti ellentét, gróf Károlyi Sándor ún. „gönci leve-
lének" nyomán. Mivel Károlyi és a többi agráriusok Apponyi bizalmas hívei közé 
tartoztak, míg a Szabadelvű Párt régi gárdája túlnyomórészt a gazdasági libera-
lizmus, a merkantilizmus híve volt, már csak a gazdasági életben betöltött sze-
mélyes pozícióik miatt is, ezért ez az ellentét is hozzájárult a kormánypárt további 
bomlásához. Andrássyt az agráriusok jelentkezése igencsak nehéz helyzetbe hozta. 
Gazdasági kérdésekkel egyáltalán nem szeretett foglalkozni, ha azonban mégis 
állást kellett foglalnia, akkor ezt az ortodox „manchesteri" liberalizmus szelle-
mében tette. Magától értetődő módon nem támogathatta az agráriusok mozgal-
mát, hiszen az — mint ismeretes — a mezőgazdasági érdekek védelmén túl egy-
szersmind a kibontakozó magyar kapitalizmus „romantikus antikapitalista", neo-
konzervatív, keresztényszociális, olykor antiszemita szellemiségű bírálatát is je-
lentette. Ugyanakkor azonban (mint ez az összeférhetetlenséggel kapcsolatos ál-
lásfoglalásából is kitűnt) Andrássy ellenszenvvel figyelte a Tiszák alatt kibonta-
kozó tőkés modernizáció etatista tendenciáit is, mert az állam növekvő gazdasági 
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szerepétől féltette az állampolgár szabadságát, és nem kis részben ezzel magya-
rázta a magyar parlamentarizmus visszásságait is. Emlékirataiban így írt erről: 

,,A magyar állam és társadalom történelmi jellege, a teljes decentralizáltság 
volt, 1867 óta azonban lassan minden központosul. A gazdasági élet, az admi-
nisztráció, a vasúti forgalom, mind Budapestre vezet és Budapestről indul ki. A 
politikai hatalom a kormány kezében van... Napról-napra több egyén egziszten-
ciája függ a kormánytól. 

Egyes bankok hatalmi körébe kerül csaknem az egész magyar közgazdaság, 
és a bankok befolyása az uralkodó párt rendelkezésére áll. Hiába népszerű az 
ellenzék, a hatalmat ezen egyenlőtlen fegyverek miatt nem bírja megszerezni." 
(„A diplomácia és a világháború", 136. o.) 

Ez a kétirányú elhatárolódás, úgy a Tiszák által szorgalmazott, az állam 
által vezérelt kapitalista fejlődéstől, mint az agráriusok újkonzervatív programjá-
tól, hozzájárult ahhoz, hogy Andrássy — nagy tekintélye és súlya ellenére — 
továbbra is kissé elszigetelt maradt a magyar politikában. 

A választásokon Andrássy ezúttal a losonci választókerületben indult. 1901. 
IX. 18-án megtartott programbeszédében — ugyanekkor beszámolóját megtartó 
öccséhez hasonlóan — hangsúlyozta a korábbi évek jelentős eredményeit, minde-
nekelőtt a választások feletti kúriai bíráskodás és általában a tiszta választások biz-
tosítása fontosságát húzva alá. Kitért azonban az agráriusok szervezkedésére, 
ahol — az említett szempontokra való tekintettel — középutas álláspontot kép-
viselt. Egyfelől elhatárolta magát Tiszáék az agrárkérdésben vallott nézeteitől, 
másfelől kifejtette: sajnálatosnak tartja az agráriusok (Károlyiék csoportjában való) 
külön szervezkedését, tekintve, hogy az általuk követelt protekcionista eszközök-
kel éppen a magyar mezőgazdaság ausztriai piacát kockáztatjuk, és ezzel azt, amit 
ő is gazdasági fejlődésünk jelen szakaszában a legfontosabbnak tart: a mezőgaz-
daság fejlesztését.88 Andrássy ekkor is — éppúgy, mint később, a koalíció bomlá-
sának időszakában — az önálló vámterűlet ellen foglalt állást, jóllehet tisztán 
pragmatikus-célszerűségi, nem pedig közjogi megfontolásokból. Már kiegyezés-
könyvében is hangsúlyozta, hogy a külön vámterületet a kiegyezés nem zárja ki. 

A választás ezúttal is ellenjelölt nélkül ment végbe, Andrássyt 1901. október 
3-án egyhangúan választották Losonc képviselőjévé. Az új — sok tekintetben meg-
változott arculatú — képviselőházban Andrássy híveinek csoportja kibővült gróf 
Hadik Jánossal, aki a későbbiekben legbizalmasabb emberei közé tartozott. Meg-
jelent a Házban az új, kizárólag Budapesten működő Demokrata Párt egyedüli 
képviselőjeként a liberális zsidó polgárság képviselője, Vázsonyi Vilmos is, aki pá-
lyafutása első szakaszában szintén minden módon Andrássy barátságát kereste. 

Habár a Széli-időszak viszonylagos nyugalma, a közjogi kérdések körüli harc 
elcsitulása ezidőtájt úgy tűnt, hogy módot ad arra, hogy az Ausztriához való vi-
szony helyett más nemzeti problémák — a nemzetiségi kérdés, és a külpolitika 
— kerüljenek a politika fókuszába, ez a helyzet nem tartott nagyon sokáig. Széli 
engedékeny rezsimjét a Szabadelvű Párt militánsai már 1902 tavaszán nagyon 
megelégelték, az 1902-es delegáció ülésein pedig — e testület szokásos „békés" 
hangulatától eltérő módon — heves vita volt várható, mert a monarchia katonai 
körei a véderő további — Magyarországtól jelentős áldozatokat kívánó — fejlesz-
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tését tervezték, a függetlenségi szélsőbal viszont keresztülvitte Széli Kálmánnál, 
hogy a delegáció ülésein megjelenhessenek az oda nem tartozó képviselők is, ami 
viszont az uralkodót nagyon bántotta, és egyesek a delegációs intézmény bomlá-
sának kezdetét látták benne. A delegáció elnökévé ezúttal Andrássyt választották, 
aki így természetesen a vitában nem vehetett részt. Elnöki funkcióját azonban 
igyekezett pártatlanul betölteni, és a delegáció berekesztő ülésén, 1902. június 
5-én, miközben ő is aláhúzta, hogy a hadsereg által kívánt költségek komoly ál-
dozatot jelentenek Magyarország számára, mégis elsősorban a vitában résztvevő 
mindkét tábor — kormánypárt és ellenzék — közös hazafiságát, és királyhűségét 
domborította ki. 

Széli rezsimjének igazi válságát az 1902 októberében Fejérváry honvédelmi 
miniszter által beadott újonclétszám-emelési javaslatok robbantották ki. A javas-
latok a kormánypártban is kiváltottak egyesek — elsősorban Apponyi és hívei, és 
kisebb mértékben Andrássyék — ellenzését, és ez a mozgolódás az ellenzék fi-
gyelmét is felhívta a javaslatra, annál is inkább, mert a függetlenségi ellenzék — 
amely az 1901-es választásokon létszámában megnőtt, és sok becsvágyó, a parla-
menti küzdelmekben érvényesülni akaró fiatal képviselővel gyarapodott — egyre 
rosszabbul érezte magát abban a passzív pozícióban, amelyet Széli kormányzásá-
nak kezdete óta elfoglalt. Az első — az indemnités elleni — obstrukciót Szélinek 
még sikerült leszerelnie, amikor azonban 1903 januárjában a Ház tárgyalni kezdte 
az újoncjavaslatokat, megkezdődött a bukásához vezető újabb obstrukciós hullám. 

Tevőlegesen járult ehhez hozzá Apponyi, aki ekkor a képviselőház elnöke 
volt, és aki egy, a kormányhoz intézett emlékiratában azt követelte, hogy az 
újonclétszám felemelését tegyék függővé bizonyos, a hadseregre vonatkozó nem-
zeti követelések teljesítésétől... Ezekben a követelésekben, melyek nem a dualiz-
mus megváltoztatását, csak annak az alapvetően osztrák-német jellegű hadsere-
gen belüli következetes érvényesítését célozták, tulajdonképpen semmi teljesíthe-
tetlen nem volt. Az utókor számára sokszor érthetetlennek tűnik, hogyan vezet-
hettek el a világháború előtti magyar politika legsúlyosabb, évekig húzódó válsá-
gához. Valójában arról volt szó, hogy a közös hadsereg kérdésében összeegyeztet-
hetetlen törekvések csaptak össze. Ahogyan visszaemlékezéseiben Andrássy meg-
fogalmazta: ,,A la longue lehetetlen volt feltételezni, hogy a nemzet fiait oly had-
seregbe küldje, melyben a specifikus magyar hazafiasságot háttérbe kellett volna 
szorítania, egy mondvacsinált közös érzés kedvéért oly hadseregbe, melyben a 
magyar nyelv és a magyar zászló nem foglalja el az őt megillető helyet" (134. o.). 
A közös hadsereg igazában német nyelvű és osztrák szellemiségű hadsereg, az 
„összbirodalmi" szellemiség utolsó fellegvára volt, ezért a kor magyar közvélemé-
nye adott formájában indokoltan érezhette nemzeti szuverenitásunkat sértő in-
tézménynek. Ugyanakkor azonban éppen mivel az önálló nemzeti burzsoáziák 
kialakulása, a nagy tömegek politikai ébredése, és a modernizáció keltette társa-
dalmi feszültségeknek a nacionalista indulatok erősödésében való lecsapódása fo-
kozatosan aláásta a dualizmus társadalmi bázisát, a bomladozó struktúra egysé-
gének ezt az utolsó alapját Ferenc Józsefnek és a Monarchia vezető köreinek 
minden áron védelmezniük kellett mindenfajta reform ellenében. 
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Apponyi újabb nemzeti követelésekkel való fellépése megütközést keltett 
Bécsben, annál is inkább, mert félő volt, hogy a függetlenségi párt majd indíttatva 
érzi magát még messzebb menő követelésekkel Apponyit túllicitálni. Ez pedig 
nagyon gyorsan be is következett: a függetlenségi párt határozata kimondta: a 
létszámemelés „átengedésének"feltétele a katonai szolgálat lerövidítése, a magyar 
szolgálati nyelvnek a magyar ezredekben való behozatala, a magyar ezredek Ma-
gyarországon való elhelyezése. A szabadelvű párt január 23-i értekezletén Fejér-
váry által kilátásba helyezett engedmények megnyugtatták Apponyiékat, de nem 
a függetlenségieket, akik ettől kezdve elsősorban a magyar vezényszó követelését 
állították propagandájuk középpontjába. Részben azt állították, hogy az 1867. XII. 
tc. ama szakasza, amely a hadsereg „vezérlete, vezénylete és belszervezete" kér-
déseit egyértelműen az uralkodói felségjogok körébe sorolja, a szolgálati nyelv 
megállapítására való jogot nem tartalmazza — részben pedig azt a (már említett) 
értelmezést hangoztatták, hogy a kiegyezés ama meghatározása ,,a magyar had-
sereg az összes hadsereg kiegészítő része", voltaképpen azt jelenti, hogy a kiegye-
zés megalkotói magyar nyelvű hadsereget akartak volna... Megkezdődött tehát az 
újabb függetlenségi obstrukció, amelynek a veszélyességét növelte, hogy Apponyi 
— házelnökként — csak felemásan szállt szembe vele. 

Tekintve, hogy a Széli-kormány költségvetési megbízatása 1903 áprilisában 
lejárt, az obstrukció újabb „exlex" állapottal és kormányválsággal fenyegetett. 
Míg azonban Széli rezsimjének ellehetetlenülése Tisza Istvánban azon meggyő-
ződést érlelte meg, hogy az élet őt, az obstrukció letörésének élharcosát igazolta 
Széllel szemben, és hasonló felfogásra jutott maga a király is, addig Andrássy — 
akinek miniszterelnöksége most is többször felmerült — kitartott az engedmények 
politikája mellett. 

Kétségtelen persze, hogy február 5-i nagy parlamenti beszédében szembe-
szegült az ellenzékkel. Egyrészt visszautasította a kiegyezési törvény általuk adott 
értelmezését, másrészt rámutatott arra, hogy a függetlenségi követeléseket nem 
lehet megvalósítani a közös hadsereg keretében. Önálló hadsereg nélkül nem le-
hetséges a magyar vezényszó sem, a nyelvi kérdés bevitele bábeli zűrzavart te-
remtene a hadseregben. (Beszédének eme kitétele miatt kapta azután Andrássy 
a „babiloni gróf ' gúnynevet az ellenzéktől.) Igaz, hogy a hadsereg állapota, szel-
leme nemzeti szempontból nem kielégítő, mindazonáltal a legfontosabb, amit 
szem előtt kell tartanunk: a Monarchia nagyhatalmi állása. A keleti kérdés, és 
Oroszország pánszláv aspirációi, mondotta ezúttal, bármikor háborút jelenthetnek 
a Monarchia számára. A beszéd nemcsak Andrássy közjogi jártasságát, de azt is 
mutatta, hogy egyre inkább lekötik — és aggasztják — a külpolitika, és minde-
nekelőtt a Balkánon folyó hatalmi átrendeződés kérdései.89 

Az ellenzék nevében Okolicsányi László válaszolt. Előhozta, hogy az idősebb 
Andrássy is azt állította már, hogy a hadsereg az általános védkötelezettség be-
vezetése óta többé nem izolált keret, a katonák szolgálati idejükön kívül egyszerű 
•állampolgárok, akiktől nem lehet elvárni, hogy hazafias érzésüket mintegy „ott-
hon hagyják". Andrássy is elismeri, hogy a közös hadsereg magyar része végül is 
magyar hadsereg, vagy legalábbis azzá kell lennie, de nyilvánvaló, hogy magyar 
hadsereg magyar nyelv nélkül abszurditás. A nagyhatalmi állásra vonatkozó fej-
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tegetésekkel viszont az a probléma, hogy a Monarchia már ma is inkább csak 
amolyan „tiszteletbeli" nagyhatalom Európában, ha viszont ez nem így van, és a 
külpolitikai helyzet megnyugtató, akkor miért a hadsereg erősítése, miért nem a 
békés termelésre fordítjuk az ország erőforrásait? Szomorúnak mondotta, hogy 
Andrássy úgy beszélt, ahogyan, és hozzátette: reméli, nem egészen úgy gondol-
kodik, ahogyan beszél. Március 5-én hasonló szellemben utasította vissza And-
rássy érveit Eötvös Károly, kifejtvén, hogy a nagyhatalmi állás nem pontosan 
meghatározható, és hangsúlyozva, bármiben is álljon a nagyhatalmi pozíció, azért 
az országnak függetlenségét és jólétét feláldozni nem szabad. 

Tisza viszont február 21-én elhangzott beszédében teljes mértékben azono-
sította magát Andrássynak a nagyhatalmi állásról szóló fejtegetéseivel, sőt, amikor 
egy függetlenségi gúnyosan közbekiáltott: „Egy húron pendülnek!", higgadtan 
azt válaszolta: „Igen, egy húron pendülünk, ha úgy tetszik. En a magam részéről 
készséggel kijelentem, hogy annak a beszédnek, amelyet gróf Andrássy Gyula 
tisztelt barátomtól itt hallottunk, minden szavát készséggel aláírom." 

Miközben azonban a két politikus a nyilvánosság előtt vállvetve igyekezett 
megvédeni az újoncjavaslatokat, a színfalak mögött ellentétes irányban politizál-
tak. Andrássy arról volt meggyőződve, hogy a javaslatok felületesek, balszeren-
csések,90 és csak azért fogadta el a létszámemelést újabb nemzeti koncessziók 
nélkül, és kísérelte meg erről a nemzeti közvéleményt meggyőzni, mert félt a 
katonai engedményekkel járó küzdelmektől, és mert úgy gondolta, hogy a ma-
gyarság legfőbb érdekét, azt tudniillik, hogy a magyar katona magyar érzésú és 
származású tisztek alatt szolgáljon, a fennálló alapokon is el lehet érni.91 Eközben 
pedig folyamatosan sürgette, hogy a közös hadsereg vezetése valósítsa meg lega-
lábbis azokat az elvi engedményeket a katonai kérdésben, amelyek megadását 
Ferenc József kilátásba helyezte: tudniillik a közös hadsereg jelvényeinek és az 
általa használt címernek a magyar igényeknek megfelelő módosítását, és a közös 
hadseregben szolgáló magyar tisztek magyar ezredekhez való áthelyezését. Ügy 
vélte, hogy ezek megadását Tisza akadályozza, ő az, aki a „keményebb" állás-
pontra ösztönzi a királyt. Ez a gyanúja nem volt megalapozott, Tisza éppúgy 
kívánta a címerkérdés és az áthelyezések rendezését mint ő, csakhogy ezeket nem 
tekintette az obstrukció megszüntetésére alkalmas elvi engedménynek,9- hanem 
az obstrukciót lényegében mindenfajta újabb nemzeti vívmány nélkül kívánta 
letörni. Március elején már nyíltan közölte Széllel, hogy amennyiben az exlex-ál-
lapot az obstrukció következtében megérleli ennek szükségességét, szembe fog 
fordulni a kormánnyal. 

Andrássy és Széli ezzel szemben kitartottak az ellenzékkel szembeni „pasz-
szív rezisztencia" álláspontján. Andrássy ezzel kapcsolatos nézeteit egy külön ta-
nulmányban fejtette ki március elején, Bródy Sándor „Jövendő" c. folyóiratá-
ban.93 Egyrészt hangsúlyozta, hogy míg a választási erőszakoskodás révén létre-
jött Bánffy-féle többséggel szemben az obstrukció indokolt lehetett, a Széll-kor-
mánnyal szemben, mely többségét tiszta választásoknak köszönheti, megenged-
hetetlen fegyver, a „liberum vétó", a többséggel szembeni kisebbségi ellenállás 
anarchikus szellemét idézi fel, amellett, mivel megbéníthatja az államgépezet nor-
mális működését, millióknak okozhat kárt. Ugyanakkor aláhúzta azt is, hogy a 
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Ház feloszlatása nem lehet megoldása a válságnak, mert a függetlenségi pártot 
megsemmisíteni nem lehet „természetes és mély gyökerei vannak a nemzetben", 
és a bejövő kisebbség megint csak obstruálna. Végül a házszabályok szigorításától 
is óvott, tekintve, hogy ez esetben a többség uralma korlátlanná válnék, ami Ma-
gyarországon végzetes lenne. Közös intézményeink vannak Ausztriával, és ezért 
„megvan az elméleti lehetőség rá, hogy idegen érdek domináljon a kormányzat-
ban". Andrássy nem mondja ki természetesen, de nyilvánvalóan attól tartott, ami 
ekkor már aggasztotta az egész magyar közvéleményt, hogy tudniillik Ferenc Fer-
dinánd trónörökös és köre a Monarchia olyan átalakítását tervezik, amely a ma-
gyar államot legalábbis alárendelné valamilyen közös „nagy osztrák" állami szu-
verenitásnak., és vele a dualizmust felszámolni kívánó „nagy osztrák" irányzat 
befolyása válik uralkodóvá a Monarchiában. Adott esetben létrejöhet egy, az ilyen 
törekvéseket kiszolgálni kész kormánytöbbség, és akkor a nemzet egyetlen fegy-
vere a kisebbség obstrukciója marad. Éppen azért annyira elítélendő a jelenlegi 
obstrukció, mert „az obstrukció igénybevétele rendes parlamentáris küzdelmi esz-
köz gyanánt lehetetlenné teheti, hogy hozzája folyamodjunk, ha egyszer valóban 
szükség volna reá.", hiszen államközösségben élve Ausztriával, és óriási lévén a 
kormány hatalma, elméletileg meg van az eshetősége „a többség könnyen öncé-
lúvá teheti saját érdekét, és egyoldalú szenvedéllyel gázolhat a közérdekben". 
Andrássynak erre a gondolatgazdag tanulmányára végül is az áll, amit Tisza mon-
dott egy ízben róla:, hogy ti. Andrássy mindig elítélte az obstrukciót, de mindig 
le akarta fogni azt a kezet, amely véget akart vetni annak. 

Április-május folyamán — mikor Széli bukása már egyre valószínűbb volt 
— a király és tanácsadói (mindenekelőtt az újoncjavaslatok kidolgozója, Fejérváry, 
aki az obstrukció uralmát tarthatatlannak érezte) már Tiszát szerették volna 
miniszterelnöknek megnyerni, de a Szabadelvű Párt többsége — beleértve még 
a vele enyhén szólva nem szimpatizáló Bánffy Dezsőt is — Andrássyt gondolták 
a legplauzibilisebb utódjelöltnek,94 mégpedig valószínűleg azért, mert ő a közvé-
lemény szemében nagyobb rokonszenvnek örvendett Tiszánál. Május végére a-
zonban úgy látszik, személye végleg lekerült a napirendről.95 Tisza viszont — 
népszerűtlensége tudatában — először nem akart vállalkozni, és önmaga helyett 
Khuen-Héderváry Károlyt javasolta. A bán azonban az 1894-95-ös krízishez ha-
sonlóan - megint csak húzódozott a feladattól, és miután június 3-án végleg nemet 
mondott, Tisza rászánta magát a kabinetalakításra. Június 16-án Széli a parla-
mentben bejelentette a kormány lemondását. Ferenc József Bécsbe hívatta a po-
litikai élet vezető személyiségeit, Tisza kabinetalakításának elfogadtatása céljából. 
A Tisza-féle kabinetalakítás szorgalmazói azonban elkövették azt a hibát, hogy a 
kabinetalakítási tervet Andrássyval és csoportjával nem egyeztették.96 Amikor 
Tisza a megbízással a zsebében Budapestre érkezett, a Szabadelvű Párt — a volt 
nemzetipártiak, és Andrássy csoportjának fellépése hatására — egyértelmű ellen-
szenvvel fogadta, amellett azt az elképzelését, hogy az újoncjavaslatokat minden-
fajta nemzeti vívmány nélkül keresztülvigye, saját lelkes hívei sem merték felvál-
lalni.97 Hasonlóképpen riadalmat váltott ki, hogy Tisza kijelentette: az obstruáló 
ellenzékkel szemben kész akár karhatalmat is bevetni. Ezért Tisza kénytelen volt 
meghátrálni, és a megbízást visszaadni. A miniszterelnök így mégiscsak a Szabadelvű 
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Párt Tiszával szembenálló csoportjai szemében is elfogadható Khuen lett. Azon-
ban válaszul Andrássyék és a Nagy Ferenc vezette volt nemzetipártiak fellépésére, 
Khuen kormányalakításával egy napon a párt kemény magja, az ún. „ó-szabadel-
vűek" is külön frakciót alakítottak, amely határozatban leszögezte, hogy célja egy 
határozottan szabadelvű, és a kiegyezéshez „minden kétértelműséget kizáró 
módon" ragaszkodó kormány létrehozása. Ezzel a kormánypárt egysége végleg 
névlegessé vált. 

A pártonkívüli — bár természetesen szilárdan dinasztikus érzelmű — 
Khuen kormánya tehát eleve csak a különböző csoportok közötti ideiglenes komp-
romisszumot jelentett. A bánnal szemben az Andrássyak nem viseltettek olyan 
ellenséges indulatokkal, mint Tisza iránt, jóllehet tájékozatlannak és határozat-
lannak tartották. Andrássy arra is kísérletet tett, hogy rokonát, Hadik-Barkóczy 
Endrét az alakuló Khuen-kormányba bejuttassa.98 Ez nem járt sikerrel, azonban 
Andrássy a budapesti politikai körökben nehezen mozgó bánnak mindvégig bi-
zalmasa és állandó tanácsadója maradt.99 

Khuen kormánya el kellett, hogy vesse Tisza ambícióját, az obstrukció le-
törését. Ehelyett megegyezésre törekedett az ellenzékkel. Kossuth Ferenc, a füg-
getlenségiek kompromisszumkészségéről ismert vezére és Khuen között június 
24-én létre is jött egy megállapodás, amely szerint a függetlenségiek átengedik a 
rendes újoncjutalékot, cserébe viszont a kormány lemondta az újonclétszám fel-
emeléséről. Azonban már június 30-án, az új kormány parlamenti bemutatkozá-
sakor kiderült, hogy az ellenzék egy jelentős része, mindenekelőtt az Ugrón Gábor 
vezette szakadár függetlenségiek, valamint a Kossuth-párt türelmetlenebb tagjai, 
nem hajlandóak ezt a megállapodást betartani, és nemzeti vívmányok nélkül a 
rendes jutalék megszavazása ellen is obstruálni fognak. 

Már négy hete folyt a vita az új kormány programnyilatkozata körül, amikor 
egy Papp Zoltán nevű képviselő bejelentette, hogy őt meg akarták vesztegetni, 
pénzt kínáltak neki, ha nem vesz többé részt az obstrukcióban. Andrássy presz-
sziójára Khuen elfogadta, hogy az ügyben parlamenti vizsgálóbizottságot küldje-
nek ki.100 A bizottság — amelynek Andrássy is tagja volt, és közben attól kellett 
tartania, hogy az ő személyes becsülete ellen is támadást intéznek101 — tisztázta, 
hogy Khuen a vesztegetésben ártatlan, mert azt gróf Szápáry László fiumei kor-
mányzó követte el. Khuen azonban ennek ellenére már aug. 10-én lemondott, 
mert úgy látta, hogy mivel a függetlenségi párt megszegte a maga ígéretét az 
obstrukció befejezésére, nem vezetheti tovább az ügyeket, jóllehet az új kormány 
megalakításáig kész volt helyén maradni... Augusztus 19-én a király Budapestre 
jött, hogy a 67-es politikusokkal tanácskozva megkíséreljen valamilyen kiutat ke-
resni a válságból. Szeptember elején Bécsbe kellett utaznia, de ott tovább folytatta 
a vezető politikusoknak adott audienciákat, a helyzet azonban reménytelennek tünt... 

A Khuen lemondása utáni válság idején természetesen felmerült a posszi-
bilis miniszterelnök-jelöltek között Andrássy is, akit szeptember 10-én hívott — 
teljes titokban — a király Bécsbe.102 Andrássy egyáltalán nem örült a megbízás-
nak, kínos kötelességnek tekintette, azonban ügy vélte: a kibontakozás érdekében 
el kell vállalnia azt. A kormányalakítás feltételéül azt jelölte meg, hogy Apponyi 
és Wekerle is vegyenek részt a tervezett kabinetben, míg a kombináció kiötlője, 
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Khuen-Héderváry, király személye körüli miniszter lett volna. Amikor azonban 
Andrássy — Ferenc József beleegyezésével a tarsolyában — Budapestre visszau-
tazott, és szeptember 14-én Apponyival, és Wekerlével tárgyalt,103 kiderült, hogy 
egyikük sem hajlandó a tervezett kabinetbe belépni, így Andrássy missziója ku-
darcba fulladt, amiről ő szeptember 17-én referált a királynak.104 A kormányala-
kítás meghiúsult azért is, mert bár Andrássy nem kívánta ekkor a vezényleti 
nyelv reformját, viszont engedményeket kívánt a címer kérdésére, a katonai ok-
tatásra, a tisztek áthelyezésére és a katonai büntetőeljárás nyelvére nézve, me-
lyeket azonban Ferenc József visszautasított.105 

Miközben a magyar kormányválság továbbgyűrűzött, 1903. szeptember 17-
én a galíciai hadgyakorlatok alkalmával, ottani hadiszállásán, Chlopyban a király 
hadparancsot adott ki, amely a helyzetet még jobban elmérgesítette, mert Ferenc 
József a hadparancsban deklarálta: sohasem fogja feladni legfőbb hadúri felség-
jogait, elítélte a hadsereg egységének lazítására irányuló törekvéseket, továbbá 
mert a szövegben a magyar nemzetről, mint az egységes osztrák birodalom egyik 
„néptörzséről" emlékezett meg. 

A napiparancs hallatlan felzúdulást keltett Magyarországon, amely magát 
a királyt is megdöbbentette. Előbb Khuen, majd Andrássy Bécsbe utaztak, és 
rábírták Ferencz Józsefet egy, a napiparancsot „kimagyarázó" kézirat megfogal-
mazására, és egy, a Szabadelvű Párt felé tett sajnálkozó nyilatkozatra.106 Ezután 
Andrássy indítványozta, hogy a Szabadelvű Párt mondja ki: a hadparancs további 
tárgyalásának szükségessége nem forog fenn.107 A kormányalakítással ezután 
újból Khuent bízták meg, azonban azonnal újra le kellett mondania. Körber oszt-
rák miniszterelnök ugyanis az osztrák parlamentben olyan nyilatkozatot tett, 
amely a magyar katonai követeléseket elítélve a Magyarországon minden tényező 
által elutasított ún. „osztrák közjogi álláspontot" tartalmazta, a felháborodott 
képviselőház pedig (a kormánypárt egy része is) leszavazta Khuennek a nyilat-
kozat parlamenti megtárgyalását elhalasztani kívánó indítványát. 

A Szabadelvű Párt már Khuen lemondása előtt elhatározta, hogy maga veszi 
kézbe a katonai követelések kérdését, és kilenc tagú bizottságot küldött ki köve-
teléseinek megfogalmazására. A bizottságot űgy állították össze, hogy abban nagy-
jából egyenlően legyenek képviselve a volt nemzeti pártiak, valamint a június óta 
külön frakciót alkotó „ó-szabadelvűek". Széli Kálmánnak, és Andrássynak, a fúzió 
létrehozóinak lett volna feladata a bizottságban a katonai kérdések kétféle felfo-
gása között közvetíteni, azonban mindketten inkább az ó-szabadelvűek felfogását 
támogatták. A bizottság először egy Széli Kálmán, Perczel Dezső, Lukács László 
és Andrássy nevével ellátott dokumentumban108 rögzítette a párt általános állás-
foglalását a katonai kérdésben. Eszerint a Szabadelvű Párt fenntartja, hogy a 
királynak jogában áll meghatároznia a hadsereg vezérletét, vezényletét és belszer-
vezetét, de természetesen azt is fenntartja, hogy ezt az állapotot törvényes úton, 
a király és az országgyűlés együttes döntésével módosítani lehet. Tekintve, hogy 
a király kifejtette, hogy a hadsereg fennálló szervezetének megbolygatása veszé-
lyeztetné a hadsereg harcképességét, a Szabadelvű Párt nem kívánja a nemzet 
jogainak felhasználásával a királyt rászorítani a hadsereggel kapcsolatos felségjo-
gai meggyőződésével ellentétes gyakorlására, és ezért nem veszi fel programjába 
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a nyelvkérdés reformját (a magyar vezényszót). Majd október 18-ra elkészült a 
kilences bizottság katonai programja, amely szükségesnek mondja a közös had-
seregjelvényeinek a magyar közjog szerinti rendezését, a katonai büntetőeljárás-
nak a magyar nyelv érvényesítésével való reformját, a közös hadsereg szolgálati 
kötelezettségeinek teljesítésével foglalkozó intézmények fölötti döntés átruházását 
a magyar honvédelmi miniszterre, a magyar honos tiszteknek magyar csapatokhoz 
való áthelyezését és a tisztképzés olyan fejlesztését, amely biztosítja a magyar 
csapatoknak magyar tisztekkel való ellátását. További követelések: a közöshad-
sereg tisztképző intézeteiben a tantárgyak nagy részének tannyelve a magyar 
legyen, így minden itt kiképzett növendéknek bírnia kell a magyar nyelvet, to-
vábbá a magyar csapatok összes hatóságai magyarul levelezzenek a magyar ha-
tóságokkal. Más katonai kérdések, így a szolgálati idő, a póttartalékosok stb. egy 
későbbi véderőtörvény által rendezendőek. 

Eközben újrakezdődtek a tárgyalások az új kormányról. Szóbakerült Tisza, 
Andrássy, és Lukács László. Az Andrássy-kabinet már október 12-én kiesett a 
lehetőségek sorából, magának Andrássynak a vonakodása, és a politikai jövőt illető 
pesszimizmusa miatt.109 Andrássy a király által megadni kívánt engedményeket 
ekkor már kevésnek vélte, ilyen alapon sikert nem remélt, és inkább Tiszát biz-
tatta kormányalakításra. A tárgyalások felgyorsultak a kilences bizottság prog-
ramjának elkészülte után. Ekkor már Andrássy nem került szóba, hanem az el-
sődleges jelölt Tisza volt. A király a kilences bizottság programján bizonyos mó-
dosításokat kívánt, de a bizottság október 22-én fenntartotta álláspontját. Ezután, 
okt. 26-án kapott kormányalakítási megbízást Tisza. Mielőtt Bécsbe fölment 
volna, felkereste Andrássyt és biztosította róla, hogy nem fog vállalkozni a kilences 
bizottság programjának végrehajtása nélkül. Andrássy azonban nem hitt sem 
Tisza személyes, sem levélben adott bizonykodásainak, hanem meg volt győződve 
arról, hogy Tisza titokban sürgőnyöztetett a királynak,110 hogy kész a program 
módosítása alapján is kormányt alakítani. Megalapozott volt-e ezen gyanúja, azt 
nem tudjuk, mindenesetre Tisza ezt a gyanúsítást mindig a leghatározottabban 
visszautasította. A kormányalakítási megbízással a zsebében hazaérkezve, Tisza 
az október 28-29-i pártértekezleten rávette a pártot arra, hogy két ponton mó-
dosítsa a kilences bizottság programját. Az egyik módosítás a 4. pontot érintette: 
ennek szövegéből kimaradt az, hogy a magyarországi tisztképző intézeteknek le-
hetőleg magyar állampolgár tisztek vezetése alatt kell állaniuk, és az, hogy a 
magyai- állampolgárokra nézve a magyar nyelvtudás a tiszti kinevezés előfeltétele 
legyen. A másik módosítás a 8. pont szövegét változtatta meg olyan módon, hogy 
kimondta: a jelenlegi állapot nem egyszerűen a kiegyezés által elismert felségjo-
gokon, hanem kifejezetten az 1867. XII. tc. 11. §-án nyugszik: vagyis az uralkodó-
nak e törvénycikk szerint kifejezetten joga van meghatározni a hadsereg vezérleti 
és szolgálati nyelvét. Ez a fogalmazás a kiegyezési törvény Apponyi-féle értelme-
zésének nyílt tagadása volt, amint azt Tisza el is ismerte. Az értekezleten Apponyi, 
mint a bizottság programjának megcsonkítását, visszautasította Tisza módosítá-
sait, azonban lényegében magára maradt. Széli a módosítások mellett beszélt, 
Andrássy viszont hallgatott. A módosítások elfogadtatása után Tisza megalakít-
hatta a maga kormányát.111 
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Andrássy el volt keseredve, úgy vélte, a végül megszületett katonai reform-
programmal a király és a bécsi hadvezetőség „későn és keveset adtak", azonban 
végül is nem kívánta a két módosítás miatt útját állni a végre-valahára megvaló-
sult politikai kibontakozásnak.112 A későbbiekben azt állította, hogy balszeren-
csésnek tartotta Tisza kabinetalakítását, részben mert Tiszát a kormánypárt és 
a szabadelvűpárt már egyszer visszautasította, részben pedig mert a kormány-
pártnak a kilences bizottság programjából is engednie kellett. A Tisza-kormány-
ban nem is szerepelt senki Andrássy hívei közül. Azonban a nyílt szakítást min-
denesetre el akarták kerülni.113 

Az ellenzék Tiszát azonnal heves ellenkezéssel fogadta, előbb a kormány-
nyilatkozat, majd ennek megszavazása után az űjoncjavaslatok ellen obstruálva. 
Andrássy és csoportja (akiket a napisajtó ezidőtájt egyre inkább a „kaszinó-párt", 
vagy „kaszinó-csoport" néven emlegetett, legtöbbjük arisztokrata voltára utalva), 
rendszerint távolmaradtak ez időben a Ház üléseiről, közönnyel figyelték Tisza 
küzdelmét az obstrukcióval. Ennek a magatartásnak a magyarázata valószínűleg 
ugyanaz lehetett, ami Andrássy a kormányalakítástól való húzódozásának, majd 
a Tisza-kormány megalakulása előtti pártértekezleten tanúsított passzív maga-
tartásának. Széli, majd Khuen kudarca nyilvánvalóvá tehette Andrássy számára, 
hogy az engedékeny 67-es politikusok nem tudják leszerelni az obstrukciót, viszont 
nem is tudnak olyan nemzeti vívmányt kiverekedni Ferencz Józsefnél, amely al-
kalmas volna az ellenzék megbékítésére. Valószínűleg úgy vélte, az ő ideje akkor 
jön el, ha az obstruáló ellenzék és az azt erőszakosan megrendszabályozni akaró 
Tisza (és persze a mögötte álló uralkodó) belátják, hogy nem bírnak egymással, 
kompromisszumot kell kötniük. 

Tisza az obstrukció letörése érdekében keresztül akarta vinni, hogy a kép-
viselőház ún. párhuzamos (a déli órákban és este tartott) üléseket tartson. Appo-
nyi és csoportja azonban ezt a házszabályok súlyos megsértésének tekintette. A 
párhuzamos ülések tartása gondolatának Tisza meg akarta nyerni Andrássyt is, 
akiről úgy tudta, híve ennek az elképzelésnek.114 A valóságban Andrássy, bár nem 
gondolta, hogy a párhuzamos ülések gondolata sérti a házszabályt, ódzkodott azok 
bevezetésétől, már csak azért is, mert az ellentétes volt az ellenzékkel a Széli-
kormány alakulásakor aláírt paktummal, amelyet ő is aláírt. Budapestre érkezve 
igyekezett közvetíteni Tisza, és Apponyi között ebben a kérdésben, de nem tudta 
megakadályozni Apponyi és barátai kilépését a pártból. Andrássy csoportja bent 
maradt a pártban, de a párhuzamos ülések bevezetését megszavazó parlamenti 
ülésről megint csak távolmaradtak.115 

Az ellenzék főereje, a függetlenségi párt, Kossuth Ferenc vezetésével decem-
ber 5-én békét kötött Tiszával, beszüntetve az obstrukciót két engedmény: a pár-
huzamos ülésekre vonatkozó határozat visszavonása, és annak képviselőházi ha-
tározattal való kimondása ellenében, hogy Magyarországon minden jognak és így 
a védszervezetben a vezérleti és vezényleti nyelvre vonatkozó jognak, tehát a 
királyi felségjogoknak is a törvényhozás a forrása. De a többi ellenzékiek, az 
Ugron-párt és a néppárt folytatták az obstrukciót, ezért az újoncjavaslatokat még 
1904. január végére, amikor a Házat el kellett napolni, sem tudták letárgyalni. 
Amikor március elején a Ház újból összeült, Tisza már egyenesen a házszabályok 
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— ideiglenes — szigorítását javasolta. Várható volt, hogy ezzel szemben a Kos-
suth-párt is ismét obstrukcióba fog lépni, de miután a képviselőház március 10-én 
elhatározta, hogy Tisza indítványát tárgyalás alá fogja venni, hirtelen fordulat 
következett. Thaly Kálmán, a Kossuth-párt tiszteletbeli elnöke arra kérte a kor-
mányt, hogy annak fejében, hogy az ellenzék összes tagjai garantálják az újonc-
törvény „hirtelenében" való keresztülbocsátását, vonja vissza a házszabályszigo-
rításra vonatkozó indítványát. Tisza ezt az ajánlatot elfogadta, így jött létre a Ház 
pillanatnyi békés hangulata hatására „Thaly békéje". 

1904 őszén Tisza — sokak meglepődésére — az ekkor teljesen békésen vi-
selkedő ellenzékkel szemben ismét szőnyegre hozta a házszabály megszigorításá-
nak kérdését. Október 7-én a lapokban megjelent, ugrai választóihoz írott levelé-
ben kilátásba helyezte „a magyar alkotmányos élet állandó biztosítékainak", va-
gyis az obstrukciót egyszersmindenkorra lehetetlenné tévő házszabályreformnak 
a létrehozását. Habár a Szabadelvű Párton belül több ismert személyiség, köztük 
Andrássy is,116 aggódva figyelmeztette Tiszát az ellenzékkel való konfrontáció 
veszélyeire, az október 10-én összeült képviselőházban, amely természetesen tel-
jesen az „ugrai levél" hatása alatt állott, Tisza indítványt nyújtott be a házsza-
bályok módosítására, és röviddel később, Kossuth Ferenc egy beszédére reflektálva 
kijelentette: vagy keresztülviszi a házszabályrevíziót, vagy elbukik... Mivel nyil-
vánvaló volt, hogy a fennálló házszabályok alapján az indítványt nem lehet ke-
resztülvinni, és ezért Tisza indítványának keresztülvitele érdekében meg kell sér-
teni a házszabályokat, Tisza puhatolózni kezdett a Szabadelvű Párt ama fontosabb 
tagjainál, akikről föltehető volt, hogy nem fogadnák el az erőszakot. Andrássyval 
többször beszélt Tisza terveiről, Andrássy aggályait hangoztatta, mire Tisza e 
szavakkal fordult hozzá: „Ha te tudsz valami más megoldást, lépj ide a helyemre, 
szívesen átengedem." Andrássy a vállát vonogatta, és bevallotta, hogy ő sem tud 
más tanácsot adni. Nem volt számára világos, mit fog tenni, ha a házszabály 
erőszakos keresztülvitele megtörténik, arról beszélt, hogy ez esetben lemondana 
mandátumáról. Csoportjának tagjai, így bátyja és Hadik János osztották vélemé-
nyét. Széli, Csáky és mások szintén a terv ellen nyilatkoztak, azonban a puhato-
lózás mégis azt a benyomást keltette Tiszában, hogy a Szabadelvű Párt egysége 
meg fog maradni az erőszakos házszabályrevízió után is, rosszabb esetben neki 
le kell mondania, viszont az erőszakot elítélő pártbeli elemek kormányt alakít-
hatnak helyette.117 

A Tisza indítványa fölötti vita közben folyt a parlamentben, Tisza fáradha-
tatlanul válaszolt az ellenzék szónokainak, de november 14-én egy lépéssel to-
vábbment. Indítványára a kormánypárt elhatározta, hogy a képviselőházban a 
házszabályoknak a márciusban javasolthoz hasonló (bár szigorúbb) ideiglenes mó-
dosítását fogja javasolni, másnap ezt az indítványt Dániel Gábor képviselő a Ház 
elé terjesztette. A Ház az egész vita alatt lármás jelenetek színhelye volt, de ennek 
az ún. „Lex Dánielnek" a beterjesztése után a küzdelem végképp elfajult. Ezen 
a napon Andrássy — korábbi szándékához híven — elutazott a fővárosból, nyil-
vánvalóan megint csak félre akart állni a döntő küzdelemnél.118 Mindkét oldalon 
nyilvánvalóvá vált már, hogy csak erőszakos házszabályreformról lehet szó. A 
döntő összecsapás november 18-án következett be. A kormánypárt párhuzamos 
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ülések elrendelését indítványozta. Az ellenzék vezetői házszabályellenesnek mon-
dották ezt az indítványt, és kivonultak az ülésteremből, de a Ház többsége elfo-
gadta, és már aznap délután megtartották az első ilyen ülést, folytonos botrányok 
közepette. Este 9 óra után Tisza maga emelkedett szólásra, újból az ország jogai 
elleni merényletnek nevezve megbélyegezte az obstrukciót, majd kijelentette: a 
további tárgyalások lehetősége megszűnt, hiszen az ellenzék „technikázhat" éve-
ken át. „Itt egy marad hátra — fejezte be beszédét — vagy sorsára bízni az 
országot, vagy végetvetni az egész komédiának." Tisza beszédének befejezése után 
a Szabadelvű párt tagjai egyszerre emelkedtek fel helyeikről, és követelték az 
azonnali szavazást a Lex Dániel felől. Perczel elnök helyt adott a kérésnek, és 
feltette a kérdést: elfogadja-e a Ház a Dániel-féle javaslatot, vagy sem, egyidejűleg 
zsebkendőjével intett a Szabadelvű Párt felé, amely „Elfogadjuk! Elfogadjuk!" 
kiáltásokkal együtt felemelkedett helyéről. Az elnök erre bejelentette: a Ház el-
fogadta a Lex Dánielt. Az ún. „zsebkendőszavazást" követően, a kormánypárti 
és ellenzéki képviselők között kitört dulakodás közepette az elnök felolvasta a 
Tisza által neki átadott, a Ház elnapolásáról szóló királyi kéziratot, majd bere-
kesztette az ülést. 

November 18-a után nyilvánvaló volt, hogy az ellenzék nem fogja elfogadni 
az erőszakot. Ugyanígy döntött a fővárosba visszatért Andrássy is. Tiszának írt 
levelében hangsúlyozta, az erőszak elfogadhatatlan, és felmenti őt minden Tiszá-
val szemben vállalt kötelezettsége alól. Ekkor már kilátásba helyezte, hogy nem 
leteszi a mandátumot, hanem ellenzékbe megy. A Szabadelvű Pártból mindene-
setre kilép. „Tudom, hogy jót akarsz, de rosszat cselekszel" zárta patetikusan a 
levelet. 119Tisza válaszában gúnyosan figyelmeztette Andrássyt, hogy korábban 
csak a mandátum letételéről szólt, nem ellenzékbe menésről, mindazonáltal nem 
vonta kétségbe jogát nézetének megváltoztatására, és reményének adott kifeje-
zést, hogy bárhova is jut el Andrássy azon a politikai „lejtőn", ahová magát so-
dortatni engedte, politikai szakításuk a személyes baráti viszonyt érintetlenül hagy-
ja.120 (Ez utóbbi reményében Tiszának csalódnia kellett: a kibontakozó válság során 
Andrássy már a puszta személyes találkozást is lehetőség szerint elhárította.) 

Andrássyt követték hamarosan szűkebb csoportjának tagjai, (a mágnásokon 
kívül közéjük tartozott például a nagytekintélyű Darányi Ignác is) és a Szabadelvű 
Párt számos fontos személyisége, többek között Széli Kálmán, összesen 23-an. 
Habár az újabb disszidens-tábor összetétele nagyjából azonos volt az 1898-assal, 
mégsem teljesen, mert például Csáky ezúttal Tiszához csatlakozott. Közben a 
szövetkezett ellenzék vezérlőbizottságot választott, ám ennek ülésein a kilépett 
szabadelvűek egyelőre csak megfigyelőként vettek részt. 

A nyilvánosság előtt Andrássy november 24-én, a Budapesti Hírlapban meg-
jelent, választóihoz intézett levelében magyarázta meg döntését. Kifejtette, hogy 
az obstrukció teljes megszüntetését nem helyesli, mert az nálunk, ahol a parla-
menti váltógazdálkodás lehetetlen, az ellenzéknek nem hagyna többé semmilyen 
szerepet. Ez nem hat jól a közvélemény és a parlamenti többség viszonyára, és 
káros az ország közjogi helyzete szempontjából is. Tiszteli Tisza intencióit. Tiszá-
nak az az elgondolása azonban, hogy döntsön a nemzet (a választásokon), közte 
és az obstruáló ellenzék között, nem jelentheti a kérdés megoldását, hiszen a Lex 
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Dániel vagy érvényes, vagy nem az, és ha nem érvényes, nem teheti érvényessé 
az sem, ha a választásokon Tiszáék győznek. A szövetkezett ellenzékhez azonban 
nem csatlakozhat, az ő erőszakosságuk a felelős ugyanis a kialakult helyzetért, 
és az sem helyes, hogy a király személyét bevonják a politikai vitába. A Budapesti 
Hírlap ugyanebben a számában adott interjújában Andrássy úgy jellemezte Tiszát, 
mint a kisebbség legyűrésének fanatikusát. Szerinte Tisza nagytehetségű, tiszta, 
igaz ember, akit azonban fanatizmusa téves útra ragadott el, így politikai célt 
elérni nem lehet, és nem is szabad. Saját feladatának most azt tekinti, hogy el-
szigetelten, sem a kormányhoz, sem a szövetkezett ellenzékhez nem csatlakozva 
dolgozzon azon a kettős célon, hogy egyrészt helyreálljon a parlamentben a jog-
rend, másrészt azonban a házszabályokat is megszigorítsák. 

A Szabadelvű Pártból való kilépés döntő fordulat Andrássy pályáján. No-
vember 18-cal megkezdődött a dualista Magyarország politikai életének legkomo-
lyabb politikai válsága. Andrássy szemmelláthatóan úgy vélte:, a kibontakozó al-
kotmánykonfliktusban a „fanatikus" Tisza, és a mögötte álló király, valamint a 
szerinte is elfogadhatatlanul erőszakos, obstruáló ellenzék között ő kell, hogy le-
gyen a közvetítő. A feltétlen jogszerűség, az alkotmányossághoz való ragaszkodás 
jelszavával indult neki ennek a szerepnek, ugyanúgy, mint 1898-ban. A különbség 
az akkori pártbontással szemben egyrészt az volt, hogy ekkorra Andrássy is a — 
mérsékelt és a 67-es alapon megvalósítható — közjogi vívmányok felé fordult, 
másrészt, hogy ezúttal a király és a nemzeti közvélemény közötti közvetítésre 
egyáltalán nem akadt más, hozzá hasonló súlyú vállalkozó. A liberális, Tisza mód-
szereit nem helyeslő jelentősebb 67-es politikusok közül Apponyi ekkorra már 
végleg eltávolodott a 67-es politikától, (november 18-a után belépett a független-
ségi pártba), Szilágyi meghalt, Széli és Wekerle miniszterelnökségük alatt már 
„lejárta" magát az uralkodó szemében. A kiegyezést alkotmánysértő eszközökkel 
is védeni kész Tisza-gárdának ezúttal nem volt más — potenciálisan kormányké-
pes — „ellenpólusa", mint Andrássy, és a körülötte csoportosulok. Andrássy joggal 
érezhette úgy, hogy a sokéves „második vonalban" végzett politikai tevékenység 
után most nyílt meg előtte az út ahhoz, hogy ezúttal döntő szerephez jusson a 
politikai életben. 
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a „Bürokrácia és közigazgatási reformok Magyarhonban" kötetben. (Bp. Gondolat, 1979. 272. o.) 
41 Magyar Közigazgatás,, 1894. VI. 17. 
42 OL. К. 26. 1893. X. 11. Andrássy átirata Wekerlének a közegészségügyi kongresszus ügyé-

ben. Köszönetet mond a miniszterelnöknek a kongresszus megrendezését támogató intézkedésekért. 
43 Nézeteinek fejlődését 1. „A közigazgatás reformja" c. munkájában, Bp. Franklin, 1913. 
44 Az egész kérdéskörre vonatkozóan 1. Eckhart Ferenc: Ferenc József és a Kossuth-kultusz 

(Magyar Szemle, 1927. 1.) 
45 Magyarország, 1894. III. 25. 
46 Thallóczy-Napló 1894. IV 10-1 bejegyzés 
47 Id. Andrássy Gyuláné levele a család valamelyik tagjához 1894. III. 24-én. A levéltár ifj. 

Andrássy Gyula hagyatékában őrzi, azonban ez nyilvánvalóan tévedés, ugyanis a levélben ifj. And-
rássyról harmadik személyben szól. OL P4. 1. d. 244. sz. 

48 Klein Ödön: Tiszától - Tiszáig Bp. 1920. 26. о. 
49 Mikszáth Kálmán: Karczolatok (Bp. Révai Testvérek, 1917) 48. o. 
50 Egyetértés, 1894. VI. 14. 
51 OL К 27 MT 52-55 doboz (A második Wekerle-kormány minisztertanácsi jegyzőkönyvei) 
52 Andrássy levele sógornőjéhez (későbbi feleségéhez), Andrássy Tivadarné Zichy Eleonóra 

grófnőhöz 1894. XI. 15-én OL P4. 347. 2 d. (Ifj. Andrássy Gyuláné hagyatéka) 
53 Klein Ödön: „Tiszától-Tiszáig" 22. o. 
54 Andrássy levele sógornőjéhez, 1894. XII. 1. OL P4. 348. 
55 Kállay Benjámin közös pénzügyminiszter levele Khuen-Héderváry Károlyhoz, amelyben be-

számol Andrássy előző napi kihallgatásáról. OL. Kállay Béni iratai LII. cs. 12. 
56 Khuen-Héderváry levele Kállay Benjáminhoz 1894. XII. 10-én és 1894. XII. 16-án. E levele-

ket, illetőleg azok másolatait Thallóczy Lajos közli, naplói 1902-1903-as kötetében. 
57 OL I 34, Kabinettsarchiv, Geheimakten, Nachlass Pápay, Kart. 24. Minister-Crisis (Pápay 

István kabinetirodai osztályfőnök feljegyzései azokról az 1894. december 27-30 közötti tárgyalások-
ról, amelyeket Ferenc József a magyar politikai élet vezető személyiségeivel folytatott. Andrássy 
Tivadar még a kihallgatások első napján járt a királynál. 

68 id. Andrássyné levele Andrássy Tivadarhoz 1894. XII. 20-án: „Hová jutottunk, hogy Széli 
Kálmán a mi kandidátusunk?" OL P4. 508. (Andrássy Tivadar hagyatéka) 

59 Ilyen módon értékelte a válság eredményét Hanák Tibor is („Iratok az 1894-95. évi magyar 
kormányválság történetéhez". (Történelmi Szemle, 1959. évf. 3-4. sz.) 

60 Képviselőházi Napló XXIII. köt. 252. o. 1895. III. 1. Felszólalás személyes kérdésben 
61 Képviselőházi Napló XXIII. köt. 434. o., 1895. III. 11.: Hozzászólás a költségvetési tv. javas-

lathoz 
62 Gróf Zselénszki Róbert: Emlékeim Bp. 1929. 746. о. (A szerző, aki a dualista Magyarország 

legkonzervatívabb — és fanatikusan antiszemita — politikusa volt, úgy emlékezik meg Andrássyról, 
mint ateistáról, akinek egyházpolitikai működése és egész politizálása a legtisztább egyéni önzés által 
vezetett hatalmi politika volt.) A későbbiekben a katolikus egyház vezető körei mindig is a Tiszával 
való együttműködést preferálták Andrássyval szemben, tekintve, hogy Tisza legalább hivő protestáns 
volt. L. erről Vermes Gábor 1994-ben megjelent Tisza-monográfiáját. 

63 „Az 1867-iki kiegyezésről" Bp. Franklin, 1896. 446. o. Németül „Ungarns Ausgleich mit 
Österreich vom Jahre 1867" Leipzig: Duncker u. Humblot 1897. 442. o. A munka elkészültének 
időpontja abból állapítható meg, hogy míg a milleniumi ünnepségekről már lezárult eseményként 
emlékezik meg Andrássy, addig 1896 októberében (a parlamenti választások előtt) a sajtó már be-
számolt arról, hogy a könyv a könyvesboltok kirakatába került. (Egyetértés, 1896. okt. 9.) A könyv 
részletes ismertetését 1.: Szalai Miklós: „Andrássy a kiegyezésről" (Valóság, 1995/10). 

64 OL I 34. Pápay-hagyaték 1896. X. 1.: Batthyány levele Bánffyhoz, és 1894. IX. 22.: Bánffy 
levele Pápay Istvánhoz. Mivel az utóbbi levél korábbi Battyhány levelénél, tehát nyilvánvalóan 
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Bánffy már azelőtt tudott arról, hogy Battyhány távozni akar posztjáról, mielőtt Battyhány hozzá-
fordult volna. Azt persze nem tudjuk, tudomást szerzett-e az Andrássy-család Bánffy kevéssé jóin-
dulatú viselkedéséről. 

65 Egyetértés, 1896. X. 24. Andrássy ellenjelöltje Mádon Bernáth Béla (nemzeti párti) volt. A 
második kudarcot illetően 1. Egyetértés 1896. X. 29. 

66 Kristóffy József: Magyarország kálváriája. Bp. 1926. 33. о. 
67 Gratz Gusztáv: A dualizmus kora I. köt. 403. o. 
68 Magyarország, 1897. III. 23.: „Az Andrássyak és Bánffy" továbbá Képviselőházi Napló V. 

köt. 195. o. Városy Gyula interpellációja. 
69 Egyetértés, 1897. III. 30. 
70 Pesti Napló 1897. IV 4. 
71 OL P4. 2d. (Andrássy Gyuláné hagyatéka) 350. sz. 
72 Magyarország, 1897. VII. 23. 
73 Magyarország, 1897. VIII. 1. 
74 A diplomácia és a világháború Bp. Légrády, 1920. (Második kiadás: Bp. Göncöl-Primusz 1990, 

Varga Lajos Andrássyról írott utószavával). 142. o. 
75 Uo. 143. o. 
76 Andrássy Tivadarné levele Tivadarhoz 1898. XII. 10-én. OL. P4. 513. (Andrássy Tivadar 

hagyatéka 
77 L. erről Gajári Ödön levelét Tisza Istvánhoz, Magyarországi Református Egyház Zsinati 

Levéltára (továbbiakban RZSL.) Tisza István hagyatéka, les. 6. 
78 Gróf Széchenyi Manó, ez időben király személye körüli miniszter visszaemlékezése, Buda-

pesti Hírlap, 1929. II. 24. 
79 „Gróf Andrássy Gyula választóihoz 1898. dec. 16-án intézett levele" Bp. Pallas, 1898. 
80 Klein Ödön: id. mű.: 28. o. 
81A megállapodás szövegét közli Barabási Kun József Tisza összes beszédeinek általa gondozott 

és kommentált kiadása I. kötetének a 79. oldalán. Ugyanez a munka ismerteti Tisza elhatárolódását 
a paktumtól, többek közt a képviselőház 1904. nov. 27-1 ülésén. 

82 Dolmányos István: A magyar parlamenti ellenzék történetéből 1901-1904. 61. o. 
83 „Tudományos hazafiság": XX. század, 1902. évf. 
84 Jászi Oszkár: Tíz év. (Huszadik Század, 1910. évf.) 
85 Horánszky Lajos, id. mű. I. köt. 467. o. 
86 Berzeviczy Albert: „Az első Tisza-kabinet parlamenti küzdelme" OSZK. Kézirattár, Quart. 

Hung. 2955. 1. о. 
87 Andrássy sógornőjéhez, 1901. II. 4-én OL P4/474. 
88 Pesti Napló 1901. IX. 19. 
89 Képviselőházi Napló XI. köt. 210. o. 
90 Thallóczy-Napló 1903. III. 3-1 bejegyzés 
91 „Politikám útjai" Andrássy cikke a Budapesti Hírlap 1905. VII. 12-1. számában. 
92 Ezzel kapcsolatban 1. a kettejük között a „Budapesti Hírlap" hasábjain 1906. II. 28. és III. 

13. között lefolyt polémiát. 
93 Jövendő, 1903. III. 8. 
94 Khuen-Héderváry levele Kállay Benjáminhoz, 1903. IV 22. (A levél másolatát a Thallóczy-

Napló közli). 
95 Khuen-Héderváry levele Kállay Benjáminhoz, 1903. V 27. (A levél másolatát a Thallóczy-

Napló közli). 
96 Thallóczy-Napló 1903. VI. 19-1 bejegyzés: „Fejérvárytól ügyetlenség volt Andrássy Gyulát 

meg nem hívatni, és így ezeknek a hiúsága forgott szóban..." 
97 Berzeviczy: „Az első Tisza-kabinet..." 
98 Andrássy Tivadarné Andrássyhoz 1903. VII. 3. OL P4. 517. 
99 Thallóczy-Napló 1903. IX. 20 - I bejegyzés 

100 Thallóczy-Napló, 1903. IX. 15-1 bejegyzés 
101 Batthány Lajos levele Andrássy Tivadarnéhoz, 1903. VIII. 8. OL P4. 356. tétel 
102 Thallóczy-Napló, 1903. IX. 14. 
103 Batthyány Lajosné levele Andrássy Tivadarnéhoz OL P4. 475 
104 Thallóczy-Napló 1903. IX. 18. 
105 Budapesti Hírlap 1906. III. 11.: Andrássy válasza Tiszának 
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106 Khuen-Héderváry IX. 2 3 - 1 távirata Ferenc Józsefhez, rajta Ferenc Józsefnek a kért 
nyilatkozatra az engedélyt megadó széljegyzete OL I 35. Daruváry-hagyaték „Magyar parlamenti 
viszonyok 1903-1904" 

107 Thallóczy-Napló: 1903. IX. 22. 
108 OL I 35. Daruváry-hagyaték 
109 Thallóczy-Napló 1903. X. 12. 
110 Tisza levele Andrássynak miniszterelnöki kinevezése után, és Andrássy széljegyzete a 

levélen: „Tisza levele, melyet hozzám intézett miniszterré való kineveztetése után. Ezzel védte 
magát azon szemrehányásom ellen — hogy ő nálam járt (?) — beszélt mindenről, csak arról nem, 
hogy K. K. (Khuen-Héderváry) által a királynak sürgönyöztette, hogy a kilences bizottság egyhangú 
módosítása mellett hajlandó kormányt alakítani." OSZK Kézirattár Levelestára 

111 Lásd az értekezlet lefolyását Barabási Kun: id. mű. I. köt 749-752. oldalán. 
112 Budapesti Hírlap 1906. III. 11. 
113 RZSL. Tisza-hagyaték 7. cs. 68. sz. Gróf Andrássy Géza levele 1903 december elején Tisza 

Istvánhoz. Andrássy Géza a gyanú árnyékát is el kívánja magáról hárítani abban a vonatkozásban, 
hogy ő a Tisza-kormány ellen kívánna politizálni. 

114 Tisza levele Andrássyhoz 1903. nov. 15-én OSZK Kézirattár Levelestára 
115 L. Magyarország, 1903. XI. 24., XI. 25. XI. 26. 
116 Vermes Gábor: Tisza István Bp. Századvég, 1994. 122. o. 
117 Berzeuiczy: „Az első Tisza-kabinet..." 
118 Budapesti Hírlap 1904. XI. 15. 
119 Andrássy levele Tiszához 1904. XI. 18-án OSZK Kézirattár Levelestára 
120 Tisza levele Andrássyhoz 1904. XI. 19-én OSZK Kézirattár Levelestára 

Miklós Szalai 

PREMIÈRE PÉRIODE DE LA CARRIÈRE DE GYULA ANDRÁSSY FILS (1860-1904) 

(Résumé) 

Gyula Andrássy fils naquit en 1860. Après avoir terminé ses études, il remplit pour une brève 
période des fonctions diplomatiques, puis il devint député du Parti Libéral. Il se manifestait rarement 
au parlement, pourtant il devenait de plus en plus chef de la fraction des magnats libéraux du Parti 
Libéral qui se méfiaient de la pratique de la fraction formée autour de Tisza. Andrássy, sous-secré-
taire du Ministère de l'Intérieur lors des luttes de politique ecclésiastique, puis ministre personnel 
du roi soutenait les réformes libérales. Ce fut dans ces années-là qu'il écrivit sa première oeuvre 
scientifique intitulée „Du compromis de 1867". Cependant l'entrée en fonction du gouvernement de 
Bánffy en 1895 lui provoqua une certaine aversion. Plus tard, en 1898, lorsque les tensions politiques 
s'augmentaient violemment à la suite des obstructions de l'opposition, Andrássy et son cercle („les 
dissidents") abandonnèrent le parti de gouvernement où il ne revinrent qu'après la formation du 
gouvernement de Széll. Pendant ces années Andrássy s'éloignait de plus en plus de la prise de 
position orthodoxe basée sur le compromis de 1867 et il devenait porte-parole d'un programme qui 
visait à „se réconcilier" avec l'opposition, à éviter les moyens violents et à proposer quelques con-
cessions du droit public. Le régime de Kálmán Széll essaya de les réaliser mais il fut usé par les 
nouvelles obstructions de l'opposition et par la fraction de Tisza qui fut mécontent des ses moyens 
libéraux. Le nouveau premier ministre István Tisza, élu en automne de 1903 fut le personnage avec 
qui Andrássy eut des relations de plus en plus hostiles car Tisza voulut casser „par le fer et le feu" 
l'obstruction au Parlement. En 1904, quand Tisza fit voter à son gré par coup de force la réforme 
du règlement de la Chambre Andrássy et sa fraction rompit à Tisza et au Parti Libéral. 
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THE FIRST PERIOD OF THE CAREER OF COUNT GYULA ANDRÁSSY, JR. 

by Miklós Szalai 
(Summary) 

Gyula Andrássy, jr. was born in 1860. After finishing his studies he served as a diplomat for 
a short time, then became the representative of the Szabadelvű Párt [Liberal Party] in Parliament. 
However rarely he contributed to the debates, he gradually became the leader of the liberal magna-
tes' faction within the party. This group was against the methods of Tisza and his followers. During 
the struggle concerning church policy Andrássy was Secretary of State at the Ministry of the Interior, 
and later became Minister of the Royal Household supporting liberal reforms. 

In the meantime he wrote his first scholarly work entitled Az 1867-iki évi kiegyezésről [On 
the Compromise of 1867]. He was hostile to the Bánffy cabinet formed in 1895 and during the 
extreme political tension of 1898 due to the obstuctive methods of the opposition Andrássy and his 
group (the so-called „dissidents") left the government party and returned only after the formation 
of the Széli cabinet. During these years Andrássy gradually abandoned the orthodox standpoint 
concerning the Compromise and advocated the appeasement of the opposition, avoidance of forcible 
methods, and granting certain political concessions. Kálmán Széll's regime tried to realize this 
concept but was finally consumed by the opposition pursuing obstructive methods anew and the 
Tisza group dissatisfied with its liberal attitude. István Tisza, Prime Minister from autumn, 1903 
was a man against whom Andrássy entertained ever growing hostile feelings, because he wished to 
break parliamentary obstruction with forcible methods. When Tisza got the reform of standing 
parliamentary law through parliament by force in November, 1904, Andrássy and his group explici-
tely broke with him and the Szabadelvű Párt. 



KÖZLEMÉNYEK 

Tokody Gyula 

EDMUND ÉS HAROLD STEINACKER A NÉMET 
SÜDOSTFORSCHUNGBAN 

Bevezetés 

Edmund Steinacker (1839-1929) és Harold Steinacker (1875-1965), apa és 
fia, az előbbi az általa reprezentált magyarországi német mozgalom kezdeménye-
zőjeként és szellemi vezetőjeként tárgya, családtörténeti kutatóként és memoárí-
róként résztvevője volt a német délkelet-kutatásnak, az utóbbi, Harold Steinacker 
pedig neves történészként a Südostforschung évtizedeken át egyik meghatározó 
személyiségének számított. Edmund Steinacker politikai tevékenységének törté-
nelmi hátterére és szélesebb politikai összefüggéseire elsőként és mindmáig hatást 
gyakorlóan Harold Steinacker tanulmányai adnak magyarázatot, miközben az ő 
történelmi, de főleg politikai gondolkodása jelentős részben apja, Edmund Stein-
acker ideológiai és politikai nézeteiben gyökerezik. 

A két Steinacker tevékenységének együttes tárgyalását a német délkelet-ku-
tatás szempontjából ezek az összefüggések indokolják. A tárgyalás historiográfiai 
és a témakör regionális jellege viszont megkívánta a Südostforschung, valamint 
a magyar történeti irodalom idevágó tanulmányainak a figyelembevételét is. Tel-
jességre nem törekedhettem, ezért Edmund Steinacker esetében jórészt eltekin-
tettem a konkrét politikai tevékenység ismertetésétől, s központba pályája egé-
szének, különösen pedig ideológiájának és politikai gondolkodásának a történetí-
rás általi megítélését állítottam. Harold Steinacker esetében pedig lehetőség sze-
rint csak azokra az írásokra, illetve álláspontokra szorítkoztam, amelyek közvet-
len, vagy legalábbis elvi összefüggésben vannak a magyarországi németség, főként 
pedig a német mozgalom történelmi szerepével. 

A történetírásban, nem utolsósorban saját memoárjában Edmund Steinacker 
kiemelkedő mozgalomszervezőként jelenik meg, aki évtizedeken át tartó, végül 
sikerre vezető erőfeszítéseket tett a magyarországi németek politikai megszerve-
zésére. Valóban nem vonható kétségbe, hogy az ő szellemi irányítása alatt jött 
létre 1907-ben a Magyarországi Német Néppárt (Ungarlándische Deutsche Volks-
partei), amely az Osztrák-Magyar Monarchia 1918-as összeomlását követően 
ugyan szétesett, de utódpártjaiban és radikális német kisebbségi szervezetekben 
tovább élt főleg Romániában és Jugoszláviában, kisebb részben Magyarországon. 
A steinackeri életmű és a magyarországi német nemzetiségi mozgalom közötti 
szoros kapcsolat azonban nem jelentett közvetlen szervezési tevékenységet, még 
kevésbé mozgalom- vagy pártirányítást. 
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Steinacker politikai pályája ugyan 1874/75-ben egy pártalapítási kísérlettel 
kezdődött, amely a magyarországi német polgárság összefogására irányult, de sze-
repe nem lépett túl a tervezett program sajtócikkek, levelezések, magánbeszélge-
tések formájában történő propagálásán, majd megfogalmazásán. Nem is léphetett 
túl, mert a párt tényleges megalapítására, szervezeteinek kiépítésére, de még prog-
ramjának elfogadására sem került sor. A kísérlet kudarcával egyidejűleg és felté-
telezhető összefüggésben erdélyi szász politikai körökhöz kapcsolódva és támoga-
tásukat megnyerve lehetővé vált Steinacker számára, hogy három választási cik-
luson keresztül — 1875 és 78, 1881 és 84, valamint 1884 és 87 között — egyetlen 
nem szász képviselőként részt vegyen a magyar országgyűlés munkájában. Ez 
természetesen megkívánta a kapcsolatok ápolását a képviselőtársakkal és a vá-
lasztókörzettel, de szintén nem szervezési, hanem parlamenti beszédekben és saj-
tócikkekben kifejtett propagandisztikus tevékenységet jelentett. 

Miután politikailag elszigetelődött, állásából is felmentették és 52 évesen 
kényszernyugdíjazták, 1892-ben pedig családjával elhagyta Magyarországot és 
Bécsbe, illetve a közeli Klosterneuburgba települt át, végleg megszűnt annak a 
lehetősége, hogy részt vegyen egy mozgalom vagy párt megszervezésének, esetleg 
irányításának mindennapi munkájában. A „magyar ügyek szakértőjeként" azon-
ban Bécsben is aktív zsurnalisztikái tevékenységet folytatott, ismertette és bírálta 
a magyar kormányok nemzetiségi politikáját és a magyarországi németséggel 
szembeni hatósági túlkapásokat. 

A századforduló éveiben meginduló dél-magyarországi szervezkedés, a Deut-
sches Tagblatt für Ungarn (1900), majd a Deutschungarischer Volksfreund (1902) 
megjelentetése, végül öt évvel később a Magyarországi Német Néppárt megalapí-
tása ezek után érthetően nem az ő kezdeményezésére történt, a vezetést, a lap-
szerkesztési és a pártszervezési feladatokat már egy új, nála fiatalabb és radiká-
lisabb értelmiségi csoport végezte el. De cikkeivel, tanácsaival, főleg pedig szer-
teágazó személyi kapcsolataival ő is aktív résztvevője volt ennek a munkának. 
Befolyását a dél-magyarországi szervezkedésre különösen az alldeutsch Szövet-
séghez és a Ferenc Ferdinánd köréhez fűződő kapcsolatok, valamint az ezek révén 
nyert — vagy csupán feltételezett — politikai tájékozottság biztosította. 

Az első világháború és az azt követő összeomlás azonban szétzilálta Stein-
acker gondosan ápolt kapcsolatait és végzetes csapást mért magára az eredeti 
mozgalomra is. 1918 őszén és 1919 elején ugyan a Károlyi kormányzat nemzetiségi 
politikája új lehetőséget teremtett a politikai érvényesülésre, amellyel az akkor 
már 80 esztendő Steinacker is kész volt élni: képviselőjelöltséget vállalt a szent-
gotthárdi választó körzetben és részt vett a szociáldemokraták által is támogatott 
Magyarországi Német Néptanács létrehívásában. Am a német nemzetiségi moz-
galom irányításában még szellemi értelemben sem játszhatott vezető szerepet, ez 
ekkor már Rudolf Brandsch, illetve a vele szemben álló Bleyer Jakab kezében 
volt. A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásával, majd leverésével, véglegesen 
pedig a trianoni békeszerződéssel vége szakadt ennek a politikai lehetőségnek is. 

Az eddig elmondottak természetesen nem arra szolgálnak, hogy minősítsék 
Edmund Steinacker politikai tevékenységét, még kevésbé arra, hogy kisebbítsék 
annak jelentőségét. A rövid vázlat csupán a nemzetiségi mozgalmak általános 
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fejlődését illusztrálja: az alább ismertetésre kerülő történeti irodalomból is levon-
ható lesz az a következtetés, hogy Steinacker politikai pályája minden sajátossága 
ellenére — számos sors- és kortársáéhoz hasonlóan — végső soron a nemzeti 
mozgalmak fejlődésének általános sémája szerint alakult. 

Kezdeti stádiumukban e mozgalmak néhány értelmiségi által a nemzeti kul-
túráért, főleg a nemzeti nyelv ápolásáért és fennmaradásáért folytatott küzdelem-
ben jelennek meg, magasabb szinten, egy újabb stádiumban viszont már laza 
szervezeti formációk, művelődési klubok, olvasókörök, újságok körüli tömörülések 
lépnek fel, de tömegjellegűvé, valódi mozgalmakká, majd vezetőséggel, apparátus-
sal és elfogadott programmal bíró pártokká csak ezt követően alakulnak át.1 

A kiegyezés utáni években az erdélyi szászok nemzetiségi mozgalma — min-
den jel szerint — már a tömegjellegűvé válás stádiumába ért — 1876-ban párta-
lakulásra is sor került (Szász Néppárt)2 — de a sváb településeken a mozgalom 
továbbra is alacsony szinten maradt. Általánossá tétele, a Magyarországon élő 
mintegy két millió német egy pártirányzatba tömörítése az ismert okok miatt — 
a települések szétszórtsága, egymástól való elszigeteltsége, eltérő gazdasági, tár-
sadalmi és politikai érdekek — nem utolsósorban pedig a magyar kormányok 
nemzetiségpolitikája miatt nem sikerülhetett a későbbi évtizedekben sem. 

Még az is vitatható, hogy a délmagyarországi sváb mozgalom elérte-e a fej-
lődés legmagasabb stádiumát. A párttá szerveződés megtörtént ugyan, a pártnak 
volt vezetősége, voltak helyi csoportjai, programmal is rendelkezett, amelynek 
elfogadását a párttagoknak aláírásukkal kellett jelezniök,3 de szűk volt a párt 
tömegbázisa és mozgástere, s a jelek szerint gyenge volt hatóképessége. Taglét-
száma 5-6 ezer lehetett, pontosan nem állapítható meg, az egyetlen jelentősebb 
akciója az 1910-es parlamenti választásokon való sikertelen részvétel volt, amely 
után — akárcsak azt megelőzően — ismét csak sajtópropagandára és féllegális 
körülmények közötti, alig észlelhető szervezeti formákra tellett erejéből. Fritz 
Valjavec, a német délkelet-kutatás későbbi vezető történésze 1936-ban azt írta, 
hogy a „délkeleti németség öntudatának fejlődésében" az első világháború hozott 
fordulatot, az azt megelőző évtizedekben csupán egy „ébredési folyamatról" volt szó.4 

Megítélésem szerint a dualizmuskori német nemzetiségi mozgalomban egyi-
dejűleg jelen volt mindhárom fejlődési stádium: az erdélyi szászok mérsékelt és 
radikális irányzatra szakadt, de a dualizmus rendszerébe beilleszkedő mozgalma, 
a századforduló utáni, a dualizmussal szembenálló, nagynémet vagy nagyosztrák 
nézeteket követő és csaknem kizárólag Dél-Magyarországon sikeres szervezkedés, 
végül azok a személyek és csoportok, akik, illetve amelyek szinté őrizték és ápolták 
nyelvüket és kultúrájukat, németségüket tehát nem tagadták meg, de akceptálták 
a magyar politikai nemzet gondolatát, s akik — a Pressburger Zeitung egy 1874-es 
cikkének a kifejezésével élve — magukat nem Magyarországon élő németeknek 
(Deutsche in Ungarn), hanem német-magyaroknak (Deutschungarn) tekintették.5 

Bármiként ítéljük is azonban e kérdéseket meg, az nyilvánvaló, hogy Ed-
mund Steinacker politikai pályájának magyarországi szakaszában — az 1870-es 
és 80-as években — az Erdélyen kívüli német mozgalom még csupán kezdeti 
stádiumban volt, s az sem vitatható, hogy ez a kezdet nem kis mértékben éppen 
az ő tevékenysége nyomán alakult ki. Az előbbiekből következően e tevékenység 
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jellegét tekintve a politikai pálya bécsi szakaszában sem változott: a mozgalom 
propagandisztikus előkészítésére, illetve támogatására, a célok, feladatok, progra-
mok megfogalmazására vagy az abban való részvételre irányult, de — mintegy a 
mozgalmi fejlődés jeleként — egyre nagyobb hangsúlyt kapott benne az időközben 
kialakuló erdélyi szász, főleg azonban a dél-, kisebb részt nyugat-magyarországi, 
valamint budapesti sváb politikai elit informálása, összetartása, végül a kicsiny, 
ám meglehetősen aktív és befolyásos bécsi „emigrációs" csoport működtetése. 
(A tényleges vezetés — legalábbis az utóbbi vonatkozásban — azonban az All-
deutscher Verband berlini központja által megbízott Paul Samassa professzor ke-
zébe került a világháborút megelőző évek folyamán.)6 

Talán e rövid vázlat is elég annak előzetes érzékeltetésére, hogy Edmund 
Steinacker egyrészt azért tudta magára vonni a kortársak, majd az utókor figyel-
mét, mert meghatározó szerepet játszott a magyarországi német mozgalom ideo-
lógiai-politikai arculatának formálásában, másrészt, mert e mozgalom elsősorban 
az ő közvetítésével került kapcsolatba befolyásos német és osztrák nacionalista 
körökkel, valamint az Ausztria-Magyarország átalakítására irányuló tervekkel, 
illetve törekvésekkel, végül, mert személyét és az általa reprezentált mozgalmat 
a két világháború közötti radikális német kisebbségi szervezetek történelmi elő-
futáruknak tekintették. Mindhárom vonatkozásban olyan tevékenységekről volt 
szó, amelyek összmonarchiai és német birodalmi érdekeket érintettek, s amelyek 
a két világháború között közvetlen, a második világháború után közvetett aktu-
álpolitikai üzenetet hordoztak. 

A német délkelet-kutatásban is e szempontok miatt kaptak kiemelt figyelmet 
a szóban forgó kérdések, s a rájuk adott válaszok nemcsak Edmund Steinacker 
és „mozgalma" tevékenységét, hanem a korabeli német történelmi gondolkodást 
is minősítették. Mivel pedig ezek a válaszok a magyar történelem egyik részkér-
désére vonatkoznak, számunkra sem lehetnek közömbösek. Ez a tanulmány min-
denesetre ennek a feltételezésnek a jegyében született meg. 

A két világháború közötti Südostforschung Edmund Steinacker 
történelmi szerepéről 

A korabeli hivatalos iratok, a vezető politikai körök és a magyar nyelvű 
sajtóorgánumok túlnyomó többsége szerint Edmund Steinacker szélsőséges német 
nacionalista, majd a pángermánizmus vezető hazai képviselője volt, a szász és a 
sváb értelmiségiek egy része szemében viszont a Kárpát-medencében élő németség 
nemzeti öntudatra ébresztője, már-már karizmatikus vezére, „Erwecker und Füh-
rer", miként a sírjára vésett felirat hirdeti. Ezzel szemben a szász politikai elit, 
a mögötte álló társadalmi csoportok, továbbá a magyar városok asszimilálódó 
német polgársága és értelmisége többségében elvetette nézeteit, úgy tekintett rá, 
mint kívülről jött és kívül is maradt idegenre, aki nem értette meg az évszázadok 
óta itt élő németek magyarsághoz fűződő érdekeit és érzelmeit. 

Bécsben a nagyosztrák gondolat hívei között tartották számon Edmund 
Steinackert, főleg azért, mert a századforduló után Ferenc Ferdinánd bizalmi 
köréhez kapcsolódott. A trónörökös halálát követően, a világháború éveiben a 
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történész Heinrich Friedjung csoportjához sodródott, amely Bethmann Hollweg 
német birodalmi kancellár megjegyzése szerint „szigorúan nemzeti volt, anélkül, 
hogy pártértelemben deutschnacionális lett volna, emellett szociálreformer volt, 
anélkül, hogy szocialista lett volna", ám egyértelműen a német befolyás Monar-
chián belüli növelése mellett szállt síkra.7 Ezzel egyidejűleg azonban — Bécsben 
és Berlinben egyaránt — a birodalmi alldeutsch gondolat elkötelezett hívének is 
tekintették, s nem alaptalanul. A századfordulót követően személyes kapcsolatban 
állt az Alldeutscher Verband, a magyar publicisztikában rendszerint pángermán-
nak nevezett Szövetség vezetőivel, írásait javarészt alldeutsch szellemű újságok-
ban publikálta, s nemcsak ő, de közvetlen hívei is aktív szerepet vállaltak a Szö-
vetség, illetve testvérszervezetei munkájában. 

A sommás, egymásnak ellentmondó kortársi vélemények messzemenően be-
folyásolták — elsősorban a két világháború között, de nem kis részben azt köve-
tően is — Edmund Steinacker megítélését a meglehetősen gyér magyar, főleg azonban 
az összehasonlíthatatlanul gazdagabb német nyelvű történeti irodalomban. 

Az 1945 előtti magyar történetírás nem vállalkozott sem a dualizmuskori 
sváb mozgalomnak, sem vezetői — köztük Edmund Steinacker — tevékenységé-
nek a feldolgozására. Az a vita ugyanis, amely 1917-ben Bleyer Jakab fellépésével 
kezdődött, keresztül húzódott a két világháború közötti korszakon és politikailag 
megosztotta a trianoni Magyarország németségét, a korabeli magyar történeti 
munkákban nem keltett érdemleges visszhangot.8 Ha politikatörténeti szempont-
ból nem is, eszmetörténeti vonatkozásban azonban már ekkor figyelemre méltó 
kezdeményezésekre került sor. Elsősorban a debreceni irodalomtörténész germa-
nista Pukánszky Bélának a magyarországi német polgárságról, továbbá a német 
nemzetiségi tudat változásairól és a nagynémet eszmék irodalmi visszhangjáról 
szóló írásait kell megemlítenem. De nem kevésbé érdekes és információgazdag az 
ugyancsak debreceni Némedi Lajos könyvben is megjelent egyetemi doktori disz-
szertációja, amely korabeli, főleg irodalmi jellegű írások alapján nyújt áttekintést 
— a honfoglalástól az 1930-as évekig — arról, hogy miként ítélték meg a németek 
és a magyarok egymást a különböző korokban.9 Tanulmányom témájával ezek a 
munkák ugyan nem állnak közvetlen kapcsolatban, mégis fontosak, mert nemcsak 
a magyarországi németség eszme-, részben társadalomtörténetének megismeré-
séhez, de a német délkelet-kutatók álláspontjának megértéséhez is értékes segít-
séget adnak. 

A magyarral szemben a német és az osztrák történetírás már a két világ-
háború között nagy figyelmet fordított a Kárpát-medencében élő németség, s ezen 
túlmenően egész Délkelet-Európa múltjának a tanulmányozására. Új kutatási i-
rányzat jött létre a német történetíráson belül, az ún. Südostforschung, a délke-
let-kutatás, amely 1930-ban, a müncheni Südost-Institut megalapításával intéz-
ményesített formát is öltött. A feladat, „a Délen és Délkeleten élő német népiség 
(Volkstum)" kutatása, elvileg a társadalomtudományok és a kultúra minden te-
rületére vonatkozott és magában foglalta a térség történelmét csakúgy, mint ak-
tuálpolitikai kérdéseit. Központi szerepet azonban kezdettől fogva a történeti ku-
tatások kaptak az Intézet tevékenységében.10 
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A kutatások területi és tematikai keretei Fritz Valjavec, valamint az általa 
alapított és szerkesztett Südostdeutsche Forschungen című folyóirat működése 
nyomán már az indulás éveiben kialakultak. Az előbbi vonatkozásban főként az 
1918 előtti Ausztria és a történelmi Magyarország területéről volt szó, illetve az 
egykor Bizánchoz, majd az Oszmán és a Habsburg birodalomhoz tartozó délke-
let-európai népekről. Tematikai szempontból pedig kiemelt helyet az itt élő né-
metség történetének a kutatása kapott, miként azt az Intézet folyóiratának a címe 
is jelezte. De Valjavec már a folyóirat első, 1936-ban megjelent számának bevezető 
tanulmányában hangsúlyozta, hogy ugyanakkora figyelmet kell fordítani a „Habs-
burg utódállamokra", mint a bennük élő németekre. Ennek megfelelően a folyó-
irat 1940-től már Südost-Forschungen (tehát a korábbi „délkeleti német" helyett 
csak „délkelet-kutatások") címmel jelent meg, s ez a cím csakúgy, mint az általa 
kifejezett tematikai célkitűzés véglegesnek bizonyult.11 

Az előfutárok között Valjavec Raimund Friedrich Kaindl nevét említi csupán, 
akinek 1911-ben publikált háromkötetes munkája első ízben tett kísérletet a Kár-
pát-medencei németek egész történetének az összefoglalására.12 Figyelmen kívül 
hagyta tehát azt a reformkorban kezdődött, az egész 19. századon áthúzódó és 
többnyire igen éles hangú vitát, amely elméleti — esetenként azonban riasztóan 
alacsony — szinten német és magyar értelmiségiek között folyt a magyarosítás, 
illetve germanizálás vádjairól, főleg pedig a magyar és német nyelv és kultúra 
állítólagos értékkülönbségéről. 

Noha Valjavec tanulmánya más vonatkozásban hivatkozik Némedi Lajos em-
lített doktori disszertációjára, nem használta fel az erről a vitáról ott közölt in-
formációkat. De ettől függetlenül is ismertek lehettek számára azok a lesújtó 
vélemények, amelyeket például a Magyarországon is nagy tekintélynek örvendő 
filozófus, Johann Gottfried Herder, vagy a történész August Ludwig Schlözer írt 
a magyar nyelv, sőt az egész magyar nép várható és szükségszerű eltűnéséről, 
nem különben azok a joggal megütközést keltő nézetek, amelyeket jó hét évtized-
del később a kevésbé neves Franz von Löher, müncheni professzor vallott, már 
nem a klasszikus liberalizmus kultúrnemzet koncepciójának, hanem az agresszív 
irányba forduló német nacionalizmusnak a szemszögéből.13 

Hibának tartanám, ha ez a vita ma is figyelmen kívül maradna, mivel a 
német résztvevők hatást gyakoroltak mind Edmund Steinacker és csoportja po-
litikai nézeteire, mind pedig arra a völkisch-alldeutsch gondolkodásra, amely a 
két világháború közötti német délkelet-kutatásra is jellemző volt. Feltételezhető 
azonban, hogy Valjavec nem feledékenységből, hanem tudatosan zárta ki az éppen 
induló délkelet-kutatás előtörténetéből a szélsőségesen magyarellenes és a Löher-
féle nyíltan expanziós nézeteket. Elsősorban talán nem azért, mert 1936-ban az 
Anschluss megvalósítására készülő náci Németországban aktuálpolitikai szem-
pontból nem lett volna kívánatos a versaillesi-trianoni rendszer felszámolásában 
szintén érdekelt Magyarországon németellenes hangulatot szítani, hanem főleg 
azért, mert maga a tanulmány szerzője sem értett egyet ezekkel a nézetekkel. 
Elvi ellentmondásban voltak ugyanis az egész Délkelet-Európát átfogó, lényegét 
tekintve szupranacionális koncepciójával, amelynek képviseletéért az új folyóiratot 
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létre hívta, s amelynek illusztrálására az első szám Nicolae Iorga mellett Szekfű 
Gyulától is hozott tanulmányt. 

Mindamellett Valjavec a magyarellenes indulatairól ismert Edmund Stein-
ackerrel és a bánáti sváb származású, radikális német nemzetiségi körökben nagy 
népszerűségnek örvendő Adam Müller-Guttenbrunn-nal kivételt tett: mindkettő-
jüket a Südostforschung „kezdeményezői" közé sorolta, mivel „sokat tettek azért, 
hogy a magyarországi németség ügye ismertté váljék Németországban és Auszt-
riában".14 A hangsúlyt tehát a jelzővel nem minősített „tájékoztatásra" helyezte, 
nem pedig a nemzetiségi mozgalomban végzett tevékenységre. Ez azonban nem 
azt jelentette, hogy Valjavec szembeállította volna egymással a két tevékenységet, 
hiszen nyilván tudatában volt azok elválaszthatatlanságának. 

Álláspontja — miként más írásai is bizonyítják — összhangban volt azzal 
az értékeléssel, amelyet jóval tanulmánya megjelenése előtt — 1927-ben — a fenn-
állásának 10. évfordulóját ünneplő stuttgarti német Auslands-Institut díszoklevele 
fogalmazott meg Edmund Steinacker fő politikai célkitűzéseiről és tevékenysége 
történelmi szerepéről. A célokra vonatkozóan az oklevél azt hangsúlyozta, hogy 
Steinacker „mindig népi öntudatú német (volksbewusster Deutscher)" volt, és 
ennek megfelelően cselekedett: „ismét és ismét síkra szállt a nemzetiségek egyen-
jogúsága és Magyarország németjeinek kulturális fejlődése mellett". A történelmi 
szerepet illetően pedig a díszoklevél szerint ő volt „a Magyarországi Német Nép-
párt szellemi atyja, s ezáltal Adam Müller-Guttenbrunn mellett a német mozga-
lom tulajdonképpeni elindítója Délkelet-Európában. így ő rakta le Csonka-Magya-
rország, a délszláv állam és Románia mai német szervezeteinek az alapkövét".15 

Talán nem felesleges arra utalni, hogy ez az értékelés a weimari köztársaság 
időszakában született, s érvényességét nem vesztette el 1933 után, a nácizmus 
éveiben sem. Az a körülmény ugyanis, hogy a Monarchia összeomlása és az önálló 
lengyel állam visszaállítása következtében a Német Birodalom határain kívüli, fél 
tucat országban szétszórtan élő németek száma — ideértve az osztrák köztársaság 
lakosságát is — mintegy 15-16 milliót tett ki, állásfoglalásra kényszerítette a 
berlini kormányokat a német kisebbségek ügyében, függetlenül attól, hogy milyen 
ideológiai-politikai irányzathoz tartoztak. Lényeges különbség abban volt, hogy a 
weimari köztársaság kormányai a nyelvi és kulturális kisebbségi igényeken túl-
menő követeléseket hivatalosan nem karoltak fel, s miközben a mérsékelt nem-
zetiségi szervezetekkel is igyekeztek kapcsolatokat fenntartani, a náci Németor-
szágtól eltérően tartózkodtak az olyan lépésektől, amelyek a külföldi németség 
agresszív célokra való felhasználási szándékára utaltak volna. S bár eltűrték a 
szélsőjobboldali, többnyire alldeutsch beállítottságú társadalmi-politikai szerveze-
tek (köztük az Alldeutscher Verband) Németországon belüli működését, s külföldi 
tevékenységüket is tudomásul vették, demokratikus elveiknek, még inkább kül-
politikai törekvéseiknek csak az olyan, alapjában véve tudományos célokat szol-
gáló intézmények feleltek meg, mint amilyen a Steinackert díszoklevéllel kitüntető 
stuttgarti Auslands-Institut, vagy a müncheni Südost-Institut volt. 

A nácizmus idején a hivatalos külpolitika és a szélsőjobboldali konzervatív, 
illetve alldeutsch szervezetek közötti diszkrepancia lényegesen kisebb volt, szinte 
elmosódott, de nem szűnt meg teljesen. A náci ideológia és az alldeutsch eszme 
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nyilvánvaló rokonsága nem zárta ki az elvi eltéréseket és a belőlük következő 
politikai különbségeket. A német kultúrfÖlény-elmélet, sőt a rasszizmus is része 
volt az alldeutsch eszmének (az előbbi a kezdetektől, az utóbbi a századfordulót 
követően), de a fajelmélet nem vált annak alapjává. Nagyobb hangsúlyt — éles 
antiszemita tartalommal — csak a német birodalmi és egyes osztrák, főleg bécsi, 
elsősorban szlávellenességgel telítve pedig a csehországi szervezetekben kapott. 
A Kárpát-medencében viszont a magyar politika ellen irányuló német-szerb, il-
letve német-román összefogásra-törekvés, 1918 után pedig a beilleszkedés kény-
szere az új államokba mindenütt korlátozta az árja faj felsőbbrendűsége és ura-
lomra termettsége melletti propagandát. 

Nem volt antagonisztikus ellentét náci és alldeutsch ideológia között a másik 
alapvető kérdésben, a külföldi németség történelmi szerepének értelmezésében 
sem. A nácikhoz hasonlóan az alldeutsch eszme elkötelezett hívei is a birodalmi 
expanziós törekvések eszközeinek tekintették a német kisebbségeket. Az utóbbiak 
vezetői azonban nap mint nap kénytelenek voltak szembenézni a különböző nem-
zetiségekkel körülvett német kisebbségek gondjaival, ellenséges és baráti érzel-
meikkel, számolni az évszázados kötődésekkel a szülőföldhöz, az ősi hagyomá-
nyokhoz, továbbá a kulturális és nyelvi különbségekkel, amelyek nemcsak a kör-
nyező népektől, de más német csoportoktól, a birodalmi németektől is elválasz-
totta őket. 

Az 1938-as év azonban döntő fordulatot hozott a náci tervek megvalósítá-
sában. Ausztria és a Szudéta-vidék bekapcsolása a Harmadik Birodalomba hatal-
masra növelte a német befolyást a Kárpát-medence országaiban is. Feleslegessé 
vált a nemzetközi alldeutsch mozgalom a náci ideológia dominanciája következ-
tében, s annak központi, berlini irányítása is. Az amúgy is arisztokratikusnak és 
monarchistának tartott Alldeutscher Verbandot 1939-ben felszámolta a Gestapo.16 

Voltaképpen tehát az alldeutsch mozgalom felkarolása, s így az alldeutsch 
eszme továbbélése a nácizmus idején ad magyarázatot arra, hogy Edmund Stein-
acker, valamint a Magyarországi Német Néppárt megítélése az 1930-as években 
sem változott, sőt presztízse jelentősen emelkedett. A stuttgarti díszoklevél érté-
kelése lényegét tekintve bekerült a német történetírásba, főleg persze a Südost-
forschung kutatóinak a munkáiba, s túlélte a nácizmus időszakát is. Különösen 
Barbara Groneweg járult ehhez hozzá, aki 1939-ben elsőként publikált monográ-
fiát Edmund Steinackerről.17 Munkája, amely — címét idézve — „Edmund Stein-
acker népi politikai tevékenységének kezdeteit" tárta fel, a Südost-Institutnak 
ugyanabban a sorozatában jelent meg, amely két évvel korábban Steinacker me-
moárjának is helyt adott. Ez önmagában véve is jelzi a két könyv és a két szerző 
elvi összhangját. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Barbara Groneweg jórészt 
olyan időszakot tett vizsgálat tárgyává, amelyre nézve ma is érvényesnek tekint-
hetjük a stuttgarti Auslands-Institut elismerő értékelését. Annak a megvizsgálá-
sára viszont csak a második világháború után került sor, hogy milyen szerepe volt 
Steinackernek a dualizmus rendszere ellen irányuló nagyosztrák és az egész Dél-
kelet-Európát érintő alldeutsch tervek képviseletében, arra a kérdésre pedig mind-
máig nem született kielégítő válasz, hogy voltaképpen miben látta a magyarországi 
németség és mozgalmai történelmi feladatát. 
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Az eddig elmondottak alapján Edmund Steinacker a Südostforschung elő-
történetében két egymástól el nem szakítható, de elkülöníthető területen játszott 
szerepet. Az egyik a magyarországi német mozgalomban kifejtett tevékenység, a 
másik — amelyet Valjavec is kiemelt — a német és osztrák közvélemény infor-
málása volt a Kárpát-medencei németség helyzetéről, problémáiról. De Steinacker 
— miként a Bevezetésben már jeleztük — nem csupán egyik témája, passzív 
tárgya volt a délkelet-kutatásnak életműve alapján, hanem családtörténeti kuta-
tása, főleg azonban a magyarországi német mozgalom dualizmuskori történetét 
is összefoglaló életrajzi írása folytán részt vett magában a kutatásban is. 

Genealógiai kutatásait politikai pályájának bécsi szakaszában, hozzávetőleg 
az 1890-es években kezdte el és szinte élete végéig folytatta. Az erre ösztönző 
motiváció azonban meglehetősen homályos. Talán egyszerűen a kisebb-nagyobb 
mértékben minden emberben megbúvó kíváncsiságról volt szó, de nem kizárt, 
hogy emellett a Magyarországon — részben szász pályatársaitól — elszenvedett 
politikai kudarcok is önvizsgálatra késztették, vagy esetleg a gyökértelenség, a 
sehova nem tartozás érzete váltotta ki a németséghez kötődés bizonyítási kény-
szerét belőle. 

Fia, Harold Steinacker 1960-ban megjelent írása szerint apja családtörténeti 
kutatása annak bizonyítására szolgált, hogy a „népiség (Volkstum) iránti érzék, 
valamint a család és az elődök szeretete milyen mély belső összefüggésben van 
egymással". S a félreértések elkerülése érdekében, az árja származás dicsőítését, 
vagy éppen a megszégyenítést és megbélyegzést szolgáló náci őskultusztól való 
elhatárolódás céljából, megjegyzi, hogy apja jóval azelőtt tárta fel családja törté-
netét, mielőtt elkezdődtek volna az ősök és a hiteles családfa (Ahnenpass) utáni 
kutatások a Harmadik Birodalomban. Ez természetesen igaz, de az objektív mér-
legelés igénye azt a megjegyzést is megkívánja, hogy az árja származás már az 
első világháború előtti alldeutsch ideológiában is érdemnek számított.18 

Ennek ellenére az álja leszármazás bizonyítási szándékát ki kell zárnunk a 
lehetséges motivációk közül. Később még többször és részletesebben is kitérek 
arra a más vonatkozásban általános tartalommal már megfogalmazott megálla-
pításra, hogy Edmund Steinacker nem vált a rasszizmus hívévé a völkisch-all-
deutsch gondolat részleges akceptálása ellenére sem. Önmagában véve már az is 
némi bizonyítékul szolgálhat, hogy őszintén és nyíltan vállalta a francia eredetű 
Malvieux családot is, közelebbről apai nagyanyját, mint a Steinacker „családfa" 
egyetlen nem német és hugenotta tagját. 

A kutatás végeredményén azonban a Malvieux család , jelenléte" semmit 
nem változtatott. Egyértelmű bizonyítást nyert, hogy a Steinacker család valóban 
az össznémetség része volt, aminek nem mondott ellent az, hogy tagjai az idők 
során szétszóródtak főleg Közép-Németország szász és részben thüringiai állama-
iba, a család egyik ága pedig — valamikor a 18. században — Bécsbe került, majd 
Magyarországon talált új hazára, de németségét mindvégig megőrizte. 

Steinacker 13 nemzedéket számolt össze a Quedlinburgból, 1531-ből szár-
mazó első írásos dokumentumtól az ő fiait magában foglaló 13. generációig. A 
nyomok Luther Márton fellépésének idejéhez és a Wittenbergtől nem távoli vá-
roska egyik tanácsnokához vezetnek vissza, aki felesége révén rokonságban is volt 
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a nagy reformátorral. Részben ezért, főleg azonban annak alapján, hogy a szó-
banforgó mintegy 400 év során a családban hagyomány lett az aktív részvétel az 
evangélikus egyház munkájában, Steinacker az össznémetséghez kötődés mellett 
a protestantizmushoz tartozást tartja családja másik legjellemzőbb vonásának. 

Ehhez hozzátehetünk egy harmadik, általa kevésbé figyelembe vett sajátos-
ságot: a felmenők között nincsenek sem nemesek, sem parasztok, a krónika több-
nyire jegyzőket, jogász-féle embereket, köztisztviselőket, itt-ott foldbérlőket és ke-
reskedőket említ. Városi értelmiségieket és polgárokat tehát, akik szűkebb kör-
nyezetükben fontos pozíciókat töltöttek be, feltételezhetően érdekelve voltak a 
polgárosodás német földön is hosszan elhúzódó folyamatában, és minden bizony-
nyal — lehetőségeikhez mérten — elő is segítették azt. A jelek szerint a helyi 
vezető réteghez, városuk elitjéhez tartoztak, de a hatalom csúcsaira nem jutottak 
fel, tényleges irányító szerepet nem töltöttek be. 

Edmund Steinacker genealógiai kutatása már annak alapján is a német dél-
kelet-kutatás előzményeihez sorolható lenne, hogy olyan családra vonatkozik, a-
melynek több tagja a 19. és a 20. század folyamán magyar, osztrák és német 
szempontból egyaránt figyelemre érdemes politikai, tudományos és kulturális te-
vékenységet folytatott. De a kutatás historiográfiai értékét emelte, hogy abba 1918 
után a család történész kutatói is — főleg Edmund Steinacker fiai és unokája, 
Harold, Roland és Ruprecht Steinacker — bekapcsolódtak, s több idevágó írást 
publikáltak.19 

Edmund Steinacker másik, az előbbinél jelentősebb írása, a magyarországi 
német mozgalom történetét is tartalmazó memoárja, a délkelet-kutatás szerves 
alkotórészét képezi, nem csupán annak egyik előfutárát jelenti. Mindmáig értékes 
történeti forrásmunkáról van ugyanis szó, amelyre mind a német, mind a magyar 
nyelvű szakirodalom rendszeresen hivatkozik, s amely tartós hatást gyakorolt a 
magyarországi német mozgalom történetének az interpretálására. Az előszó sze-
rint a memoár „nagyrészt azokra a korabeli feljegyzésekre épül, amelyeket az 
évtizedek folyamán Edmund Steinacker készített". A kiadók kerülték a változta-
tásokat, egyes szövegrészeket lerövidítettek, itt-ott lábjegyzetekkel látták el a 
munkát, s minimális mértékben stilisztikai javításokat hajtottak végre rajta. 

A memoár összeállításában és kiadásában vezető szerepet vállalt Edmund 
Steinacker két fia, a pozsonyi teológusprofesszor Roland és a történelemtudós 
Harold Steinacker. Az 1919-29 közötti évtizedet tárgyaló utolsó fejezetet ők írták, 
s nagy valószínűséggel kisebb-nagyobb mértékben az ő művük a korábbi fejezetek 
végső formába öntése is. De Edmund Steinacker szerzősége nem vitatható el, a 
változtatások mértéke nem lehetett nagy: a fejezetek színvonala és információ-
gazdagsága egyenetlen. A legtartalmasabb — és messze leghosszabb — fejezet a 
magyarországi német mozgalom 1914 előtti történetéről szóló, amely első válto-
zatban az 1920-as években a Rudolf Brandsch által Romániában kiadott „német 
politikai füzetekben" jelent meg.20 

A részletes elemzéstől és tartalmi ismertetéstől el kell tekintenünk, hiszen 
az a mozgalom egész dualizmuskori történetének a tárgyalását is megkívánná. 
Edmund Steinacker politikai nézeteinek vizsgálatával — e tanulmány tulajdon-
képpeni témájával — összefüggésben viszont ismét utalnunk kell arra, hogy a 



EDMUND ÉS HAROLD STEINACKER 687 

memoár megjelenésére 9 évvel szerzője halála után, 1937-ben, olyan történelmi 
pillanatban került sor, amikor a hitleri Németország figyelmének központjában 
éppen Délkelet-Európa, közelebbről a bekebelezni kívánt Ausztria állt. Az emiatti 
feszült politikai légkörben, amelynek egyik tényezője a nácizmus ideológiai offen-
zívájának a kibontakozása, a készülő agresszív lépés propagandisztikus indoklása 
volt, a térség egykori „népvezéreinek" a tevékenysége nemcsak felértékelődött, 
de kompromittálódott is. 

Edmund Steinacker ezt a korszakot nem érte meg, nem konfrontálódhatott 
a nácizmus ideológiájával, még kevésbé politikai gyakorlatával. Memoárjának 
megjelentetése és ezzel „népvezéri" szerepének elismerése már csak ezért sem 
jelenthetett — a gondolati és terminológiai hasonlóságok ellenére — azonosulást, 
a legfontosabb kérdésekben még egyetértést sem a hitlerizmus elveivel, nézeteivel. 

Steinacker német kérdésre vonatkozó álláspontja nem vonta kétségbe a bi-
rodalmi németség meghatározó szerepét az össznémetségen belül, de minden 
német — ideértve tehát a külföldön (például az Ausztriában vagy a Kárpát-me-
dencében) élőket is — politikai, jogi és kultúrájában, ha úgy tetszik, „népiségében" 
eleve meglévő, immanens egyenlőségére épült. Ebből következően már az első 
világháború során, főleg azonban 1918 után híve lett a Heinrich von Srbik törté-
nész nevéhez kapcsolódó (de saját fia, Harold Steinacker által is képviselt) ge-
samtdeutsch (össznémet) gondolatnak,21 így az Anschlussnak is, de az osztrák-
németségnek a centralizált Német Birodalomba való beolvasztása, Ausztriának 
„Ostmark"-ká degradálása elvi ellentmondásban volt ezzel a gondolattal. 

Az általa is képviselt kultúrnemzet-koncepció továbbá az alldeutsch eszme 
hatására az ő értelmezésében is torzult ugyan, de megmaradt a Volsktum-, a 
népiség-gondolat keretében, a német kultúrfölény elve nála nem alakult át faji 
felsőbbrendűséget valló náci koncepcióvá. Következésképpen nem kényszerült 
arra, hogy feladja a népek és nemzetiségek évtizedek óta írásaiban is képviselt 
egyenjogúságának elvét. Végül a monarchista beállítottság, amely egyik oka volt 
annak, hogy 1939-ben — miként már utaltunk rá — a különben nácibarát all-
deutsch Szövetség betiltására is sor került, ellentmondott a hitleri Führer-elvnek, 
s az összeférhetetlenséget nyomatékossá tette az, hogy Steinacker monarchista 
álláspontja a Habsburg-házhoz kötődött. 

Voltaképpen nem Edmund Steinacker, hanem fiai érdeme, hogy nézetei e-
redeti formájukban kerültek be memoárjába. Ez még akkor is pozitívnak tekint-
hető, ha különben nem tartjuk azokat elfogadhatóaknak konzervatív és német 
nacionalista tartalmuk miatt. Nyilvánvalónak látszik ugyanakkor, hogy Roland 
és főleg Harold Steinacker közreműködése növelte a memoár tudományos értékét 
és a szakmai érdeklődést iránta, s talán megjelenését is az kezdeményezésük és 
a kiadásban való részvételük tette lehetővé. Az is joggal feltételezhető, hogy a két 
testvér nem csupán kegyeletből tartotta fontosnak a visszaemlékezés publikálását, 
hanem az elvi egyetértés és együttműködés kinyilvánítása céljából is, amely őket 
apjukkal évtizedeken át összekötötte, s pályájukat sok tekintetben életük végéig 
meghatározta. Harold Steinacker megjegyzése szerint „nem kis adomány szá-
munkra, emberek számára, ha elődeinktől életfelfogást, felelősségtudatot és elkö-
telezettséget örökölünk".22 
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Következésképpen Edmund Steinacker életpályájának csakúgy, mint a ma-
gyarországi német mozgalomnak a tanulmányozása, különösen pedig a német 
délkelet-kutatás általi interpretálása megkívánja, hogy egy pillantást vessünk 
Steinacker idősebb fiának a tevékenységére is. Már csak azért is, mert Roland 
Steinacker (1870-1962) élete alkotó szakaszának nagyobb része — öccséhez ha-
sonlóan — szintén a Kárpát-medence radikális német mozgalmainak időszakára, 
azaz a századforduló és 1945 közötti évtizedekre esett. 

Testvéröccse szerint Roland Steinackernek „a Kárpát-medencei német nép-
csoport szolgálatában kifejtett írói és elméleti, főleg azonban gyakorlati tevékeny-
ségére" apja könnyen észrevehető hatást gyakorolt. Különösen a szlovákiai német 
evangélikus egyház 1918 utáni megalapításában és működésében való aktív rész-
vételére hivatkozva írta ezt Harold Steinacker, mert ehhez biztató és követendő 
példát mutatott az a „fáradhatatlan küzdelem", amelyet presbiterként apjuk foly-
tatott a budapesti német evangélikus egyházközség német voltának megőrzéséért. 

A találó és meggyőző példa egyúttal Roland Steinacker tevékenységének fő 
területére is rávilágít. Teológiai tanulmányait ugyan — a családi hagyományokat 
követve — főleg német egyetemeken végezte, de papi hivatását 1920-ig Magyar-
ország különböző, német lakossággal is bíró helységeiben (Mezőberényben, Po-
zsony-közeli községekben és a Szepességben) gyakorolta. 1920-tól a pozsonyi szlo-
vák teológiai főiskola tanára lett, s ezzel végleg elhagyta az akkor már trianoni 
Magyarország területét. Visszaemlékezésszerű tanulmányában, (amelyet külön-
ben fia, Ruprecht Steinacker adott ki) később maga is leírta, hogy a német nem-
zetiségi mozgalomban — más lutheránus paptársához hasonlóan — lelkészként 
és vallástanárként vett részt, tehát közvetve és egyházi keretek között, német 
nyelvű igehirdetéssel és tanítással, valamint egyházközségének befolyásolásával.23 

Politikai téren a nyilvánosság elé csupán két alkalommal lépett Roland Stein-
acker. 1918/19-ben Burgenland létrehozása érdekében és egy évtizeddel később 
— 1929-ben —, amikor is szerepet vállalt a szlovákiai Német Párt (Karpathen-
deutsche Partei) megalapításában. Témánk időbeli határán ugyan már túlesik, de 
a steinackeri politikai gondolkodás jellemzése céljából megjegyzésre érdemes, hogy 
Roland Steinacker Burgenlandot — a képviselőjelöltséget vállaló apja szellemében 
— Magyarországon belüli német autonóm területként értelmezte, az elszakadási 
törekvéseket helytelenítette, arra hivatkozva, hogy sikerük esetén meggyengülne 
a magyarországi össznémetség ellenállóképessége az asszimilációval szemben. 

Habsburg-hű elveik dacára — minden jel szerint — nem a magyar területi 
integritás feltétlen megőrzése, hanem a Kárpát-medencei németség több részre 
szakadásának elkerülése érdekében hajlott ekkor a három Steinacker — és számos 
híve — az együttműködésre a politikailag más tekintetben tőlük távol álló Károlyi 
kormányzattal. Am azáltal, hogy akceptálták az autonómia elvét, a kor egyik leg-
haladóbb gondolatát karolták fel, s ezt nyilván annak tudatában tették, hogy sza-
kítaniok kell a korábbi alldeutsch és nagyosztrák tervekkel, amelyeket a világhá-
borús összeomlás amúgy is teljesen irreálissá tett, és olyan megoldást kell támo-
gatniok, amely a leginkább megfelel a magyarországi németek érdekeinek, s nem 
veszti el érvényességét akkor sem, ha fennmarad, de akkor sem, ha felbomlik a 
királyi Magyarország. A föderalizmus elvének „új", Svájcra hivatkozó értelmezése 
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1918/19-ben és azt követően kapott dominanciát a steinackeri politikai gondolko-
dásban. 

Harold Steinacker. A nagyosztrák és a gesamtdeutsch koncepció 

Edmund Steinacker másik fiának, Harold Steinackernek a kutatási főterü-
lete tulajdonképpen nem vág témakörömbe. Tudományos nevet eredetileg a kora 
középkor és a történeti segédtudományok (epigrafika és oklevéltan) kutatójaként 
és oktatójaként szerzett magának, s mint ilyen kapott 1909-ben nyilvános rend-
kívüli, 1918-ban pedig nyilvános rendes professzori kinevezést az innsbrukci e-
gyetemen. Ezt a pozíciót 1945-ig töltötte be, amikor is felmentették állásából, 
mivel 1938-ban — a nácizmus időszakában, egészen pontosan: az Anschluss évé-
ben — az egyetem rektora volt. Szakmai elismerését jelzi egyetemi professzori 
címe mellett, hogy a bécsi Tudományos Akadémia 1932-ben levelező, 1964-ben 
pedig — egy évvel halála előtt — tiszteletbeli tagjává választotta. 

Tudományos hírneve és a Habsburg monarchia történetére vonatkozó írásai 
folytán szinte kezdettől fogva vezető befolyása volt a német délkelet-kutatásra. 
Hat évvel a Südost-Institut működését biztosító alapítvány24 létrehozása után — 
1936-ban — a kuratórium tagja lett, s élete végéig az is maradt. Nem kevésbé 
jelentős, bár idős kora miatt csupán két évig betöltött pozíciót kapott 1958-ban, 
amikor is elnöke lett az éppen megalapított „Délkelet-német Történelmi Bizott-
ságnak (Südostdeutsche Historische Komission). A Bizottság által kiadott könyv-
sorozatban (Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission) jelent meg 
Harold Steinacker legfontosabb tanulmányainak gyűjteménye a Habsburg mo-
narchia és az itt élő németség történelmével összefüggő kérdésekről, valamint az 
az „Emlékkönyv" is, amely munkatársainak és tanítványainak — a témakör má-
sodik világháború utáni német szakértőinek — az írásait közli.25 

Edmund Steinacker politikai nézeteinek vizsgálata — azaz a jelenlegi tanul-
mány témája — szempontjából mindkét kötet, főleg azonban Harold Steinacker 
tanulmánygyűjteménye, alapvető fontosságú, s ugyanezt mondhatjuk el a Törté-
nelmi Bizottság által támogatott folyóirat, a Südostdeutsches Archiv 1958 óta 
megjelenő köteteiről, illetve a bennük publikált, a legfrissebb kutatási eredmé-
nyeket tartalmazó tanulmányokról. Bár mindkét sorozat már a Südostforschung 
második világháború utáni kiadványai közé tartozik, az itteni hivatkozást rájuk 
az indokolja, hogy egyes tanulmányai Edmund Steinacker politikai nézeteinek 
1945 előtti képviseletét vagy megítélését tükrözik. 

Ez mindenekelőtt éppen Harold Steinackerre vonatkozik, annak ellenére, 
hogy apja memoárjának gondozásán és kiadatásán kívül a magyarországi német 
mozgalom történetével központi témaként egyetlen nagyobb tanulmányában sem 
foglalkozik a tárgyalt időszakban. A hivatásos történészt az apai életmű, illetve 
a magyarországi német mozgalom léte és útkeresése a történelmi gyökerek és 
összefüggések feltárására, a Habsburg monarchiában élő népek és nemzetek, min-
denekelőtt persze a németek és a magyarok történelmileg kialakult helyének és 
szerepének keresésére és kijelölésére ösztönözte. 
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Történelmi koncepciójának és érveinek részletesebb ismertetését, más szóval 
a Steinackerek által is képviselt nagyosztrák, majd gesamtdeutsch politikai célki-
tűzések történeti indoklásának kritikai vizsgálatát e tanulmány keretében nem 
vállalhatom ugyan, de arra a szűkebb témámhoz kapcsolódó változásra röviden 
mégis utalnék, amelyet az első világháborús összeomlás idézett elő ebben a kon-
cepcióban. 

1918 előtt — apjához hasonlóan és szellemében — Harold Steinacker is az 
Osztrák-Magyar Monarchia német központú átszervezésének a híve volt, ekkor 
írt tanulmányai főleg ehhez a célkitűzéshez szállítottak történeti, közelebbről jog-
történeti argumentumokat. Voltaképpen az 1867-es kiegyezést megelőző és követő 
jogtörténeti, alkotmányértelmezési vitákba bekapcsolódva fogalmazta meg Harold 
Steinacker a maga érveit. Abból az osztrák történeti és politikai irodalomban nem 
ismeretlen prekoncepcióból indult ki ő is, amely szerint a kiegyezés Ausztria (és 
a Magyarországon élő nemzetiségek, főleg persze a németség) számára hátrányos 
volt, a dualizmus rendszere gyengítette a Habsburg monarchia nemzetközi pozí-
cióját, veszélyeztette a Német Birodalommal kötött kettős szövetséget, s mivel a 
magyar királyságban a nemesség uralmát konzerválta, akadályozta a belső gaz-
dasági és társadalmi fejlődést, de főként a politikai rendszer modernizálását, de-
mokratizálását. 

Ezek a nézetek, amelyekkel különben Edmund Steinacker századforduló 
utáni írásaiban is találkozhatunk, olvashatók ki abból a három nagyobb tanul-
mányból, amelyet Harold Steinacker 1918 előtt ebben a témakörben publikált.26 

Mivel e nézetek elsősorban a dualizmus rendszere ellen irányultak, nemcsak arra 
mutattak, hogy két fő képviselője politikai és szakmai érvekkel igyekezett a trónra 
készülő Ferenc Ferdinánd terveit befolyásolni, hanem arra is, hogy — alkalmaz-
kodva egyébként az alldeutsch Szövetség akkori taktikájához — közvetetten és 
kívülről, azaz Ausztriából, tudatosan bírálta a hivatalos német álláspontot. Mind-
ketten tisztában voltak ugyanis azzal, hogy— miként Harold Steinacker egy 1917-
ben (!) írt levelében írta — az a Bismarckra hivatkozó „politikai doktrína", amely 
szerint Magyarország nélkül a Habsburg monarchia összeomlana, ez pedig „tart-
hatatlanná tenné a Német Birodalom világpolitikai helyzetét —, minden német 
hivatalos helyen elfogadott nézet volt".27 

Harold Steinacker azonban minden bizonnyal nem elvakult magyarellenes-
ségből szállt szembe ezzel a doktrínával, hanem politikai és szakmai meggyőző-
désből karolta fel az említett nézeteket. 1907-ben megjelent első nagyobb tanul-
mánya a magyar alkotmányosság „ezeréves kontinuitásának" elvét bírálta és a 
kérdés részletesebb tárgyalása, az általa ismert magyar álláspontok elvetése után 
arra a következtetésre jutott, hogy Magyarország útja vagy „a belső bomlás és 
rendi egoizmus", az 1526 előtti „úgynevezett 'konstitucionális' fejlődés", vagy a 
török hódítás következtében mindenképpen pusztuláshoz vezetett volna. Ettől a 
veszélytől végül is —szerinte — „nem annyira saját ereje, mint inkább a dinasztia 
és német-cseh tartományai mentették meg". 

Harold Steinacker azonban arra is rámutat, hogy itt nem egyedi, valamiféle 
speciálisan magyar, hanem összeurópai jelenségről volt szó. A privilégiumaikhoz 
ragaszkodó rendek ugyanis egy idő után Európa más országaiban is a fejlődés 
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gátlóivá lettek, s velük szemben mindenütt az uralkodók „készítették elő az át-
menetet a modern viszonyokra... így volt ez Franciaországban, így Poroszország-
ban, s példájuk azt mutatja, hogy csak a rendi alkotmány megtörése esetén ér-
hetők el nagy belső és külső sikerek, s nehezebb körülmények között így volt ez 
a Habsburg tartományokban és Magyarországon is".28 

Ebben a végkövetkeztetésben már implicite benne van az az álláspont, amely 
szerint a rendi alkotmányt bizonyos fokig — főleg a dzsentrik megyei uralmában 
— megőrző Magyarországot nem illeti meg az a pozíció, amelyet a dualizmus 
rendszere biztosított számára. Részletesebben azonban az 1867-es kiegyezés bí-
rálatát a másik két 1918 előtti tanulmány vállalta. 

Ezek szerint mind a történelmi fejlődésből, mind pedig „a modern gazdasági 
élet szükségletéből" fakadóan a „mai dualizmus" a Bundesstaat, a „szövetségi 
állam" irányába halad. A magyarok ezt az átalakulási folyamatot legfeljebb csak 
késleltetni tudják, megakadályozni nem. Az osztrák birodalom történelméből u-
gyanis egyértelműen levonható az a tanulság, hogy csak „szorosabb birodalmi 
egység keretében képes a Monarchia minden népe elérni azt a pozíciót, amely 
kulturális és állami értéke alapján megilleti".29 A tanulmányok megjelenésének 
pillanatában, 1910-ben, illetve 1912-ben, azaz a trónváltásra készülődés éveiben 
tehát a hangsűly még a birodalmi centralizáción volt, amely azonban elvileg nem 
zárta ki a dualizmus valamiféle föderalizmussal, esetleg trializmussal való felvál-
tásának a lehetőségét. 

Erre az álláspontra és a vele összefüggő politikai reményekre ugyan súlyos, 
Edmund Steinackert — memoárja szerint — mélyen megrázó és fiában is bizo-
nyára zavart keltő csapást mért Ferenc Ferdinánd halála, de annak elvi lényegén 
a jelek szerint sem ez, sem a világháború kitörése és menete nem változtatott. 
Harold Steinacker szinte a háború utolsó pillanatáig kitartott amellett a vélemé-
nye mellett, hogy — miként azt 1917 szeptemberében egy Bleyer Jakabnak kül-
dött levelében írta —, „a nemzetiségek felemelkedése, a választójog kiszélesítése, 
a közélet demokratizálása és egészséges szociálpolitika bevezetése" egyúttal „a 
dualizmus feltehetően föderalizmussá" alakítása nemcsak lehetséges, hanem a 
közeljövő esedékes és megvalósítható feladata. 

1917 őszén, a fenyegetővé váló nyugtalanság és a reformokra várás, mi több, 
reformígérgetések légkörében ezek a követelések nem számítottak már radikáli-
soknak, de elősegíthették a Monarchia felbomlását. Harold Steinacker ezt nem 
látta és természetesen nem akarta, amit egyértelműen bizonyít az, hogy a döntő 
lépést az átalakulásokhoz ekkor is, akárcsak korábban, a koronától, az 1916 végén 
trónra lépett Habsburg Károlytól várta, bár azt sem zárta ki, hogy a megvalósítás 
során „súlyos harcokra" is sor kerülhet.30 

Homályban maradt azonban, hogy Budapest vagy a bécsi udvar, netán mind-
kettő ellenállása, vagy éppen a szövetségeseknek hitt nemzetiségek mozgalmai 
váltották volna-e ki ezeket a harcokat. Edmund Steinacker memoárjából tudjuk, 
hogy Ferenc Ferdinánd egykori hívei — köztük Harold Steinacker is — a korábbi 
tervek megvalósítását várta Károly császártól, s 1917 őszén még nem dőlt el, hogy 
elvárásuknak van-e egyáltalán realitása. Ha lett volna, Bécs ellenállásával nem 
kellett volna számolni. A másik csoport, amelyhez régi elvbarátjaik egy részével 
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mindkét Steinacker kapcsolódott, a már említett Friedjung-kör, hasonló, bár „sok-
kal konzervatívabb" reformnézeteket vallott, s abból a feltételezésből kiindulva, 
hogy a központi hatalmak a háborúban „győznek, vagy legalábbis megállják a 
helyüket... a békekötéskor, vagy közvetlenül utána" tervezték megvalósítani azo-
kat.31 Olyan időpontban és nemzetközi körülmények között tehát, amikor a győz-
tes Német Birodalommal szövetségben mindenféle Monarchián belüli ellenállás 
leküzdhető lett volna. 

Miután azonban a központi hatalmak elvesztették a háborút, s az Osztrák-
Magyar Monarchia utódállamokra esett szét, a német központú, esetleg föderatív 
felépítésű Habsburg Monarchia terve, vagy inkább álma, végleg lekerült a törté-
nelem napirendjéről, s az új körülmények új koncepció kidolgozását, vagy lega-
lábbis a régi gyökeres átformálását tették szükségessé. Az össznémetség, ponto-
sabban a Német Birodalom nagyhatalmi törekvéseinek túlzott szorgalmazása 
miatt szalonképtelenné vált alldeutsch eszme a weimari Németország és az első 
osztrák köztársaság politikai viszonyai között némileg háttérbe szorult, a császári 
korszakban élvezett befolyását többé nem is nyerte vissza, mert helyét később 
már a nácizmus foglalta el. 

Előtérbe ezzel szemben az alldeutsch eszmével ideológiailag ugyan összefo-
nódó, politikailag azonban defenzív célzatú, vagy legalábbis látszatú, az összné-
metségnek a régi és új országhatárok feletti összetartozását, együttműködésének 
ebből következő szükségességét, nem utolsósorban pedig az európai hatalmi e-
gyensúlyban évszázadok óta betöltött történelmi szerepét hangsúlyozó gesamt-
deutsch felfogás került. Elsősorban történetszemléleti váltásról volt szó, amely fő 
vonásaiban megfelelt az addigi konzervatív német és osztrák politikai gondolko-
dásnak, s lényegét tekintve nem került szembe később a nácizmus hatalmi-poli-
tikai törekvéseivel sem. Szerepe volt abban, hogy képviselői 1933 után is megma-
radhattak katedráikon, bár — néhány kivételtől eltekintve — nem azonosultak 
a nácizmus ideológiájával, de természetesen nem is határolódtak el tőle.32 

Voltaképpen az első világháború után ismét felerősödő, az összeomlásért az 
Osztrák-Magyar Monarchiát és a Habsburgok évszázados — de főleg a 19. szá-
zadra és a 20. század elejére vonatkozó — politikáját felelőssé tevő támadások 
reakciójaként, részben pedig a korábban már erejét és értelmét vesztett nagyné-
met koncepció pótlékaként, egyfajta új szintézis-teremtés szándékával született 
meg a gesamtdeutsch felfogás. Ennek megfelelően főként a Habsburgok történel-
mi szerepét pozitívan megítélő osztrák történészek vállalkoztak erre a szintézisre, 
de sok híve volt a felfogásnak a Német Birodalomban is. Köztük volt a müncheni 
Südost-Institut első vezetője, Kari Alexander von Müller, a bajor Tudományos 
Akadémia 1936-1945 közötti elnöke is, aki 1935-ben a Historische Zeitschrift 
élére került, miután a nácik Friedrich Meinecket ebből a pozícióból elmozdították, 
így az osztrák mellett a német központi történelmi folyóirat is a gesamtdeutsch 
szemlélet szócsöve lett.33 

Harold Steinacker — Heinrich von Srbik mellett — az új történetfelfogás 
vezető képviselője volt, bár a második világháború utáni német történetírás erről 
alig ad hírt. Pedig Steinacker nem csupán alkalmazta a mások által kidolgozott 
elveket a történelmi múltra, hanem több elméleti tanulmányt is írt, amelyekben 
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saját álláspontját fejti ki „a gesamtdeutsch történetfelfogás értelmezéséről" és — 
kora történelemelméleti vitáihoz kapcsolódva — az „államtörténet, kultúrtörténet 
és néptörténet" egymáshoz való viszonyáról, az utóbbi jelentősége mellett szállva 
síkra és a német történetírás hagyományos központi témaköreivel egyenrangúnak 
tekintve azt.34 

E kérdések tárgyalása eltérítene témámtól, önálló tanulmányt igényelne. 
Csak egyelten problémakört emelnék ki, azt, amelyet elsősorban éppen Harold 
Steinacker képviselt, az ún. „gesamtdeutsch sorsközösség" gondolatát, benne a 
„népi németek" (Volksdeutsche) történelmi helyét és szerepét. Lényegében véve 
annak a völkisch szemléletnek az össznémetség történetébe és első világháború 
utáni jelenébe való beemeléséről volt szó, amelyet Edmund Steinacker — elvba-
rátaival együtt — már a századfordulótól politikai cselekvése egyik vezérfonalának 
tekintett. 

Harold Steinacker szerint a világháborús összeomlás és az azt követő béke-
diktátumok következtében új helyzet teremtődött, amely egységes „sorsközösség-
be" kovácsolta az „anyaországi, a határmenti és a külföldi németséget (Binnen-
deutschtum, Grenzdeutschtum, Auslandsdeutschtum)", s ez a történetírást is új 
feladat elé állította. Az adott körülmények között már nem elégséges csak arra a 
két eszmére koncentrálni, amely az első világháború előtt meghatározta a német 
történeti gondolkodást, ti. „az állam, különösen a nemzetállam eszméjére és a 
kultúrnemzet fogalmára". Hiszen a kettő együtt sem öleli fel az egész nemzetet, 
az első lényegében a politikai elitre, a második a művelt rétegekre vonatkozik, s 
így a nemzet „alapjait képező" népi rétegek nem kapnak kellő figyelmet. Márpedig 
mindaz, „ami kiváltképpen német a mi kultúránkban, az alsó néprétegek lelki-
és fantáziavilágában gyökerezik". 

Következésképpen az államnemzet és a kultúrnemzet fogalmát ki kell egé-
szíteni a „természetes nemzet" (natürliche Nation) fogalmával, de tudatában kell 
lenni annak, hogy a három fogalom tartalmilag „egymásba folyik", elválasztásuk 
nem lehetséges. Harold Steinacker a gyanús hasonlóságok ellenére elutasította 
azt az esetleges feltevést, hogy itt a fajelmélet valamilyen változatáról lenne szó. 
„A faj antropológiai fogalom — írta —, amely csupán a természeti népekre vo-
natkoztatható", olyan magasan fejlett népre, mint a német, viszont nem. Minda-
mellett elismerte, hogy a „természetes nemzet a primitív kultúrnemzetet" is ma-
gában hordozza, hogy tehát az a „magasabb kultúrnemzet kialakulása után is 
továbbél a néptest egyszerű és alsóbb rétegeiben, főleg a parasztságban, a nép 
tulajdonképpeni és örök magjában". Példaként főleg a bánáti svábokra hivatko-
zott, akik „idegen államhoz tartozva, de ahhoz, mint második hazához hűek ma-
radva" évszázadokon át megőrizték eredeti németségüket.35 

A „gesamtdeutsch sorsközösség" gondolata az össznémetség határokon felüli 
együvé tartozására hivatkozva voltaképpen kiemelte a kelet-közép-európai térség-
ben élő német kisebbségeket azokból az országokból, amelyekben éltek, és — 
elméletileg legalábbis — a birodalmi német nemzet részeivé tette őket. A sorskö-
zösség nem zárta ugyan ki az idegen államhoz való hűséget, de a hangsúlyt a 
minden német közösségben öröktől fogva benne levő „természetes nemzet" révén 
az egyoldalú, a gesamtdeutsch nemzet iránti elkötelezettségre helyezte, elvileg 
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tehát szemben állt azzal a kettős kötődéssel, amely különböző mértékben ugyan, 
de minden német kisebbségben jelen volt gyakran évszázadok óta. 

A jelenre, az 1920-as évekre és a belátható jövőre vonatkozóan (a szóbanforgó 
tanulmány 1929-ben került publikálásra) a korábbiakhoz képest módosított tör-
ténelmi feladatot rótt a „gesamtdeutsch sorközösség" a térség német kisebbsége-
ire. Nem az új, 1918 után létrejött államokba való integrálódás és a békés együtt-
élés feladatát, miként az várható lett volna az első világháború megrázó tapasz-
talatai alapján, hanem a német Mitteleuropát és az egész Kelet-Közép-Európát 
átfogó gesamtdeutsch együttműködés népi-nemzeti és morális kötelezettségét, a 
közös történelmi küldetés teljesítését. 

Olyan feladatról volt szó, amelyet a „gesamtdeutsch sorsközösséghez" ha-
sonlóan — Steinacker érvelése szerint — szintén a történelmi múlt írt elő. A 
kiindulópontot az Európa közepén évszázadok óta meglévő és formálódó „német 
politikai Mitteleuropa" országhatároktól független állítólagos létezése jelentette. 

Steinacker ugyanis megkülönböztet földrajzi, pontosabban részben termé-
szetes határok, részben gazdasági, közlekedési és más tényezők által megszabott, 
lényegében változatlan térségű, valamint politikai, azaz a hatalmi erőviszonyok-
nak megfelelően mozgásban, változásban levő Közép-Európát. Az utóbbiról csak 
azóta beszélhetünk, amióta politikai értelemben létezik Nyugat-Európa és Kelet-
Európa. Mindkettő hosszabb történelmi folyamat terméke: előbb Nyugat-Európa 
— Franciaország, Anglia, Spanyolország stb. —jö t t létre, jórészt a pápaság és a 
császárság egymás elleni küzdelme és a nyugat-európai országok gyarmati ter-
jeszkedése betetőzéseként, majd pedig hosszű és igen változatos birodalomalapí-
tási kísérletek — hunok, avarok, mongolok stb. — után Oroszország felemelke-
désével összhangban Kelet-Európa szerveződött meg. 

A kettő között alakult ki bizonytalan és változó határokkal, számos német 
fejedelemség, királyság, több száz kis államalakulat keretei között a „német po-
litikai Mitteleuropa", amely soha nem volt azonos a földrajzi Közép-Európával. 
Kelet-Európától egy, a nyugat-európaihoz képest — Belgium, Hollandia, Svájc stb. 
— jóval nagyobb „köztes övezet" választja el, amelyben a balti országoktól Len-
gyelországon, Csehszlovákián és Magyarországon keresztül a Balkán államokig a 
„természetes nemzet" részeiként jelentős számban vannak német települések. A 
térség léte és hovatartozása a múltban döntően befolyásolta a német Mitteleuropa 
sorsát, s ugyanez vonatkozik a jelenre és a jövőre is. 

A különböző nagyhatalmak, a három nagy régió — Nyugat-, Kelet- és Közép-
Európa, sőt a népvándorlás, majd az Oszmán birodalom, részben pedig Oroszor-
szág terjeszkedése révén Ázsia — vetélkedése eredményezte — fejtegeti tovább 
Steinacker —, hogy ebben a ma Kelet-Közép Európának nevezett térségben „16 
etnikum él teljes összevisszaságban és — ami rosszabb — egymásfölöttiségben... 
Itt csak apró nemzeti államok lehetségesek, amelyek valójában életképtelenek, 
vagy pedig nemzetiségi államok, amelyekben a többséget képező népet gyűlölik a 
kisebbségek, mert be akarja őket olvasztani, s gyűlöletüket fokozza, hogy a nem-
zeti elnyomás itt gyakran vallási elnyomással párosul". 

Kapcsolódva az Osztrák-Magyar Monarchia korábbi átalakítási terveihez, 
Harold Steinacker — más kortársához hasonlóan — az egyetlen megoldást a tér-
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ség „föderatív egyesítésében" látta. Ez azonban szerinte csak akkor lehetséges, 
ha az új politikai képződmény a három európai régióra támaszkodik. Alig vitat-
ható, hogy az 1920-as évek nemzetközi erőviszonyai között valóban csak ez tűnt 
reálisnak. Ám hosszabb távon — tette hozzá Steinacker — Közép- és Kelet-Európa 
közül feltehetően csak az egyik jöhet majd számításba. A német Mitteleuropára 
támaszkodás „feltétele Közép-Európa hatalomnélkülisége és Kelet-Európa izolált-
sága, miként az ma, és talán sokáig fennáll, de... ha a helyzet ismét a régi lesz s 
a Kelet-Közép választhat Kelet- és Közép-Európa között, döntése bizonyosan attól 
függ majd, hogy a két szomszédos térség közül melyik áll közelebb lényegéhez, 
melyik tud érdekeinek megfelelőbb szervezeti elvet kínálni". 

Mindebből következően Németország történelmi feladata az adott pillanat-
ban, hogy — tanulva a Habsburg monarchia sokévszázados tapasztalataiból — 
„külpolitikájának egyik sarkkövévé tegye a kisebbségek védelmének eszméjét". 
Ebben az esetben mindenekelőtt „megmentheti saját kisebbségeit, biztosíthatja 
a természetes nemzet jogát arra, hogy az államhatárokon keresztül is kulturális 
egységben élhessen" az össznémetséggel. Ezen túlmenően azonban azt a „szer-
vezési elvet" kell felkínálnia, amely az egész térség érdekeinek megfelel, mert 
akkor az minden bizonnyal nem Kelethez, hanem a német Mitteleuropához fog 
majd csatlakozni. Végül a félreértések elkerülés céljából azt is fontosnak tartotta 
Steinacker hangsúlyozni, hogy „nem a más népek feletti uralom formájában — 
efölött már eljárt az idő —, hanem segítést és vezetést adva lesz csak képes a 
német Mitteleuropa a jövő nagyobb Mitteleuropájává átalakulni. Ezzel pedig sza-
baddá válik minden olyan feladat számára, amely Nyugaton és a tengerentúl az 
egész világon reá vár".36 

Nincs szó tehát a múlt és a lehetséges jövő német nagyhatalmi kísérleteinek 
— ideértve az első világháborús kísérletet is — illetve álmainak kategorikus elu-
tasításáról, csupán a „kisnémet" gondolkodás és „megoldás" rejtett bírálatáról, 
a „más népek feletti uralom" elvetéséről, mégpedig annak a meggyőződésnek az 
alapján, hogy évezredes történelmi feladatát, a német politikai Mitteleuropa meg-
őrzését és befolyásának majdani kiterjesztését az össznémetség csak akkor tudja 
teljesíteni, ha Németország Ausztria, azaz a Habsburg monarchia örökébe lép és 
követi annak közép-európai politikáját. Nem terjeszkedni, nem is germanizálni 
kell tehát, hanem gazdasági és — támaszkodva a német településekre — kulturális 
befolyás alatt tartani a kelet-közép-európai térséget, s így megóvni Kelet-Európá-
tól ezt a német Mitteleuropa számára életbevágóan fontos biztonsági zónát.37 

Ily módon tehát a „gesamtdeutsch sorsközösség" ápolása, nemcsak a német 
kisebbségeknek, a „természetes nemzetnek", hanem a nemzeti államban élő, azaz 
a birodalmi németségnek, ha úgy tetszik, a nemzetállamnak és a kultúrnemzetnek 
egyaránt alapvető érdeke lett volna. Sőt voltaképpen egész Európának, mert hi-
szen a német sorsközösségre épülő Mitteleuropa nélkül nincs hatalmi egyensúly, 
hatalmi egyensúly nélkül pedig nem tartható fenn a béke a kontinensen. 

Ha ezt a szándékot vesszük figyelembe, arra a következtetésre juthatunk, 
hogy Harold Steinacker végső soron defenzív és konstruktív koncepciót vázolt fel. 
De nem adott, az 1920-as években még nem is adhatott választ arra a kérdésre, 
hogy milyen feladatok várnak a gesamtdeutsch sorsközösségre abban az esetben, 
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ha a Német Birodalom nem a Habsburg monarchia évszázados példáját követi, 
hanem a „kisnémet" utat, és egyszerűen kiterjeszti „német Mitteleuropa" hatá-
rait mind Nyugat-, mind pedig Kelet-Európa rovására, a kelet-közép-európai „köz-
tes övezetet" pedig elnyeli. Olyan lépéssorozatot tervez, majd tesz tehát, amely 
ellentmond a gesamtdeutsch Mitteleuropa koncepciójának, felborítja a hagyomá-
nyos és szükséges történelmi egyensúlyt az európai kontinensen. S mivel ez a 
lépéssorozat meg is valósult, a gesamtdeutsch felfogásból végül is hasznosítható 
elemként a nácizmus számára csupán a misztikus sorsközösség-gondolat maradt, 
amelyet nemcsak történeti indokokkal, de fajelméleti alapon is értelmezni lehetett. 

Változások a Südostforschung és Harold Steinacker történetszemléletében 
a második világháború után (1945-1965) 

Németország és Ausztria 1945-ös gazdasági és politikai összeomlása egy 
időre a délkelet-kutatást is nehéz, csaknem kilátástalan helyzetbe juttatta. Nem-
csak ideológiai-politikai orientációs nehézségekről, valamint a Südost-Institut a-
nyagi helyzetének szűkösségéről volt szó, hanem olyan speciális gondokról, illetve 
feladatokról is, amelyek az Intézet regionális jellegével és a német lakosság Dél-
kelet-Európából való nagyarányú kitelepítésével voltak kapcsolatban. 

A Südost-Institut tevékenysége 1944-ben szakadt meg, folyóiratának (Süd-
ost-Forschungen) összevont 9. és 10. kötete, valamint kiadványsorozatából (Süd-
osteuropäische Arbeiten) három kisebb munka szinte a háború utolsó pillanatá-
ban látott napvilágot.38 A náci rendszer bukása után a megszálló amerikai ható-
ságok nem léptek fel sem az Intézet, sem kiadványai ellen, a további működésnek 
jogi akadálya tehát nem volt. Az anyagi feltételek azonban csak 1951-ben, az 
akkor már két éve létező Német Szövetségi Köztársaság keretében teremtődtek 
meg. 

Az újjászervezés lelke és irányítója, 1955-től 1960-ban bekövetkezett haláláig 
pedig az Intézet vezetője Fritz Valjavec volt.39 Tevékenysége nyomán már 1952-
ben megjelent az 1936-ban általa elindított intézeti folyóirat háború utáni első 
száma (a 11. kötet), egy évvel később pedig a kiadványsorozat első kötete. Az ő 
kezdeményezésére és irányításával hozták létre az intézeti könyvtár kiadványa-
ként és gondozásában a Südosteuropa-Bibliographie című, ötévenként megjelenő 
sorozatot (az első kötet 1956-ban került publikálásra). Ez az egyetlen olyan kiad-
vány, amely részletesen és rendszeresen ad tájékoztatást azóta is az egész délke-
let-európai térség nemzetközi irodalmáról, főképpen a történeti kutatásokról.40 

Ennek a tudományos szervező munkának volt az eredménye az a korábban 
már említett „Délkelet-német Történelmi Bizottság (Südostdeutsche Historische 
Kommission) is, amelynek első elnöke 1958 és 1960 között Harold Steinacker 
volt, de amelynek igazi kibontakozása már Adam Wandruszka elnökségének ide-
jére, az 1970-es, 80-as évekre esett.41 A Bizottság felállítása, továbbá egy önálló 
folyóirat és könyvsorozat (Südostdeutsches Archiv és Buchreihe der Südostdeut-
schen Historischen Kommission) elindítása egyfelől kedvezőbb feltételeket bizto-
sított a korábbiakhoz képest a Kárpát-medencei németség történetének a kuta-
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tásához, másfelől viszont azt is kifejezésre juttatta, hogy ez a témakör nem azonos 
az egész délkelet-kutatással, annak fontos, de csupán egyik területe. 

A nagyobb regionális összefüggések előtérbe helyezése — mint láthattuk — 
nem volt új célkitűzés a német délkelet-kutatásban, de ismételt megfogalmazására 
és hangsúlyozására a második világháború után talán nagyobb szükség volt, mint 
korábban. Azt a küzdelmet ugyanis, amelyet a Südostforschung vívott szinte szü-
letése pillanatától kezdve témakörének, a délkelet-európai kutatásoknak az elis-
mertetéséért, 1945 után is folytatnia kellett. Egyrészt azért, mert a kitelepítések 
következtében minimálisra csökkent a németség száma és társadalmi jelentősége 
a délkelet-európai térségben, így az igény története kutatásának támogatására a 
korábbinál nyomatékosabb indoklásra szorult, másrészt pedig azért, mert a hi-
degháború légkörében a „keleti blokk" a nyugati politikai gondolkodásban olyan 
monolitikus egységnek tűnt, amelyen belül kérdésesnek látszott a különbségtevés 
helyessége regionális alapon. 

Fritz Valjavec és munkatársai azonban meggyőzően és eredményesen érvel-
tek, amit az 1930-as alapító oklevél 1956-os módosítása önmagában véve is jelzett. 
A Südostforschung fő célja ettől kezdve már nem a „németség kutatása" lett, 
hanem a délkelet-európai népek és államok jelenével és múltjával való intenzív 
foglalkozás. Tartalmilag pedig az Intézet kiadványai, ebben az időben mindenek-
előtt magának Valjavecnek az írásai bizonyították a regionális összefüggések fel-
tárására, a komplexitásra és a komparációra irányuló törekvést, illetve annak 
eredményességét. 

Különösen Valjavec nagy, ötkötetes munkája a Délkelet-Európához fűződő 
német kulturális kapcsolatok történetéről támasztja alá ezt az állítást.42 A három 
első kötet az 1950-es években jelent meg, a két utolsó kötet kiadására már csak 
a szerző halála után kerülhetett sor. Valjavec külön-külön kötetben tárgyalja a 
középkori, a reformáció és ellenreformáció, továbbá a felvilágosodás és az abszo-
lutizmus, végül a 19. századi kultúrkapcsolatok alakulását a német államok és Dél-
kelet-Európa között. (Az 5. kötet függeléket, bibliográfiát és mutatókat tartalmaz.) 

A témaválasztás önmagában véve is univerzális szemléletet tükröz, a kidol-
gozás pedig nemcsak ennek megfelelően válogatott és csoportosított hatalmas is-
meretanyagot közöl, de módszertani útmutatást is nyújt a regionális összefüggé-
sek ábrázolásához és az idő- és térbeli komparáció alkalmazásához. A tudományos 
példa kellő követésre talált, ennek bizonyítása azonban eltérítené e tanulmányt 
eredeti témájától. A Südostforschung keretében megjelent monográfiák és tanul-
mányok alapján Valjavec utóda, Mathias Bernath professzor teljes joggal állapít-
hatta meg 1990-ben, az Intézet fennállásának 60. évfordulóján: „Ha a nemzetközi 
szakközvéleményben Südosteuropa, mint térségfogalom és interdiszciplináris, va-
lamint regionális kutatási témakör általános elfogadásra talált, úgy az nem utol-
sósorban az Intézet és vezetői működésének köszönhető."43 

Mindamellett a Südostforschungnak speciálisabb, a politikai szükségletek-
hez közelebbi feladatokkal is számolnia kellett, azzal, hogy a két világháború kö-
zötti időszakhoz képest gyökeresen megváltozott a történetírás témaválasztását 
is befolyásoló általános politikai háttér. Ekkor már nem a német kisebbségek és 
a Birodalomban, valamint Ausztriában élő németség összetartozás-tudatának 
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ébren tartására, a „gesamtdeutsch sorsközösség" ápolására ösztönzött a közép-
és közép-kelet-európai térség politikai helyzete, hanem az „Ostblock"-al való ide-
ológiai-politikai küzdelemre általában, konkréten pedig az áttelepített mintegy 
tízmillió „népi német" történeti tudatának erősítésére, s ezen keresztül közvetve 
az új haza társadalmi és politikai viszonyai közé való beilleszkedésre. 

A gyökeresen új világpolitikai helyzet, különösen pedig az identitásukat meg-
őrizve megújítani akaró és kényszerülő kitelepítettek igénye alapján két nagy fel-
adatot vállalt fel a német történetírás, elsősorban az Ost- és Südostforschung. 
Egyrészt — kortörténeti kötelezettségként — a kitelepítések regisztrálását, do-
kumentálását, végrehajtásának leírását, okainak tudományos elemzését, egyszó-
val történetének komplex feldolgozását. Másrészt — az előbbivel bizonyos össze-
függésben — a hagyományos témakörök kutatásának a folytatását. Az adott kö-
rülmények között ezek a kutatások a történelmi valóságnak és a korabeli, főleg 
a Landsmannschaftok által közvetített elvárásoknak megfelelően elsősorban azt 
az álláspontot juttatták kifejezésre, hogy a kitelepítések nem kérdőjelezhetik meg 
a német kisebbségek Délkelet-Európában sok évszázad óta betöltött pozitív tör-
ténelmi szerepét és a szülőföldjükhöz, régi hazájukhoz ragaszkodás indokoltságát. 
Emellett azt a tudatot és meggyőződést is erősítették, hogy az új hazájukban 
helyüket kereső „népi németek" a történelem folyamán mindig az össznémetség 
részei voltak, s az óhazában maradt néptestvéreikkel együtt ma is azok. Ennek 
az összetartozásnak a figyelmen kívül hagyása — nézetünk szerint — megcson-
kította volna az egykori és a még létező német kisebbségek történelmét, s az 
előbbieket idegenekké tette volna új hazájukban. 

Az aktuálpolitikai elvárások elsősorban a két világháború közötti német 
nemzetiségi mozgalmak kutatását kívánták volna meg. E korszak feltárásához 
azonban évtizedekig kedvezőtlenek voltak mind az objektív, mind pedig — bár 
kisebb mértékben — a szubjektív feltételek. Az előbbi vonatkozásban tulajdon-
képpen azért, mert a túlnyomórészt szocialista országokban őrzött primer forrá-
sok nem voltak hozzáférhetőek a Südostforschung történészei számára. Günter 
Schödl — hogy egy példát is említsünk e nehézségekre vonatkozóan — talán nem 
alaptalanul állapította meg a Magyarországi Német Néppárt történetéről szólva 
egy 1974-ben (!) megjelent tanulmányában, hogy a német nyelvű történetírás e 
téma feldolgozása terén „még mindig azon a szinten van, mint amelyet Edmund 
Steinacker 'Lebenserinnerungen' című műve már 1937-ben elért". Tartalmi elő-
relépésre szerinte majd csak akkor kerülhet sor, ha a körülmények lehetővé teszik 
a magyar levéltári anyagok és történeti feldolgozások alaposabb megismerését és 
felhasználását, s ha ezek alapján a német történészek közvetlen vitába bocsát-
koznak a marxista történetfelfogással.44 

A kutatások szubjektív feltételei terén főleg az okozott nehézséget, hogy a 
háború utáni első időszakban még Fritz Valjavecen és Harold Steinackeren kívül 
alig volt országosan ismert és elismert vezető történész a kutatók között, az új 
generáció fellépésére hozzávetőleg az 1970-es évekig kellett várni. Emellett azt a 
más országokban is megfigyelhető körülményt is figyelembe kell vennünk, hogy 
a századforduló és 1945 közötti, drámai fordulatokkal különösen terhes korszakot 
kutató történész természetes szubjektivitása, társadalmi-politikai környezete, ér-
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zelmi, valamint ideológiai beállítottsága, nem utolsósorban pedig korábbi állás-
foglalásaiból következő elkötelezettsége a korábbiaknál nehezebben leküzdhető 
akadályokat állított a tudományos objektivitás érvényesülése elé. 

A kutatást gátló tényezők kisebb mértékben ugyan, de a dualizmus kutatását 
is kedvezőtlenül érték. A primer forrásokkal kapcsolatos gondok mellett erre a 
korszakra vonatkozóan is szükség volt bizonyos szemléletváltásra, hisz 1918 után 
most már 1945 is megkérdőjelezte az Osztrák-Magyar Monarchiáról, a magyar 
nacionalizmusról, vagy akár a magyarországi német mozgalom szerepéről kiala-
kított régebbi álláspontokat. Bár az idősebb történész generáció ezt a feladatot 
már csak részben vállalhatta, az első figyelemkeltő lépéseket kultúrtörténeti szem-
pontból — mint már említettük — Fritz Valjavec, a tanulmányunk témáját köz-
vetlenül érintő politikatörténeti szempontból pedig Harold Steinacker tette meg. 

* 

Az a körülmény, amelyre már történt utalás, hogy ti. Harold Steinackert 
közvetlenül a második világháború után felmentették professzori állásából és 
nyugdíjazták, nem jelentett egyúttal elhallgattatást is. így az ekkor már idős tör-
ténésztudós folytatta kutatásait, a bizonyára nehezen leküzdhető érzelmi és ad-
minisztratív problémák ellenére az első években részben akkori szűkebb hazája 
— Tirol — történetéből, részben pedig koraközépkori témáiból publikált tanul-
mányokat. De nem fordított hátat „délkeleti" kutatásainak sem, s mihelyt lehe-
tősége nyílott rá — az 1950-es évek közepétől — írásokat jelentetett meg ebből 
a témakörből is. 

A német historiográfia nemzetközileg ismert kutatója, Georg G. Iggers ame-
rikai történész szerint „az a tény, hogy nemcsak konzervatív, hanem liberálisnak 
tartott történetírók is viszonylag jól kijöttek" a náci rendszerrel, „felveti azt a kérdést, 
vajon a nemzetiszocializmus egyáltalán törést jelentett-e a német történetírók szá-
mára". 0 maga — másokkal ellentétben — nemleges választ ad erre a kérdésre. 
Számos neves történészt sorol fel, akik a nácizmussal való kapcsolataik ellenére meg-
maradtak pozíciójukban és folytathatták tudományos tevékenységüket.45 

Ami pedig a „hivatalos" német történettudomány tartalmi változásait illeti 
— fejtegeti tovább Iggers —, azok kimutathatóak ugyan, de a „szakítás a régi 
nézetekkel egyáltalán nem volt teljes": egyes történészek történetszemléletére 
alig hatott a Harmadik Birodalom és a második világháború. Ez bizonyos fokig 
még két olyan nagy egyéniségre is vonatkozott, mint amilyen Friedrich Meinecke 
és Gerhard Ritter volt. Mindketten elismerték és elvetették ugyan a „hatalmi 
törekvések és a militarizmus elburjánzását Németországban", de 1945 előtti írá-
saik alapgondolataihoz kapcsolódva lényegében apologetikus magyarázatot keres-
tek a nácizmusra, amikor azt állították, hogy az „nem annyira a porosz tradíci-
ókban, mint inkább a modern európai civilizációban" gyökerezik.46 

Ha nem is olyan szinten, mint az előbb említettek, de szemléletük észreve-
hető ismeretében és álláspontjaik legalábbis részleges akceptálását feltételezhe-
tően foglalt állást 1945 után Harold Steinacker voltaképpen az egész németség, 
közelebbről azonban a délkelet-európai németek történelmi szerepének a kérdé-
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sében. Ennek részletesebb és nyilvános kifejtésére egy 1952-ben Adam Müller-
Guttenbrunn születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepség 
adott alkalmat.47 

A két évvel később tanulmány formájában is megjelent előadás a középkortól 
a jelenkorig ívelő összeurópai, sőt világméretű összefüggésekbe helyezte a délke-
let-európai németség történelmét, egyértelmű rokonságban azokkal a nézetekkel, 
amelyeket a szerző két világháború közötti írásaiban olvashattunk. Ennek meg-
felelően maradt a fajelméletet elutasító szellemtörténeti felfogás, maradt a né-
metség különleges történelmi szerepéről vallott nézet a némileg átértelmezett 
„gesamtdeutsch" gondolkodással, maradt továbbá a most már „Köztes-Európá-
nak" nevezett kelet-közép-európai térség sajátos különbözősége Nyugat- és Közép-
Európától, végül maradt — de most már nem a jelenre, még kevésbé a jövőre 
utalóan — az 1945 előtti német kisebbségek fejlődést eredményező történelmi 
teljesítménye. 

Mindamellett Harold Steinacker nem kerülte el, sőt nyíltan megfogalmazta 
azt a kérdést, hogy a „Birodalmon kívüli német népcsoportok léte, a német nyelv-
közösség állami határokon felüli összetartozásának tudata valóban ápolásra ér-
demes értékkel bír-e, vagy csupán egy olyan túlzó nemzeti, nacionalista szemlé-
letmódról volt-e szó, amely ma már nem időszerű?" Az előbbi kérdésre Steinacker 
természetesen igenlően, az utóbbira pedig tagadóan válaszolt, hangsúlyozva, hogy 
a német népcsoportok létének Délkeleten „mély értelme" volt, ezt azonban „nem 
a nemzeti hatalmi politika, hanem az európai rend szolgálata" adta meg.48 

Az „európai rend szolgálata" a két világháború közötti „gesamtdeutsch sors-
közösség" vállalása helyett — ki nem mondva — a régi elv feladását jelentette, 
legalábbis a jelenre vonatkozóan. 1945 után a „gesamtdeutsch sorsközösségre" 
hivatkozás nemcsak baljós tartalma miatt lett volna szerencsétlen, hanem főleg 
azért, mert aktualitását, sőt értelmét vesztette olyan körülmények között, amikor 
a külföldi németség többsége a német, részben az osztrák nemzetállam keretei 
közé kényszerülve gyakorlatilag integrálódott az össznémetségbe, kisebb része 
pedig a nagyvilágban szétszóródva kiszorult belőle. 

Magyarázatot igényelt viszont az a kérdés, hogy az 1945-ig „gesamtdeutsch" 
célokat képviselő német kisebbségek miként szolgálhatták egyidejűleg az „európai 
rendet" is? A válasz természetesen attól függött, hogy Harold Steinacker mit 
értett 1945 után Európán, mennyiben, milyen értelemben módosította korábbi 
álláspontját erre vonatkozóan. Az ugyanis nyilvánvaló volt, hogy nem lehetett 
többé szó a két világháború között központba állított „német Mitteleuropáról", 
sem olyan kelet-közép-európai „köztes övezetről", amelynek német befolyás alá 
vonása továbbra is kívánatos lett volna. 1952-ben, amikor a szóbanforgó előadás 
elhangzott, azaz egy évvel a Motánunió létrehozása után, a meginduló gazdasági 
integráció és Nyugat-Németországnak a NATO-hoz csatlakoztatása folyamatában 
új Európa-koncepció megfogalmazására volt szükség, s most már nem csupán az 
1945-ös összeomlás és előzményei miatt. 

„Geográfiai szempontból — szól az erre nézve eredetinek aligha mondható 
fejtegetés — Európa... az Uraiig és a Dardanellákig terjed és Nyugat- Közép- és 
Kelet-Európára oszlik, ide tartozik tehát az európai Oroszország is..." Ettől az 
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Európától azonban — a német történelmi gondolkodásban Spengler óta egyáltalán 
nem idegen kultúrkör-elmélethez igazodva — Steinacker is elkülöníti a kulturális 
értelemben vett Európát, az ő értelmezése szerinti tulajdonképpeni Abendland-ot, 
amely „minden latin és germán, később néhány szláv és a magyar nép közös 
kultúrájának a világát" jelenti.49 Hosszú történelmi folyamatról van szó, amely 
Nagy Károlytól a jelenkorig tart, s amelynek során az európai kultúra átterjedt 
Amerikára és más földrészekre — megteremtve a „fehér ember világuralmának" 
az alapját —, Európán belül pedig Nyugatról Kelet felé terjeszkedett, létre hozva 
ezáltal a Drang nach Osten folyamatot „szellemi, főként vallási befolyás, telepítés 
útján történő terjeszkedés, gazdasági és politikai expanzió" formájában.50 

Más szóval nem csupán „német Drang nach Osten" ment végbe az évszá-
zadok során — ezt Harold Steinacker kiemelten hangsúlyozta —, hiszen a Nyugat 
jóval a németek előtt lépett erre az útra. A későbbi korokban is folytatódott a 
nyugatiak „Kelet felé nyomulása" — állítja —, amelyre a legmeggyőzőbb példát 
XIV Lajos és Napóleon mutatta. Mi több, maga Kelet-Európa is részt vett ebben 
a folyamatban: a német Drang nach Osten-t egy lengyel, azt pedig egy Szibériára 
irányuló orosz keleti előrenyomulás követte. 

Ilyen összefüggésekbe állítva Európa történetét keres Steinacker szellem-
történeti alapon magyarázatot mind a kontinens méretű konfliktusokra, köztük 
mindenekelőtt a 20. század két világháborújára, mind pedig a német települések 
történelmi szerepére. Az előbbi esetben arról lett volna szó, hogy az európai kul-
túra befogadására különösen alkalmas Közép-Európa, tehát a német kultűrvilág, 
nemcsak utolérte, de meg is előzte a Nyugatot, s a megbomló erőegyensúly végül 
csak háborúk útján volt helyre állítható. A másik esetben, az egykori német te-
lepesek történelmi szerepére viszont éppen az európai kultúra érvényesülésének 
gyengesége ad magyarázatot. Ez a térség — „Köztes-Európa" — ugyanis az idők 
folyamán különböző ázsiai eredetű betöréseknek, hosszabb-rövidebb ideig tartó 
megszállásoknak volt kitéve, ezért társadalmi struktúrája deformálódott, politikai 
és kulturális befogadóképessége pedig gyengült. A német települések önmagukban 
ugyan nem érhettek el teljes áttörést, de csökkentették az elmaradottságot, erő-
sítették a térségben az európai kultúra, az egész Abendland befolyását, történel-
mileg ez indokolta létüket, határozta meg szerepüket. 

Az Abendland évszázadok óta létező és formálódó szellemi összetartozása 
meglehet logikailag elfogadható történelmi magyarázatot adott Nyugat- és német 
Közép-Európa második világháború utáni egymásra találására, de a bennünket 
közelebbről érdeklő német telepesek konkrét politikai szerepének megítélését 
nyitva hagyta. Hiszen nyilvánvaló volt, hogy a tanulmányunkban szereplő dua-
lizmuskori német mozgalom Magyarországon nem elvont összeurópai célokat tű-
zött maga elé, s hogy az „európai kultúra szolgálata" nem meggyőző magyarázat 
létrejöttére és működésére. Talán ennek tudatában is tulajdonított Steinacker — 
a korábbi időszakokhoz hasonlóan — a magyar nacionalizmusnak központi fon-
tosságot még életének ebben az utolsó szakaszában is. 

Mindenesetre az „európai történelem ritmusáról" írt — fentebb vázolt — 
tanulmánya mellett Steinacker legfigyelemreméltóbb írása ezekből az évekből a 
„magyar nacionalizmus lényegéről" szólt. Eredetileg ebben az esetben is előadás-
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ról volt szó, amely 1958-ban az éppen létrehozott Délkelet-német Történelmi Bi-
zottság előtt hangzott el. Nem kizárt, hogy a két évvel korábban lezajlott 1956-os 
magyar forradalom hatása is belejátszott abba, hogy Steinacker ekkor kifejtett állás-
pontja korábbi írásaihoz képest rugalmasabb, hangneme engedékenyebb volt.51 

A műfaji szempontból inkább esszének, mint tanulmánynak nevezhető írás 
szűk irodalomra támaszkodik, elsősorban Szekfű Gyula „Három nemzedék"-jét, 
néhány más 1945 előtti német nyelvű írást és saját korábbi írásaiból — hivatkozás 
nélkül — az idevágó részeket használta fel. Külön tanulmányt igényelne Harold 
Steinacker magyar nacionalizmusról kifejtett nézeteinek részletes historiográfiai 
elemzése, s azok összevetése az 1918 előtti, a két világháború közötti és az 1945 
utáni gazdag és változatos nacionalizmus-értelmezésekkel, valamint a korabeli 
magyar álláspontokkal. De ettől most el kell tekintenünk, tanulmányunk témája 
és terjedelme csupán néhány gondolat megemlítésére nyújt lehetőséget. 

Az 1956 utáni német közvélemény magyarbarát hangulatának és Szekfű 
Gyula több évtizedes késéssel felfedezett nézeteinek hatása érezhető ki abból, 
hogy Steinacker — tanulmánya címéhez hűen — ezúttal valóban arra törekedett, 
hogy a magyar nacionalizmus lényeges vonásait rajzolja meg. Történetszemléleti 
váltásról ebben a témakörben mégsem beszélhetünk. Azt a korábbi, a mi tanul-
mányunk szempontjából elsőrendűen fontos álláspontját ugyanis továbbra sem 
változtatta meg, amely szerint a magyar nemzetállami törekvések voltak a kizá-
rólagos okozói mind a német, s általában a nemzetiségi mozgalmaknak, mind 
pedig az Osztrák-Magyar Monarchia belső gyengeségének, majd összeomlásának. 

Előadása pozitívumai közé tartozik, hogy vázolva — mindenekelőtt Szekfű 
Gyula eredményei és szempontjai alapján — a magyar nacionalizmus történelmi 
okait, tartalmát és folyamatát, arra törekszik, hogy megértéssel és indulatmen-
tesen mutassa be azt a sajátos hatalmi és közjogi helyzetet, amelybe a magyarság 
a Habsburg uralom következtében került, s amely szinte permanenssé tette a 
koronával való szembenállást. Elismeri ugyan, hogy ezért a Habsburgok abszolu-
tisztikus politikáját is hibáztatni lehet, de mivel a feszültség alapvető okát abban 
jelöli meg, hogy a privilégiumaikhoz ragaszkodó magyar nemesek meghiúsították 
a Habsburg királyok előrevivő társadalmi és politikai reformjait, az elsődleges 
történelmi felelősséget egyértelműen a magyar félre hárítja. 

Jórészt szintén Szekfűre hivatkozva tárgyalja Steinacker a magyar naciona-
lizmus szociális hátterét, a nemesség társadalmi jelentőségét, hatalmi pozícióját 
és hátrányos következményeit, különösen a nemzeti kérdésre vonatkozóan. Azt 
ő sem tagadhatta persze, hogy „régi privilégiumok feláldozásával a nemesség Ma-
gyarország bizonyos közelítését érte el a Nyugat liberális állami és társadalmi 
rendszeréhez", sőt ezt „nagy teljesítménynek" nevezi, de végzetes hibának tar-
totta, hogy „a liberalizmus Magyarországon a jakobinus népfogalmat segítette 
győzelemre", a „nation une et indivisible" elvét, nem pedig az állam és a bürok-
rácia hatalmát kordába szorító angol liberalizmust.52 

Ebből az elvből Habsburg- és nemzetiségellenes politika következett, a kos-
suthi politika és 1849 tragédiája. S mivel „ez a bátor kis nép, amely a maga 
államát ezer veszélyt leküzdve ezer éven keresztül megvédelmezte", továbbra is 
a nemesség irányítása alatt maradva és saját nacionalizmusától elvakultan nem 
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tanult a történelemből, nem értette meg, hogy voltaképpen 1526 óta csupán két 
lehetőség, két út között választhatott. Az egyik a függetlenség, az Ausztriához 
kötődés gyengítése, a nemzetiségek magyarosításával megvalósított nemzetálla-
miság volt, a másik pedig „az Ausztriával való lojális partnerség", 1867 után az 
Osszmonarchia erősítése, az ennek megfelelő engedmények, végül pedig a nem-
zetiségek számára, elszakadási törekvéseiknek gátat állító kedvezmények útja.5 3 

A magyarság — Steinacker szerint — az első utat választotta a dualizmus 
korszakában is, s „ezzel megpecsételődött az Osszmonarchia sorsa". De ekkor, az 
1950-es évek végén, már Steinacker elismerte (vagy felismerte), hogy a második 
út járhatóságára és eredményességére sem volt biztosíték. Mégis azt vallotta, hogy 
„helyesebb lett volna, ha a magyarok az első út teljes kilátástalanságával szemben 
ezt a másodikat választották volna".54 

Az ismét és ismét hibás választásra a minden nép történelmében kimutat-
ható szokványos nacionalizmus önmagában véve feltehetően nem adott volna 
meggyőző magyarázatot. Steinacker szerint az egyetlen magyarázat erre a magyar 
nacionalizmus tulajdonképpeni lényegében, különös „túlfűtöttségében" rejlik. Ez 
az irracionális erő lett volna az, amely a realitásokkal nem számoló hatalmi, pon-
tosabban nemzetállami törekvésekre ösztönözte a magyarságot. Maga a „túlfű-
töttség" a szellemtörténeti gondolkodásnak megfelelően nem valamiféle faji, 
hanem kifejezetten lelki sajátosság, amely a nemzeti megsemmisüléstől való fé-
lelemből ered, ezt viszont a magyar nép kicsiny volta és az évszázadokon át tartó 
vélt vagy valós veszélyeztetettségi helyzet idézte elő. 

„Életveszélyben a népek úgy cselekszenek — mondja Steinacker —, mint 
az individuumok: a fuldokló nem lát tisztán, maga körül csapkod és megmentőjét 
is veszélyezteti... A magyarok nem akartak elmerülni sem a szláv, sem a germán 
tengerben, s fenntartási ösztönük arra a meggyőződésre vezette őket, hogy a nép-
halál elkerülése érdekében biztosítaniok kell egyeduralmukat az országban..."55 

Ez az egyik oldalon a nemzetiségek elnyomásához, erőszakos magyarosításhoz, 
valamint teljesen irreális nagyhatalmi álmokhoz vezetett, a másik oldalon pedig 
mind erőteljesebb nemzetiségi mozgalmakhoz, destabilizálódáshoz, végül össze-
omláshoz. 

A gondolatmenetben rejlő ellentmondások és vitatható álláspontok dacára 
abban nincs okunk kételkedni, hogy Steinacker valóban ebben az általa reális 
történelemformáló erőként értelmezett „túlfűtött magyar nacionalizmusban" 
látta-e „1849,1918,1945 katasztrófáinak" tulajdonképpeni okát. Az azonban meg-
lepő, hogy a történelemből tanulás hiányáért csak Magyarországot marasztalta 
el, Németországot nem, pedig őelőtte is nyilvánvaló lehetett, hogy az előadásában 
szóba hozott három fenti katasztrófa közül kettőt a két ország együtt élte át, 
méghozzá nem szemben állva, hanem szoros szövetségben egymással. Más szóval 
a magyar nacionalizmus „túlfűtöttsége" Németországgal szemben — legalábbis 
a 20. század folyamán — bizonyíthatóan nem érvényesült. 

Harold Steinacker — hasonlóan apjához és egykori elvbarátaihoz — lénye-
gében figyelmen kívül hagyta ezt a körülményt, még a második világháború után 
is ragaszkodott a régi állásponthoz, a magyar nacionalizmus különös veszélyes-
ségének a téziséhez, a német mozgalom létének alapvető indokához. Annak elle-
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nére, hogy e tézis beleütközött a császári, a weimari és — 1944. március 19-ig, 
Magyarország megszállásáig — a náci Német Birodalom hivatalos külpolitikai 
állásfoglalásába, egyúttal abba az ismert körülménybe is, hogy a magyarországi 
német nemzetiségi mozgalom — mint láttuk — 1918 előtt, de azt követően is 
megoszlott a militáns és a mérsékelt irányzat között. Márpedig erre a körülményre 
Steinackernek már csak azért is figyelemmel kellett volna lennie, mert a megosz-
lás továbbélt a kitelepített magyarországi németek körében, s két, egymástól el-
különülő Landsmannschaft megalapításához vezetett a Német Szövetségi Köztár-
saságban.56 

A kérdés dualizmuskori vonatkozásaira néhány erdélyi szászokra tett uta-
lástól eltekintve már nem tért vissza ezekben a késői írásaiban. Nem foglalkozott 
különösebben az 1918 utáni megoszlás problémájával sem, de azt azért szüksé-
gesnek tartotta, hogy a Bleyer Jakab által reprezentált irányzatról röviden véle-
ményt mondjon. Elismerte, hogy Bleyer új módon akarta megoldani a német kér-
dést, éspedig „a magyar állammal szembeni feltétlen lojalitás" segítségével, a-
melynek fejében azt remélte, hogy a „német paraszti tömegek elmagyarosítását 
megakadályozhatja". A lojalitás azonban — állítja Steinacker — a „régi német 
mozgalomtól, a Magyarországi Német Néppárttól sem volt idegen. Am Bleyer arra 
is kész volt, hogy átengedje a magyarországi németségből származó értelmiséget 
a magyarságnak politikai és kulturális téren". Kész lett volna ugyanis lemondani 
a német nyelvű középiskolákról, egy olyan több évtizedes követelésről, amelynek 
megvalósításáért a magyarországi német értelmiség — különösen Edmund Stein-
acker és köre — szinte egységesen folytatta a küzdelmet. Arra az álláspontra 
helyezkedve, hogy a magyar gimnáziumokba kerülő német fiatalok nyelvükben 
és érzelmeikben is magyarrá válnak, rálépnek az asszimiláció útjára, s így a sváb 
települések végül is saját értelmiség nélkül maradnak. 

De nemcsak kultúrpolitikai álláspontja miatt bírálta Harold Steinacker Bleyert 
és követőit, nemcsak azért, mert ő a „népiségért folyó munkát kulturális területre 
és a falvak világára akarta szűkíteni", hanem mindenekelőtt azért, mert német 
politikai párt létesítését, ami pedig az Edmund Steinacker körül tömörülők sze-
mében a legfontosabb célkitűzés volt, a Bleyer-csoport nem tartotta szükségesnek, 
így „a Magyarországi Német Néppárt helyére — panaszolja Harold Steinacker — 
a Magyarországi Német Népmüvelődési Egyesület" lépett. De ez — szerinte — 
nem hozott megoldást, mivel a magyarok nem mondtak le a vidéki németség 
elmagyarosításáról és „nem elégedtek meg a német értelmiség önkéntes gleich -
schaltolásával". 

Elete végén — Harold Steinacker szerint — Bleyer is belátta tévedését, azt, 
hogy „a német kisebbség kérdése a magyarság által és a magyarsággal együtt 
nem oldható meg".57 Am Steinacker utólagosan sem fejti ki, hogy mi lett volna 
a járható út, hiszen 1959-ben, amikor ezeket a szavakat papírra vetette, már nem 
lehetett vitás, hogy a Volksbund „magyarság nélküli" útja nem megoldáshoz, 
hanem katasztrófához vezetett. Ennek ellenére — mint láttuk — Steinacker nem 
marasztalta el ezt az utat, sőt a két irányzatot oly módon mosta össze, hogy a 
militáns oppozíciós irányzatnak adott utólag is igazat. 
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E logikából következően apjára és az 1918 előtti német mozgalom történelmi 
szerepére vonatkozó korábbi álláspontját sem vizsgálta felül Harold Steinacker 
1945 után. Erre mutat egyik utolsó, 1960-ban megjelent tanulmánya, amely apja 
egész életművét foglalja össze.58 A két említett irányzat összemosásáról ebben az 
esetben nem volt szó, a köztük levő nagy és tartós különbség miatt ez nem is lett 
volna lehetséges. Egy ilyen kísérlet egyébként is ellentmondott volna annak a 
Harold Steinacker által kezdettől fogva képviselt, a Südostforschungban pedig 
elfogadottnak tekintett álláspontnak, amely — figyelmen kívül hagyva a mérsé-
keltek táborát — kizárólag az Edmund Steinacker vezette irányzatot tartotta 
Magyarországon német nemzetiségi mozgalomnak. 

A tanulmány továbbra is kritika nélkül hagyta Edmund Steinacker egykori 
politikai lépéseit és nézeteit, azokat a magyar nacionalista nemzetiségpolitikára 
és a Monarchián belüli magyar hatalmi törekvésekre vezette vissza, s nem vizs-
gálta az alldeutsch eszmének, valamint az alldeutsch Szövetséggel való kapcsola-
toknak ezekre gyakorolt hatását. Bizonyára ennek a hiányosságnak is szerepe 
volt abban, hogy az ő ábrázolásában nem jelenik meg az a határozott különbség, 
amely apja századforduló előtti, lényegében liberális és századforduló utáni völ-
kisch-alldeutsch gondolkodása között volt. így az a benyomás keletkezik, mintha 
töretlen kontinuitás lett volna a magyarországi német mozgalom kezdeti, még a 
19. század 70-es éveiben megtett lépései és a két világháború közötti szélsőjobb-
oldali német nemzetiségi szervezetek között. 

Ebből a szemléletből következően Harold Steinacker továbbra sem csupán 
azt tartotta történelmi érdemnek, hogy apja és mozgalma a nemzetiségi jogokért 
folytatott küzdelmet az addigi szűk keretek közül kiemelve az összes magyaror-
szági német ügyévé igyekezett tenni, hanem azt is, hogy szerepe volt a náci típusú 
szervezkedések előkészítésében. 

Az alldeutsch kapcsolatok interpretációi a magyar történetírásban 
és a Südostforschungban 

Az elmondottak alapján Edmund Steinacker és a magyarországi német moz-
galom történeti szerepének a meghatározása — hasonlóan a két világháború kö-
zötti historiográfiához — az 1945 utáni történetírásban sem csupán attól függött 
és függ, hogy miként ítéljük meg a magyar nacionalizmus veszélyességét és a vele 
szembeni nemzetiségi oppozíciót, hanem döntő mértékben attól is, hogy figyelem-
be vesszük-e, elismerjük-e egyáltalán a német nemzetiségi mozgalom alldeutsch 
kapcsolatait, milyen szervezeti és ideológiai befolyást tulajdonítunk azoknak, és 
hogy miben látjuk magának az alldeutsch mozgalomnak a történelmi szerepét. 
Ezekre a kérdésekre nemcsak német délkelet-kutatók kerestek választ, hanem 
magyar történészek is. 

Bár a korábbiakhoz képest a második világháború utáni magyar történetí-
rásban nagyobb hangsúllyal szerepeltek a nemzetiségek, de ez a németségre, fő-
ként dualizmuskori történetére csak kis részben vonatkozik. Az első tanulmányok, 
amelyek ezt a témakört, pontosabban az Edmund Steinacker nevével összekap-
csolódó mozgalmat tárgyalták, csaknem 20 évvel a világháború után láttak nap-
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világot, a magyarországi németség dualizmuskori történetének összefoglaló fel-
dolgozására pedig mindmáig nem került sor. Sőt az 1960-as évek közepén egymást 
követően megjelent publikációk is folytatás nélkül maradtak, s jórészt maguk a 
kutatások is megszakadtak. Röviden kitérni rájuk mégis célszerűnek látszik, s 
nemcsak azért, mert e tanulmány témakörébe vágnak, hanem azért is, mert — 
mint látni fogjuk — később bizonyos visszhangot keltettek a német délkelet-ku-
tatásban. 

Időrendi sorrendben elsőként két általam írt munkáról van szó, az egyik az 
Alldeutscher Verband Közép-Európára, a másik Ausztria-Magyarországra vonat-
kozó terveit tárgyalja. Az előbbi 1959-ben, az utóbbi négy évvel később jelent meg, 
s mindkét munka az 1890-1918 közötti időszakkal foglalkozik. A témából követ-
kezően a magyarországi német mozgalom csupán részkérdésként szerepel az 
Ausztria-Magyarországra vonatkozó könyv egyik fejezetében. Részletesebben fog-
lalkoztam viszont — nemcsak a korabeli sajtó, hanem az akkor még nehezen 
hozzáférhető potsdami levéltár anyagai alapján — Edmund Steinacker bécsi te-
vékenységével, az alldeutsch mozgalomhoz fűződő kapcsolataival, főként pedig az 
Osztrák-Magyar Monarchia átalakítására irányuló nézeteivel.59 Századforduló e-
lőtti, azaz magyarországi működését viszont nem volt feladatom tárgyalni, erre 
Madaras Éva, még inkább V Windisch Éva vállalkozott. 

Madaras Éva 1964-ben megvédett egyetemi doktori disszertációja volt az 
első — s mindmáig az egyetlen — magyar nyelven írt összefoglaló Edmund Stein-
ackernek a dualizmuskori Magyarországon kifejtett tevékenységéről. Életűtjának 
1867 előtti főbb eseményeit, gyermek- és ifjúkorát, valamint családi körülményeit 
röviden áttekintve Madaras Éva bemutatta Steinacker szerepét a magyar politi-
kában, főleg az országgyűlésben, ismertette főbb beszédei, illetve írásai alapján 
korabeli nézeteit, végül viszonylag részletesen tárgyalta a Magyarországi Német 
Néppárt megalakulását és működését. Összefoglalóról lévén szó, a disszertáció 
nem vállalkozhatott az egyes időszakok és problémakörök alaposabb elemzésére, 
sem pedig nagyobb mértékű anyagfeltárásra. Főként a témaköréhez kapcsolódó 
magyar történeti irodalmat használta fel, ideértve az én munkáimat, valamint V 
Windisch Éva akkor még kéziratban levő, de a disszertáció megírásához átenge-
dett feldolgozását. Ezeken túlmenően feldolgozta a korabeli sajtó és a levéltári 
anyag egy részét, továbbá Steinacker parlamenti beszédeit is, különösen azonban 
memoárját, amelyet témája legfontosabb forrásának tekintett.60 

V Windisch Éva tanulmányai a közben eltelt több mint három évtized elle-
nére ma is alapvető írásoknak számítanak. A három — 1964-ben és 65-ben pub-
likált — tanulmány közül kettő a 19. század második felére vonatkozik, az egyik 
inkább politikatörténeti, a német nyelven megjelent másik viszont főleg társada-
lomtörténeti szempontból vizsgálja a magyarországi német nemzetiségi mozgalom 
előtörténetét, illetve társadalmi feltételeinek a kialakulását. A harmadik tanul-
mány a Magyarországi Német Néppárt előzményeit, a századforduló és az 1907 
közötti évek Dél-Magyarországon lezajlott német nemzetiségi küzdelmeit dolgozta 
fel. Végül egy 1966-ban publikált kisebb írás Adam Müller-Guttenbrunn nagy 
indulatokat kiváltott és a hivatalos Magyarország részéről gyakorlatilag betiltott 
regénye („Götzendämmerung") kapcsán kitér az író Ferenc Ferdinánd köréhez, 
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Edmund Steinackerhez és a különböző alldeutsch szervezetekhez fűződő kapcso-
lataira is.61 

A történelmi szerep megítélésének alapvető szempontjai közül a mozgalom 
— és Edmund Steinacker — küzdelmét a kollektív nemzetiségi jogokért ezek az 
írások — a témát érintő későbbi munkához hasonlóan — pozitívnak ítélték, e 
tekintetben lényegében egyetértve a német délkelet-kutatókkal. A kiindulópontot 
az 1868-as nemzetiségi törvény egyértelműen helyeslő értelmezése jelentette: az 
az álláspont, amelyet Edmund, később pedig Harold Steinacker, vagy akár a Ma-
gyarországi Német Néppárt 1907-ben kiadott programja képviselt ebben a kér-
désben, összhangban van a magyar történetírásban olvasható megállapításokkal.62 

Ugyanezt mondhatjuk el a német nemzetiségi mozgalom egyik legfontosabb 
kiváltó és aktivitásra ösztönző okáról, a magyar nacionalizmusról, valamint a vele 
összefüggő nemzetiségpolitikai gyakorlatról, illetve annak bírálatáról. V Windisch 
Éva külön alfejezetben tárgyalta a magyar nemzetiségi politika visszásságait, főbb 
rendelkezéseit, a német kisebbséget is sújtó magyarosítási törekvéseket.63 Alap-
jában véve akceptálható álláspontról volt szó ebben az esetben is. 

A nemzetiségpolitikát meghatározó magyar nacionalizmus mértékét azon-
ban a korabeli magyar történeti irodalom általában túlbecsülte, s ettől a hibától 
a mi munkáink sem voltak mentesek. A korabeli munkák az egyébként valóban 
magyarosítást célzó iskolapolitikai rendelkezéseket, vagy azokat a túlkapásokat, 
amelyek a választások, az ügyintézések, a nemzetiségi sajtó elleni fellépések során 
és más területeken fordultak elő, a szélsőséges nacionalizmus megnyilvánulásai-
nak tekintették, belpolitikai, eszmetörténeti és nemzetközi összefüggéseikből ki-
ragadva elmarasztalták, anélkül, hogy megvizsgálták volna, volt-e más megoldás-
nak — különösen a századfordulótól előtérbe kerülő föderalizmus-koncepcióknak 
— realitása, összeegyeztethető lett volna-e a gyakorlatban és miként a magyar 
nemzetállamiság léte és mechanizmusa a főleg német teoretikusok által hirdetett 
kultúrnemzet-koncepcióval stb. 

A túl szigorú ítélkezésre magyarázatként talán elfogadható a második világ-
háborút közvetlenül követő időszak politikai gondolkodásának torzító hatásáról 
beszélni, amely ekkor nemcsak Kelet-, de Nyugat-Európa történetírásában is meg-
figyelhető volt. Az alapjában véve antifasiszta tartalmú nacionalizmusellenesség 
légkörében egyfelől felértékelődtek a korábbi korszakok függetlenségi törekvései, 
másfelől viszont eo ipso reakciósnak ítéltettek az egyébként ugyancsak liberális 
indíttatású nacionalizmusok, ideértve a 19. századi nemzetállami irányzatokat is. 

így kerülhetett sor arra, hogy az 1950-es, 60-as évek magyar történetírásá-
nak az álláspontja a magyar nacionalizmusról elvileg elfogadásra talált a német 
délkelet-kutatásban is. Harold Steinacker — élete utolsó nagyobb írásában — 
Arató Endre 1960-ban megjelent kétkötetes nemzetiségtörténeti munkáját, s 
ennek alapján általában a marxista-leninista történetszemléletet bírálva elméleti 
téren a magyar történetírás egyetlen pozitívumának „az 1945-ig tartó korszak 
magyar nemzetiségpolitikájának kíméletlen elítélését" tartotta, s ezt az álláspon-
tot egyenesen „haladásnak" nevezte.64 

Valójában azonban nem haladásról volt szó, hanem részben a politikai légkör 
említett torzító hatásával összefüggő, részben a tudomány fejlődéséből következő 
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természetes történetszemléleti hiányosságokról. így például arról, hogy akkori 
írásainkban többnyire figyelmen kívül maradt az az indulatokat geijesztő hatás, 
amelyet a magyar politikai közvéleményben a kívülről is táplált nemzetiségi na-
cionalizmusok váltottak ki, annál is inkább, mert nyilvánvaló kapcsolatban voltak 
a Balkánon bekövetkezett, gyakran a Monarchia biztonságát is fenyegető nemzeti 
átalakulással, valamint a hivatalos szervek és a sajtó által túlhangsúlyozott, de 
azért mégiscsak létező „pánszlávizmus és pángermánizmus" vélt vagy valós ve-
szélyeivel. 

Továbbá nem, vagy csak részben kerültek kidolgozásra azok a különbségek, 
amelyek egyfelől a „nagymagyar" nacionalizmus propagandistáinak (Hoitsy Pál, 
Rákosi Jenő és mások) elképesztő, s valóban provokatív víziói, másfelől a szoli-
dabb, bár lényegében szintén irreális tartalmú, a dualizmus keretein belüli magyar 
vezetést célul kitűző „nagyhatalmi nacionalizmus", végül a magyar államiság tel-
jes önállóságának megvalósíthatóságát feltételező „függetlenségi nacionalizmus" 
között voltak.65 

Ugyanezt mondhatjuk el azokról a németországi és ausztriai — főleg gaz-
dasági téren jelentkező — expanzív törekvésekről, pártok, még inkább társadalmi, 
különösen alldeutsch beállítottságú szervezetek magyarellenes propagandájáról 
és terveiről, amelyek ugyan kellő hangsúlyt kaptak a magyar történetírásban, de 
a korabeli — és későbbi — politikai gondolkodásra gyakorolt hatásuk alaposabb 
feldolgozására nem került sor. így ezek a többnyire dualizmusellenes, a magyar 
államiságot veszélyeztető tervek és törekvések akarva-akaratlan utólagosan is lát-
szólagos igazolást nyertek, a magyar nacionalizmussal szembeni védekező refle-
xióknak tűntek fel. 

A magyar nemzetiségpolitika Harold Steinacker szerinti — a valóságnak is 
lényegében megfelelő — „kíméletlen elítélése" végül nemcsak bel-, hanem kül-
politikai szempontból is eltorzította a dualista magyar politika történelmi felelős-
ségét. A magyar nacionalizmus mértékének a felnagyítása ugyanis elvileg össz-
hangba hozható azzal a mindkét Steinacker és mások által képviselt, s már több-
ször jelzett abszurd állásponttal, amely szerint az Osztrák-Magyar Monarchia, sőt 
a központi hatalmak világháborús veresége végső soron a mértéktelen magyar 
nacionalizmusból következő nemzetiségpolitikában jelölendő meg. 

Természetesen tagadhatatlan, hogy az utódállamok a fő nemzetiségi népcso-
portok elszakadása vagy önállósodása útján jöttek létre, s ez azt jelezte, hogy 
valóban a nemzetiségi ellentétek képezték a Monarchia legsúlyosabb — az osztály-
ellentéteket felülmúló — belső ellentmondását. Az is vitathatatlan, hogy a magyar 
nemzetiségpolitika nacionalista kilengései hozzájárultak ennek az ellentmondás-
nak a fennmaradásához, sőt mélyüléséhez, s hogy ez — bár nemzeti forradalmak-
hoz nem vezetett — az egész Monarchia számára nehezen elviselhető tehertételt 
jelentett. Végleg kezelhetetlenné azonban a nemzetiségi ellentétek 1918-ban, a 
világháborús vereség sodrában és következményeként váltak. Magának a vere-
ségnek a legfőbb oka viszont nem a hibás nemzetiségi és szociális politikában 
keresendő, hanem abban a közismert tényben, hogy az antant hatalmak — a cári 
Oroszország kiesése ellenére — gazdaságilag, katonailag, de még politikailag is 
erősebbeknek bizonyultak, mint ellenfeleik. 
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A nemzetiségi követelések jogosultságának elismerése és a magyar naciona-
lizmus hasonló mértékű elmarasztalása mellett a korabeli magyar történetírás és 
a német délkelet-kutatás álláspontja a lényeget illetően abban is megegyezett, 
hogy Edmund Steinackernek és mozgalmának kiemelt jelentőséget tulajdonított 
a magyarországi össznémetség dualizmuskori politikai történelmében. A legfrap-
pánsabb példát erre V Windisch Éva tanulmánya szolgáltatja, amely szerint min-
daz, ami a századfordulót megelőzően „német polgári mozgalom jellegével, de igen 
szűk keretek között, a XX. század folyamán kibontakozó német nemzetiségi moz-
galom előjátékaként lejátszódik, úgyszólván kivétel nélkül egyetlen személy mű-
ködésének eredménye. E személy Edmund Steinacker" volt, így amikor „а XIX. 
századi magyarországi német szervezkedéseken áttekintünk, nem kell mást ten-
nünk, mint az ő pályáját ismertetnünk".66 

Edmund Steinacker vezető szerepét a német mozgalomban Madaras Éva és 
az én írásaim sem kérdőjelezték meg, sőt a századforduló utánra is érvényesnek 
tekintették. Ez az értelmezés olvasható ki Y Windisch Évának a délmagyarországi 
német szervezkedést 1907-ig, a Magyarországi Német Néppárt megalapításáig tár-
gyaló tanulmányából, valamint a közel másfél évtizeddel később — az 1970-es 
évek végén — megjelent nagy összefoglaló, a Magyarország története dualizmus 
korszakával foglalkozó két kötetéből is.67 

A vezető és a történelmi szerep azonban két különöző dolog. Az utóbbi vo-
natkozásban — miként az eddigi utalások is mutatták — Edmund Steinacker 
1867 és 1892 közötti, azaz magyarországi tevékenysége pozitív elbírálást, a szá-
zadforduló utáni működése viszont inkább elmarasztaló, mint elismerő ítéletet 
kapott a magyar történetírásban. Annak a küzdelemnek az indokoltságát, amelyet 
Steinacker a sajtóban és a magyar parlamentben a német nemzetiségi jogokért, 
az asszimiláció és a magyarosítás ellen folytatott, vagy azoknak az erőfeszítéseinek 
a jogosságát, amelyek 1874/75-ben egy magyarországi német polgári párt létreho-
zására, negyedszázaddal később pedig az összes szász és sváb település politikai 
összefogására irányultak, a magyar történészek sem vonták kétségbe. 

Edmund Steinacker tulajdonképpeni célja V Windisch Éva és Madaras Éva 
szerint is „a magyarországi németség nemzeti öntudatra ébresztése" volt, amint 
azt a Windischtől hozott fentebbi idézet is mutatta, Madaras Éva disszertációjának 
németül megjelent része pedig már címében is kiemelte.68 Hasonlóképpen fogal-
mazott Katus László is, aki Steinackert a Magyarország története VI. kötetében 
a kiegyezés utáni időszak „egyetlen magyarországi német nemzetiségi politikusá-
nak" nevezte, mivel az 1870-es években — bár „nagyobb siker nélkül" — a német 
polgárság „modern nemzeti öntudatának" kialakítására tett kísérletet.69 

Ebben az összefüggésben ismételten rá kell mutatnom arra az álláspontom-
ra, amely szerint ez az alapvető pozitív történelmi szerep a visszájára fordult a 
századforduló után, mivel Edmund Steinacker az alldeutsch mozgalomhoz kap-
csolódott, ezt követően pedig — továbbra is szoros kapcsolatban a berlini Allde-
utscher Verband vezetőivel — a Ferenc Ferdinánd nevéhez kötődő nagyosztrák 
birodalmi gondolat szolgálatába állt. Következésképpen ebben a szellemben befo-
lyásolta a magyarországi német mozgalmat is, ami ugyan a nemzetiségi jogok 
követelésének indokoltságán mit sem változtatott, de — a feltételezhetően jóhi-
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szemű szubjektív szándéktól lényegében függetlenül — azzal a veszéllyel fenye-
getett, hogy a mozgalom német és osztrák nagyhatalmi célok eszközévé válik. 

Ezt a véleményt osztva V Windisch Éva a Magyarországi Német Néppárt 
előzményei között kiemelten tárgyalta a „nagynémet beavatkozásokat a magyar-
országi németség ügyeibe", részletesen írt a századforduló utáni délmagyarországi 
„pángermán szervezkedésekről", s új adatokkal támasztotta alá azt az álláspon-
tomat, amely szerint a magyarországi németség történetében negatív fordulatot 
hozott az Alldeutscher Verband ausztriai tevékenysége. Steinackerről szólva pedig 
elmarasztalóan jegyezte meg, hogy mivel „elfogadta a kínálkozó szövetséget", a 
magyarországi német mozgalmat „már előzményeiben is a reakció kerekéhez kö-
tötte". 70 

Talán nem érdektelen megjegyezni, hogy ebben a kérdésben nem volt olyan 
egyértelmű a különbség a Magyarország története megfelelő kötetének rövid u-
talása és a mi meglehetős részletességgel kifejtett álláspontunk között. Az 1890-
1918 közötti korszakot tárgyaló VII. kötet, amelyben a nemzetiségek történetét 
szintén Katus László foglalta össze, nem nyilvánított véleményt Edmund Stein-
acker századforduló utáni szerepéről, nevét csupán Ferenc Ferdinánd körével kap-
csolatosan olvashatjuk, s rövid, minősítés nélküli utalást találunk benne a Ma-
gyarországi Német Néppárt létrehozásáért folytatott tevékenységéről.71 

Ismereteim szerint a magyar történetírásban Bellér Béla ítélte meg a leg-
pozitívabban Edmund Steinacker politikai működését. Nem tett különbséget a 
századforduló előtti és utáni korszak között, a Südostforschungban általános fel-
fogásnak megfelelően Steinackert minden időhatár nélkül a „magyarországi né-
metség nemzeti öntudatra ébresztőjének" nevezte. О is elmarasztalóan említi 
ugyan az alldeutsch mozgalommal való együttműködést, mivel az a „német im-
perialista terjeszkedést" szolgálta, de erre mentséget látott abban az Edmund 
Steinackernek tulajdonított álláspontban, amely szerint a „hazai németség" egy-
magában nem lett volna képes az asszimilációnak ellenállni. Ezért kapcsolódott 
volna be a „nagynémet mozgalomba", mert csak így vállalhatta a „németség kelet-
délkeleti előőrsének nemzeti öntudatra serkentő és egyben az össznémetség ügyét 
szolgáló szerepét".72 

Nyitva maradt azonban az a kérdés, hogy milyen árat kellett volna ezért 
magának Magyarországnak — nemzetiségeivel együtt — fizetnie, továbbá, hogy 
e felfogás szellemében miként ítélhetjük meg azokat a szászokat, svábokat, az 
asszimilációt önként vállaló németeket, akik saját érdekeik érvényesítését és az 
„össznémetség ügyének szolgálatát" nem a korszak legszélsőségesebb német és 
osztrák nacionalizmusához vezető steinackeri útban látták, ezért elutasították 
azt. Nem utolsósorban pedig az is tisztázatlan maradt, hogy mit is jelent pontosan 
az a „nemzeti öntudat", amelyet Steinacker a magyarországi németségben feléb-
resztett, vagy fel akart ébreszteni. 

Olyan kérdésekről volt tehát — részben van ma is — szó, amelyek megvá-
laszolatlansága miatt igazságtalan lenne Bellér Bélának utólagosan szemrehá-
nyást tenni, már csak azért is, mert a magyarországi németség egész történetét 
összefoglaló kis terjedelmű könyvében erre nem is vállalkozhatott volna, s mert 
a korábbi magyar és német írásokhoz képest Edmund Steinackerről még így is 
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árnyaltabb és elfogulatlanabb értékelést adott. A kérdések kiemelése mégis fontos, 
mert azok ismételten arra mutatnak, hogy a steinackeri életmű és a magyarországi 
német mozgalom tudományos igényű mérlegelése megkívánja magának az all-
deutsch mozgalomnak, mindenekelőtt pedig monarchiai és a magyarországi né-
metségen belüli szerepének a vizsgálatát is. 

* 

Ennek fel- és elismerése mutatkozott meg abban, hogy a második világhá-
ború után hosszú ideig figyelmen kívül hagyott alldeutsch kapcsolatok kérdése 
az 1970-es évek folyamán a Südostforschungban is előtérbe és igen alapos kidol-
gozásra került. Bizonyos hivatkozások arra engednek következtetni, hogy a ma-
gyar kutatások és állásfoglalások is ösztönző hatást gyakorolhattak erre a felis-
merésre és munkára, de ennek nyilvánvalóan csak alárendelt jelentősége lehetett. 
A német szerzők a kérdés magyar nyelvű irodalmát nem ismerték, csupán néhány 
németül megjelent tanulmányra hivatkoztak. Emellett a szóbanforgó alldeutsch 
kapcsolatok ténye nem jelenthetett újdonságot számukra, hiszen az egyértelműen 
kiolvasható volt már Edmund Steinacker memoárjából és számos más írás mellett 
az Alldeutscher Verband elnökének, Heinrich Classnak a visszaemlékezéséből is. 
Sőt — mint említettük —- Harold Steinacker szintén utalt erre az apjáról 1960-ban 
írt összefoglalójában, igaz, csak mellékesen és közvetett formában.73 

Különösen Ingomar Senz és Günter Schödl 1977-ben, illetve 1978-ban pub-
likált könyvei, valamint a szerzők néhány évvel korábbi tanulmányai jelezték azt 
az új megközelítést, amely több vonatkozásban a két Steinackertől eltérő ered-
ményekre vezettek, és fordulatot hoztak a Südostforschungnak a magyarországi 
német mozgalomról szóló addigi nézeteiben. 

Elsőként és elsősorban Senz munkája említendő meg, nemcsak a megjelenés 
időbeli sorrendje miatt, hanem azért is, mert az éppen az alldeutsch kapcsolatok 
feltárását és politikai szerepük tisztázását tűzte ki céljául. A szerző ugyanis abból 
a meggyőződésből indult ki, hogy „csak a német mozgalom és az alldeutsch irány-
zat közötti... 'kapcsolódás' alapján válhat világossá, hogy ez a mozgalom a saját 
lábán állt-e, vagy távolból, a Német Birodalomból irányították-e, és hogy milyen 
szerepe volt neki abban a törekvésben, amely az egész délkelet-európai németséget 
egy irányba akarta állítani mind gazdasági, mind kulturális, mind pedig politikai 
tekintetben".74 

Ennek megfelelően Senz az első világháború előtti „magyarországi németek 
nemzeti mozgalmát" — könyve alcímének szavaival élve — „az alldeutsch irány-
zat és a magyar belpolitika közötti feszültség" szemszögéből tette vizsgálat tár-
gyává. A kérdés felvetését a magyar kutatók érdemének, de kidolgozását, az „un-
garndeutsch" társadalmi gyökerek és a német mozgalomra gyakorolt alldeutsch 
befolyás feltárását magának és Günter Schödlnek tulajdonította. Azt állította, 
hogy a magyar történészek a dualizmus korában „pángermánizmusnak nevezett 
német mozgalmat egyszerűen csak kiásták a múltból és kapcsolatba hozták az 
Alldeutscher Verbanddal, valamint a német imperializmus terveivel". Tekintettel 
arra, hogy Senz és Schödl a magyar kutatásokból csupán a németül megjelent 
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tanulmányokat ismerte,75 ez a megállapítás az elfogulatlan olvasóban legfeljebb 
csodálkozást kelt, megütközést azonban nem. Annál kevésbé, mert mindkét német 
szerző munkája — Senzé mintegy 300, Schödlé pedig több mint 400 oldal terje-
delemben — valóban nagy információmennyiséget és sok új szempontot, megál-
lapítást tartalmaz. 

Témájából következően Ingomar Senz viszonylag szűk időhatárok között 
mozog — az 1900 és 1914 közötti évekről van szó —, de sok esetben visszautal 
a századforduló előtti történelmi, főleg eszmetörténeti előzményekre. A „néme-
tek" fogalmán — a két Steinacker és más délkelet-kutatók példáját követve — ő 
is a sváb településeket értette, kivéve a szlavóniaiakat, szerémségieket és más 
horvátországiakat. Ezeket arra a különállásra hivatkozva hagyta ki a „németek 
nemzeti mozgalmából", amelyet Horvátország kapott a Magyarországgal kötött 
1868-as kiegyezés értelmében. Az erdélyi szászok „sajátos fejlődésük" miatt ma-
radtak ki belőle, a szepesi szászokra vonatkozóan pedig nem kapunk kellő felvi-
lágosítást. Am a németek fogalmának e leszűkített értelmezése is túl tág, ha fi-
gyelembe vesszük azokat a gazdasági, társadalmi és érdekekbeli különbségeket, 
amelyek példának okáért a szinte ausztriai színvonalon álló nyugat-magyarországi 
— ma jórészt burgenlandi — települések és a jóval szerényebb körülmények kö-
zött, izoláltan élő szatmári svábok, vagy a főváros vonzáskörzetében és a Bara-
nyában, Tolnában, Somogyban, illetve a Dunántúl más részein található sváb 
paraszti közösségek között voltak. 

A magyarországi németség történetét kiválóan ismerő Ingomar Senz nyil-
vánvalóan tisztában volt ezekkel a különbségekkel, mégis a „németek nemzeti 
mozgalmáról" beszélt, nem pedig Schödl-höz hasonlóan „német mozgalomról". A 
steinackeri értelmezés szellemében egyrészt nyilvánvalóan azért, mert az volt a 
meggyőződése, hogy itt végső soron összmagyarországi, sőt az egész délkelet-eu-
rópai németség politikai mozgalmáról volt szó, amit adatokkal is igyekszik bizo-
nyítani, másrészt pedig feltételezhetően azért, mert a Schödl által használt „német 
mozgalom" fogalmába a külső hatás, pontosabban az alldeutsch irányítás is be-
leérthető. 

A mozgalom történetének részletes kifejtése során azonban Senz — csakúgy, 
mint elődei — szükségszerűen arra a területre koncentrál, amelyen ez a mozgalom 
létrejött és ténylegesen működött, tehát a Bánátra, kisebb részben a Bácskára, s 
csak kivételesen von be más területeket — főleg nyugat-magyarországiakat — a 
vizsgálatba. Ez a „kényszer" arra intette a szerzőt, hogy ne értékelje túl a „né-
metek nemzeti mozgalmának" a súlyát és jelentőségét. Senz meg is maradt a 
téma által meghatározott idő- és térbeli határok között, s csak az 1910-14 közötti 
évekre vonatkozóan beszélt a mozgalom összmagyarországivá szélesüléséről. 

Dél-Magyarországra szűkítetten Senz a mozgalom komplex bemutatására 
törekedett. Nem csökkenti munkájának ezt a kétségtelen érdemét, ha megjegyez-
zük, hogy célkitűzése a sváb települések közül voltaképpen csak erre a térségre 
vonatkozóan volt reális, mivel a társadalmi feltételek, főleg a német lakosság száma 
és koncentráltsága, valamint belső struktúrája másutt nem érte el azt a fokot, amely 
szükséges lett volna a „nemzeti mozgalom" tömegméretűvé válásához. 
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Bár Senz szerint a szükséges társadalmi feltételek, amelyek részletes ismer-
tetését egyébként jórészt a magyar történészek, főleg V Windisch Éva és Katus 
László már említett német nyelvű tanulmányai felhasználásával végezte el, Dél-
Magyarországon készen álltak, a „németek nemzeti mozgalma" mégis elmaradt 
a többi magyarországi nemzetiség színvonalától. De a „hagyományoktól" eltérően 
ennek elsődleges okát Senz nem a magyar nacionalizmusban kereste, hanem a 
német vezető réteg, a kisebbségi elit sajátosságában. A német polgárság szerinte 
számszerűleg ugyan nagyobb volt, mint az egyéb nemzetiségek esetében, de struk-
túrája kedvezőtlenebbül alakult. A polgárságon belül ugyanis a humán, nem pedig 
a saját nemzeti piac kialakulását elősegítő gazdasági polgárság dominanciája ér-
vényesült, amely szorosan kapcsolódott közvetlen gazdasági érdekei révén népi 
tömegeihez, s így a nemzeti és gazdasági érdekek összefonódtak. A németek esetében 
viszont a magyarsághoz erősebb szálakkal kötődő gazdasági polgárságot a népi-nem-
zeti elkötelezettség viszonylagos gyengesége és bizonytalansága jellemezte. 

A társadalmi rétegződés — Senz értelmezésében — egyúttal magyarázatot 
ad a „németek nemzeti mozgalmának" társadalmi beágyazottságára, „ungarn-
deutsch" voltára is, és közvetve cáfolja az idegen eredetről szóló nézetet. A könyv 
kimutatja, hogy a mozgalom főleg a helyi értelmiségiek között, valamint a pa-
rasztság alsó rétegeiben talált támogatásra, a gazdag parasztság körében viszont 
erős volt a magyarosodásra való készség, így — legalábbis a dualizmus 1914-ig 
tartó időszakában — távol maradt a szervezkedéstől. 

Bármennyire fontosak voltak is azonban a mozgalom tömegbefolyásának 
mértékét bizonyító adatok, önmagukban véve csak részben és közvetve adnak 
választ a könyv alapvető kérdésére, arra ugyanis, hogy önálló mozgalomról volt-e 
szó, vagy az Alldeutscher Verband által létrehozott és működtetett szervezetről. 
Nyilván ennek tudatában helyezte könyve középpontjába Senz a magyar belpoli-
tikát, közelebbről a nemzetiségpolitikát, valamint az alldeutsch szervezetek sze-
repét a német mozgalomban, hiszen meggyőző választ kapni csak e két tényező 
együttes vizsgálata alapján volt lehetséges. 

Annak ellenére, hogy Senz a magyar nacionalizmus megítélésében visszafo-
gottabb, mint elődeié, a steinackeri történelemszemlélet hatása a leginkább mégis 
ebben a kérdésben érhető tetten. Már az Előszóban megtalálhatjuk azt a tételt, 
hogy „a német mozgalom a magyar kormányok egyre veszedelmesebb formákat 
öltő asszimilációs politikája reakciójaként keletkezett". Ezzel felesleges is lenne 
elvi szempontból foglalkozni, inkább a bizonyításként felhozott adatokat kellene 
felülvizsgálni, de erre ebben a tanulmányban nem vállalkozhatunk. A magyar 
nemzetiségpolitika hibái azonban nem adhattak mentséget az alldeutsch kapcsola-
tokra, ennek Senz is tudatában volt. S mivel a kapcsolatok tényét nem tagadta, sőt 
adatok tömegével bizonyította, ezért inkább szerepük jelentőségét kérdőjelezte meg. 

Magyarázatában az az állítás, miszerint a kialakuló „német öntudat" egyes 
jelenségeit csupán a magyar kormányok „fújták fel 'alldeutsch mozgalommá'", 
ellentmondott annak a feltételezésnek, hogy e kormányok „valóban attól tartot-
tak, hogy „alldeutsch és 'völkisch' körök az addig kormányhű németekkel kap-
csolatba léphetnek, bevonhatják őket a maguk 'védelmi munkájába' és így visz-
szaszoríthatják a magyar népet". Mi több, Senz annak a veszélyét is elismerte, 
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hogy „a magyarországi németség olyan messzire vivő tervek objektumává válik, 
amelyek a Duna-medence újjárendezésére irányultak, anélkül, hogy az érintettek 
ennek tudatában lettek volna, illetve azokat támogatták volna".76 

A magyarországi németek egy mozgalomba tömörítésére vonatkozó magyar 
aggodalmak indokoltságát Senz természetesen nem tagadhatta, hiszen éppen e 
törekvés sikereit próbálta bizonyítani. Azt viszont kétségbe vonta, hogy ezek a 
sikerek együtt jártak volna az Alldeutscher Verband befolyásának a kiterjedésével, 
mivel szerinte a Szövetség pozíciói ehhez Magyarországon túl gyengék voltak. így 
arról sem lehetett volna szó, hogy az itteni németeket a Duna-medencére irányuló 
tervek szolgálatába állítsák. 

Günter Schödl éppen ezt a kérdést állította a vizsgálat középpontjába, amint 
azt könyvének címe — „Alldeutscher Verband és német kisebbségi politika Ma-
gyarországon 1890-1914" — önmagában véve is jelzi. Lényegében hasonló témáról 
és korszakról lévén szó, mint Senz könyvében, a részletesebb tárgyalás felesleges 
lenne, és elkerülhetetlenül ismétlésekhez vezetne. Emellett Schödl sokat foglal-
kozik a német nacionalizmus, ezen belül az alldeutsch eszme elvi kérdéseivel, 
amelyek érdekesek és fontosak ugyan, de nem vagy csak távolról kapcsolódnak 
jelenlegi feladatunkhoz. így ezúttal csupán néhány szempont, illetve Senzétől el-
térő álláspont megemlítésére szorítkozunk. 

Talán nem érdektelen megjegyeznünk, hogy Schödl munkája esetében kivé-
telképpen nem a Südostforschung, hanem az erlangen-nürnhergi egyetem kiad-
ványáról van szó. Ez azonban nem jelent minősítést, ismereteim szerint nem azzal 
volt összefüggésben, a szerző a német délkelet-kutatásban addig meglehetősen 
idegen felfogásban tárgyalta témáját, hanem azzal, hogy azt első formájában dok-
tori disszertációként ezen az egyetemen védte meg. Főbb téziseit egyébként már 
könyve megjelenése előtt közölte a Südostdeutsches Archiv, amely ugyan még 
nem jelent egyetértést, de utal arra a nagyobb nyitottságra, amely a 70-es években 
már jellemző volt a folyóiratra.77 

Mint Schödl könyvének címe, még inkább azonban alcíme mutatja, hogy a 
szerző nem a „németek nemzeti mozgalmát" helyezte központba, hanem a „német 
extrém nacionalizmus" első világháború előtti fő megjelenési formáját, az all-
deutsch eszmét, közelebbről azonban az Alldeutscher Verband közép-európai, il-
letve Ausztria-Magyarországgal kapcsolatos koncepcióját és politikáját. Alapjában 
véve olyan kérdéseket vetett fel, amelyekre korábban magam is választ kerestem 
— Schödl egy-két hivatkozása arra mutat, hogy némileg ismerte ezt a választ —, 
és amelyekről Edmund Steinacker pozitív kicsengéssel, de hézagosan, Harold 
Steinacker pedig bizonyos visszafogottsággal és csak futólagosan számolt be írá-
saiban. 

A könyv első részében az alldeutsch Szövetség politikai elképzeléseiről és 
propagandájáról kapunk részletes képet, második részében pedig az alldeutsch 
„extrém nacionalizmus" politikai tevékenységéről. A századforduló előtt — a szer-
ző fejtegetései szerint — a tulajdonképpeni koncepció „a német 'Lebensraum' 
irredenta-annexiós kiszélesítésének" propagandáját jelentette, a századforduló 
után a világháború kitöréséig pedig a „dualista rendszer megreformálását", to-
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vábbá „Kelet-közép és Délkelet-Európa német-germán 'reconquistáját'", lényegé-
ben egy alldeutsch „Nagy-Ausztriát" tartalmazott.78 

A magyarországi alldeutsch „kisebbségi politika" feladata e koncepció vég-
rehajtásának elősegítése lett volna. Elsősorban tehát ezért, nem pedig a kisebbségi 
jogok kivívása, illetve biztosítása céljából került megszervezésre az Alldeutscher 
Verband részéről a magyarországi német mozgalom. Ennek bizonyítására a könyv 
második része a Magyarországi Német Néppárt — a „szűkebb értelemben vett 
német mozgalom" — előkészítésében, majd működésében érvényesülő alldeutsch 
politikára koncentrál. Következésképpen két periódusról van szó: az elsőben, az 
1900 és 1907 közötti évekre vonatkozóan a Magyarországi Német Néppárthoz 
vezető „építkezés" társadalmi és személyi feltételeit ismerhetjük meg, külön-
külön fejezetben Edmund Steinacker és Adam Müller-Guttenbrunn ténykedését, 
a másodikban pedig az 1910-es választások előkészítését és azt követően — 1910 
és 14 között — a „deutschnacionális bázis" kiszélesítését. Senzhez hasonlóan 
végül Schödl is hangsúlyozottan foglalkozott az alldeutschok bécsi szervezkedé-
seivel, de könyve utolsó fejezeteiben ismét a nagy összefüggéseket, a „deutschna-
cionális politika közép-európai összefüggéseit" és az extrém nacionalizmus all-
deutsch politika általi megjelenítésének problematikáját helyezte előtérbe. 

Az elmondottakból következően tehát Edmund Steinacker és a magyaror-
szági német mozgalom megítélésében a két német történész egyrészt abban adott 
újat a Südostforschung addigi állásfoglalásaihoz képest, hogy nemcsak elismerték 
az alldeutsch kapcsolatok létezését, hanem igen alapos bemutatásukra is vállal-
koztak, másrészt — és főleg — abban, hogy az alldeutsch eszmét a szélsőséges 
német nacionalizmus megjelenési formájaként értelmezték. Ez a történetszemlé-
leti váltás akarva-akaratlan más megvilágítást adott a magyar kormányok német 
kisebbségi politikájának. 

Az alldeutsch kapcsolatok léte, a magyarellenes alldeutsch propaganda és 
szervezkedés érthetőbbé teszi a „pángermánizmus" elleni hivatalos fellépéseket, 
anélkül persze, hogy mentséget adna a németeket is sújtó törvényekre, intézke-
désekre és kilengésekre. Mégis arra inti a történetírást, hogy a német mozgalom-
ban jelentkező dualizmuskori — és későbbi — német nacionalista extrémitásokat 
ne kizárólag a „különleges magyar nacionalizmus" számlájára írja. Igazat kell 
adnunk Gerhard Seewann történésznek, a müncheni Südost-Institut egyik veze-
tőjének, aki Schödl könyvéről írt recenziójában arra is felhívta a figyelmet, hogy 
a századforduló utáni alldeutsch tevékenység bizonyos fokig legitimálta a „pán-
germánok" elleni hajszát, sőt káros hatása még a két világháború után is érződött: 
hozzájárult ahhoz a félelemhez és gyanakváshoz, amellyel a magyar politikai ve-
zetés a német kisebbségi szervezkedéseket fogadta, ideértve a Bleyer Jakab vezette 
kulturális mozgalmat is.79 

Nézetkülönbség a két német történész között főleg abban a kérdésben van, 
hogy milyen mértékű volt az a befolyás, amelyet az Alldeutscher Verband a ma-
gyarországi német mozgalomra, közvetve a magyar belpolitikára is gyakorolt, hogy 
tehát — ismét Senz megfogalmazásával élve — saját lábán álló, vagy — miként 
én ma már nem vállalható leegyszerűsítéssel neveztem — „magyarországi all-
deutsch mozgalomról" volt-e szó. Schödl ezt a kérdést Edmund Steinacker és 
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Rudolf Brandsch véleményére is hivatkozva úgy válaszolta meg, hogy „a magya-
rországi német mozgalom ugyan nem az Alldeutscher Verband egyszerű leány-
vállalata volt, de annak segítsége nélkül nem tudott volna létezni".80 

Ingomar Senz — mint láttuk — nem ment el ilyen messzire, de azt elismerte, 
hogy az alldeutsch Szövetség „kezdettől fogva politikai téren is erősíteni próbálta 
a magyarországi németséget,... s ezzel nem csupán az volt a szándéka, hogy jogai 
kivívásához segítséget nyújtson, hanem az is, hogy a magyar térségben saját po-
litikáját megvalósítsa". Miután pedig részletesen megvizsgálta a bécsi völkisch-
alldeutsch szervezetek működését, arra a következtetésre jutott, hogy e szerve-
zetek hálózata elért „Ferenc Ferdinánd árnyékkormányáig és a német külügymi-
nisztériumig".81 

Mindehhez Senz azt is hozzátette, hogy a Bécsben élő Edmund Steinacker, 
Müller-Guttenbrunn és a — Berlinben élő — „zöldszász" Lutz Korodi bármelyi-
kének a politikai befolyása Magyarországon legalábbis azonos mértékű volt, mint 
általában a szász országgyűlési képviselőké, s hogy ők hárman, valamint Rudolf 
Brandsch és Wilhelm Kopony, azaz a szintén alldeutsch körökhöz tartozó két 
budapesti szász képviselő, együtt olyan „brain-trust"-öt képeztek, amely bátran 
felvehette a versenyt a többi nemzetiség vezetőségével. Ennek ellenére és a kí-
vülről kapott pénzügyi támogatás dacára — fejtegeti Senz — a magyarországi 
német mozgalmat nem lehetett „valóságos alldeutsch mozgalommá átalakítani", 
mert az „Alldeutscher Verbandnak nem volt közvetlen kapcsolata a mozgalom 
vezető embereivel". A tényleges irányítás, a programok és akciók gyakorlati meg-
valósítása ugyanis a bánáti és bácskai vezetők kezében volt, s az alldeutsch befo-
lyás így csak az említett „agytrösztön" keresztül érvényesülhetett. Azon belül 
ugyan a két legfontosabb személy az Alldeutscher Verbandhoz tartozó Edmund 
Steinacker és Rudolf Brandsch volt, de az előbbi „mindenekelőtt 'Deutschungar', 
azaz német kisebbségi politikus" volt, az utódjának kiszemelt, de nála radikálisabb 
Brandsch pedig „az első világháborű kitöréséig még túlzottan nesztora árnyéká-
ban állt". 

Ennek az észrevehetően ellentmondásos, vagy legalábbis nehezen bizonyít-
ható álláspontnak megfelelően Senz — rám és Madaras Évára utalva, Schödlt 
tehát nem említve — elutasítja azt a feltételezést, hogy Edmund Steinacker és a 
magyarországi német mozgalom „az Alldeutscher Verband és imperialista nagy-
hatalmi célok kiszolgálója" lett volna.82 A kérdés végleges eldöntését — a magam 
részéről — nem látom lehetségesnek. Részben azért nem, mert szubjektív szán-
dékokat kellene utólag megítélni, s Edmund Steinacker jóhiszeműségét nem ó-
hajtom elvitatni, másrészt pedig azért nem, mert Steinackernek azok az általam 
ismert politikai lépései és írásbeli megnyilatkozásai, amelyek a magyarországi 
németségnek az alldeutsch törekvésekkel szembeni prioritását bizonyítanák — 
talán 1918/19 fordulóját kivéve —, olyannyira ellentmondásosak, hogy objektív 
mérlegelésre nem látszanak alkalmasaknak. 

A fő gondot az okozza, hogy a Schödl által kitűzött célt — miként Seewann 
recenziója is rámutat —, amely az alldeutsch nacionalizmus hatásának a „common 
man" szintjén való bemutatására irányult, Magyarországra vonatkozóan mindez-
ideig nem sikerült elérni. A rendelkezésre álló adatok alapján Schödl is csupán 
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Temesvár, Bécs és Berlin alldeutsch kapcsolatait, valamint az Edmund Steinacker 
és Paul Samassa (az Alldeutsche Blätter korábbi főszerkesztője, 1910-től a Szö-
vetség monarchiai főmegbízottja) körüli csoport működésének magyarországi 
visszhangját tudta felmérni és mérlegelni. Márpedig e nélkül az alapos regionális 
és a többi nemzetiséget is figyelembe vevő vizsgálat nélkül továbbra sem tudunk 
meggyőző álláspontot kialakítani arról, hogy mekkora volt valójában a német moz-
galom társadalmi-politikai súlya, valamint a benne érvényre jutó alldeutsch be-
folyás nagysága a dualizmuskori Magyarországon. 

A meglehetősen bizonytalan alapokra épülő interpretációk egyik következ-
ményére mutat, hogy a témakörben szintén kiemelkedően járatos Seewann — 
szemben Schödl, de Senz, sőt minden addigi német délkelet-kutató véleményével 
— a Magyarországi Német Néppárt megalapítását nem kimagasló sikernek, 
hanem „halva született" kísérletnek nevezi, s a mindkét történész által kiemelt 
1910-es évekbeli kibontakozás gyengeségének, vagy inkább látszólagosságának bi-
zonyítására pedig azt hozza fel, hogy a világháborús összeomlás előestéjén, 1917-
ben egy új, a korábbival ellentétes német mozgalom volt képes létrejönni, a Bleyer 
Jakab vezette irányzat.83 

Valóban kétkedéssel fogadhatjuk csak mind Schödlnek azt a feltételezését, 
hogy 1907 után „deutschnacionális társadalmi környezet" lett volna keletkezőben 
Magyarországon, mind pedig Senz kijelentését, mely szerint a magyarországi né-
metek mozgalma „a háború kitörésekor közvetlenül az előtt állt, hogy az egész 
magyarországi németséget meghódítsa".84 Úgy vélem, nem szorul bizonyításra, 
hogy a „pángermánizmus veszélye" a magyar belpolitikában csupán alárendelt 
szerepet töltött be, s hogy ebből nem politikai vakságra, hanem inkább a német 
mozgalom viszonylagos gyengeségére, és persze az ettől magát távoltartó hivatalos 
német birodalmi álláspont ismeretére kell következtetnünk. Abból pedig, amit 
Schödl könyvében a magyarországi németségről alkotott alldeutsch kép kritiká-
jából is láthatunk, hogy ti. az alldeutsch propagandisták értetlenül álltak az asz-
szimilációs folyamat és a magyarsággal való együttműködés ténye előtt,85 amelyen 
mit sem változtatott a magyarországi német mozgalom állítólagos felívelése, arra 
lehet következtetni, hogy az alldeutsch irányzat képviselői vagy nem ismerték, 
vagy nem vették figyelembe Magyarország társadalmi és politikai realitásait. 

Az a történetszemléleti változás, amely Senz és Schödl munkáiban kifeje-
zésre jutott, az 1980-as évek folyamán egyre kedvezőbb feltételek között folyta-
tódhatott. Gazdagodtak a német délkelet-kutatók és a magyar történészek közötti 
szakmai kapcsolatok, oldódtak az előítéletek és elfogultságok, hozzáférhetővé vál-
tak a német kutatók számára is a magyar levéltári anyagok, s ami a legfontosabb, 
újabb és újabb tanulmányok születtek még a sokáig tabukként kezelt, vagy egyol-
dalúan értelmezett témakörökben is. A Südostforschungban ilyeneknek volt te-
kinthető a két világháború közötti náci típusú német kisebbségi szervezkedések, 
velük összefüggésben, de persze jóval kisebb mértékben, a történelmi előzmények-
hez számított dualizmuskori német mozgalom megítélése, a magyar történetírás-
ban a magyarországi németség egész történelmének értelmezését torzító 1945 
utáni kitelepítések tudományos igényű feltárása és interpretálása. 
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Fontos állomás volt ebben a tisztázódási folyamatban az 1987-ben megtartott 
„Budapesti Nemzetközi Történészkonferencia", amely a magyarság és németség 
300 éves együttélését — az időnkénti, gyakran drámai konfliktusok ellenére — 
mindkét ország pozitív történelmi hagyományai közé sorolta, s azt jelezte, hogy 
a sváb településeknek, valamint a városi német polgároknak és munkásoknak 
Magyarország gazdasági és kulturális fejlődésében, általában a modernizálódás 
folyamatában betöltött kimagasló szerepe ma már nemcsak a német, hanem a 
magyar történelmi gondolkodásban is elfogadott álláspont. 

Az elhangzott referátumok e tanulmány témakörével közvetlenül ugyan nem 
foglalkoztak, de egyes megállapításaik, különösen a történelmi hátteret (Glatz 
Ferenc, Szász Zoltán, Sipos Péter), az 1867 előtti és az 1918 utáni korszakokat 
(Wellmann Imre, Bellér Béla, Tilkovszky Lóránt, Balogh Sándor és mások) vázoló 
írások, valamint a társadalomtörténeti és az azonosságtudat alakulását érintő 
szempontok (Claus Jürgen Hutterer, Szende Béla) a magyarországi német moz-
galom dualizmuskori szerepének újragondolását is elősegítik.86 

Egyrészt azt az álláspontot erősítik meg — legalábbis az én értelmezésemben 
—, hogy utólag sem lenne helyes értékbeli különbséget tenni az asszimilálódást 
önként vállaló és az azt elutasító, az anyanyelv és a saját kultúra megőrzéséért 
küzdő egyének és csoportok között. Másrészt alátámasztják azt az előbbivel ösz-
szefüggő következtetést, hogy a magyarsággal való együttműködés és a német 
nemzeti öntudat között helytelen volt elvi szembenállást látni. 

A kettő nem ellentéte egymásnak, hanem összeegyeztethető, békés együtté-
lés másként nem is lehetséges. Ez azonban a nemzetállami nacionalizmusok elu-
tasítását feltételezi. A magyarok esetében annak a történelmi tanulságnak az a-
lapján, hogy az „egy és oszthatatlan" politikai nemzet életképtelen koncepció volt 
és maradt Magyarország — és a Kárpát-medence — nemzetiségi viszonyai között, 
a németek esetében pedig arra a felismerésre építve, hogy a magyarsággal való 
együttélést nem elősegítették, hanem megbontották azok a kívülről jövő „extrém 
nacionalista" irányzatok, amelyek a német nemzeti öntudat ébren tartását és 
erősítését nagyhatalmi tervek és törekvések érdekében szorgalmazták. 
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története III. 1830-tól napjainkig. Szerk. Szász Zoltán. Budapest (3. kiad.) 1988, 1642-1647. о.; - A 
Szász Néppártra és a szászok politikai történetére vonatkozóan: Friedrich Teutsch \ Die Siebenbürger 
Sachsen in den letzten fünfzig Jahren 1868-1919. Hermannstadt 1926. (77-78. o.); Isolde Schmidt: 
Beiträge zur Geschichte des südostdeutschen Parteiwesens 1848-1914. München 1939, (36-37. o.); 
A párt szervezetére, működésére és a magyar pártrendszerben elfoglalt helyére vonatkozóan: Adal-
bert Toth: Parteien und Reichstagswahlen in Ungarn 1848-1892. München 1973, 65-68. o.; - Végül 
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a szászoknak a magyarországi össznémetségen belüli helyére vonatkozóan: Friedrich Gottas: Die 
Deutschen in Ungarn. In: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band III. Die Völker des Reiches, 
1. Teilband. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien 1980, 340—411. o. 

3 Edmund Steinacker hagyatékában fennmaradt néhány fontos irat a párt szervezeti felépí-
téséről. Az egyik szerint a párttagtól tagdíjat kívántak meg, „tagsági lapot" az kaphatott, aki aláírta 
a párt programját. A körirat címe: Zur Organisierung und Leitung der Ortsgruppe der „Ungarlän-
dischen Deutschen Volkspartei". In: Steinacker Nachlass XXXIII., Volkspartei, Wahlen. - Itt jegyzem 
meg, hogy 1985-ben, amikor lehetőségem nyílt a hagyaték áttanulmányozására a müncheni Südost-
Institutban, a mintegy három tucat dobozban tárolt anyag tematikus rendezése még nem történt 
meg. A római szám csupán a doboz jelzésére szolgált, így a ráírt eligazítástól (jelen esetben: „Volks-
partei, Wahlen") esetenként teljesen eltérő anyagok is bekerültek a dobozokba. 

4 Fritz Valjavec: Wege und Wandlungen deutscher Südostforschung. In: Südostdeutsche For-
schungen 1936/1. 5. o. 

5 Pressburger Zeitung 1874. január 17. 
6 Paul Samassa bécsi tevékenységére vonatkozóan: Tokody Gyula: Ausztria-Magyarország a 

Pángermán Szövetség (Alldeutscher Verband) világuralmi terveiben (1890-1918). Budapest. 1963, 
143-145., 155., 161., 174., 181., 183-184. o. 

7 Idézi Fritz Fischer: Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutsch-
land 1914/18. Düsseldorf 1971, 253. o. - Az említett sírfelirat pontosan: „Dem Erwecker und Führer 
der Südostdeutschen Edmund Steinacker seine dankbaren Volksgenossen". Közli: Edmund Stein-
acker: Lebenserinnerungen. München 1937. 245. o. 

8 Tilkovszky Lóránt a magyarországi németség két világháború közötti történetét feldolgozó 
könyveiben, tanulmányaiban, egyéb írásaiban behatóan ismerteti ezt a vitát. Legutóbb Bleyer Jakab 
politikai pályafutásának vitatott kérdéseivel foglalkozva érintette azt: A Bleyer-portré problematikus 
vonásai. Történelmi Szemle 1993/3-4. sz. 259-277. o. - Hedwig Schwind, akinek Bleyerről szóló 
biográfiáját Tilkovszky bírálja, természetesen szintén tárgyalja a szóban forgó nézeteltéréseket: 
Jakob Bleyer. Ein Vorkämpfer und Erwecker des ungarländischen Deutschtums. München 1960. 

9 Pukánszky Béla: Német polgárság magyar földön. Budapest é. п.; Uő: Wandlungen und 
Abwandlungen des deutschungarischn Bewusstseins. In: Ungarische Jahrbücher. Bd. 14. (934.), 144-
164. o.; Uő: Nagynémet eszmék irodalmi visszhangja. Budapesti Szemle 1936, 180-208. o.; -Ludwig 
Némedi: Das Gesamtdeutschtum im ungarischen Blickfeld. Budapest 1938, 63-146. o. 

10 Vö. Karl Nehring: Geschichte des Südost-Instituts. In: Südost-Institut München 1930-1990. 
(Südosteuropa-Bibliographie Ergänzungsband 2. München 1990, 21., 23. és 33. о. 

11 Fritz Valjavec: I. m. 1-14. o. 
12 Raimund Friedrich Kaindl: Geschichte der Deutschen in den Karpathenländern. I-Ш. k. 

Gotha 1907-1911. - Kaindl gesamtdeutsch történetfelfogásával egy korábbi tanulmányomban foglal-
koztam: Az első világháború utáni forradalmi változások hatása a nagynémet történetírásra. Száza-
dok 1969/5-6. sz. 990-1023. o. 

13 Némedi: I. m. 84. és 122-127. o. 
14 Valjavec: I. m. 5. o. 
15 Edmund Steinacker: I. m. 255-256. о. 
16 Tilkovszky Lóránt idevágó tanulmányai részletes tájékoztatást adnak a weimari Németor-

szág nemzetiségpolitikájáról is (1. Századok 1978/1, 3-18. o. és 1979/3, 421-477. o., valamint: Törté-
nelmi Szemle 1980/1, 52-90. о.), a náci Németország külpolitikáját pedig minden 1933-1945 közötti 
időszakra vonatkozó tanulmánya érinti. Részletes felsorolás helyett álljon itt egyik összefoglaló mun-
kája: Hét évtized a magyarországi németek történetéből 1919-1989. Kossuth Könyvkiadó. 1989. 

17 Barbara Groneweg: Die Anfänge der volkspolitischen Arbeit Edmund Steinackers. München 
1939. 

18 Harold Steinacker: Edmund Steinacker 1939-1929. Lebensbild eines ungarländischen deut-
schen Volksführers. In: Harold Steinacker: Austro-Hungarica. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge 
zur Geschichte Ungarns und der österreichisch-ungarischen Monarchie. München 1963, 312. o. - Az 
1907-ben alapított alldeutsch beállítottságú Verein zur Erhaltung des Deutschtums in Ungarn, a-
mellyel Edmund Steinacker szoros kapcsolatban állt, egyik tagtoborzó felhívása például a következő 
mondattal zárul: „Az Egyesület tagja lehet minden német (álja származású!) nemre és korra való 
tekintet nélkül". Steinacker Nachlass XII. Briefe, Aufsätze, Zeitungsabschnitte (é. п. - 1910 körül). 

19 Edmund Steinacker: Geschichte des Geschlechts Steinacker. Rolandbuch 1918, Dresden. -
Edmund Steinacker magának a kutatásnak a történetét is leírja memoárja függelékében: Lebens-
erinnerungen 246-255. о. 

20 Deutsche Politische Hefte für Grossrumänien. Jahrgang 1921-26. - Az említett két fejezet 
pontos helye: Edmund Steinacker: Lebenserinnerungen 235-246. és 136-201. о. 
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21 A gesamtdeutsch gondolatnak a bécsi történeti iskola, főleg pedig Heinrich von Srbik általi 
értelmezéséről 1. fentebb már jelzett tanulmányomat: Az első világháború utáni forradalmi változá-
sok hatása a nagynémet történetírásra. Századok 1969/5-6. sz. 990-1023. o. 

22 Harold Steinacker: I. m. 312. о. 
23 Uo. - Magát a visszaemlékezést Roland Steinacker fia, Ruprecht Steinacker publikálta a 

második világháború után: Roland Steinacker und die Gründung des Burgenlandes. In: Südost-
deutsches Archiv XIV Band 1971, 173-188. o. - Az életpályát összefoglalóan tárgyalja Bernhard H. 
Zimmermann: Zum 100. Geburtstag von Roland A. B. Steinacker (1870-1962). In: Südostdeutsches 
Archiv XIII. Band 1970, 227-232. o. - A magyar integritás kérdésében mutatkozó eltérő állásponto-
kat — az eredeti forrás megjelölése nélkül — a budapesti német főkonzul is fontosnak tartotta 
feletteseivel ismertetni. Vö.: Tokody Gyula: Magyarország integritása és a német diplomácia 1918/19-
ben. Századok 1996/2, 395-396. o. 

24 Ekkor még: Stiftung zur Erforschung des deutschen Vokstums im Süden und Südosten, ma: 
Stiftung für wissenschaftliche Südosteuropaforschung. A két elnevezés közötti különbség jól tükrözi 
a német délkelet-kutatás fő célkitűzésében a második világháború utáni változást. 

25 Az életrajzi adatokra vonatkozóan lásd: Theodor Mayer: Harold Steinacker. In: Gedenkschrift 
für Harold Steinacker (1875-1965) München 1966. 3. o. Az Emlékkönyv közli Harold Steinacker 
tanulmányainak bibliográfiáját is: I. m. 357-367. о. 

26 Harold Steinacker ekkori nézeteinek magyar történészek — különösen Szekfű Gyula — 
általi bírálatára, de ezen túlmenően a steinackeri koncepció pontosabb megértésére vonatkozóan 
értékes utalásokat és szempontokat ad Glatz Ferenc munkája: Történetíró és politika. Szekfű, Steier, 
Thim és Miskolczy nemzetről és államról. Budapest 1980, 140-147 és 235-242. o. - Harold Stein-
acker szóbanforgó tanulmányai: Über Stand und Aufgaben der ungarischen Verfassungsgeschichte; 
Zur Frage nach der rechtlichen Natur der österreichisch-ungarischen Gesamtmonarchie; Der Begriff 
der Realunion und die rechtliche Natur des Reichs. In: Austro-Hungarica (1. 18-as jegyzet) 1-75., 
75-110. és 110-128. о. 

27 Az alldeutsch Szövetség taktikájára vonatkozóan lásd: Tokody: Ausztria-Magyarország a 
Pángermán Szövetség... (1. 6-os jegyzet) 87-91., főleg 162-166. o. - Az idézetet tartalmazó levelet 
Hedwig Schwind 1936-os tanulmányában közölte, a második világháború utáni monográfiájából vi-
szont kihagyta: Jacob Bleyers Eintr i t t in den Kampf für das ungarländische Deutschtum. In: Süd-
ostdeutsche Forschungen 1936/1, 111-114. o. 

28 Harold Steinacker: I. m. Austro-Hungarica 60. o. 
29 Uo. 109. és 127. о. 
30 Hedwig Schwind: Jacob Bleyers Eintritt... 113. o. 
31 Edmund Steinacker: Lebenserinnerungen, 234-235. o. 
32 Vö. Georg G. Iggers: A német historizmus. Budapest 1988, 349-389. о. A szerző a gesamt-

deutsch történetfelfogással nem foglalkozik, egyes képviselőit — Kari Alexander von Müllert vagy 
Heinrich Ritter von Srbiket — kivéve. 

33 Vö. Tokody. Az első világháború utáni forradalmi változások hatása a nagynémet történetí-
rásra. Századok 1969/5-6. sz. 1004. o. 

34 Heinrich Ritter von Srbik kétkötetes összefoglalója a német történetírás történetéről meg 
sem említi Harold Steinacker nevét. Bár magát a gesamtdeutsch történetfelfogást röviden érinti, de 
a témakör részletesebb tárgyalását, a kortársi történeti szakirodalom ezzel járó elemzését és bírálatát 
korainak tar tot ta és nem vállalta: Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Ge-
genwart. Band I-II. München-Salzburg 1950-1951. A szóban forgó témát а II. kötetben találhatjuk 
meg: 337-365. о. - Harold Steinacker főbb idevágó írásai: Die Volksdeutsche Geschichtsauffassung 
und das neue Geschichtsbild. In: Stoffe und Gestalten der deutschen Geschichte. 2. Band 11. Heft, 
Leipzig 1937; Vom Sinn einer gesamtdeutschen Geschichtsauffassung. In: Deutsche Rundschau 57. 
Jg. 1931, 182-196. o.; Gesamtdeutsche Geschichtsauffassung als Aufgabe. In: Vergangenheit und 
Gegenwart 11. Erg. Heft 1939, 4-31. o.; Weg und Ziel der deutschen Geschichtswissenschaft: Staatsge-
schichte, Kulturgeschichte, Volksgeschichte. In: Deutschlands Erneuerung 24. Bd. 1940, 57-68. o. 

35 Harold Steinacker minden idevágó írásában érinti ezeket a kérdéseket. Összefoglalásukhoz 
elsősorban egy 1929-ben megjelent tanulmányát vettem alapul: Deutschtum und Österreich im mit-
teleuropäischen Raum. In: Austro-Hungarica... 154-176. o. Az idézetek а 157. és 159. oldalakon 
találhatók. 

36 Uo. 168., 169., 174. és 175. o. 
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37 Harold Steinacker több tanulmányában is ebben a felfogásban foglalkozott a Habsburg 
monarchia történelmi szerepével. Az első világháborús összeomlás után kifejezetten Ausztria-Magya-
rországra koncentrálva egy 1923-ban publikált írásában: Österreich-Ungarn und Osteuropa. In: 
Austro-Hungarica... 128-154. o. 

38 Südost-Institut München 1930-1990... (1. 10-es jegyzet) 34. és 232. o. 
39 Valjavec Intézet-vezetői tevékenységére lásd: Karl Nehring: I. m. 25-26. o. 
40 Gerhard Seewann Die Bibliothek des Südost-Instituts. München 1930-1990... 280-281. és 

286. о. 
41 Fritz Fellner: Adam Wandruszka zum 70. Geburtstag. In: Südostdeutsches Archiv 

XXVI/XXVII. Band. 1983/84, 5-14. o. 
42 Fritz Valjavec: Geschichte der deutschen Kulturbeziehungen zu Südosteuropa. In: Südost-

europäische Arbeiten, Band 41-45. München 1953 (Mittelalter); 1955 (Reformation und Gegenrefor-
mation); 1958 (Aufklärung und Absolutismus); 1965 (Das 19. Jahrhundert. Aus dem Nachlass he-
rausgegeben von Felix von Schroeder); 1970 (Anhang, Bibliographie, Register. Herausgegeben von 
Felix von Schroeder) 

43 Mathias Bernath: Das Südost-Institut. In: Südost-Institut München 1930-1990... 13. o. 
44 Günter Schödl: Ungarns „Deutsche Bewegung" und mitteleuropäische Politik am Vorabend 

des Ersten Weltkrieges. In: Südostdeutsches Archiv XVII/XVIII. Band, 1974/75, 109. o. 
45 Iggers: I. m. 387-388. o. 
4(5 Uo. 391., 402. és 403. о. 
47 Harold Steinacker: Das Südostdeutschtum und der Rhytmus der europäischen Geschichte. 

In: Austro-Hungarica... 249-267. o. 
4 8 Uo. 251. o. 
49 Uo. 252. o. 
60 Uo. 255. o. 
51 Harold Steinacker: Das Wesen des madjarischen Nationalismus. In: Austro-Hungarica... 

267-298. o. 
52 Uo. 279. o. 
5 3 Uo. 294., illetve 295. о. 
54 Uo. 295. és 296. о. 
65 Uo. 296. о. 
56 Maga Harold Steinacker is utal erre az Aus den Anfangen der deutschen Bewegung im 

Vorkriegsungarn c. tanulmányában. In: Austro-Hungarica... 303. o. 
57 Uo. 301. o. 
58 Harold Steinacker: Edmund Steinacker 1839-1929... (1. 18-as jegyzet). In: Austro-Hungari-

ca... 312-325. o. 
59 Tokody Gyula: Az Össznémet Szövetség (Alldeutscher Verband) és közép-európai tervei 

(1890-1918). In: Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 14. Akadémiai Kiadó, 
Budapest 1959; Ausztria-Magyarország a Pángermán Szövetség... (1. 6-os jegyzet) 

60 Madaras Éva: A magyarországi németség politikai mozgalmairól, különös tekintettel Ed-
mund Steinacker szerepére 1867-1918. Bölcsészdoktori értekezés. (Kézirat) Debrecen 1964. 

61 V Windisch Eva tanulmányai: A magyarországi német nemzetiségi mozgalom előtörténete 
(1867-1900) I. rész: Századok 1964/4. sz. 635-660. о., II. rész: Uo. 1964/5-6. sz. 1104-1129. o.; 
Kísérletek a dél-magyarországi németség megszervezésére a századforduló éveiben. Történelmi 
Szemle 1965/1. sz. 23-60. o.; Die Entstehung der Voraussetzungen für die deutsche Nationalitäten-
bewegung in Ungarn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Acta Historica XI (Budapest) 
1965/1. sz. 3-56. o.; Egy századeleji kulcsregény és politikai háttere (Ferenc Ferdinánd és Adam 
Müller-Guttenbrunn) Filológiai Közlöny 1966/3^4. sz. 446-462. o. 

62 Vö. például: Magyarország története 1848-1890. Budapest 1979, 810-814. o. 
63 V Windisch: A magyarországi német nemzetiségi mozgalom előtörténete (1867-1900). Szá-

zadok 1964/4. sz. 648-659. o. 
64 Harold Steinacker: Die Nationalitätenfrage des alten Ungarn in marxistisch-leninistischer 

Beleuchtung. In: Austro-Hungarica... 326-362. o. - Az idézet a 361. oldalon található; - Arató Endre 
szóban forgó munkája: A nemzetiségi kérdés története Magyarországon 1790-1848. I-II. k. Budapest 
1960. 

e 5 Az első nagyobb áttekintést é kérdésekről Hanák Péter adta: A magyar nacionalizmus né-
hány problémája a századforduló idején. Történelmi Szemle 1960/2-3. sz.; Vö. továbbá az ugyancsak 
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Hanák Péter tollából származó összefoglalást: Magyarország története 1890-1918. Budapest 1978, 
160-165. o.; - E mű megjelenésével párhuzamosan, valamint azt követően űjabb tanulmányok, 
Hanák Péter mellett Glatz Ferenc, Vargyai Gyula és mások írásai gazdagították a magyar naciona-
lizmusról szóló történeti irodalmat. 

66 V Windisch: I. m. Századok 1964/5-6. sz. 1104. o. 
67 Magyarország története 1848-1890... 1392-1393. o.; Magyarország története 1890-1918... 

655. és 1041-1042. o. 
68 Éva Madaras: Die Tätigkeit Edmund Steinackers zur Hebung des nationalen Selbstbewusst-

seins des ungarländischen Deutschtums im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. In: Acta Universi-
tatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae. Series Historica III. Tankönyvkiadó Budapest 
1964, 111-143. o. 

69 Magyarország története 1848-1890... 1392. о. 
70 V Windisch Éva: I. m. Századok 1964/5-6. sz. 1126-1127. о.; Valamint: Kísérletek a dél-ma-

gyarországi németség megszervezésére a századforduló éveiben. Történelmi Szemle 1965/1. sz. 23-
60. o. 

71 Magyarország története 1890-1918... 1042. o. 
72 Bellér Béla: A magyarországi németek rövid története. Budapest 1981, 119-120. o. 
73 Harold Steinacker: Edmund Steinacker 1839-1929. In: Austro-Hungarica... 321. o.; Heinrich 

Class: Wider den Strom. Leipzig 1932. 
74 Ingomar Senz: Die nationale Bewegung der ungarländischen Deutschen vor dem Ersten 

Weltkrieg. (Eine Entwicklung im Spannungsfeld zwischen Alldeutschtum und ungarischer Innenpo-
litik) München 1977, 9. o.; - Az ezt megelőző, fentebb említett tanulmány: Die „deutschnationale" 
Bewegung in Südungarn vor 1914. In: Südostdeutsches Archiv XV/XVI. Band. 1972/73, 115-190. o. 

'5 Senz: I. m. 9. o.; - A megjelenés sorrendjében a következő német nyelvű magyar tanulmá-
nyokról van szó: Gyula Tokody: Zur Frange der Verbindung zwischen dem Alldeutschen Verband 
und der ungarländischen alldeutschen Bewegung vor dem Ersten Weltkrieg. In: Annales Instituti 
Historici Universitatis Scientiarum Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae. 1962, 45-69. 
o.; Die Pläne des Alldeutschen Verbandes zur Umgestaltung Österreich-Ungarns. In: Acta Historica 
IX. Budapest, 1963, 39-66. o.; - Éva Madaras: 1. 68-as jegyzet.; - Eva V Windisch: 1. 61-es jegyzet.; 
- Die nationale Frage in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 1900-1918. Red. von Peter 
Hanák, unter Mitwirkung von Zoltán Szász. Budapest 1966, 7-353. о. Főleg Katus László tanulmá-
nyára történik hivatkozás: Über die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Grundlagen der Natio-
nalitätenfrage in Ungarn vor dem ersten Weltkrieg. 149-217. o. 

7G Senz: I. m. 8. o. 
77 A téziseket tartalmazó tanulmányt lásd: 44-es jegyzet; - A szóban forgó monográfia: All-

deutscher Verband und deutsche Minderheitenpolitik in Ungarn 1890-1914. (Zur Geschichte des 
deutschen „extremen Nationalismus"). In: Erlanger Historische-Studien. Bd. 3. Frankfurt am Main-
Bern-Las Vegas 1978. 

78 Schödl: Alldeutscher Verband... 28. és 51. о. 
79 A recenzió helye: Südost-Forschungen. Band XL. 1981. 371-373. о. 
80 Schödl: Ungarns „Deutsche Bewegung"... In: Südostdeutsches Archiv XVII/XVIII. Band, 

1974/75, 116. o. 
81 Senz: I. m. 287., illetve 283. о. 
82 Uo. 283-284. és 287-288. о. 
83 Seevann recenziója: 1. 79-es jegyzet, 373. о. 
84 Schödl: Alldeutscher Verband... 139. о., illetve: Senz: I. m. 288. о. 
85 Schödl: I. m. 223-247. о. 
86 Vö. 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből. I-II. k. Budapest 1988. 



Kozári Monika 

A BALKÖZÉP PÁRT VÁLSÁGA 1867-68-BAN 

(„A Hon" és a „Hazánk" sajtóvitája, valamint Tisza Kálmánnak 
Ghyczy Kálmánhoz írt levelei alapján) 

A válság 1867. december 22-én kezdődött. Azon a vasárnap estén a baloldali 
kör tagjai közös gyűlést rendeztek. Ez egyáltalán nem volt szokatlan, a szélbali 
képviselők is eljártak a baloldal üléseire, mindaddig, míg 1868 tavaszán meg nem 
mondták nekik, hogy nincs helyük ezeken a pártértekezleteken.1 Ezen a decem-
beri gyűlésen azt vitatták meg, hogy a képviselőház baloldali képviselői részt ve-
gyenek-e a közös delegációkban. Abban Ghyczy Kálmán kivételével mindannyian 
egyetértettek, hogy a közös minisztériumok és a delegációk rossz intézmények, 
amelyeket előbb-utóbb meg kell szüntetni. Kezdetben az volt a baloldal közös 
álláspontja, hogy a delegációkba csak a jobboldal küldjön képviselőket. Ezt azon-
ban a kormánypárt nem fogadta el, és a baloldalnak az a része — Tisza itt állt 
—, amely azt vallotta, hogy a rossz törvények megváltoztathatóságának elérése 
érdekében részt kell venni a delegációkban, hajlott a képviselők küldésére. Velük 
szemben a másik irányzat úgy tartotta, hogy a Deák-párt tagjaival semmilyen 
közösséget nem lehet vállalni, és elutasította a delegációkban való aktív részvételt. 
Szavazást nem tartottak erről a kérdésről, de a többség és a párt vezetősége a-
mellett voltak, hogy maximálisan ki kell használni mindazokat a lehetőségeket, 
amelyek törvényesen adottak a kiegyezés jobbítására. Ezért a delegációban való 
részvétel mellett foglaltak állást. 

A balközép vezetése indokoltnak látta, hogy a lefolytatott vitáról és annak 
eredményéről, a balközép álláspontjáról tájékoztassa a közvéleményt a sajtó útján. 
December 28-án három csillag alatt megjelent egy név aláírás nélküli cikk „A 
Hon"-ban,2 amelyben a szerző ismertette, hogy az utóbbi napokban a delegáció 
„miként alakítása" képezte a párt értekezletek tárgyát, erről a kérdésről üzene-
teket váltott a jobboldal és a balközép. A balközép azt akarta, hogy a magyar 
delegáció mindig csak az országgyűlés többségi pártjából alakuljon, mert a parla-
menti elvek azt kívánják. Ugyanis, ha nem így történik, előállhat az az eset, hogy 
a delegációnak a kisebbségben lévő pártot képviselő tagjai nem a magyar parla-
menti többség tagjaival, hanem „őfelsége többi országai és tartományai delegati-
ójának többségével" (azaz az osztrák delegációval) egyetértve szavaznak, és így 
olyan határozatokat hozhatnak, amelyek a magyar parlament többségi pártjának 
és az azt támogató kormánynak a nézeteivel ellentétben állnak. Ebben az esetben 
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vagy olyan politikát kell a kormánynak végrehajtania, amit nem helyesel, vagy 
lemondani kényszerül. Ezek egyike sem kívánatos. 

Erre az érvre azt szokták ellenvetésként felhozni — folytatja —, hogy a 
magyar kormány állását a delegáció nem tudja megingatni, csak a közös kormá-
nyét. Igaz — ismeri el a szerző —, hogy a delegáció közvetlen befolyást nem 
gyakorol a magyar kormányra, de minthogy a hadügyi budget-t a delegáció álla-
pítja meg, az alkotmányos nemzetek pedig a külügyi politikára a hadügyi budget 
révén tudnak befolyást gyakorolni, „lehet-e azt mondani, hogy azok megállapo-
dása a magyar minisztérium helyzetére befolyást — éspedig nagy befolyást — 
nem gyakorol"? 

Azt is szokták ellenvetni — írja —, hogy nem képzelhető el olyan eset, hogy 
„a magyar delegatió, midőn közös szavazásra kerül a dolog, ne együtt álljon szem-
be a másik delegatióval". „Ez érv nagy fontossággal látszik birni, de valójában 
nem bir semmivel, mert hiszen föl kell tenni, hogy az országgyűlésen is, minden 
ember és minden párt az ország érdekeit tartja szem előtt, és mégis egyes kérdé-
seknél homlokegyenest szemben állnak egymással a nézetek. Ugyan ez eset kell 
hogy beálljon a delegatióban is, s ha már egyik résznek nézete szerint a haza 
érdeke mást kiván mint a másiké szerint, ugyan nem természetes-e, hogy ezen 
rész is nézetére fog szavazni, habár saját delegatiója többségével ellentétbe jő, s 
másik delegatió tagjaival szavaz is? 

Ennek lehetőségét tagadni annyi mint azt állítani, hogy ő felsége többi or-
szágai és tartományainak érdeke, Magyarország érdekeivel szükségképen és min-
den esetre ellenkezik; mi hogy hová vezetne, határozzák el azok, kik amaz elvet 
felállítják." 

Minthogy azonban a jobboldal az érvek ellenére sem fogadta el a balközép 
kimaradását a delegációból, a balközépnek ekkor „érdemlegesen meg kellett vi-
tatnia, mit legyen teendő" - folytatódik a cikk. A balközép kimondta programjá-
ban, hogy azt ami törvény, legyen bár rossz, addig amíg törvény, tisztelni és meg-
tartani fogja. Ezért a párt vezetése nem dönthetett űgy, hogy nem vesznek részt 
a delegáció munkájában. 

A balközép azért sem maradhat távol a delegációtól, „mert ha netalán a 
delegatió megállapodásai roszak lennének, nem lehetne az ország előtt indokolnia 
azt, hogy miért nem ment el oda, hova elmenni felhivatott, s hol meg lehetett 
volna kísérelnie, hogy a rosz megállapodások létre ne jöhessenek... 

A balközép, miután a delegatió folytonos és indokolt ellenzése daczára tör-
vényes intézményeink közé igtattatott, elismerni tartozván addig, mig nem sikerül 
a törvényt alkotmányos uton megváltoztatnia, ez intézmény törvényes voltát, oda 
irányozta igyekezetét, hogy ez intézmény életbeléptetése ugy történjék, a mint 
annak — a balközép felfogása szerint — dolog természeténél fogva, történnie 
kell." A balközép, „mint kisebbség, az alkotmányos elvek értelmében hódolni 
tartozván a többség akaratának, nem tehet most sem egyebet, mint a mit tett 
évek óta, elfoglalja a tért, a melyre kényszeríttetik, s küzd az ország érdekei mel-
lett azon téren, a melyen küzdenie lehet." 3 

Másnap „több elvbarátja nevében és megbízásából" Jókai válaszolt erre a 
cikkre: 
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„Részünkről, kik a balközép tagjainak a delegatiókban leendő részvétét ha-
tározottan elleneztük, e pontnál elérkezettnek látjuk azt a határt, a melynél meg 
kell állapodnunk s mely megállapodásra bennünket a baloldalnak azon vezérelve 
kötelez, melyen túllépve, felelősséget vállalnánk magunkra a többség által követett 
politica eredményéért; - melynek különösen a közösügyi viszonyok tárgyában al-
kotott intézményeit e vezérelvünk határozottan veszélyeseknek nyilatkoztatta ki, 
s feladatunkul tűzte ki e nem helyeselt intézményeknek minden törvényes esz-
közzel lehető megváltoztatását. 

E szerint bevallott vezérelveinkkel ellenkeznék, hogy e nem helyeselt intéz-
ménynek gyakorlati keresztülviteléhez saját tehetségünkkel is hozzájáruljunk. 

Törvényes intézményeinket tiszteljük, a mig törvényesek; de a melyeknek 
megváltoztatására törekszünk, azoknak megszilárdításához segédkezet nem 
nyujthatunk. 

A többség hatalma eddigelé nyomrul nyomra kényszerité elvbarátaink tö-
megét ellenkező nézetek eredményeinek elfogadására. E kényszer a jelen esetben 
válságot idézett elő pártunkban. 

Mi az impossibilitás politikáját nem követhetjük sem jobb, sem balfelé eltérő 
irányban; - s ily impossibilitásra vezet az ellenzéknek a közösügyi delegatiókban 
leendő ráerőszakolt részvéte, melyet mi, elleneztünk, melyet elutasitandónak tar-
tottunk, s melynek következményeiért felelősséget vállalni nem akarunk. 

Mi maradunk, a kik voltunk: Magyarország tökéletes állami önállóságának 
az uralkodó dynastia érdekein alapuló helyreállitásának hivei, s minden ez alap-
elvünkkel ellenkező mozzanatnak határozott ellenfelei. 

E nyilatkozatot tennünk kényszerit bennünket az elveinkhez és meggyőző-
déseinkhez való ragaszkodás..."4 

Karácsony után volt, az ünnepek közötti napok. Tisza a balközép vezetőinek 
december 27-i tanácskozása után hazautazott, Jókai cikkét Nagyváradra utaztá-
ban olvasta az újságban. Ez a cikk cselekvésre sarkallta, már csak azért is, mert 
ő tudta, amit mi még nem, hogy a három csillag alatt megjelent cikket ő írta, és 
az Jókaival való előzetes egyeztetés után jelent meg. Tisza Nagyváradra érve nyi-
latkozatot fogalmazott és levelet írt Jókainak, de egyiket sem küldte el neki, mert 
közben táviratot kapott Ghyczytől. Végül a nyilatkozatot Ghyczynek küldte meg, 
hogy Ghyczy belátása szerint használja föl: „E percben midőn megírtam nyilat-
kozatomat, levelemet Jókaynak, jő táviratod, estvéli 11 órakor, nem tudom mi 
lesz igért holnapi táviratodban, az én nyilatkozatomat hozzád küldöm, hogy a 
szükség és körülményekhez képest elküldhessed Jókaynak, vagy pedig feleslegessé 
válván vissza küldhesd nekem."5 

Ghyczy táviratának tartalmát csak sejteni lehet abból, amit Tisza válaszolt 
rá, ugyancsak táviratilag: „Szakadást mellőző nyilatkozathoz beleegyezésem 
adom. Enyim kész volt, nem tudva mit tesztek, hozzád Pestre küldtem Postán, 
ha még szükséges küld Jókaynak, ha mint hiszek nem szükséges, küld vissza 
nekem."6 Ghyczy a balközépi tanácskozások után még nem utazott haza, Pesten 
volt, Tisza ide küldte neki a táviratot. Ghyczy itt írta meg a Jókaival vitázó cikkét, 
amely „A Hon" 1867. december 31-i számában jelent meg. О jogászi megközelí-
téssel a balközép júniusi programjából indult ki, abból, hogy „Magyarország 



726 KOZÁRI MONIKA 

semmi más nemzetnek vagy országnak alá nem vetett, szabad és független ország, 
hogy a nemzet jövőjét biztosítani csak is ezen az alapon lehet". Ezért a baloldalnak 
az a feladata, hogy ha a gyakorlat is bebizonyítja, hogy a kiegyezési törvény Ma-
gyarország számára hátrányos, többségre vigye azt a nézetet, hogy a kiegyezési 
törvényt meg kell változtatni. Ez azonban csak törvényes úton valósítható meg, 
így amíg a kiegyezési törvény megváltoztatására irányuló törekvésük kisebbség-
ben van az országban, a kisebbség nem erőszakolhatja rá akaratát a többségre. 
A baloldalnak viszont joga és kötelessége, hogy a többség megváltoztatására min-
den alkotmányos úton törekedjen. 

Addig is, amíg a baloldal nézetei többségre juthatnak, feladata „elfoglalva a 
törvények által engedett tért, mindent megtenni, hogy még meglevő törvényeink 
ne hazánk függetlenségének és az alkotmányos szabadságnak rovására változtas-
sanak, hogy azon tárgyakban, melyek a közösen érdeklő viszonyok iránt alkotott 
törvényben további nemzetközi szerződések alapjául jelöltettek ki, hazánk érde-
keinek megfelelő megállapodások jöjjenek létre, s az azokkal ellenkezők pedig 
meggátoltas sanak ".7 

„A delegationalis intézmény törvénynyé lett — folytatja Ghyczy most már 
saját gondolataival —, törvény által megállapítva működni fog, akár vesz abban 
részt a baloldal, akár nem, s működni fog mindaddig, mig az alkotott törvény 
ujabb törvény által meg nem változtattatik. 

Nagy fontosságúak az országra nézve a tárgyak, melyek a delagatiókban 
fognak elhatároztatni; a közösügyi költségek öszszege ólomsulylyal nehezedhetik 
Magyarország budgetjére; a béke és háború kérdésének megoldásától, melyre az 
ország a magyar delegatió utján befolyhat, esetleg az ország léte függhet." A bal-
oldal főként ezért ellenezte a delegáció intézményének létrehozását. 

A részvétel a delegációban egyébként összhangban van az eddigi balközépi 
politikával - írja Ghyczy, mert a balközép a magyar országgyűlésben is kisebb-
ségben van, mégis megmaradtak a képviselői állásukban és arra törekedtek, hogy 
erélyesen vegyenek részt az országos tanácskozásokban. A Deák-párt politikájáért 
pedig nem vállalnak magukra felelősséget azzal, hogy belépnek a delegációba, 
ellenkezőleg éppen az a céljuk, hogy a delegációban is erejükhöz mérten gyengítsék 
a Deák-párt politikájának káros hatásait. Annak kimondása, hogy ők nem vállal-
nak magukra felelősséget a Deák-párt politikájáért azért volt nagyon fontos, mert 
„A Hon" sorozatosan cikkezett arról, hogy a Deák-párt „solidaritásba" akarja 
vonni a balközépet „a jobboldali politikával". 

Ghyczy megítélése szerint a balközép annak ellenére, hogy résztvesz a de-
legációban, nem mondott le arról, hogy törekedjen ennek az intézménynek a meg-
változtatására. 

„Ha van ki sajnálná, mi mélyen fájlalnánk, ha e kérdés válságot idézne elő 
pártunkban: — folytatódik Ghyczy cikke — de ismervén mind a két félnek hazafiúi 
tiszta szándékát, hazaszeretetét, s alkotmányos érzületeit, azon reménynyel ke-
csegtetjük magunkat, hogy ez nem válság, hanem csak múlékony véleménykü-
lönbség lesz, melyet az innentul megindítandó tárgyalásoknak további fejleménye, 
s a tapasztalás el fognak enyésztetni. 



A BALKÖZÉP PÁRT VÁLSÁGA 1867-68-BAN 727 

Akár valósul azonban ezen reményünk akár nem, eljárásunkat szándékunk 
tisztaságának érzetében nyugodtan bízzuk a nemzet Ítéletére, mely előtt minden 
honpolgárnak meg kell hajolnia: s hiszszük, hogy a balközépnek többsége is, mely 
magát a delgatióbani részvétre a körülmények által kényszerítve elhatározta, az 
fog maradni ezentúl is, a mi eddig volt: Magyarország tökéletes állami önállásának 
minden törvényes eszközzel kivívandó helyreállításának hive, s minden ez alap-
elvvel ellenkező mozzanatnak határozott ellenfele." - vágott vissza Jókai szavaival 
Ghyczy, igyekezve egyszersmind tompítani is a vitát, nem tekintve válságnak a 
kialakult helyzetet.8 

„A Hon" 1867. december 31-i számának gyakorlatilag az egész első oldalát 
a delegációban való részvétel kérdése tölti ki. Közvetlenül Ghyczy cikke alatt 
Keglevich Béla9 által fogalmazott nyilatkozat olvasható, amelyben bejelenti, hogy 
csatlakozik Jókai irányvonalához: 

„...Osztom nézetét én is, s tartozom azokhoz, a kik ugy vagyunk meggyő-
ződve, hogy a delegatióban való tettleges részvételünk által, kénytelenittettünk 
volna, akaratunk ellenére felelősséget vállalni mindazon intézményekért és kö-
vetkezményeikért, melyeknek alapja ellen küzdöttünk, s a melyeknek eredmé-
nyeit üdvös horderejüeknek nem tekinthetjük; és minthogy érettök felelősséget 
vállalni nem akarhattunk, nem fogadhattuk el kötelezőnek a többség azon eljá-
rását sem melynél fogva saját nézetét ráerőszakolni látszott a kisebbségre, azon 
nézetet t. i. hogy a kisebbség is képviseltessék a delegatiókban. De nem fogad-
hattuk el a balközép azon tagjainak nézetét sem irányadóul, kik a többség ezen 
eljárásának következményét, a delegatióban való részvételt elháríthatónak nem 
tartották. 

Ertjük mi azt, hogy a jobboldalnak érdeke követelte, hogy bevonja a kisebb-
séget a felelősségbe, de - részünkről megköszönjük e szívességet, és nem óhajtunk 
belőle. 

Nem óhajtottuk a közös ügyet — a közös ügynek eként való megoldatását; 
— nem tartottuk azt sem ügyesen, sem szerencsésen választott eszköznek hazánk 
jövendőjének biztosítására, közjogi állapotaink megoldására; czélszerünek pedig 
épen nem; ... 

E delegationális állapot csak kísérlet, mely igen sok szerencsével, még több 
jóakarattal, a két fél teljes egyetértése mellett, s főleg a békét igényelve, tán si-
kerülhet mint experimentum, de a legjobb esetben sem lesz ennél egyéb, csak egy 
kevés balszerencse, egy kis roszakarat, egyetnemértés, és egy csendes világháború 
kell rá — s megjöhet mind —, hogy e delegationális próba elébb utóbb kiszámít-
hatatlan bonyodalmakhoz vezesse az uralkodót is, a nemzetet is, és mindakettőre 
veszélyt és romlást idézzen elő, s uj experimentatiok szükségességének terét nyis-
sa fel. 

Mi természetesebb tehát annál, hogy mindenki, a ki igy gondolkozik, minden 
követ megmozdít, nehogy oda erőltessék, a hova eljutni nem óhajt, a hova mennie 
nem lehet..."10 

Ez volt az első olyan cikk a vitában, amelyben az egész közösügyes rend-
szernek a megítéléséről és nem csupán a delegációról volt szó. Keglevich üj szem-



728 KOZÁRI MONIKA 

pontokat is hozott a vitába, amiket nem említett sem a három csillag alatt meg-
jelent cikk, sem Jókai vagy Ghyczy. 

Az 1867-ik esztendő utolsó napja volt. Jókai, a főszerkesztő számvatést csi-
nált az elmúlt évről. írása keserű kritikája a kiegyezésnek, a közösügyi rendszer-
nek: 

„Ezúttal Silvester estéje egy tökéletesen befejezett ó-évet visz el tőlünk, s 
január első hajnala egy tökéletesen ujat hoz reánk. 

Az országgyűlés az év utolsó napjaiban megválasztá közösügyi delegátusait 
s e törvényhozói est képez határt két év, talán két korszak között. 

A befejezett év a szervezés éve volt, a bekövetkező év aligha nem a szétbom-
lás éve lesz, a mit a szervezés munkája maga hord méhében. 

Az egész szervezés egy fiction alapul, azon a fiction, hogy Magyarországnak 
és Ausztriának közös érdekeiket egy közös intézmény életmüvezetében kell elin-
tézniük; a trón hatalmi állása s az országok jólléte és biztonsága állítólag ugy 
kívánja." 

Ez az első „fictio" pedig Jókai szerint „fictiók" egész sorát hozta létre: kellett 
egy országgyűlési többség, amelynek az volt a feladata, hogy bizonyítsa, hogy az 
ország többsége a kiegyezés mellett áll. Aztán kellett egy kisebbségben lévő el-
lenzék, egy „tisztes balközép", amelyre a kormánypártnak volt szüksége háttér-
ként az osztrák birodalomféllel szemben, mert hivatkozni lehetett az ellenzék 
nyomására, ha a lajtán-tűliak valamiben nehézséget támasztanak. De a balközép 
érveit a kormánypárt nem szokta figyelembe venni, indítványait rendre leszavaz-
za. A balközép ismert képviselőit azonban minden bizottságba bevonja a Deák-
párt, hogy be tudja bizonyítani, „miszerint a munka nagy küzdelembe került; de 
elvégre az ellenzék legyőzetett, leszavaztatott s már most a bevégzett tényeket 
tiszteli". 

„Sőt szükséges volt egy szélső bal is, hogy legyen valaki, a kinek a többség 
vezér szónokai lángoló replikákat adhassanak olyankor, midőn a balközép hideg 
érveit czáfolgatni nem volt oly háladatos vállalat. 

Ily költött pártalapokon épült föl azután az egész szervezés költevénye. 
Ki kellett találni a pragmatica sanctioból és a 48-iki törvényekből, hogy a-

zokban az osztrák magyar egységesítő államkapocs már készen van s alapjául 
szolgál egy közösügyi intézménynek. 

Azután kitörültük törvénykönyvünkből a nádort, mert az a közösügyi intéz-
mények útjában áll, s költöttünk helyébe egy más alakot, ki a koronázás alkal-
mával a nádor tisztét végezze. 

Azután kitörültük az országgyűlésnek a budget-megszavazás előtti feloszt-
hatatlansága előjogát; mert a közös budget-t már a delegatio szavazza meg. 

Azután eltöröltük a nemzetőrség intézményét, mert az a közös védelem egy-
séges vezetésével össze nem fér. 

Azután elhitettük magunkkal, hogy miután egyik miniszterünket honvédel-
mi miniszternek czimezik, csakugyan van honvédelmi minisztériumunk, pedig jól 
tudtuk, hogy e pontban a czimen kivül mindent át kell ruháznunk a közösügyi 
intézményre. 
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Azután elhitettük magunkkal, hogy a magyar király megkoronázása után 
már most Magyarország is képviselve lesz a közös külügyekben. - No ezt nem 
nagyon hitettük el magunkkal. 

De azt már csak mégis tökéletesen hinni véltük, hogy legalább a kereske-
delmi világban mint magyarok leszünk képviselve; mig a kereskedelmi miniszter 
ur becsületes államférfihoz illő őszinteséggel fel nem világositott bennünket a 
felöl, hogy hazánkon kivül csak a közös osztrák firma véd bennünket s a honi 
lobogó helyébe még egy közös ügyi lobogó chimaeraját /kiméra= agyrém, rémkép/ 
is a világra kell költenünk. 

Kellett az a fictio, hogy vármegyéink helyreállittatnak, a főispánok teljha-
talmi jogának fictiójával, mely mellett öt-hat megye hadd maradjon meg ellenzé-
kinek; ... 

Kellett a fictio az ország territoriális épségének fentartása iránt, fiumei kép-
viselőkben, kik egyszerre Pesten és Zágrábban üléseznek, határőrvidéki küldöt-
tekben, kik Bécsben tanácskoznak, dalmata birodalmi tanácsosokban, kik a túlsó 
delegatióba választanak, s erdélyi nyugodalmas képviselőkben, kik az unió kér-
désbe hozatalának még ellent mondani meg nem kisérték,... 

Es végre kellettek phrázisok, mikben a magyar törvényhozás fentartja ma-
gának a jogot, hogy a közös ügyi költségek hányadát, s az államadósságokbani 
részvét mennyiségét ő maga határozza meg. 

- Oh, nem a legnagyobb satyra volt-e ezen költevényünk? Azt tette-e Ma-
gyarország hongyűlése, a mit saját érdeke? vagy azt, a mit a közös ügyi intézmény 
követelt? 

Es végre eljutottunk a fictiók legnagyobbikához, a közös ügyi delegatiok 
megválasztásához. Magyarország hongyűlése választ a jelen nem levő társországok 
nélkül és helyett; a nem választásokból eredett felsőtábla választ az ország és a 
nemzet nevében, melytől megbízása nincs, oly tanácskozmányba, a hol minden 
tag már mint az ország képviselője ül;... 

És most hozzájárul ennyi anomáliához, ennyi ábrándhoz egy egészen idegen 
elem, a lajthántuli rész, mely szinte igy van összeválogatva harczvágyó nagyurak-
ból, takarékos polgárokból, könnyüvérü financzierekből, rögzött czentralistákból, 
becsületes alkotmánybarátokból, álczázott absolutistákból, egymást gyűlölő nem-
zetiségekből, groszdeutschokból és grosz-oesterreicherekből. 

És ime, ezen testület fog határozni a közös ügy legnagyobbika, a közös had-
készség, tehát Ausztria béke és háború politikája fölött. 

Lehet-e ennek más eredményét várni, mint a közös ügyi intézménynek az 
első próba utáni szétbomlását."11 

Jókainak ez a keserű és gunyoros hangvételű cikke bemutatja, hogyan látták 
a balközépiek a kiegyezést. Szemére veti a Deák-pártnak, hogy korábban is fel-
használta és jelenleg is felhasználja a balközép pártot politikai céljainak elérésé-
ben. Hogy lényegében véve ugyanezt teszi a szélsőballal is. Hogy a kiegyezés ér-
dekében a Deák-párt feláldozott olyan történetileg kialakult magyar funkciókat, 
intézményeket és jogokat, mint például a nádor, a nemzetőrség, vagy az országgyűlés 
feloszthatatlansága a költségvetés megszavazása előtt. Ugyanakkor létrehoztak 
olyan intézményeket, amelyek „fictiók", és a legnagyobb fikciónak éppen a dele-
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gációt titulálja. Jóslata azonban, hogy a delegáció nem lesz hosszú életű, 1868-ban 
fel fog bomlani — amiben egyébként Tiszáék is egyetértettek vele — nem vált 
be. A kiegyezésről nagyon tiszteletlenül beszél, arról is, hogy „ki kellett találni a 
Pragmatica Sanctióból", hogy Ausztriának és Magyarországnak vannak közös 
ügyei. Bármennyire is támadja azonban a kiegyezést — és ez nemcsak Jókaira 
igaz — soha nem támadja személy szerint Deákot vagy Andrássyt. Elemzi viszont 
a Deák-párt helyzetét is és úgy véli, hogy a kormánypárt nem egységes a kiegyezés 
megítélésében. Ennek bizonyítékát abban látja, hogy sok Deák-párti távol marad 
az ülésteremből, amikor szavazásra kerül sor valamely kérdésben. Ebben a cikk-
ben minden félmondatnak jelentősége van és Jókai beleadta minden elkeseredett-
ségét és dühét. 

Jókai cikke alatt egy apróbetűs közlés következik, miszerint: „Az ellenzéki 
képviselők azon része, mely a delegátusok választása körüli eljárásban a bal oldali 
kör határozatát magáévá nem teheté, vasárnap este egy baráti összejövetelt tartott 
a végett, hogy az országgyűlési szünidővel járó szétoszlás előtt eszméiket kicse-
rélhessék a helyzet megváltozott természete felett. Ez értekezlet nem volt egyéb 
tájékozó beszélgetésnél, a történtek és teendők iránt. Csak abban történt egyhan-
gú megállapodás, hogy a „Hon"-ban Jókai Mór neve alatt megjelent nyilatkozat 
a jelenlévők egyhangú helyeslésével találkozik."12 Ez a közlés azt jelzi, hogy a 
Jókai körül formálódó csoport ekkor még csak rögzítette álláspontját és nem vont 
le semmilyen konzekvenciát a balközép egységére vonatkozóan. 

Jókai 1868 első napjaiban éppolyan rosszkedvű volt, mint a megelőző év 
végén. Letargikusan ír arról, hogy „Bécs illuminál". És van is oka a díszkivilágí-
tásra, mert Ausztria mindent elért, amit szeretett volna: 

„...Ok megkapták, a mi után vágytak: az alkotmányt, a felelős kormányt; 
az ő részükre ütött ki még a közös ügyek minisztériuma is; ez nem Magyarországé, 
de Ausztriáé egészen. 

Magyarország kivívta számukra mindezt, és elvállalta közös terheik viselé-
sét, a közös védelem eszközeit mind átadta az ő kezeikbe; pénzügyeire nézve 
egészen függővé tette magát ő tőlük; külpolitikájukat adoptálta; belügyeit össz-
hangzásba hozta az osztrák igényekkel."13 

Arról azonban nem tudósítottak a vidéki levelezőik - írja, hogy Magyaror-
szágon „hány helyen rendeztek kivilágításokat azon tisztelt képviselők üdvözlé-
sére, kiknek terve szerint az alkotmány betetőztetett?". 

„Nekünk még egy utolsó ábrándunkról is le kell mondanunk. Arról a sokszor 
megszónokolt, sőt versben is megénekelt ábrándról, hogy nekünk közös ügyeink 
vannak Ausztriával; közös hadügy, közös külügy. Ez a papiroson igy áll. A kivi-
telben pedig azt látjuk, hogy a közös pénzügyminiszter Ausztriáé, a közös had-
ügyminiszter, a közös külügyminiszter mind osztrák. Magyarország a közösnek 
nevezett ügyben csak mint „schätzbares Materiale" szerepel. 

...a valóságban csak egy érdek létezik, Ausztriáé, a mely parancsol; Magyar-
országé csak amannak szolgálni van hivatva. 

Ámde ott lesznek a delegatiók, a mik Magyarország érdekeit fentartandják. 
- folytatja Jókai. Milyen helyzete lesz azokban a magyar félnek, midőn a közös 
minisztériumban Magyarország érdekei egyetlen egy személy által sincsenek kép-
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viselve; midőn nem csak az egyensulyu túlsó féllel, hanem ráadásul annak kizá-
rólagos minisztériumával is meg kell küzdeniók? az előre látható. 

Midőn a delegatiók eszméje megszületett, a két delegatiónak külön ülésezé-
sét s csak szavazatra összebocsátását azon alapeszme ajánlotta, hogy igy nem lesz 
a delegatiókból Reichsparlament, a hol a közös tanácskozási nyelv miatt Magyar-
országnak csakugyan le kellene mondani nemzeti egyéniségéről, szónokolni né-
metül, s ezzel a betetőzött alkotmányos Babeltoronyra még a keresztet is feltenni. 
De hát el van-e az most kerülve? Lehet-e a magyar delegatiónak a közös minisz-
terekkel másképen tanácskozni, mint nemzetiségünkről lemondva? Azok magya-
rul nem értenek, a latinhoz meg csak vissza nem térhetünk; nem fog ott maradni 
más választás, mint elfoglalni a tért s a lehetőség alapján tanácskozni a közös 
miniszterekkel németül." - gúnyolja Jókai Ghyczyt.14 

Jókai aggodalmai nem voltak alaptalanok. Röviddel a kiegyezés után egyál-
talán nem lehetett előre látni, hogy a dualista rendszer mennyire lesz tartós, az 
uralkodó és az osztrák fél mennyire fogja magát tartani a kiegyezési törvényhez. 
A közösügyi intézmények pedig éppen csak kialakulóban voltak, majdani műkö-
dési rendjük természetesen még nem volt előrelátható. Egészen 1871-ig, a Ho-
henwart kísérlet bukásáig, amely után Ferenc József mái- valóban teljes egészében 
a dualista államrendszer mellé állt, ez a bizonytalanság a levegőben lógott. Jókai 
idézett cikkei 1867 végén-68 elején ezt a szorongást, a kiegyezés adott formája 
fölötti csalódottságot tükrözik. 

1868 első hete azzal telt el, hogy a balközép tagjai az irányadó megnyilvá-
nulások után a két kialakuló frakció valamelyikéhez csatlakoztak „A Hon" lapjain. 
Sajátos helyzet volt, hogy a balközép két irányzata egy újság keretein belül vitat-
kozott. A balközépen folyó vitát a többi újság is figyelemmel kísérte. A Deák-párti 
„Pesti Napló" láthatóan nem érezte meg ennek a vitának a balközépen belüli 
súlyát, mert „Jókai egyszemélyes pártcsínyének" nevezte a történteket. 

Jókai azért polemizált az újság hasábjain, mert attól tartott, hogy Tiszáék 
hajlandóak lesznek a kiegyezést teljesen elfogadni, és esetleg nemcsak a delegációk 
elleni, de a nemzeti függetlenségért folyó harcot is beszüntetik.15 A fentebbi cik-
keiben is jól látható, hogy nem csak a delegációk, hanem az egész kiegyezési 
rendszer ellen érvelt. Ugyanakkor nem Jókai „egyszemélyes pártcsínyéről" volt 
szó. A balközép radikális szárnya ezt megelőzően is létezett. Megszólalásuk a 
delegáció kérdésében hosszú érlelődési folyamat eredménye volt 1867 júniusától 
december végéig. „A Hon" köre ekkor liberális és következetes ellenzője volt a 
kiegyezésnek. 

Csak a véletlenen múlott, hogy Tisza Kálmán nem szólt hozzá a pártvitához 
„A Hon"-ban. Hiszen megírta és Ghyczynek elküldte a nyilatkozatot, amit közölni 
akart, január elején pedig írt egy cikket is, amelyet ismét Ghyczynek küldött meg 
Kis Igmándra és őt kérte, hogy küldje el Jókainak, de az a postán eltévedt és 
végül Tisza kapta vissza.16 Addigra annyira elmérgesedett a helyzet, hogy őszintén 
öi-ült, hogy tőle semmi nem jelent meg Jókai lapjában.17 

Január elejére egyébként tarthatatlanná vált az a helyzet, hogy a Tisza-
Ghyczy vezette balközépi többség is „A Hon"-ban fejtse ki nézeteit, már csak 
azért is, mert Jókai sem szívesen közölte az ő írásaikat. „A Hon" radikalizálódott. 
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Tiszáéknak biztosítaniuk kellett a megszólalási lehetőséget. Igen gyorsan csele-
kedtek, a"Hazánk" első száma példátlanul rövid idő alatt, 1868. január 12-én 
megjelent. A felelős szerkesztő báró Podmaniczky Frigyes18 lett. Podmaniczky 
első vezércikkében az új lap megjelenését így indokolta: „A »Hon«, múlt évi utolsó 
számában válságnak jelezve a közellefolyt eseményeket, megszűnt közlönyünk 
lenni. Elvbarátaink véleménye egyhangúlag oda terjedt, miszerint a balközépnek 
saját elveit s nézeteit hiven visszatükröző lapra múlhatatlanul szüksége van. 

Több napi tanácskozás s vezéreinkkel való folyamatos érintkezés megterem-
tő az óhajtott sikert, mert lehetővé tette a „Hazánk" megalapítását s megjelen-
tetését."19 

A „Hazánk", hogy bemutassa az alapot, amelyen áll és deklarálja a jogfoly-
tonosságot az első számában megismételte a baloldal júniusi programját, valamint 
felsorolta az újságot támogató ellenzéki politikusokat.20 Az újság „politikai, köz-
gazdasági és társadalmi napilap "-ként jelölte meg önmagát. 

A lapot ténylegesen nem Podmaniczky, hanem Kaas Ivor21 szerkesztette. 
Kaas Ivor — akit egyébként a szerkesztőség összeállításával is megbíztak — I-
vánka Imrének22, Tisza és Ghyczy bizalmas barátjának, a balközép legszűkebb 
vezetése egyik tagjának az unokaöccse volt. Ivánka Imre és Podmaniczky Frigyes 
mellett Szontágh Pál23 és Várady Gábor24 voltak a lap profiljának kialakítói. A 
szerkesztő bizottság abban jelölte meg a céljukat, hogy a lap „a párt törekvéseit 
határozottan kifejező baloldali közlöny legyen".25 

Tisza az első számban hosszú cikkben elemezte a kialakult helyzetet: 
„Most midőn a „Hazánk" mint a balközép közlönye megindul, nem hiszem 

elmulaszthatónak, hogy a Jókay Mór barátom által, már m. évi dec. 29-kén jelzett 
válságra nézve, teljes tárgyilagossággal elmondjam nézetemet. 

Mielőtt azonban ezt tenném, szabad legyen pár szóval előadnom, hogy mi-
ként történt: miszerint előbb nem nyilatkoztam? 

A dolog igen egyszerű. 
Midőn az emiitett napon már haza térő utamban ama nyilatkozatot olvas-

tam, azonnal nyílt levelet írtam Jókay Mór barátomhoz, melyben kifejezve meg-
lepetésemet nyilatkozata fölött, elmondottam saját egyéni nézeteimet. 

Meglepetést fejeztem ki, mert miután a dec. 28-iki számban *** alatt meg-
jelent czikket 24-dik és 27-dik decemberben folytatott beszélgetésünk folytán, s 
azt vele előlegesen közölve s helyeslésével irtam, habár volt is némi tudomásom 
arról, hogy a balközép némely tisztelt tagjai szükségesnek tartják, hogy külön 
álláspontjukat e kérdésben jelezzék, sem azt, hogy végleges szakítás a párttal 
legyen szándékban, sem azt, hogy ezt az én tisztelt barátom is helyeselje, nem 
hihettem, egy kis meghasonlásnak a párt kebelében tartám az egészet, mely midőn 
újra összejövünk, könnyen ki fog ismét egyenlittetni. 

Értesülve távirati uton az iránt, hogy Pesten maradt elvrokonaim, egy a 
szakadást ha lehet elkerülő nyilatkozat tételét határozták el, miután azt igy ál-
talánosságban — a részleteket természetesen távirni nem lehetett — magam is 
helyeseltem, de azt nem tudtam, hogy nem collectiv nyilatkozatot szándékoznak-e 
kiadni, mely esetben hozzájuk csatlakozni óhajtottam volna, nyilt levelemet 
Ghyczy Kálmán t. barátomnak küldöttem, a helyzethez képest intézkedés végett, 
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ki azonban időközben Pestről távozván, s a posta-közlekedés a dunántuli részekkel 
egy ideig fennakadva levén, küldeményemet oly későn vette, hogy azt igen helye-
sen hozzám küldte vissza, mibe annyi idő telt, hogy a „Hon" közben folytatott 
föllépései után e nyilt levélnek közlése már czéltalan lett volna. 

Áttérve most már a tárgyra, ugy hiszem felesleges is mondanom, hogy 
magam is azokhoz tartozom, a kik a balközép tagjai közül azon nézetben valának, 
hogy miután a jobb oldal — illetőleg a többség — nem fogadta el azon nézetünket, 
hogy a delegatióba leghelyesebb hogy — a meddig ugyan ez intézmény fennáll — 
mindig kizárólagosan a többség tagjai választassanak, nem lehet egyebet tennünk, 
mint engedni a többség ezen akaratának, de engedni pártunk helyzetének és elve-
inknek mindenirányban figyelemben tartásával." 

Majd megismételte, amit már Ghyczy is megírt, hogy a megválasztandó bal-
középi képviselőket nem akarták abba a helyzetbe hozni, hogy a kiegyezési törvény 
előírásainak megfelelően a mandátumukról is le kelljen mondaniuk, ha a delegá-
cióban nem akarnak résztvenni. Valamint nem akarták a Deák-pártnak ezáltal 
azt az előnyt megadni, hogy átmenetileg — esetleg fontos tanácskozások idejére 
— néhány balközépi képviselő hiányozzon a parlamentből. Ezek mellett nem tar-
tották kívánatosnak, hogy a kormánypárt egyfelől azt mondhassa, hogy ők boj-
kottálják a törvényt, és más felől, ha rosszak lesznek a delegáció megállapodásai, 
arra hivatkozhasson és pedig nem alap nélkül, hogy a balközépiek az okai, mert 
megadták nekik az alkalmat, hogy „ott a hol, s akkor a mikor lehetett", küzdjenek 
a rossz megállapodások ellenében, de ők megtagadták a részvételt. 

„Azt mondja emiitett nyilatkozatában Jókay — folytatja Tisza —, hogy el-
lenkeznék bevallott vezérelveinkkel, hogy e nem helyeselt intézménynek gyakor-
lati keresztül viteléhez, saját tehetségünkkel is hozzájáruljunk. 

Ugyan kérem mikor fog inkább és hamarább kitűnni egy intézmény hely-
telen volta, akkore, ha annak életbeléptetésében mind csak olyanok vesznek részt, 
a kik előszeretettel viseltetnek iránta, vagy pedig akkor, ha olyanok is vannak 
jelen, kik azt rosznak, hiányosnak tartják?" 

Tisza megfogalmazta, hogy szerinte mi a balközép feladata: 
„Meggátolni igyekezni, hogy az, mit a hazára veszélyesnek tartunk, törvény-

nyé legyen; 
ha törvénnyé lett ügyelni, hogy belőle addig mig törvény, mentül kevesebb 

rosz háramoljék a hazára; 
minden alkotmányos eszközzel oda törekedni, hogy a rosz, az ártalmas tör-

vény megváltoztassék. 
Az első kötelességnek tehetségemhez képest eleget tenni igyekeztem, igyekezett 

a balközép minden tagja; a másodiknak eleget tenni most jött el ideje, a czélra nézve 
úgy hiszem itt is mindnyájan egyetértünk, s mind az, a mely felett fájdalom külön-
bözik nézetünk; a harmadikra nézve ismét nincs semmi eltérés közöttünk. 

Én is s kik velem a jelen kérdésben egyetértenek, bizonnyal azok is a „Hon" 
dec. 29-diki számával együtt azt mondjuk, hogy mi maradtunk, a kik voltunk: „Ma-
gyarország tökéletes állami önállósága helyreállításának hivei, s minden alapelvünk-
kel ellenkező mozzanatnak határozott ellenei", hol hát a különbség közöttünk, a 
melyért azt látszik a „Hon" föltenni — mit részemről határozottan visszautasítok — 
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mintha mi programmunkat megsértettük volna? Hiszen a különbség köztünk e-
gyedül abban áll, hogy mi a fentebb előadottakon kivül még azért is, mert ugy 
tudjuk, hogy ott, a hol alkotmányos élet van, legyen bár az hiányos, a negatio 
politikájával soha czélt érni nem lehet, azt tartjuk, hogy ugy tehetjük a delegatio 
intézményét lehetőleg kevéssé ártalmassá, ugy védhetjük hazánk érdekeit, ha — 
miután a képviselőház többsége ugy akaija — elmegyünk oda nézeteink mellett 
küzdeni, a „Hon" pedig ettől eltérő nézetben van. 

Egy tehát a cél csak az egyes esetben alkalmazandó eljárás modalitása az a 
miben különbözünk. 

Helyes volt-e e miatt oly lépéseket tenni, a melyek az egy célra törekvő párt 
felbomlására vezethetnek? a felett Ítéljen az elfogulatlan hazai közönség... 

Ha ily ok elég arra, hogy az elvekben egyező párttagok külön töredékekre 
szakadjanak, jöhet idő, midőn az ellenzék ily külön töredékkel együtt szavazva, 
leköszönésre is kényszerithetik a ministeriumot, de hogy fogjuk ekkor fenntart-
hatni a Parlamentarismus elvét, ha a közösen kivívott győzelem perczében a győz-
tesek elszakadozva állanak ott, s nem lesz egy compact párt, mely mint többség 
a kormányt átvehesse?... 

Nem keveredem a ,,Hon"-nal, ha csak reá nem kényszerit élesebb vitatko-
zásba, mert miután köztünk a szakadásnak alapos okát nem látom, most is az 
lelkem óhajtása, hogy ne tágíttassék az ür közöttünk, de mentől előbb egyek le-
gyünk egészen ismét, és nem is mondok le a reményről, hogy ez meg fog történni 
mielőbb, nem valami egyezkedés folytán mesterségesen, de a képviselőház tár-
gyalására váró nagy fontosságú kérdéseknél önmagától, természetszerűleg."26 

Jókait szivén ütöt te a „Hazánk" megjelenése, azért is, mert ő valóban nem 
akart szakadást előidézni a balközép párton belül. Tudott a lap előkészületeiről, 
szervezéséről, sőt pár nappal az első szám megjelenése előtt felajánlotta anyagi 
és szellemi pártfogását az űj lap számára, amelyet Várady Gábor a „Hazánk" első 
számában meg is köszönt neki 2 7 Várady ebben a cikkben békejobbot is nyújt 
Jókaiéknak: 

„Szóval: a válság, melyet jeleztél, és mely jelzés mellett Ghyczy Kálmán 
barátunk december 31-ki nyilatkozata után is következetesen megmaradtatok, 
hitem szerint csak az eltérő vélemény-árnyalatoknak sajtó utján leendő képvisel-
tetésére terjedhet ki, mig pártunk erkölcsi életére, szellemi erejére annak semmi 
viszahatása nem leend. 

Ti, kik azon egy czélra, azon egy zászló alatt küzdöttetek velünk annyi éven 
át, bizonnyal érezni fogjátok, hogy ezentúl is mindig együtt sorakozva lépendünk 
a küzdtérre; ..., tapasztalni fogjátok, hogy fegyverünk élét csak elleneink ellen 
forditandjuk, mig nektek a kardnak markolatát nyujtandjuk, hogy velünk kezet 
fogva suhintsatok azzal ott, hol az ellen sorai legsűrűbbek. 

.. .kérlek, őrködjetek ti is a felett, hogy a még mindig terjengő homályban s 
a küzdelem hevében egymásra ne lövöldözgessenek harczosaink. 

Isten velünk!"28 

A békülés Jókainak sem lehetett ellenére, mert még január 12-én felkereste 
Tiszát, aki akkor Pesten volt. Jókai azt állította, hogy Ghyczyék félreértették őt, 
mert ő nem akarta „A Hon"-t bezárni Tiszáék előtt.29 ígéretet tett arra, hogy 
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nem fogja a lapját „a szakadás állandósításának eszközéül felhasználtatni", de 
Tisza nem nagyon bízott ebben az ígéretében.30 Tisza egyébként jól tudta — 
Jókaitól is, de másoktól is —, hogy Jókai körében a szakadás fő szervezője, szellemi 
atyja Keglevich Béla volt. Ezekben a napokban a „Hon"-ban is Keglevich vitte a 
polémiát tovább. A január 10-én és 12-én megjelent cikkeiből egyre világosabb 
volt, hogy a nézetkülönbség a párt két szárnya között a kiegyezés eltérő megíté-
lésében van, a „Hon" köre nagyobb állami önállóságot akar, mint Tisza tábora.31 

Keglevich azt is egyértelműen megfogalmazta, hogy ők nem támadják az And-
rássy-kormányt: „Miután pedig mi azt hiszszük, hogy a jelenlegi kormányférfiak-
ból álló kormány, nem ezen az alapon, hanem a független magyar állam alapján, 
kitűnő kormány lenne, viszont pedig a balközép igen tisztelt férfiaiból alkotandó 
kormány ezen az alapon szintén csak gyönge kormány lenne; annálfogva mi nem 
a kormánynak bukását óhajtjuk, hanem az alapnak megváltoztatását: — a „Ha-
zánk" programmja pedig nem ez irányban látszik indulni." — írta Keglevich két 
nappal a „Hazánk" első számának megjelenése előtt.(!)32 

Tisza táborában a „Hazánk" indulásakor egység volt abban, hogy a párt-
szakadást meg kell előzni, a párt egységét helyre kell állítani. Tisza őszinte örö-
mére Ghyczy is egyetértett ezzel.33 Tisza ugyanis — mint azt az előbb idézett 
cikkben meg is fogalmazta — hitt abban, hogy a balközép egyszer parlamentáris 
úton hatalomra fog kerülni és a kormányzó képesség biztosítása céljából egységes, 
erős pártot akart maga mögött tudni. Az egység vágya „A Hon"-nál is megfogal-
mazódott, ha fenntartásokkal is. „A Hon"-t változatlanul az foglalkoztatta, hogy 
Tiszáék nem adják-e föl a kormányrajutás érdekében a függetlenségért folyó har-
cot. Ezért, hogy „tiszta helyzetet szerezzünk, a jövőre tekintve - egy nyilt és 
őszinte kérdést" intéztek a „Hazánk" körül csoportosult elvbarátaikhoz: 

„Váljon ugy fogják-e fel a helyzetet ők is, hogy az uj közjogi alapon, meggyő-
ződésünk szerint, a nemzet jövőjét biztositólag, üdvös eredménynyel kormányozni 
nem lehetvén, ezen az alapon az ellenzék, nevezzék azt bármi nomenclatióval, 
kormányt alkotni, kormányozni, magát hivatva nem érezheti soha."34 A kérdés 
feltevését az indokolta, hogy a Deák-párti sajtó az ellenzéknek azt a részét, a-
melynek a „Hazánk" a közlönye, kormányképessé nyilvánította és megindultak 
a találgatások arról, hogy Tiszáék belépnek-e egy koalíciós kormányba.35 

Tisza Nagyváradon írta meg a válaszát „A Hon" kérdésére: 
„A „Hon" mai számában megjelent czikk folytán elsőben is örömömet feje-

zem ki a felett, hogy — ezen czikk után Ítélve — a közöttünk létrejött válság 
megszüntetését a „Hon" is óhajtja." 

Tisza nem érti, hogy Jókaiék miért nem vetették föl kétségeiket a balközép 
keretein belül, akár baráti beszélgetésekben is, ahol ő és a „Hazánk" körül cso-
portosultak fesztelenebbül felelhettek volna a feltett kérdésekre, mint az újság 
hasábjain. Egymás között megbeszélhették volna azt a fontos, de egyelőre minden 
realitást nélkülöző kérdést is, hogy a balközép az adott közjogi alapon vállalná-e 
a kormányzást. Tisza „időelőttinek és különösnek" találná, ha most annak tag-
lalásába fogna, mit tenne a balközép, ha többségre jutna és az uralkodó kormány 
alakításra szólítaná föl. 
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„A hazai közönség, ha e kérdés felett kezdenénk vitatkozni most, midőn az 
összes ellenzék alig tesz többet a képviselőház egy negyedénél, valóban azt hihet-
né, hogy a balközép tagjai roppant vágyat éreznek a bársony karszékek után, s 
alig várhatná a perczet, melyben e karszékek elfoglalására felhivassanak, már is 
csak arról álmodnak, mit fognak tenni, ha azon idő elérkezik. 

Ezen tévhitet ébreszteni elvtársaim és magam irányában; s ez által érdem-
telenül méltó gúnyt vonni fejünkre valóban nincs kedvem, de az arra, hogy a 
„Hon" kérdésére feleljek, talán nem is szükséges. 

Elég lesz röviden elmondanom — elvontan saját helyzetünktől, sőt hazánktól 
— nézetemet az iránt, mit tartok én mindenütt a többségre jutott ellenzék, és 
kormányzásra felhívott tagjai kötelességének. 

Ha egy ellenzék a többségre, s illetőleg kormányra-jutást nem czélnak te-
kinti, de eszköznek czéljai elérhetésére, elveinek érvényesítésére, kötelessége i-
lyenkor határozott programmal lépni a fejedelem elébe s annak előleges beleegye-
zését biztosítani mindazon változtatások megtételéhez és ujjitások behozásához 
a melyeket elveiből folyólag az ország jóllétére és czélszerü kormányozhatására 
szükségeseknek tart. 

És itt három eset állhat elő: 
vagy megadja beleegyezését a fejedelem, és ekkor a kormány az ellenzékből 

megalakul, 
vagy megtagadja, és akkor nem alakúi meg, 
vagy részben megadja és részben megtagadja. 
A két első esetben a dolog igen egyszerű, a harmadikban azonban meg kell 

a pártnak s kormányra hivott tagjainak fontolniok, hogy azon ügyek, a melyekre 
nézve a fejedelem előleges beleegyezését megnyerték, eléggé fontosak és lényege-
sek-e arra, hogy azok keresztülvihetéséért a kormányzást elvállalni kelljen, s hogy 
azok folytán az ország jóllétét előmozdítani s jól kormányozni lehessen? 

Ha igen, akkor nem mondva le többi kívánalmaikról sem, de későbbre hagy-
va azok valósítását, megalakítják a kormányt, ha nem, akkor nem. 

Mindenütt a világon — hol parlamenti rendszer van — a rosz törvény meg-
változtatásának, a jobb kormányzat behozatalának első kezdete a kormányra-
jutás, nem mondhatja tehát egy párt sem, hogy addig, mig a rosz törvény meg-
változtatva nincsen, a kormányt által nem veszem, de viszont egy — nem csupán 
hatalom és hivatal után törekedő — párt sem vállalhatja a kormányzást mig biz-
tosítva nincsen az iránt: hogy első teendője a rosznak megváltoztatása, jobb hely-
zetnek, jobb alapnak létrehozása lehet.36 

Keglevich Béla nem fogadta el Tisza válaszát. Ok a konkrétan feltett kér-
désre konkrét választ vártak, igent vagy nemet, Tisza válasza pedig „általános 
oktatás volt... az alkotmányos élet gyakorlatából". Minthogy Tisza cikke után 
ítélve nem is fognak határozott választ kapni - írja Keglevich, „constatálnunk 
kell előjeleit annak, hogy azok, a kik a közösügyi alapot, s az ezen alapon alakult 
kormánynak ugyanezen az alapon elindult majdnem minden intézkedését, annyi 
erélylyel ostromolták, adott alkalommal, ugyanezen az alapon, az idézett bársony 
karszékeket elfoglalni, aligha utasíthatnák vissza."37 
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Aznap a „Hazánk"-ban is megjelent egy cikk Nicolics Sándor tollából, a-
melyben ,,A Hon" kérdésével kapcsolatban fejtegette gondolatait: „Engem a kér-
dés meglepett; meglepett a kérdéstétel modora. 

A „Hon" komolyan szól, nagyon is komolyan, s mintegy vallatón; 
Tehát ez volt a válság inditó oka, és nem annyira pártunk tagjainak válasz-

tása, vagy bele nem választása a delegatioba. Valóban ezt nem gyanitám..." Majd 
leíija, hogy a képviselőház baloldala a viták alkalmával mindig kifejezte nézeteit 
a kiegyezési törvény részleteit, az általa létrehozott intézményeket illetően. Min-
denki számára világos lehet, hogy ha egyszer többségre jutnak, ezeknek a törvé-
nyeknek a megváltoztatására, megszüntetésére fognak törekedni. 

„Mert ha, mi lehetetlen, a most létező közjogi alapot fogadnák el, eddig vallott 
politikai elveiket elhagyva, elhagynák pártjukat is; és kénytelenek lennének az 
országgyűlést eloszlatni, hogy saját pártjok ellenében az országra appelláljanak. 

Mindezeket a „Hon" oly jól tudja, mint magam, s azért nem is értem, fenn-
idézett kérdését miként intézhette elvbarátaihoz."38 

Január 21-én „Az ellenzék kormány képessége" című cikkében Jókai is vá-
laszolt Tisza és Nicolics írásaira: „Egy ellenzéknek, mely meggyőződésből támad, 
mely elveken alapul, azon kell törekednie, hogy a törvényhozó testületben több-
ségre jusson, s ha többségre jutott, kormányozzon. 

Tehát azon kérdés, hogy akar-e az ellenzék kormányra jutni? abstract véve 
is, se nem nevetséges, se nem szomoritó, de igen természetes; 

A kérdés tehát ismét és világosan csak az, hogy lehet-e az ellenzék bármely 
nevezettel biró részének most, vagy akármikor a jelen közjogi alapon kormányt 
vállalni Magyarországon?"39Jókai ezt nem tartja olyan távoli eshetőségnek, hogy 
egyáltalán ne is beszéljenek róla. Gondolni kell erre az esetre is, mert lehet kor-
mánykrízis, vagy olyan helyzet is előállhat, amikor a kormánypárt nem támogatja 
a kormányt. Emellett készülni kell a következő választásokra, amikor az ellenzék 
kerülhet válságba, ha nem tisztázza pontosan, hogy mi a célja, hová visz az útja. 
Jókai szerint választási győzelem esetén Tisza csak egy dolgot mondhatna Ferenc 
Józsefnek: „Uram király, még van Magyarországon egy eszme, a miért az utolsó 
férfikar is tettre mozdul; a melyért a szegény filléreit, a gazdag mindenét fölál-
dozni képes; a melyben az ország minden népe, felekezete, pártja egyetért: a mely 
ezer év óta megvolt és örökké újra támad, mely kiállja a világtörténet minden 
megpróbáltatását, mely megtartja azokat a kik őt megtartják. - S ez eszme: Ma-
gyarország szabad, önálló állami léte. Ez eszmének örök symboluma a magyar 
korona, s azt Te viseled. Hogy ez eszmében győzni fogunk; hogy ez igéretemet 
Magyarország népe beváltandja, az nekem hitem, — s „e hitre" fölteszem a feje-
met. — Hanem hogy én egyszerre, és mind kétfelé jóhiszemüleg, egy önálló Ma-
gyarországot „is" meg egy egységes osztrák birodalmat „is" tudjak helyreállítani, 
fentartani és lehetővé tenni, ehez nincs se hitem, se akaratom, s ezért: egy név 
kevés; de nevemet sem koczkáztathatom."40 Ez a patetikus hangvételű beszéd — 
amely jobban illik egy történelmi drámába, mint Tisza Kálmán stílusához — na-
gyon szép, az író és hazafi Jókai írta. Tisza Kálmán ebben a formában bizonyára 
nem mondta volna el, bár 1868-ban még feltétlenül egyetértett a tartalmával. 
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Tisza közben kényszerűen távol volt az eseményektől, mert beteg volt. Csa-
ládja körében, Nyíregyháza melleti birtokukon, Baktán lábadozott. „A Hon" tá-
madása, Keglevich cikke nagyon kihozta a sodrából, és saját megítélése szerint 
éles hangú választ írt rá.41 Válaszát január 25-én közölte a „Hazánk". Tisza meg-
ismételte, amit már korábbi cikkeiben is kifejtett a párt válságának történetéről, 
majd így folytatta: „Igen kérem Keglevich Béla barátomat, hogy higyje el, misze-
rint első percztől fogva éreztem mily különös módja az egyesülés után törekvésnek 
oly kérdést intézni azokhoz, kikkel éveken át együtt küzdöttünk, melynek már 
csak föltevése is azon hitet fejezi ki, hogy a balközépnek a „Hazánk" körül cso-
portosult tagjai képesek lehetnének szakítani politikai múltjokkal, elveikkel csak 
azért, hogy kormányra juthassanak."42 

Reflektált arra is, hogy Keglevich szerint oktató hangnemben írta meg előző 
cikkét: „Oktatni valóban senkit nem akartam, unalmas és háládatlan s engemet 
meg sem illető dolognak tartom azt; tanúlni igen, de oktatni isten látja lelkem 
nem szeretek; ha tehát egyéni nézetem előadása oktatás színében tűnhetett föl, 
az teljesen akaratom ellen történt, önkénytelen hiba volt az, melyet igérem, hogy 
kerülni fogok."43 

Tisza szerint a lényeg nem az, hogy hogyan kell a kormányra hívott ellen-
zéknek a kormányzás átvétele előtt eljárnia, hanem az, hogy „minek kell a feje-
delem által előre elfogadandó programm tárgyát képeznie?" Mert, „más szeren-
csésebb országokban, a pártok közötti különbség nem terjed ki magára az alapra, 
melyen az egész állam fennáll, ott nem kérdés az, mennyi állami önállósággal 
birjon az ország, nem, hogy legyen-e saját hadserege, mig nálunk épen az ezen s 
hasontermészetü kérdések fölötti nézetekhez képest kell a pártoknak alakúlniok, 
s mindenekelőtt az ezen kérdésekre vonatkozó nézeteinek keresztül vihetése iránt 
keilend bármikor, a netalán többségre jutott s kormányzásra felhívott ellenzéknek 
előleges biztosítékot szereznie, mert ezek képezik nálunk egy pártprogram leglé-
nyegesebb részét."44 Fontos pontja a cikknek, hogy Tisza nyitva hagyta a lehe-
tőségét annak, hogy az ellenzék adandó alkalommal esetleg kompromisszumot 
kössön az uralkodóval. 

Végül - bár „nevetségessé kell válnia annak, ki az oly csekély kisebbséget 
alkotó ellenzék tagjai közül arról beszél, minő előföltételek mellett lenne hajlandó 
a kormányzásra", Keglevich megnyugtatására és hogy a további félreértéseknek 
elejét vegye leszögezte: „részemről határozottan nyilvánítom, hogy ellenkezőleg 
azokkal, miket ő következtetett én is azon a nézetben vagyok, hogy azon ellenzék 
tagjai, akik a jelen közös ügyi alapot annyi eréllyel ostromolták, ezen alapon kor-
mányt alkotni, kormányozni magokat hivatva nem érezhetik soha."45 

Tisza sértetten reagált Keglevichnek arra a feltételezésére, hogy ő miniszteri 
bársonyszékbe kívánkozik: „Bocsásson meg nekem a közönség, hogy részint ma-
gamról, részint egy igen távoli eshetőségről szólva untattam, kényszerülve valék 
reá s végre nem is magam érdekében tettem, mert szabad talán reménylenem, 
hogy miután bár rövid de nehéz időkben átélt nyilvános életemben az ellenkezőt 
volt alkalmam bebizonyítani, arra pedig hogy azt lehessen föltenni rólam, misze-
rint kormányra, hivatalra jutásért elveimet fel tudnám áldozni, okot soha nem 
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adtam, igen kevesen fogtak volna a hazában találkozni, kik ezt rólam egy egyszerű 
állításra elhitték volna."46 

Tiszának ez a cikke fordulatot jelentett a válságban. Másnap, január 26-án 
Keglevich és Jókai is reagált. „Tisza Kálmán barátomnak ma a „Hazánk"-ban 
megjelent czikkére kötelességemnek tartom elmondani, hogy nekem soha sem 
volt, mert - nem is lehetett szándékom, legtávolabbról is gyanúsítani Tisza Kál-
mán barátomat azzal, hogy elveit fel tudná áldozni kormányra, hivatalra jutásért; 
én csak annyit akartam mondani, hogy ő és a „Hazánk" körül csoportosult barátai, 
bajosan utasíthatnák vissza, adott alkalommal, a kormány-vállalást a közösügyi 
alapon. 

... a legnagyobb készséggel üdvözlöm azon perez elérkezését, a melyben a 
válságot teljesen befejezettnek fogom tekinthetni" - írta Keglevich.47 

Jókai pedig teljes terjedelmében leközölte Tisza előző napi nyilatkozatát a 
„Hazánk"-ból. „E nyilatkozat által a pártválságot örömmel látjuk kiegyenlítve; 
-— írta — bár személyes neheztelés hangján van is az tartva, hogy mi kétkedhet-
tünk a fölött, hogy Tisza Kálmánnak tán más véleménye is lehet. Nem kétked-
tünk, sőt épen azért intéztük a nyilt, határozott felszólítást ő felé, mert bizonyosak 
voltunk, hogy ezt fogja válaszolni; s e miatti neheztelése csak ujabb indok iránta 
való elvbaráti kapcsaink megerősítésére. 

Hogy Tisza Kálmán igy érez, az iránt már most nem csak mi, hanem az 
egész párt és a közönség is tisztában van. És ez, higyje el nekem Tisza Kálmán 
barátom, nagyobb nyereség, mint a milyennek azt az ő szerénysége elhiteti. Saját 
magát túlbecsülni valakinek: hiba, de saját egyéniségének azon súlyát, melyet 
nem a vak sors, de önereje adott meg számára, föl nem használni, mulasztás... 

„Arany hidra" Tisza Kálmán és mi közöttünk nincs szükség, miután egy 
párton állunk; s ha vannak az ellenzékben, kik köztünk és maguk között most is 
vizet látnak, azoknak repülő hid is jó lesz. 

Higyje el tisztelt barátom Tisza Kálmán, hogy az ellenzék erősebb akkor, ha 
csak kétes elvtársakat veszt, mintha elveket vesztett volna. 

Az ő nyilatkozata után minden kétértelműség gyanúja el van hárítva az 
ellenzékről, az ut tiszta; s ha legközelebb ismét összejövünk az országgyűlés uj 
ülésszaka alatt; akkor majd megkérdezzük, hogy ki hát az az ellenzék tagjai közül, 
a ki más uton akar járni?"48 

Jókai számára ezzel vége volt a válságnak, de nem volt vége a sajtópolémi-
ának. A vita „A Hon" és a „Hazánk" között visszakanyarodott oda, ahonnan 
elindult, a delegációban való balközépi részvétel kérdéséhez. Tisza válaszolt Cser-
nátonynak egy két nappal korábban Íródott csípős cikkére, amelyben Csernátony 
azt írta, hogy ne aggódjon senki az ellenzék egysége miatt, mert nem történik 
más, mint hogy a baloldal egy része flörtöl a kormánypárttal, amely elcsábította, 
de majd ha jön a „dégoüt", azaz a kiábrándulás, Tiszáék vissza fognak térni „A 
Hon" karjaiba.49 Tisza ezt nem állhatta meg szó nélkül. Először is tiltakozott az 
ellen, hogy ők a jobboldal csábításai miatt mentek volna be a delegációba. Tudják, 
hogy a delegáció maszkja alatt — ahogy Csernátony fogalmaz — nem egy angyal 
rejtőzik, „...ismerjük mi őt bölcsőjétől fogva; elmondottuk felőle, mi lesz, ha 
megnő, s most ha körülötte forgolódunk,.. .azért tesszük, mert az demaskirozhat 
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csak igazán valakit, a ki közelében van."50 Nem táplálnak vérmes reményeket a 
delegációban való részvételük közvetlen eredményei iránt, de időnként „a kisebb-
ség is gyakorolhat nem megvetendő befolyást a megállapodásokra". Sosem gon-
dolták, hogy jelenlétük folytán „a delegatio áldásos intézménnyé válik, s megál-
lapodásai hasznosak lesznek hazánkra nézve. A rosz, a mi történik, lehet kisebb 
vagy nagyobb, de hogy igazán jó nem történhet, az az intézmény természetében 
s a viszonyokban rejlik." Az is előre látható volt, hogy a baloldali tagok helyzete 
nagyon nehéz lesz a delegációban - írta Tisza. 

Az ellenzék számára egyébként csak két lehetőség van, vagy teljesen visz-
szavonul a politizálástól és kedvező fordulatra vár, hogy újra részt vehessen a 
közügyekben, „vagy azt kell mondani, rosz ugyan a helyzet, rosz az alap, de van 
tér, a melyen küzdeni lehet azért, hogy a hazára nézve mégis némi jó eszközöl-
tessék s a rosz részben meggátoltassék; van tér arra, hogy a közvélemény felvi-
lágosittatván, magának a rosz alapnak alkotmányos úton megváltoztatására tö-
rekedni lehessen; és ekkor nem válogatva, nem fontolgatva a reánk egyénileg 
háromolható kellemetlenségeket, el kell foglalni minden törvényes tért, melyet, 
mint ellenzéknek, mint független képviselőnek, elfoglalni lehet, és küzdeni azon 
a kitűzött irányban és czél felé."51 

Az újabb félreértések elkerülése végett még leszögezte Tisza, hogy ezen az 
alapon csak ellenzéki működést ért, az ellenzék kormányra kerüléséhez meg kell 
változtatni az alapokat, azaz a közösügyes rendszert.52 

Jókai reagált Tiszának erre a cikkére „A Hon" február 1-i számában: 
„Abban megegyeztünk, hogy az ellenzéknek a delegatioba menetelét ne te-

kintsük többé válságnak, hanem tekintsük nyilt kérdésnek. 
Mint válságról tehát nem beszélünk róla; de mint nyilt kérdés igen sokszor 

szőnyegre fog az kerülni; mint a hogy épen ott van most. 
Nem Tisza Kálmán tisztelt barátom mai levelét értem az alatt, mely a „Ha-

zánkéban azon elvbarátaink nézetét indokolja, kik helyesnek találták a balközép 
beválasztását a delegatioba. Soha ez indokok tisztaságát a „Hon" meg nem tá-
madta, s ha tán Csernátony humoros vagy az én dagályos irmodorom egy-egy 
kifejezése érintett volna ily kényes húrokat, azokat szíveskedjék tisztelt barátom 
mint irmodorunk hibáit tekinteni, s épen ugy nem jegyezni fel emlékezete táblá-
jára, mint a hogy mi nem jegyeztük fel magunknak az ő válaszainak keményebb 
kifejezéseit."53 

Ezek után Jókai áttér a delegáció január 29-i ülésének taglalására és ettől 
kezdve mind „A Hon", mind a „Hazánk" egyre nagyobb teret szentelnek a dele-
gációk tényleges működésének, ismertetik az ülések lefolyását, tudósításokat kö-
zölnek Bécsből és kommentálják az ott zajló eseményeket.54 De még mindig van 
mondandójuk egymásnak is. Most Tiszán volt a sor, hogy válaszoljon Jókainak és 
Keglevichnek: 

„Keglevich Béla és Jókai Mór barátimnak a „Hon" jan. 26-iki számában meg-
jelent nyilatkozataik a múltat illetőleg feleslegessé tesznek részemről minden további 
fejtegetést vagy magyarázatot, e helyett tehát egyszerűen csak örömömet fejezem ki 
a felett, hogy most már a pártunkban nyilvánult válság kiegyenlítve van. 
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Jó volt-e történni azoknak a mik történtek? ez is oly kérdés, a melyet vitatni 
felesleges volna, midőn azt hiszem mindannyian egyetértve azt mondjuk, hogy 
bármint álljon is azon kérdés, mindenesetre jó az ellenzéknek ismét összeforrnia. 

Engedje meg azonban Jókai Mór barátom, hogy reám nézve túlságig is le-
kötelező nyilatkozatára a jövő érdekében teszek egy baráti megjegyzést. 

Azt emliti ő, hogy vannak talán tagjai pártunknak, kiknek repülő-hidra lesz 
szükségök, szól eshetőleg kétes elvtársakról, s fel látszik tenni, hogy vannak az el-
lenzéknek tagjai, kik más úton akarnak járni, mint a melyet mi helyesnek tartunk. 

Én nem hiszem, hogy legyenek pártunknak ily repülő félben lévő tagjai, nem 
hogy elveinkhez ragaszkodás folytán elvtársaktól kelljen megválnunk, nem hogy 
legyenek az ellenzéknek — természetesen saját pártunkat értve most csak, s nem 
a szélső balt is — tagjai, kik más úton kivánnának járni, de bármint legyen is ez, 
azt hiszem, s ez az mit a jövendő érdekében elmondani akartam - ily kétséget 
érezni szivünkben egymás iránt, ily föltevéssel lenni pártunk egyes tagjairól, s ily 
érzelmeink ily föltevés létét sejteni engednünk vagy kimondanunk, nem helyes, 
mert ez lehetetlenné teszi az igaz lélekkel közreműködést. 

Pártunk elvei, pártunk czélja ismeretesek, kinek elveivel, czéljának meg nem 
egyeznek, el fog az tőlünk válni, midőn ideje eljön természetszerűleg. Mi haladni 
fogunk saját útunkon, s örülnünk kell, mentől többen jönnek velünk; senki ked-
véért elveinket feláldoznunk nem szabad, de ismét aprólékos eltérésekért, egyes 
esetbeni nézetkülönbségért senkiről még ki azért velünk lenni, velünk küzdeni 
akar, föltenni azt, hogy kétes elvbarát, s ez által magunktól eltaszitani, pártunk 
elhagyására mintegy kényszeríteni nem kell. 

Ennyi az, mit ez alkalommal elmondani akartam, s kérem Jókai Mór bará-
tomat ne vegye úgy, mint egy jövő polémia tárgyát, vegye úgy, mint az ő figyelmébe 
ajánlt baráti nézet bizalmas elmondását."55 Tisza nagy és erős balközép pártot 
akart és igen taktikusan nem akart elijeszteni, kirekeszteni senkit. Jókai nem 
válaszolt erre a cikkre, újabb vita nem indult belőle. 

Február elején a maró tollú Csernátony is befejezettnek tekintette a vitát. 
A „Századunk" egyik „irányczikkezőjének" adott válaszában („ki, ugy látszik nem 
olvassa Tisza Kálmán leveleit") arról ír, hogy „A Hon" és Tisza Kálmán állás-
pontja megegyezik a delegáció tekintetében. Csernátony ebben a cikkében egyér-
telműen megfogalmazza, hogy mi „A Hon" körének törekvése, hogy a balközépnek 
ez a része hogyan képzeli el Magyarország jövőjét: 

„Ez álláspont tiszta, erős és emelkedett, mert jogot véd, alkotmányos uton, 
a haza érdekében. 

Ez álláspont czélja az, hogy a közösügyi intézmény törvényes eltörlésére s 
igy a nemzeti önkormányzat létesítésére törekedjünk ernyedetlenül, mikép ez 
ország vagyona, vére és sorsa felett ne rendelkezhessék más, mint népünk kép-
viselt akaratja, kormánya és királya. 

Ez álláspont nem igér, az igaz, czimeket, hivatalt, rangot, s még kevésbé, 
pihenést híveinek. Emlékeztet ez a szózatra, melyet Garibaldi intézett követőihez, 
midőn következőleg szóla hozzájok: Egyenruha nincs; fizetést nem adhatok; ke-
nyerünk tán lesz; s fáradság, álmatlanság, küzdelem áll előttetek: de meglesz 
jutalmatok is: az öntudat, hogy a hazát s a szabadság szent ügyét szolgáljátok. 
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Ilyen a szolgálat a mi álláspontunkon."56 

Következő nap Keglevich is megfogalmazta, hogy mi „A Hon" célja: 
„Tisztázzuk a fogalmakat, és tisztulni fog a helyzet, szemben a nemzettel 

és a fejedelemmel... 
Független magyar állam ő felségének dynastiájával. Ezen minden kétértel-

műséget kizárt programm legyen alaptételünk. 
Ezen alapnak ő felsége által történt elismerése és elfogadása a feltétel, a 

mely mellett, adott alkalommal, a többségre jutott ellenzéknek férfiai kormányt 
alkothatnának.... 

Ezért küzdeni a sajtóban. 
Ezen elvek győzelméért harczolni a nemzet szine előtt, a képviseletben. 
Ezen harczot adott alkalommal győztesen befejezvén, a kormányon érvénye-

síteni mind azt, a mi ezen elvnek győzelméből a nemzetre üdvös következik. 
Magyar független állam, melynek súlypontja és középpontja Pest-Buda. 
Állam, melynek megvan minden atributuma, hadserege, pénzügye, külkép-

viseltetése, s érdekének teljes mértékben megfelelő kereskedelmi politikát követ-
het és érvényesíthet. 

Mindezt a közösügyi alapon elérni, életbe léptetni nem lehetvén, akár elibe 
tesszük a jelen szót, akár pedig e jelen helyett más valami közösügyi alapot igye-
keznénk eléállitani, minden küzdelmünk, mint ellenzéké meddő marad;... 

Életre való, erős ellenzék, hazánkban, csak is ezen elvek körül csoportosul-
hat, és lehet erős, életrevaló."57 

Tisza ezt a cikket érthetetlen okból válasz nélkül hagyta, pedig a tartalmával 
nem értett egyet.58 Talán a delegáción belül folyó harc kötötte le a figyelmét, 
talán nem akart újabb sajtóvitát. Tisza egyébként éppen aznap, február 6-án, 
csütörtökön indult Baktárói Pestre, azzal a szándékkal, hogy ha a pesti orvosok 
engedik, szombaton továbbutazik és vasárnap megérkezik Bécsbe. Ez így is tör-
tént, Tisza február 9-én megérkezett Bécsbe és elfoglalta a helyét a delegációban, 
de nagyon rövid ideig maradt, ugyanis február 17-én váratlanul visszautazott Pest-
re. Helyére póttagot hívtak be a delegációba, aki egyébként nem érkezett meg. 

Február 28-án Tisza Pesten volt, a balközép Bihar-megyei támogatóinak 
március 17-re Nagyváradra összehívott bizottmányi ülését készítette elő. Felhívást 
tett közzé a „Hazánk" március 4-i számában, amely így szólt: 

„Több elvtársaim és barátaim felhívása folytán fölkérem Bihar vármegyének 
azon polgárait, kik az országgyűlési baloldalnak, — múlt évben kiadott programm-
jában kifejezett — ismeretes elveit pártolják, hogy a márczius hóban tartandó 
bizottmányi gyűlést megelőző napon, vagy is márczius 17-kén délután 3 órakor 
Nagy-Váradon Miskolczy Lajos úr szállásán megjelenni szíveskedjenek. 

A balközép eddig kivívott állásának mindinkább tömörülés általi fenntartása, 
s az általa védett alkotmányos elveknek megőrzése igényli az összejövetelt; az 
ellennézetüek szervezkedése után pedig sürgetve int az idő, hogy a megyei bal-
közép-párt, az országos balközép-párt állásához és saját megyéje viszonyaihoz ké-
pest, az alkotmányos előhaladás és az osztály-gyűlölködések fölidézésére vezető 
törekvések által fenyegetett társadalmi rend, s ezzel együtt a szabadság és a nép 
érdekeinek megóvására és fenntartására épen úgy mint hazánk függetlensége és 
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alkotmányossága kellékeinek részint megtartására, részint alkotmányos úton 
visszaszerzésére egyesüljön."59 

Tisza március 14-én ismét Pestre érkezett. (Közben Bécsben volt a delegáció 
ülésén.) Pesten Keglevich levele várta, amelyben Keglevich arra kérte, hogy ta-
lálkozzon vele és Jókaival, mert „A Hon" köre őket bízta meg azzal, hogy egyez-
tessenek Tiszával. Erre a megbeszélésre még március 14-én sor került Jókai la-
kásán, a tárgyalás azonban eredménytelen maradt, mert Keglevich Jókaiéitól is 
eltérő, szélbali nézeteket képviselt.(lásd: 9. számú dokumentum.) 

Március 16-án Tisza Nagyváradra utazott, ahol részt vett a Miskolczy Lajos 
lakására összehívott értekezleten, majd 18-án a Bihar megyei balközépi bizott-
mány tanácskozásán. Tisza Nagyváradon három pontban foglalta össze a balközép 
programját, hangsúlyozva, hogy ez egyéni nézete, és hogy a párt júniusi program-
jára támaszkodik: 

- A közös delegációk megszüntetése. 
- A közös minisztérium megszüntetése. 
- A nemzeti haderő életbeléptetése. 
A bihari balközépi bizottmány elfogadta ezeket a pontokat és állástfoglalt a 

párt újraegyesítése mellett. 
Jókai be sem várta, hogy saját levelezőjétől tudósítást kapjon a bihari bal-

közép nagyváradi értekezletéről, a „Hazánk" információira támaszkodva azonnal 
nyílt levéllel fordult Tisza Kálmánhoz. A több mint két hasábos hosszú levél lé-
nyege, hogy a balközép minden tagja akarja az újraegyesülést, azonban ha Tisza 
ezt a júniusi program alapján tervezi, akkor Jókai már most jelzi „a befejezett és 
orvosolhatatlan szakadást az ellenzéki balközépben". A júniusi program ugyanis 
nagyon eklektikus, olyan, amelyből „mindenki azt válogathatja ki magának, a mit 
akar." Tartalmazza Magyarország állami függetlenségét, de a közös delegációkban 
való részvétel lehetőségét is. „Azt is, ezt is ugyanazon a papírdarabon program -
munkba tettük" - állapítja meg Jókai. Jókai nyílt levele, a júniusi program apró-
lékos elemzése, kivesézése azt a tényt jelzi, hogy a balközép újraegyesítése új 
program megfogalmazása nélkül nem volt lehetséges.60Ezt az igényt ismerte föl 
Tisza is, ezért fogalmazta meg a bihari három pontot. 

Tiszát meglepte Jókai nyílt levele és legszívesebben válasz nélkül hagyta 
volna.61 Végülis azért válaszolt, mert úgy érezte, hogy Jókai ismét új térre viszi 
át a balközépen belüli vitát, amelyet Tisza „több izben befejezettnek, elenyészett-
nek, vagy legalább minden nehézség nélkül befejezhetőnek hitt".62 Tiszát felbosz-
szantotta Jókai nyílt levele. Miután — mint láttuk — nagy nehezen megegyeztek 
abban, hogy a delegációban való részvétel miatt nem volna helyes a pártnak kétfelé 
szakadnia; tisztázták, hogy milyen feltételek mellett léphetne esetleg kormányra 
a balközép; miután Tisza konzultált Keglevich-csel és Jókaival a párt újraegyesí-
téséről és elmondta Jókainak, hogy mi lesz az a három pont, amelyek mellett a 
Bihar megyei balközép értekezletén ki akar állni; miután ezekkel a pontokkal 
Jókai is egyetértett és azt is elismerte, hogy azok valóban megtalálhatók a júniusi 
programban, újabb feltétellel lépett elő. Kritizálta a júniusi programot, amelynek 
megalkotásában egyébként ő maga is résztvett.63 
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Tisza azonban ekkorra végleg elhatározta, hogy nem hagyja szétesni a balkö-
zépet. Belefogott, hogy Jókai érveit elhárítsa, a saját elveit pedig öt nagy hasábban 
kifejtse. Megítélése szerint Jókai leginkább a júniusi program két pontját kifogásolta: 

„hogy örülni fogunk, ha mások elveinket érvényre emelik, 
hogy kötelességünknek tartjuk a „törvények hű végrehajtása felett őrködni". 
„A mi az elsőt illeti, bevallom — írja Tisza —, hogy ma is örülnék azon, ha 

mások, ha azok, kik a hatalmat bírják, a mi elveinket érvényesítették volna, vagy 
érvényesítenék, örülnék és te örülnél velem, bármit mondj most, mert igy azon 
elvek, melyeket hazám javára üdvösnek tartok, sokkal hamarább érvényre jutná-
nak, mint úgy, ha majdan a többség megszerzése után nekünk kell azokat érvényre 
emelnünk; örülnék, mert nem az előttem a fő, hogy általam, de hogy mielőbb 
megtörténjék, a mi hazám javára szükséges, örülnék, mert én az ellenzék-csinálást 
nem czélnak, de eszköznek tekintem, felhagyok vele szívesen, ha látom, hogy azt, 
mit jónak tartok, más eszközli és életbe lépteti, s az ellenzékhez épen azért tar-
tozom, mert örülnék bár rajta, ha tenné, de látom, hogy ezt a mai kormány és 
kormánypárt nem teszi. 

Az különben, hogy a mások más úton, s általában miféle úton tennék azt 
mit jónak látunk, másodrendű kérdés, de a programmban a más útról nincsen is 
még csak egy betű sem. 

A másodikra nézve igaz, hogy a törvény hű végrehajtása felett őrködni a 
kormánypártnak is kötelessége, de tagadom, hogy csak annak lenne kötelessége, 
kötelessége igazában minden alkotmányos embernek, de kötelessége szemben a 
kormánynyal épen az ellenzéknek inkább, mint másnak bárkinek. 

Nem is egy bizonyos törvény, de általában a törvények hű végrehajtása feletti 
őrködésről van a programmban szó, mi ismét valamely törvény sikerének bizto-
sításával nem mindig egy. Ügy hiszem megengeded, hogy jók is vannak törvénye-
ink között, még talán azt is, hogy mig törvény valami, addig alkotmányos érzelmű 
embernek azt kell óhajtania, hogy az híven hajtassék végre, nem úgy mint példáúl 
az 1867-ik évi XII-dik t. cz. 11-dik §-a, melynek azon szavai, hogy összes hadsereg 
teljes érvényben állanak, de a még abban is emiitett magyar hadsereg sehol sem 
található; megengeded végre még azt is talán, hogy a törvények között, midőn 
nem fenntartás vagy megváltoztatás, de végrehajtásról van szó, válogatni alkot-
mányos embernek nem szabad; tették ezt Bach, Schmerling és magyar uszály-
hordozóik, de nekünk, kik ezt akkor teljes joggal roszaltuk, nekünk, kik az alkot-
mányosság híveinek valljuk magunkat, ezt tennünk nem szabad, nem már csak 
azért sem, mert vagy senkinek sincsen ehez joga, vagy van mindenkinek egyaránt, 
s igy soha sem lehetne egyforma, mindeneket kötelező törvény. 

Nagyon kérlek, kedves barátom, méltasd figyelmedre az általam mondotta-
kat, ne igyekezz csak azért, hogy eltérést fedezhessünk fel nézeteink között, ma-
gyarázgatni közösen megállapított programmunknak magukba kikapva, meglehet 
nem egészen tiszta értelmű pontjait, szerezve ez által az ellennézetüeknek azon 
örömet, hogy mondhassák, miszerint ime a balközép maga is bevallja, hogy hó-
napokig oly programm mellett állott, melynek nem volt tisztában értelmével!... 

... minek hírlapi viták felidézésével elébe vágni a néhány nap alatt megtart-
ható párt-értekezletnek, melyen mindezeket tisztába hozhatjuk, szabad levén 
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mindenkinek, ki a párttal bármi okon egyet nem ért, azt kimondani és tenni a 
szerint..."64 

Jókai válasza is az újraegyesülés felé mutatott: 
„...Részemről egészen helyeslem Tisza Kálmán tisztelt barátomnak azon 

óhajtását, hogy hagyjuk az eszmék tisztázását a néhány nap múlva megtartható 
pártértekezletre.... Én egyáltalában nem óhajtom, hogy pártértekezletünk azért 
jőjjón össze, hogy programmot készítsen, a régit újra, vagy az ujat másként for-
mulázza. A programmok rendesen általános eszmék tárházai, s mi az általános-
ságokon már tul vagyunk. Hogy mi legyen legközelebbi lépésünk, az iránt is, ugy 
hiszem, tisztában vagyunk mind magunk közt, mind egymás közt. 

A három főeszme, a mit követni óhajt Tisza Kálmán s czélul kitűz, együtt 
talál bennünket; a modor és alak felett pedig majd kiegyezünk."65 

Ugyanebben az újságban jelent meg Jókai felhívása: 
„Bizalmasan kérem azon tisztelt barátaimat, kik a „Hon"-ban kifejtett né-

zetekhez csatlakoztak, szíveskedjenek holnap, kedden délután 3 órakor Ráday 
László barátunk szállására bizalmas eszmecserélés végett összejönni."66 

Március 30-án a „Hazánk"-ban is megjelent a felhívás, 31-én pedig a módo-
sítása: 

„Ma kedden, f. hó 31-én d. e. 10 órakor osztály-ülések tartatván, a „Hazánk" 
körül csoportosúlt képviselő uraknak mai napra hirdetett értekezlete - délután 
5 órakor fog a bal oldali kör helyiségeiben megtartatni."67 

Március 24-én véget ért az első delegáció első ülésszaka és a benne résztvevő 
balközépi képviselők is hazatértek. Megkezdődhettek az egyeztetések, lehetett 
szervezni a balközép országos értekezletét. A pártértekezletet április 1-én tartot-
ták Pesten: 

„A baloldali körnek tagjai mai napon értekezletre gyűlvén össze, mint a párt 
első alakulásakor, úgy ma is mindannyian azon nézetből indultak ki, „hogy Ma-
gyarország semmi más nemzetnek vagy országnak alá nem vetett szabad és füg-
getlen ország", azt tekintették tehát ma is közjogi szempontból a párt mindene-
kelőtti feladatának, hogy az minden alkotmányos eszközzel oda hasson, hogy mind-
azon törvények, melyek hazánk emiitett függetlenségével ellentétben állanak, 
megszüntettessenek; megszüntettessék ennek folytán a delegatio intézménye és 
a közös minisztérium; azon törvényes intézkedések pedig, melyek biztosításunkra 
szükségesek, létesíttessenek. 

Létessittesék ugyan is: 
A magyar hadsereg, 
Pénz és kereskedelmi ügyeink függetlensége, 
S hazánk törvényes függetlenségének diplomatiai elismertetése. 
Az ezen czélból egyesült párt határozottan fog a kitűzött irányban haladni, 

de higgadtan fogja megválasztani működésére az időt, az alkotmányos eszközöket, 
kerülve mindazt, mi ingadozásra lenne magyarázható, de kerülve oly izgalmak 
előidézését is, melyek az alkotmányos küzdelmet lehetetlenítik, s hazánkra nézve 
veszélyesekké válhatnának"- ismerteti a történteket a „Hazánk".68 

Ezek lényegében a bihari pontok, kibővítve a pénz és kereskedelmi ügyek füg-
getlenségével és az ország diplomáciai elismertetésével. Ezzel a programmal — ame-
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lyet az utókor „bihari pontok" néven ismer, noha Pesten fogadták el és hirdették 
meg — a baloldal balközépi része ténylegesen párttá alakult 1868. április 1-én. 

„A Hon" április 2-i számában összegezte a lefolyt válságot és méltatta a párt 
újraegyesülését: 

„E lap olvasói örömmel láthaták, hogy nem csalódtunk, midőn az ellenzéki 
válság kimenetele gyanánt nem szakadást, de tömörülést vártunk a pártra nézve. 

Az ország baloldali érzülete helyeselni fogja bizonyára a kölcsönös készséget, 
melylyel a pillanatnyira meghasonlott tábor férfiai egyesültek, mihelyt közös el-
veik szabadelvű zászlóját látták maguk felett büszkén lobogni s együtt érezheték, 
hogy sub hoc signo kell összetartani, küzdeni és győzni... 

Nem áldozott fel elveiből senki semmit, találkoztunk, kezet szorítottunk, s 
a válságnak vége volt, minden vita és szószaporítás nélkül, mert láttuk, hogy a 
kitűzött zászló mindnyájunké, és jó. 

így szokott hoditni az elv, mely magasztos és alkudozásra nem szorul. 
Most a képviselet küldőin van a sor követni az adott példát, s mi nem is két-

kedünk, hogy e példa örömmel fog követtetni elvbarátaink által az egész hazában. 
Es akkor bizalomteljesen nézhetünk az uj választások idejének elébe, mert zász-

lónk alatt és összetartva, jogos hitünk lehet ahoz, hogy a nemzet akarata pártunk 
elveinek kormányzati érvényesítése mellett fogja hallatni törvényadó szavát. 

Nem kell delegatio; 
Nem kell közös miniszter; 
ez a mi jelszavunk a választásra; s a ki ellenkezőt mond, az nincs velünk..."69 

* 

A balközép párton belüli válságot — mint láttuk — a delegáció intézménye 
robbantotta ki. Az abban való részvétel, vagy a távolmaradás kérdése. A válság 
lefolyásából, az idézett cikkekből azonban jól látható, hogy ebben a vitában nem 
pusztán a delegációról volt szó, hanem a kiegyezés, az egész közösügyes rendszer 
eltérő megítéléséről. A Jókai-Keglevich csoport kezdettől így fogta föl, Tiszáék 
viszont nehezen értették meg, hogy á delegáció csak kiváltó oka a polémiának. 
(„A Hon" és „Hazánk" vita egyébként csak egyik vonulata volt az 1867-68 telén 
zajló sajtópolémiának. Jókaiék ekkor „kétfrontos" harcban álltak, egyfelől Tiszá-
ékkal, másfelől a Deák-párti „Pesti Napló"-val. A kiegyezés, Magyarország hely-
zete, az Andrássy-kormány működése volt a vita tárgya.) 

A Jókai-csoport félelme emellett messze túlnőtt a közösügyes intézményeken 
és a bennük való balközépi szerepvállaláson. Ami felől igazán nehezen nyugodtak 
meg az az volt, hogy Tiszáék nem akarnak-e elveiket feladva koalícióra lépni, esetleg 
fuzionálni a Deák-párttal, annak érdekében, hogy kormányra kerülhessenek. 

Végül azonban Tisza is kényszerítve érezte magát, hogy az egyenesen föltett 
közjogi kérdésre egyenes választ adjon, és a vita ezután a válasza után jutott 
nyugvópontra. Válaszait végül is elfogadták „A Hon" táborában is, és elhitték, 
hogy nincs napirenden a koalíció vagy pláne fúzió a Deák-párttal. Nincs is semmi 
utalás vagy bizonyíték arra, hogy folytak volna tárgyalások Tiszáék és a Deák-párt 
között. A Ghyczyhez írt Tisza levelekben sincs semmilyen célzás erre vonatkozó-
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an, de nem is valószínűsíthető, hogy 1867-68-ban bármelyik fél kezdeményezett 
volna koalíciós tárgyalásokat. 

Mérlegelve a válságot, lefolyását és kimenetelét, látható, hogy a Tisza-
Ghyczy-csoport kezdettől fogva a vita elaltatásán, a párt egységének megőrzésén 
fáradozott, Jókaiék pedig a válság mélyítésére törekedtek. Ez jól megmutatkozik 
a két tábor terminológiájában is, például amikor Jókai „válságról" beszélt, Ghyczy 
„múlékony véleménykülönbség"-nek nevezte vitájukat. 

Ami a válság lefolyását illeti kezdettől úgy tűnik, hogy a Jókai csoport nem 
viselkedik taktikusan. Hiszen hogy lehet egy párton belül folyó vitát nyílt szinen 
tárgyalni, hogy lehet a kisebbségi párt vezetőjének azt a kérdést feltenni, hogy 
viszonyulna a kiegyezés rendszeréhez akkor, ha kormányra kerülne. Tisza a feltett 
kérdésre diplomatikus választ ad, „A Hon" magatartása viszont továbbra sem 
tűnik diplomatikusnak. Egyre elkeseredettebben követeltek konkrét választ. Mégis 
ebben az esetben igaza volt Jókainak és „A Hon"-nak, amikor rákényszerítették 
Tiszát az egyértelmű állásfoglalásra, mert az álláspontjuk tisztázása, az elhatárolódás 
a Deák-párttól mind rövid, mind hosszabb távon használt a balközép pártnak. 

A válság kimenetelét illetően Tiszáék eredményesnek bizonyultak abban, 
hogy a párt egysége 1868 tavaszára helyreállt, és ennek érdekében Jókaiék is 
tettek engedményt, szakítottak a szélbalos mentalitással, valamint elfogadták a 
„bihari pontokkal" azt a tételt, hogy a kiegyezés megváltoztatása nem az adott 
pillanat feladata. Arra majd a párt fogja megválasztani az alkalmas időt. Tisza 
viszont legalább ugyanekkora engedményre kényszerült az egység érdekében a 
balközép párt irányvonalát illetően. A balközép ugyanis a júniusi programjában 
a kiegyezési törvény elfogadására és Ferenc József megkoronázására reagálva el-
távolodott a közjogi alaptól. A júniusi programban az elsődleges célok az ország 
területi egységének helyreállítása (Erdély és Horvátország visszacsatolása) és a 
belviszonyok liberális szellemű átstrukturálása. A júniusi program így a legkevés-
bé sem volt markáns ellenzéki program. Hogy mennyire nem, abból is jól látható, 
hogy követeléseinek jelentős része találkozott az Andrássy-kormány szándékaival 
és még az Andrássy-kormány alatt, zömében 1868-70 között megvalósult. Igaz, 
hogy 1867 kora nyarán mindez még nem volt teljesen előre látható. Sem a dua-
lizmus tartóssága, sem az Andrássy-kormány tényleges működése felől nem le-
hettek biztosak. Viszont 1868 tavaszára már körvonalazódott, hogy ezzel az e-
gyébként szimpatikus, liberális szellemű programmal erős ellenzéki párt nem áll-
hat meg a Deák-párt mellett. A liberalizmus nem határolta el a balközépet a 
Deák-párttól és nem volt számukra járható út a szociális program sem. Az egyetlen 
esély arra, hogy a balközép párt ne essen szét, ne morzsolódjon föl, a közjogi 
ellenzéki program volt. Hiszen itt húzódott a határvonal a Deák-párt és a balközép 
között. Szorosabbra kellett tehát fűzni a balközépet összetartó szálakat és jobban 
elhatárolódni a szélbaltól, de a Deák-párttól is. Ezt a célt szolgálta az, hogy Tisza 
közeledett Jókaiékhoz és a pártot a „bihari pontok" alapján kovácsolták össze. 
Tisza ugyan azt mondta, hogy a balközép párt az 1867 júniusi program talaján 
áll és a „bihari pontok" pusztán kivonata az előbbinek, ez azonban csak a párt 
irányvonalának folytonosságát hangsúlyozó lépés volt. Aki elovassa mindkettőt, 
jól látja, hogy a júniusi program a „bihari pontokkal" nem kivonatolható. 
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A „bihari pontok" csaknem pontosan 7 évig szolgálták a pártot. 1868 ápri-
lisától 1875 márciusáig, amíg a balközép párt fennállt további, a 67-68-as válsá-
gához hasonló jelentőségű belső meghasonlásra nem került sor keretei között. A 
balközép párt a „bihari pontok" alapján megszilárdult. 

* 

1867-68 rendkívül mozgalmas időszak volt a balközép párt történetében. A 
kiegyezés feladatok sora elé állította a pártot. A kiegyezés ugyanis lényegében 
rendszerváltás volt, amelyhez a korszak politikai szereplőinek így vagy úgy viszo-
nyulniuk kellett. 

Tisza folyton úton volt. Ha csak a válság pár hónapját nézzük: 1867 kará-
csonyán Pesten volt, december 29-én Nagyváradra utazott, de január 12-én már 
megint Pestről írt Ghyczynek. Pár nap múlva Baktára utazott a családi birtokra 
és ott volt, amíg beteg volt. Közben január 19-től Bécsben kellett volna lennie a 
delegáció ülésén, de csak február elején érkezett meg és február 17-én el is jött. 
Február 28-án még vagy már Pesten volt, majd újra Bécsbe utazott, de március 
14-én ismét itt volt. Március 16-án elment Biharba, Nagyváradra. Április 1-én 
ismét Pesten volt. 

Ghyczy sem ülhetett otthon, ő még december 31-én is Pesten volt. Január 
19-től pedig március 24-ig Bécsben a delegáció ülésén. Ok ketten irányították a 
pártot, úgy, hogy közben egymástól is távol voltak, a posta útján, levelekben, táv-
iratokban érintkeztek. Egyikőjük sem lakott Pesten, gyakorta otthonukból, vidék-
ről vezették a pártot, formálták a közvéleményt. Tiszának Bihar volt a háttere, 
Ghyczynek Komárom megye. 

Tisza Kálmánnak Ghyczy Kálmánhoz írt —• most közlendő — levelei ebben 
az időszakban két fontos témát ölelnek föl. Az egyik a balközép párt válsága, a 
Jókai-Keglevich csoporttal való kapcsolat. A másik a delegáció üléseinek konkrét 
témái. Bár nem tartottam feladatomnak, hogy ebben a tanulmányban a delegáció 
üléseinek tartalmi kérdéseivel foglalkozzam, Tisza erről szóló leveleinek közlését 
fontosnak tartom. Egyrészt azért, mert a két szál nehezen választható szét, más-
részt azért, mert segítenek a delegációt érintő balközépi álláspont megismerésé-
ben. Tisza Kálmánnak Ghyczy Kálmánhoz írt kéziratos leveleit az MTA Könyv-
tárának Kézirattára őrzi. Jelzetük: Ms 4852/113-123. 

JEGYZETEK 

1 Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. Magyarország története 1867-1918. Bp. 1934. Magyar 
Szemle Társaság. Első kötet, az 1992-es reprint kiadásban 29. 

2 „A Hon" című napilap 1863-ban indult a volt határozati pártiak, mindenekelőtt Tisza Kál-
mán anyagi támogatásával. Mecénása volt Almásy Pál, az 1849-es debreceni országgyűlés hajdani 
elnöke is. A főszerkesztő Jókai Mór volt. Az űjság fejléce szerint „politikai és közgazdászati napilap". 
Elsődlegesen a középnemességet célozta meg, mint olvasótábort. Információival segítséget kívánt 
nyújtani birtokaik gazdasági rendbehozásához, megerősítéséhez. Ezért kezdetben túlnyomóan gaz-
dasági híreket közölt, például címoldalon hozta a gabonaárakat. A kiegyezés felé közeledve megnőtt 
a politikai cikkek aránya egy-egy lapszámon belül, és 1867-ben már legalább annyira politikai, mint 
amennyire „közgazdászati" ez a napilap. 

3 „A Hon", 1867. dec. 28. 
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4 Jókai cikke, „A Hon", 1867. dec. 29. 
5 Tisza Kálmán levele Ghyczy Kálmánhoz, MTA Kézirattára (a továbbiakban: MTAK), Ms 

4852/110. Nagyvárad, é. п., dec. 29. /Ghyczy naplójában a levél dátuma: 1867. dec. 29./ 
6 Tisza távirata Ghyczynek, Nagyvárad, 1867. dec. 30. MTAK, Ms 4852/111. 
7 A balközép júniusi programja megjelent „A Hon" 1867. jún. 26-i számában. Közölte Mérei 

Gyula: Magyar politikai pártprogramok (1867-1914). Bp. 1934. 243-245. A programot elemzi M. 
Kondor Viktória: Az 1875-ös pártfúzió. Bp. 1959. 28-32. 

8 Ghyczy Kálmán cikke, „A Hon", 1867. dec. 31. 
9 Keglevich Béla gróf (1833. márc. 10. Buda - 1896. nov. 13. Budapest) 1861-ben határozati 

párti programmal lett országgyűlési képviselő és mint a legfiatalabb képviselő ő volt a Ház korjegy-
zője. 1865-ben és 1869-ben a monori kerület választotta meg balközépi programmal országgyűlési 
képviselőnek. A balközép párt vezérkarához tartozott. Váci utca 28. szám alatti házában működött 
a balközép pártkör. 1875 januárjában csődbe jutott. Párizsba ment, ahol Rotschild báró pénzügyi 
titkára lett. 1886-ban Tisza Kálmán hazahívta és Heves megye főispánjává nevezte ki, de Keglevich 
mindössze háromnegyed évig töltötte be ezt a hivatalt. Lemondása után vasúti társaságoknál és pén-
zintézeteknél töltött be állásokat és politikával többé nem foglalkozott. 

10 Keglevich cikke, „A Hon", 1867. dec. 31. 
11 Jókai cikke, Uo. 
12 „A Hon", 1867. dec. 31. 
13 Jókai cikke, „A Hon", 1868. jan. 3. 
14 Uo. 
15 Vó.: M. Kondor Viktória: im. 32. 
i e Tisza távirata Ghyczynek, Nagyvárad, 1868. jan. 5. MTAK, Ms 4852/112. Szövege: „Kérlek 

czikkem küld el Jókaynak, kinek ma irtam. A te czikked gyönyörű, minden szavát aláírom. Tisza." 
17 Tisza levele Ghyczynek, Pesten, 1868. jan. 12. MTAK Ms 4852/113. 
18 Podmaniczky Frigyes báró (1824-1907) 1847-ben pest-megyei aljegyző volt. 1848-ban részt-

vett a pesti országgyűlésen mint a felsőház tagja és korjegyzője. A szabadságharcban honvédtiszt 
volt. 1850-6 l-ig szépirodalommal foglalkozott, műveiért választotta be az MTA tagjainak sorába 
1859-ben. 1861-1905 között országgyűlési képviselő volt, határozati-párti, balközépi, majd szabadel-
vű-párti programmal. 

19 Podmaniczky beköszöntő cikke, „Hazánk", 1868. jan. 12. 
20 A „Hazánk"-at támogató ellenzéki politikusok: Bónis Sámuel, gróf Bethlen Gábor, Cseh 

Sándor, Ghyczy Kálmán, Ghyczy Ignácz, gróf Károlyi Ede, Manojlovics Emil, Nicolics Sándor, Papp 
Lajos, Perczel Mór, Prónay József, Ruttkay István, b. Simonyi Lajos, Tisza Kálmán, Tisza László, 
Thury Gergely. 

21 Kaas Ivor báró (1842. jan. 24. - Bp. 1910. dec. 29.) Jogot hallgatott a pesti egyetemen. 
1864-66 között Amszterdamban dolgozott egy bankban, majd a pesti városi számvevőségnél. 1866 
decemberében vette föl Jókai ,,A Hon"-hoz. 1868 elejétől a „Hazánk" munkatársa volt. 1868. szep-
temberétől a kelet-ázsiai expedícióval körutazást tett a Földön. 1870-ben tért vissza. Akkortól And-
rássy Gyula gróf sajtóirodájában dolgozott fogalmazóként, majd a „Reform" című lap szerkesztősé-
gében. 1875-től a „Pesti Napló", később a „Budapesti Hírlap" munkatársa volt, ez utóbbinak alapí-
tásában is részt vett. 1875-től volt országgyűlési képviselő Szabadelvű párti programmal. 1876-ban 
a gazdasági kiegyezési tárgyalások alakulása miatt kilépett a Szabadelvű pártból. 

22 Ivánka Imre /1818. dec. 9. Felső-Szemeréd / Hont-m. / - 1896. júl. 28. Máriabesnyő/ balkö-
zépi, majd Szabadelvű-párti országgyűlési képviselő. 1865-92-ig minden országgyűlésnek és delegá-
ciónak tagja volt. Tisza Kálmánnak kezdettől fogva személyes hive. 

23 Szontágh Pál / 1820. szept. 11. Szécsény - 1904. jún. 15. Horpács/ A Reformkorban a 
Nógrád-megyei nemesi ellenzék egyik vezetője volt. A szabadságharc után horpácsi birtokán gazdál-
kodott. Az 1865-ös országgyűlésen Tisza Kálmán pártjához tartozó képviselő volt. 1879-ben, majd 
1881-től 1887-ig a képviselőház alelnöki tisztét töltötte be. 

24 Várady Gábor /1820. nov. 11. Máramarossziget - 1906. nov. 12. Máramarossziget/ Részt vett 
a szabadságharcban mint honvédőrnagy. 1850-ben kalandos úton Stuttgartba, más forrás szerint 
Württembergbe menekült. Amnesztiával jött haza és ügyvédként dolgozott 1861-ig. 1861-ben és 
1865-ben máramaros-megyei alispán és törvényszéki elnök volt. 1861-től képviselte Máramaros 
megye técsői kerületét az országgyűlés képviselőházában. Jelentős politikai szerepet játszott, volt 
elnöke az országos balközép pártnak, alelnöke a szabadelvű párt körnek és elnöke az országgyűlés 
közoktatási bizottságának. 1865 óta a „Máramaros" című hetilap főmunkatársa volt, országgyűlési 
leveleket tett közzé, amelyeket összegyűjtve is megjelentettek. (Várady Gábor országgyűlési levelei 
1865-1868. Bp. é. n.) Alelnöke volt a máramarosi és a budapesti honvédegyletnek. 
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25 A „Hazánk" arculatáról és törekvéseiről lásd részletesebben „A magyar sajtó története" II/2. 
Szerk.: Kosáry Domokos és Németh G. Béla. Bp. 1985. 96-97. 

26 Tisza cikke, „Hazánk", 1868. jan. 12. 
27 Várady Gábor cikke Jókai Mórhoz, „Hazánk", 1868. jan. 12. 
28 Uo. 
29 Tisza levele Ghyczyhez, Pest, 1868. jan. 12. MTAK, Ms 4852/113 
30 Uo. 
31 Keglevich cikke, „A Hon", 1868. jan. 12. 
32 Keglevich cikke, ,A Hon", 1868. jan. 10. 
33 Tisza levele Ghyczyhez, Pest, 1868. jan. 12. MTAK Ms 4852/113 
34 Vezércikk, „A Hon", 1868. jan. 14. 
35 Uo. 
36 Tisza cikke, „Hazánk", 1868. jan. 18. A cikket jan. 14-én írta. 
37 Keglevich cikke, „A Hon", 1868. jan. 19. 
38 Nicolics cikke, „Hazánk", 1868. jan. 19. 
39 Jókai cikke, „A Hon", 1868. jan. 21. 
40 Uo. 
41 Tisza levele Ghyczyhez, Bakta, 1868. jan. 22. MTAK Ms 4852/ 116 
42 Tisza cikke, „Hazánk", 1868. jan. 25. A cikket jan. 21-én írta. 
43 Uo. 
44 Uo. 
45 Uo. 
46 Uo. 
47 Keglevich cikke, „A Hon", 1868. jan. 26. A cikket jan. 25-én írta. 
48 Jókai cikke, „A Hon", 1868. jan. 26. 
49 Csernátony cikke, „A Hon", 1868. jan. 24. Csernátony Lajos /1823. aug. 21. Kolozsvár -

1901. márc. 4. Bp./ Tanulmányait a kolozsvári református kollégiumban végezte. A szabadságharc 
idején Kossuth titkára volt és a „Márczius 15-ike" című lap egyik szerkesztője. A világosi fegyverle-
tétel után külföldre menekült, távollétében halálra ítélték. 1867-ben hazatért. Előbb „A Hon" mun-
katársa lett, majd 1869-től az „Ellenőr"-t szerkesztette. 1867-től folyamatosan országgyűlési képvi-
selő volt balközépi, majd szabadelvű párti programmal. 

50 Tisza válasza Csernátony cikkére, „Hazánk", 1868. jan. 31. A cikket Baktán írta jan. 26-án. 
51 Uo. 
52 Uo. 
53 Jókai cikke, „A Hon", 1868. febr. 1. 
54 Időközben 1868. jan. 19-én Bécsben megkezdték működésüket a delegációk. 
55 Tisza cikke, „Hazánk", 1868. febr. 2. 
56 Csernátony cikke, „A Hon", 1868. febr. 5. 
57 Keglevich cikke, „A Hon", 1868. febr. 6. 
58 Tisza levele Ghyczynek, Pest, 1868. márc. 15. MTAK Ms 4852/120 
59 Tisza felhívása, „Hazánk", 1868. márc. 4. 
60 Jókai nyílt levele, „A Hon", 1868. márc. 21. 
61 Tisza levele Ghyczynek, Pest, 1868. márc. 22. MTAK Ms 4852/121 
62 Tisza válasza Jókai nyílt levelére, „Hazánk", 1868. márc. 22. 
63 Uo. 
64 Uo. 
65 Jókai cikke, „A Hon", 1868. márc. 24. 
66 Jókai felhívása, „A Hon", 1868. márc. 30. 
67 „Hazánk", 1868. márc. 31. 
68 Vezércikk, „Hazánk" 1868. ápr. 2. 
69 Vezércikk, „A Hon", 1868. ápr. 3. A cikket szerzője — valószínűleg Jókai — ápr. 2-án 

keltezte. 
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1 
Tisza Kálmán Ghyczy Kálmánnak (Kisigmándra) 

Pest, 1868. jan. 12. 

Igen tisztelt Barátom! 

Nem válaszoltam eddig szives leveledre, mert azt hivém, hogy itten talál-
kozni fogunk, hogy ez nem történt annyival inkább sajnálom, mert oka részben 
legalább lábod fájdalma vólt, amely azólta reménylem, hogy egészen elmúlt. 

A Hazánk első számát vetted bizonnyal mire levelem hozzád érkezik, abban 
az én hosszú cikkemet is.1 Miután én még nem nyilatkoztam, szükségesnek tar-
tottam, hogy elmondjam nézetemet, nagyon örülnék ha e cikk helyesléseddel ta-
lálkoznék. Hogy nyilt levelem2 hozzám került vissza, az is örömömre szolgált, 
szinte jó, hogy levelem, s táviratom oly hosszasan tévelygett, mert amint közben 
a viszonyok alakultak, nem lett volna jó tőlem valaminek a Honban megjelennie. 

Ma Jókay nálam volt, sokat beszélt, azt állítja, hogy félreértettétek, mert 
őneki soha szándékában nem volt a Hon befolyást bezárni előttünk. Tudva te 
mennyire szoktál ügyelni azokra amik ily kényes körülmények között mondatnak, 
én legalábbis annyit jeleztem, hogy ő igen helytelenül fejezte ki magát, de külön-
ben is, mint Frigyesnek3 igen találóan írtad, oly lapba, melyek szerkesztője fenn-
tartja magának az ember cikkét birálni s szétszedni, kínpadra cikket nem lehetne 
adni, ez a dolgon nem változtat. 

Igen örültem látni leveledből, hogy te is óhajtod, hogy tartózkodjunk min-
dentől, mi a szakítást növelhetné, ez itt is mindazok nézete, akik jelen voltak, 
csak hogyha a Hon folytatja gyanusítgatásait, azt hogy mindent elhallgassunk, 
mégis lehetetlennek tartom. Megmondtam ezt egyenesen és határozottan Jókay-
nak is, ki Ígérte, hogy nem fogja, hogy az a Honban történjék engedni, s hogy 
nem fogja lapját a szakadás állandósításának eszközéül felhasználtatni. Meglátjuk 
mennyiben lesz képes ez ígéreteit beváltani. 

Benyitzky Gyula is volt nálam. Elismerte, hogy levele elhamarkodott volt, 
s mondá, hogy az tudta s beleegyezése nélkül adatott át a nyilvánosságnak. Tu-
sakodott ne nyilatkozzék-e, hogy bár a jelen kérdésben Keglevich-csel4 volt egy 
véleményen, nem lát okot a szakadásra. Végül ugy láttam, azon nézetemet fogadta 
el, hogy ő és kik vele egynézeten vannak a Honnal mentek közül a szakadás 
helytelenségére nézve, most legelsőben azon legyenek, hogy a Hon helyesen járjon 
el s támogassák ebben Keglevich ellen Jókayt, Keglevichnek pedig nyilvánít-
sák, hogy bár egyet értettek vele, de oda, hogy megszakadjon a párt, követni nem 
fogják. Ha pedig nem sikerülne a Hont helyes úton tartamok, akkor nyilatkozza-
nak időközileg is a szakadás ellen. 

Mit fog tenni nem tudom, de annyi állani látszik, hogy a szakadás rosz és 
indokolatlan voltáról meg van győződve. 

Itt ma azt rebesgetik, hogy 19-re összehívatik a delegatio. Mint mondám is 
neked, mire a dolgok tárgyalás alá jöhetnek ott akarok lenni, és így sokáig késni 
nem fogok ez esetben én sem. Részemről egyébként elvagyok arra határozva, hogy 
sem abba — mit állítólag a jobb oldal akar — hogy minden az értekezletekben 
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történjék, és nyilt ülés csak az eredmények kihirdetésére tartassák, sem abba, 
hogy a két delegatio küldöttségek által egymással érintkezzék, semmi esetre bele 
nem egyezem. Készebb vagyok lemondani ha kell a képviselőségről is, mert itt 
már nem a törvényes testületben részvételről, de arról lenne szó, hogy a delegatiók 
eljárásánál kijátszatik azon garantia mely a törvényben még meg van a nyilvá-
nosság kimondása s a közös tanácskozások kizárása által. Itt már nem a törvény 
megtartásáról, az annak való engedelmességről, de annak kijátszásáról, megsze-
géséről lenne szó. 

Holnap lemegyek Nagyváradra, párnap ott maradok, s azután megyek csa-
ládom után Baktára, ha szükségesnek találnád s szíves lennél nekem írni, kérlek 
intézd soraidat par Nyíregyháza Ny. Baktára, ha pedig távírnod kellene tedd ezt 
Nyír-Bátor estafétte5 - Baktára. 

Ha Bécsbe felmentek, mindenesetre kérnélek, hogy légy szíves engem érte-
síteni arról, mikor kell okvetlen fenn lennem, hogy ahhoz képest cselekedhessem. 

Isten veled, igaz tisztelettel vagyok 
Pesten, január 12-kén 868 

igaz tisztelő barátod 

Tisza Kálmán /Ms 4852/113/ 

1 A „Hazánk" első száma 1868. jan. 12-én jelent meg 
2 A Jókaihoz címzett nyilatkozatát nevezi nyílt levélnek 
3 Podmaniczky Frigyes /lásd a tanulmány 18-as számú jegyzetét/ 
4 Keglevich Béla /lásd a tanulmány 9-es számú jegyzetét/ 
5 lovas futár 

2 
Tisza Kálmán Ghyczy Kálmánnak Bécsbe 

Bakta, 1868. jan. 19. 

Igen tisztelt Barátom! 

Tegnap estve vettem nagybecsű soraidat, s ha betegség nem gátolna már 
útban lennék Bécs felé, hova különben is 22-kén reggel megérkezni szándékoztam. 
Bajom reménylem egy, két nap alatt elmúlik, s áll az a nyakamon egy meghűtés 
által elmérgesedett kelésből s egy roppant fog daganatból, melyek miatt két nap 
ólta folytonos lázban vagyok, mihelyt azonban a kelésem, mely miatt becsületesen 
felöltözni sem tudok javul annyira, hogy kiállja a ruha érintését, azonnal megyek. 

A Hon 14-dik számában levő cikk,1 természetesen, hogy részben sértő is, 
mert azt teszi föl, mintha mi okot adtunk volna arra, hogy kételkedniök lehessen 
szándékainkban, na de ezzel kellett megmagyarázniok a szakadás előidézését, 
miután sehogysem akarták az emberek azt indokoltnak találni. Különben azokkal, 
miket teendőinkről írsz, egyetértek, csupán a lap megszüntetését nem látnám 
egyelőre sőt talán általjában is helyesnek,2 miután hitem az, hogy a most mintegy 
visszavont szakítást más alkalommal ismét megfogják kísérleni, s annak, hogy 
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még egyszer oly helyzetbe hozzanak aminőben most valánk, magunkat ki nem 
tehetjük. 

Én rögtön írtam a Honnak egy választ,3 közli-e Frigyes4 nem tudom? abban 
általánosságban minden bárhol létező pártra nézve azt mondottam ki, hogy ha 
többségre jő s a kormányzatra felhívatik, programmot kell a fejedelem elébe ter-
jesztenie s ha az azt, vagy legalább főbb részeit elfogadja, s előre teljes biztosítékot 
ad, a rosz törvények, a rosz alap megváltoztathatása iránt, átveszi a kormányt, 
másképen pedig nem. Ebből a ki akarja megértheti, hogy a létező alapon a kor-
mányzást részünkről lehetetlennek tartom. Egyenesebben nem hittem írhatni, 
mert én is nevetségesnek tartanám, ha ma már egy oly messze fekvő eshetőségről 
értekeznénk, minő pártunknak kormányra hivatása. 

De többet nem írok, mert ezt is igen kínosan írtam, s azért azon tiszta 
szívből s a közjó iránti aggodalomból eredő kéréssel zárom a levelet, ne foglalkozz 
visszahúzódási, a vezérlettől visszalépési eszmékkel, mert ha ugyan valami jót 
tenni akarunk azt csak úgy tehetjük, ha téged pártunk élén tisztelhetünk. 

Isten veled, igaz tisztelettel vagyok 
Baktán Jan 19-kén 868 

tisztelő barátod 

Tisza Kálmán /Ms 4852/123/ 

1 „A Hon", 1868. jan. 14-én megjelent számának névaláírás nélküli vezércikkéről van szó 
2 A „Hazánk"-ról ír Tisza 
3 „Hazánk", 1868. jan. 18. 
4 Podmaniczky 

3 
Tisza Kálmán Ghyczy Kálmánnak Bécsbe 

Bakta, 1868. jan. 21. 

Igen tisztelt Barátom! 

Csak pár sorban azt kell hogy tudassam: miszerint reményem, pár nap alatt 
köztetek lehetni végképen elenyészett, a tegnap kihozatott orvos bajomat darázs-
fészeknek — Anbrax — nyilvánította, mely baj legjobb esetben is sok és hetekre 
terjedő szenvedéssel jár. 

A napokban felküldöm igazolásomra az orvosi bizonyítványt, nem tudva 
kihez kellene azt intézni, megbocsáss ha téged foglak terhelni azon kéréssel, hogy 
ott a hol kell légy szíves azt bemutatni. 

Isten veled, veletek, az hogy nem lehetek ott, hol lennem kötelesség volna, 
igen nagy mértékben neveli testi szenvedéseimet. 

Igaz tisztelettel vagyok 
Baktán Jan. 21-kén 868 tisztelő beteg barátod 

Tisza Kálmán 
/Ms 4852/ 114/ 
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4 
Tisza Kálmán Ghyczy Kálmánhoz Bécsbe 

Ny. Bakta, 1868. jan. 24. 

Igen tisztelt Barátom! 

E hó 20-ról kelt nagybecsű leveledre azután akartam felelni, ha az orvos — 
ki mára ígérkezett — eljővén, nyilatkozott, s így talán valami biztosabbat írhatok. 
О azonban nem jött el, s tovább késni nem akarok. 

Állapotom annyiban javult, hogy tegnapelőtt egy szabdaláson átesvén azólta 
kevesebb fájdalmam van sokkal és aludni tudok, de maga a gyógykezelés mely 
alatt állok — meleg borogatások felrakása — olyan, hogy mozdulnom nem lehet, 
sőt becsületesen felöltöznöm sem. 

Én a mely percben csak lehet kész vagyok menni, hiszen oly izgatott és 
nyugtalan vagyok a miatt, hogy nem mehetek, hogy saját érdekem is kívánná, 
hogy közöttetek legyek, de hogy mikor áll be a lehetőség valóban nem tudom, űgy 
hogy talán még is célszerű lenne helyettem póttagot1 hívni meg, vagy véglegesen, 
vagy legalább elérkezésemig. 

Reménylem a szabályok tárgyában2 sikerült nektek érdemleges vitát idézni 
elő, s altaljában űgy járva el mint írod, fogtok olykor jót is eszközölhetni,s mindég 
kifogjátok álláspontunkat fejezhetni. Részemről a béke szükségességét szeretném 
vitatni3, s ennek folytán, hogy minden compromittáló szövetséget kerülni kell, s 
hogy egy anyagi helyzetünk4 által is követelt béke budget5 megállapítása által a 
béke után törekvés komolyságát be kell bizonyítani6. Természetesen, mint a rosz 
intézmény némi jó oldalát a paritást követelni hasonlag szükséges. Megbocsáss, 
hogy ilyenekről írok, nem tanácsolás akar ez lenni részemről, mire irányotokban 
máskor sem érezhetném hivatva magamat, de mi tőlem, ki messzi vagyok az 
események tűzhelyétől, most kétszeresen nevetséges lenne, csupán saját töpren-
kedéseim eredményei ezek, melyeket veled közleni jól esik. 

Isten veled, kérlek add át többi barátainknak szives üdvözletemet, tarts meg 
továbbra is nagybecsű barátságodban. 
Ny Baktán7 Jan 24-kén 868 

holtig tisztelő barátod 

Tisza Kálmán /Ms 4852/115/ 

1 Tisza helyére a delegáció behívott egy póttagot, aki azonban nem jelent meg. 
2 A delegáció működési rendjét az ügyrendi bizottság állapította meg. (Ez a magyar delegáció 

egyik bizottsága volt.) A részletek kidolgozására az ügyrendi bizottság egy héttagú albizottságot 
választott, amelyben két ellenzéki, azaz balközépi képviselő kapott helyet. 

' 3 A balközépi tagoknak a delegációban is a saját pártjuk elveinek megfelelően kell eljárniuk. 
Nem szabad a magyar delegáció egységének az érdekében kompromisszumot kötni a delegáció több-
ségét alkotó Deák-párttal. 

4 Magyarország anyagi helyzetéről van szó. 
5 A balközép igyekezett a közös hadügyminisztérium által benyújtott költségvetést lefaragni, 

mert megítélésük szerint az túl magas volt, háborús helyzethez illett, nem békeidőhöz. 
6 A balközép az ország békéjét akarja fenntartani, nem törekszik semmilyen háborúra 
7 Nyírbakta, a mai Baktalórántháza. 
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5 
Tisza Kálmán Ghyczy Kálmánnak Bécsbe 

Bakta, 1868. január 22. 

Igen tisztelt Barátom! 

Tegnapi levelem folytán bátor vagyok az orvosi bizonyítványt hozzád kül-
deni, kérvén legyél oly jó és ha és a hol szükséges igazoljad általa, meg nem 
jelenésemet. 

Magokért a történendőkért nyugodt vagyok, a többség épen úgy fogja ke-
resztül vinni szándékait mint ha én is ott lehetnék, ti pedig saját helyzetünket 
épen úgy constatálni, s elveinket fenntartani fogjátok, mintha velem többen len-
nétek,de sajnálom hogy ha már a választást elfogadtam nem osztozhatom veletek, 
a küzdelmek és fáradalmakban. 

Hogy Keglevichék1 nem békét akartak, csak újabb ürügyet a szakításra, azt 
a nevezettnek az én nyilatkozatomra írt válasza2 úgy hiszem eléggé bebizonyítot-
ta, mert annyira félreérteni nem, csak készakarva félremagyarázni lehet valami-
nek értelmét, mint azt ő az én szavaimmal tette. írtam egy választ,3 mely mostani 
lázas s izgatott állapotom kifolyásaként úgy hiszem kissé éles, de mindenesetre 
ez újabb ürügyöt is kiveszi lábuk alól. Had kelljen ismét mást keresniök. Meglehet 
jobb lett vólna kevésbbé élesen írni — bár a mennyire tudtam moderáltam ma-
gamat — de én most legalább szelídebben nyilatkozni képes nem valék, s utoljára 
is oly kiszámított gyanúsítás s lejárási /lejáratási/ törekvéssel szemben meg kell 
az igazat mondani. 

Egészségi állapotom az adott körülmények között elég jó, a ma itt járt orvos 
a fejleményt meglepően jónak találta, s azzal bíztatott, hogy 8-10 nap múlva talán 
Pestig elmehetek gyógyíttatásomat ott folytatandó. Hogy tovább — illetőleg Bécs-
be — mehetek-e s mikor, azt persze most meghatározni nem lehet. Én ha lehet 
olyankor, midőn még szükséges bizonnyal menni fogok. 

És most isten veled, emlékezzetek meg rólam néha, s egyik vagy másikótok 
vigasztaljon meg — ha reá ér — pár sorral a coulissák megöl [mögül]. 

Magamat nagybecsű barátságodba ajánlom, s alkalmatlankodásomért enge-
delmet kérve vagyok 

igaz tisztelő barátod 
Baktán Jan 22-kén 868 

Tisza Kálmán 

/Ms 4852/116/ - /Ghyczy ráírta a levélre: Az orvosi Bizonyítványt átadtam az 
Elnöknek Jan. 26./ 

1 Keglevich Béla és „A Hon" 
2 Keglevich Béla válasza Tiszának a „Hazánk"-ban 1868. jan. 18-án megjelent cikkére, „A 

Hon", 1868. jan. 19. 
3 „Hazánk", 1868. jan. 25. 
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6 
Tisza Kálmán Ghyczy Kálmánnak Bécsbe 

Bakta, 1868. jan. 26. 

Igen tisztelt Barátom! 

Tegnap vett, 23-ról kelt szíves soraidért fogadd köszönetemet, s ne vedd rosz 
néven, ha az általad abban érintettekre nézve elmondom nézeteimet. Igen jól 
tudom, hogy azok - miután a körülmények részletes ismeretével nem bírhatok, 
s későn is érnek hozzátok, semmi horderővel nem bírhatnak, de jól esik azokat 
veled tudatnom. 

Hogy a közös ministeriummal, qua birodalmi ministeriummal érintkeznetek, 
s azt mint ilyent elismernetek semmi esetben nem lehet, abban veled tökéletesen 
egyet értek.1 

Ami a magyar ministereknek2 a delegatioban jelenlétét illeti, abba csak is 
úgy tudnék beleegyezni, hogy tisztán kifejezve legyen, miszerént ez kizárólag azért 
történik, hogy ottan saját álláspontjukat fbifejthessék, mert hogy mint a közös 
ministerek megbízottjai szerepeljenek ott, azt épen helytelennek tartanám, bár 
egészben legjobb lenne hitem szerént, ha ott nem is lennének. 

Végül ami a nyelvet illeti, még az albizottságokban3 sem adnék helyet a 
német nyelvnek. Ez megkönnyítése a paritás kijátszásának, s igen emlékszem 
még Deáknak egy a németek4 ellen gyakran használt argumentatiojára, melyben 
mondá, hogy a germanisatiora leghatalmasabb eszköz lenne ha valaha beleegyez-
nénk, hogy azon testületben részvételre, mely a legfontosabb államügyeket vagy 
azok egy részét tárgyalja a német nyelv tudása szükséges legyen. 

Az orvos most volt itt, sebem gyógyulásával meg van elégedve, talán úgy a 
hét legvégén megszabadulok innen. 

Most isten veled, tarts meg kérlek továbbra is szíves barátságodban, s üd-
vözöld Bécsben levő barátaimat. 
Baktán, J a n 26-kán 868 

igaz tisztelő barátod 

Tisza Kálmán 

/Ms 4852/ 117/ 

1 Az osztrák kiegyezési törvénynek más volt a terminológiája, mint a magyarnak. A közös 
minisztériumokat ők „birodalminak" nevezték és tekintették. A magyar fél a delegáció első üléssza-
kán szembesült először közvetlenül ezzel a ténnyel. A delegáció 5. ülésén Ghyczy Kálmán a balközép 
részéről és Kerkápoly Károly a Deák-párt részéről interpellációt nyújtottak be ebben a tárgyban. 

2 Az Andrássy-kormány minisztereiről van szó 
3 A döntés előkészítés nem a delegáció plenáris ülésein folyt, hanem az egyes bizottságokban. 

Működött ügyrendi, költségvetési és naplóíró bizottság. Ezek saját soraikból albizottságot vagy albi-
zottságokat választhattak az egyes kérdések alapos előkészítésére. 

4 Az osztrákokat érti alatta 
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7 
Tisza Kálmán Ghyczy Kálmánnak Bécsbe 

Bakta, 1868. február 5. 

Igen tisztelt Barátom! 

Bár reménylem, hogy 4—5 nap múlva személyesen fogok veled s veletek a 
szóban levő fontos kérdések felett értekezhetni, bár igen nehéz innen, hol szíves 
tudósításaitok dacára is, minden részletet kellően nem ismerhetek ez annyira 
kényes tárgyakban határozott véleményt nyilatkozhatnom, mindazonáltal, enged-
ve tegnap köszönettel vett leveledben kifejezett kívánatodnak elmondom nézete-
met, nem tekintvén azt azonban magam sem olyannak, mely a személyes érte-
kezések folytán változás alá ne eshetnék. 

Az interpellatiot illetőleg,1 magam is elejitől fogva azon nézetben valék, hogy 
a birodalmi ministérium elnevezésre vonatkozó része annak az igazán lényeges, 
s hogy nincs magyar Közösügyi Minister, az politikai hiba s jele annak, hogy a 
magyar nemzet méltó féltékenységét tekintetre nem méltatják, mi boszantó is 
szomorú is, de egyenesen törvénytelenség benne nincsen, a közös hadügy minister 
pedig, igaz nincsen a törvényben egyenesen megnevezve, de annak felállítása a 
törvény egyéb intézkedéseiből egyenesen következik, a birodalmi minister elne-
vezés azonban, mig egyfelől ignorálása a törvényben használt s egyedül jogosult 
elnevezésnek, addig másfelől csalhatatlan bizonyítéka annak, hogy még ma is az 
egységes birodalomra törekvéssel, ma is azon szándékkal állunk szemben, hogy 
a világ csak is egy osztrák birodalmat ismerjen, melynek Magyarország csak egy 
alárendelt kiegészítő része. 

így fogván fel a dolgot nem tagadhatom, hogy kivált az interpellate erélyes-
sége után, — ha elismerem is, hogy a ministeri nyilatkozat2 szelídítette a biro-
dalmi minister elnevezés hatását — kellemetlenül lepett meg, midőn tegnap előtt 
a lapok távirataiból olvastam, hogy a baloldali tagok is megelégedésüket nyilvá-
níták a ministeri válasszal. 

Határozott nézetet efelett, a levelem elején említetteken kívül azért sem 
mondhatok, mert hétfő jővén közbe, midőn lap nem jelen meg, az indokolást még 
nem olvastam, attól pedig igen sok íugg, de mostani nézetem szerint igen sajná-
lom, hogy legalább egy oly separatum votum3 nem jött létre, a minőt leveled 
szerint te óhajtottál, s nem győzök eléggé csodálkozni azon, hogy barátaink he-
vesebbvérű, a túlzásra hajlandó része is más nézetben vólt, ez részükről — a 
mindig mérsékeltebb nézetűek részéről természetesen nem — nagy következet-
lenség. 

Ismételem azonban, hogy ha az indokolást olvasom, meglehet nem fogok így 
ítélni, de azt hogy ez minden discussio nélkül történt, még akkor is sajnálni fogom. 

A közönség előtt mindenesetre jó vólna ha valaki ez eljárást mielőbb nyil-
vánosan indokolná, mit igénytelen nézetem szerint oly formán lehetne tenni, hogy 
a baloldal látva miszerint jelenléte által, ha céljait el nem érheti is, részint részben 
előnyös magyarázatok előidézésére, részint a helyzet s a létező szándék tisztázá-
sára hathat, a mi pedig szükséges oly célból hogy az országos közvélemény tájé-
kozva lehessen, annyival inkább nem tartotta helyesnek visszavonulni, mert hi-



7 5 8 KOZÁRI MONIKA 

vatásának érzi a budgette tárgyalásánál is az ország érdekeit védeni,s mert azon 
meggyőződésben van, hogy orvoslást szerezni az országgyűlés feladata leend, stbi, 
sttbi. 

A nyelvkérdésre nézve úgy álván a dolog, hogy a többség annak kimondását, 
hogy a küldöttségek is csak magyar nyelven érintkezhetnek megtagadta volna, 
azt hiszem helyes voit e felett vitát elő nem idézni, de azt határozottan óhajtanám, 
hogy a baloldal a küldöttségekben is tagadja meg a német nyelven érintkezést, s 
ha meg nem gátolhatja, ne vegyen az ily tanácskozásokban részt. Várady4 s Ma-
nojlovics5 betegségét valamint a derék Darvas6 halálát is igaz szivemből sajnálom, 
adja isten, hogy az elsőre vonatkozó aggodalmaid azólta eloszlottak légyen. 

Én bár még most is egy jókora sebbel nyakamon, holnap indulok, s ha az 
út nem árt meg — mint reménylem — s a pesti orvosok is úgy nyilatkoznak mint 
az itteni, legfeljebb Vasárnap7 Bécsben leszek, bár az bizonyos, hogy a gyűlések 
idején kivűl folyvást szobámat fog kelleni őriznem, mert sem eléggé kiöltözni arra, 
hogy másfele járhassak nem leszek képes, sem a sok légváltoztatást nem enge-
dendi állapotom. 

Isten veled, magamat szives barátságodba ajánlva vagyok 
igaz tisztelő barátod 

Baktán febr 5-kén 868 
Tisza Kálmán 

/Ms 4852/119/ 
1 lásd a 6. számú dokumentum 1. jegyzetét 
2 Ghyczy és Kerkápoly interpellációja komoly gondot okozott a közös minisztereknek. A kérdés 

megoldásában maga az uralkodó is résztvett, kihallgatásra hívta Andrássy Gyula magyar miniszter-
elnököt. A válaszadásra Andrássyt kérték fel a közös miniszterek. A válaszban kilátásba helyezték, 
hogy intézkednek a probléma megoldására, de ez kiváltotta az osztrák delegáció tiltakozását, akik 
kiálltak a „birodalmi minisztérium" elnevezés mellett. 

3 különvélemény 
4 Várady Gábor /lásd a bevezető tanulmány 24. jegyzetét/ 
5 Manojlovics Emil - balközépi képviselő a delegációban 
6 Darvas Antal a balközép párt tagja volt. A „Hazánk" 1868. febr. 4-i számában jelent meg a 

nekrológja. 
7 1868. febr. 9. 

8 
Tisza Kálmán Ghyczy Kálmánnak Bécsbe 

Pesten, 1868. márc. 15. 
Igen tisztelt Barátom! 

Tegnap reggel midőn megérkeztem, már itt várt Keglevichnek egy levele, 
melyben tudatta velem, hogy ők többen összejővén, őt és Jókayt bízták meg, hogy 
velem beszéljenek, s kért hogy íijam meg hol találkozhatunk. 

Én ennek folytán elmentem tegnap 3-kor Jókayhoz, ezt Keglevichnek is megírván. 
Előbb Jókay volt csak ott, elbeszélte, hogy megbízattak tudatni, hogy ők is 

azt tartják, hogy nekünk törekvésünk nem lehet más mint a delegatio, köz. /közös/ 
ministerium megszűnése és a nemzeti haderő létesítése, — mi hogy nekem prog-
rammom a múltkor fennlevén1 neki mondtam volt — így ha ugyan ti is azon 
véleményben vagytok, egészen együtt és egyek vagyunk s csak az egyesülés mi-
kéntjéről lehet szó. 
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Ezek után én is azt hivém, hogy semmi sincs mi bennünket elválasszon,s 
ki is fejeztem ezen hitemet, megmondva azt is, hogy itt nem párt és párt közötti 
egyezkedésről lehet szó, hanem össze kell jönnünk mihelyt itt lesztek egy confae-
rentiában, s ott megbeszélni a jövő dolgokat, nem említve azt a mi elmúlt, ekkor 
aztán kik egyértelemben vannak együtt maradnak, kik nem lennének azok kiválnak. 

Erre megjött Béla,2 s úgy adá elő megbízatásukat, hogy a programmba azt 
kell kifejezni hogy mi semmi közös ügyet vagy közösen érdeklő viszonyt nem 
ismerünk, mi tisztán a szélsőbal programmja, s mire nézve én kimondtam, hogy 
részemről ahoz soha sem állok, az én alapom a 48-ki törvény, nézetem foglalva 
van a Juniusi programmba s a kisebbségi véleménybe melyet a közös ügyek tár-
gyalásakor beadtunk, én ezek megváltoztatásának szükségét nem látom, de nem 
lehetőségét sem, mert alkotmányos úton tovább menni nem tartom lehetőnek, 
azonban kértem őket, hogy miután a Jókay s a Keglevich előadása között oly nagy 
különbség van, tisztázzák előbb saját nézeteiket, s aztán a további eljárást hagyják 
akkorra midőn mind együtt leszünk. 

Ez röviden az ami köztünk szóba jött, indokaimat egy levél szűk keretében 
nem lehet, de talán veletek szemben nem is szükséges elmondanom, az egész 
azon benyomást tette rám, hogy ők 16-an, — annyin voltak együtt, de circa 36-ra 
számítnak, — magok sincsenek egy értelemben. K. IKeglevicsI azt állítá, hogy 
mindenki azt mondta a mit ő elmondott,csak az öreg Bernáth kívánta hogy a 
48-diki törvényre alapítsák helyzetüket, de ő akkor mindjárt megtámadván azt, 
minthogy azon törvény is közösen érdeklő viszonyokról szól, senki tovább nem 
kívánta, Jókay pedig azt erősítette, hogy igaz ugyan hogy K. IKeglevicsI ott is 
ugyanazokat mondta a melyeket előttem mondott, de hogy azt csak ő mondta s 
a többiek mind azon értelemben voltak melyet nekem ő, az az Jókay előadott. 

Később mondtam is ezek után Jókaynak, kit ezen dolog úgy láttam igen 
elszomorított, hogy amint látom vagy ők is mind különválnak tőlünk, vagy Keg-
levich elhagyja őket is. 

Nem tudom nem nagyon zavaros, nem érthetetlen előadásom? Szeretném 
ha egy kis helyes rajzát adhattam volna a dolognak, mert bár az egész eldöntve 
csak akkor lehet ha ismét mind együtt leszünk, óhajtanám, hogy tudd s tudjátok, 
előre is az itt történteket. Ha te is jónak gondolod talán Bónis, Simonyi, Sonntágh, 
Várady s Ivánkával3 közölhetnéd ezeket, vagy mással is ha jónak gondolod. 

Én holnap reggel megyek a vasúttal, s 19. v. Ivagyl 20-kán okvetlen itt leszek, 
reménylve hogy azután nem sokára találkozunk. 

Isten veled, veletek. 
Pesten Márcz 15-kén 868 

igaz tisztelő barátod 
Tisza Kálmán 

/Ms 4852/120/ 

1 Amikor Tisza legutóbb Pesten volt 
2 Keglevich 
3 Bónis Sámuel, S i m o n y i Lajos, Szontágh Pál, Várady Gábor, Ivánka Imre. Ők a balközép párt 

vezérkarának voltak tagjai. 
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9 
Tisza Kálmán Ghyczy Kálmánnak 

Pest, 1868. márc. 22. 

Igen tisztelt Barátom! 

Szíves leveledet csak itt és csak ma vettem. 
Magam sem szándékozom érdemleges értekezésbe bocsátkozni,1 s midőn — 

mint a múltkor is — el nem kerülhetem hogy valamit mondjak, nagyon tisztán 
kifejezem, hogy az csak egyéni nézetem, s hogy végmegállapodásra csak egy ér-
tekezlet2 vezethet. 

Nem tudom mi benyomást tett reátok a Jókay tegnapi hozzám intézett nyílt 
levele,3 mely engem egészen váratlanul lepett meg. Mai válaszomban4 saját be-
nyomásomat s nézetemet meglehetősen tisztán elmondtam, bár meglennétek vele 
elégedve. Szerettem volna semmit sem válaszolni, de azt a Biharban s Váradon 
történtek után tennem lehetetlen vólt.5 Jókay már ideizent ma, hogy találkozni akar 
velem, mit akar nem tudom, de mindenesetre követni fogom szíves tanácsodat. 6 

Az általad teendőül jelzett nyilatkozatra igazán nagy feszültséggel várok. 
Reménylem sőt hiszem, hogy nem lesz az olyan, mely ismét gyengítené pártállá-
sunkat. Oly nehéz körülmények között tudtunk mindég egy alapon állani, egy 
úton haladni, hogy lehetetlen miszerint most is meg ne értenők egymást. 

Most csak azzal zárom levelemet, hogy hozzon az isten benneteket mielőbb 
Pestre, kérlek mihelyst lehet írd meg, mikor leszel bizonyosan itten. 

Isten veled, üdvözöld többi barátainkat. 
Pest, 22-kén 868 

igaz tisztelő barátod 

Tisza Kálmán /Ms 4852/121/ 

1 Jókaival, Keglevich-csel és „A Hon" körével 
2 A balközép együttes tanácskozása 
3 „A Hon", 1868. márc. 21. 
4 „Hazánk", 1868. márc. 22. 
5 A Bihar megyei balközép nagyváradi értekezlete 
6 Ti. azt, hogy csak akkor tárgyaljanak érdemben Jókaiékkal, ha Ghyczyék is megjönnek 

Bécsből 



FIGYELŐ 

Erényi Tibor 

A MILLENNIUM TÖRTÉNETÉHEZ 

Az 1996-os millecentenárium ráirányította a figyelmet az 1896-os, ezredéves 
ünnepségekre és evvel természetszerűleg a dualizmus korára is. Arra a periódusra, 
amelyben az eddig legsikeresebb magyarországi modernizációs folyamat lezajlott. 
Az ünnepségek jelentőségére az 1896. VII. és VIII. törvénycikk joggal mutat rá.1 

A törvényhozás mindkét háza által elfogadott és az uralkodó által szentesített 
jogalkotás stílusa nem éppen polgári, belőle aligha következtethetnénk a polgá-
rosodás előrehaladására; inkább barokkosan patetikus. A törvényhozás és „sze-
retett népének" hűségéről biztosítja Ferenc Józsefet. Szól az alkotmányos szabad-
ságról, mindenekelőtt pedig az isteni gondviselést illető háláról, majd megállapítja: 
„Szilárd alapjai ezek annak az áldásos összhangnak, melynek ereje a jövendő 
századok biztos haladásának is zálogát képezi." Tudjuk, mit váltott be az 1896 
emberei előtt álló jövő. Alig két évtized múltán kitör az első világháború, újabb 
négy év és összeomlik a kettős monarchia. Főleg, de nem pusztán a háborúvesztés 
miatt. 

Halász Gábor kritikus, irodalomtörténész, aki — ha már politikai alapállá-
sára utalni akarunk — a polgári radikalizmushoz állott közel, a második világ-
háború elején így ír az ezredéves ünnepről: „A millennium körüli magyarság han-
gulata mái- megosztott. A nagyobb rész megújult történelmi romantikával néz 
múltra és jelenre, az ünnepségek, felvonulások színes képében gyönyörködik, s a 
kiállításokban megnyilvánuló teljesítményre büszke. A másik, kisebb rész érzi a 
pompa anakronizmusát, s meglátja az ipari fejlődés árnyoldalait, az agrárválságot, 
a bérkérdést s a szabad verseny veszélyeit; múltra és jelenre egyformán illúziót -
lanul tekint. Intő szavai, cikkei, röpiratok formájában elmerülnek az általános 
ujjongásban; a nemzet ünnepel és nem akar figyelni az ünneprontásra."2 Halász 
az okokat abban látja, hogy „a kapitalizmus búnei megsokasodtak, erényei meg-
koptak", mi több: „a liberalizmus eszménye csődöt mondott". Ami a hazai viszo-
nyokat illeti: „A polgárság kialakulása is nehezebben ment nálunk, mint másutt, 
bár a polgári osztály hiányáról beszélni, mint egy időben divat volt, túlzás lenne".3 

A kor hangulata — ha a 20. század negyvenes éveiről tekintünk vissza rá —, 
valóban elbájoló, nosztalgia ébresztő: az elitkultűra szédületesen magasan szár-
nyal - de a fejlődésnek rengeteg vesztese van és ez aggodalommal tölti el már a 
kortársakat is. 

Halász véleményalkotására kétségkívül hatott, hogy az 1945 előtti időszak-
ban a történelemtudomány és általában a politikai gondolkodás szigorú bírálattal 
illeti a dualizmus korát. Még Szekfű Gyula is — aligha teljesen alaptalanul — a 
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„népi erő pusztulásé"-ról ír, lényegében ugyanazt értve ezalatt, mint ellenfele, 
Szabó Dezső, aki minden rossz forrását a dualizmuskori „álliberalizmusban" és 
„áldemokráciában" látja.4 Szekfű Gyula a konzervatív reformpolitikát kéri a kor-
tól számon, Szabó Dezső pedig a szociális és egyben nemzeti-liberális gondolko-
dást. Az utóbbi pályakezdésétől, az előbbi a harmincas évek végétől megértő a 
szociáldemokrácia iránt. A dualizmus „fezőr" kapitalizmusával azonban sem ők, 
sem követőik sohasem békéltek meg. 

Magára, a millenniumra a 20. századi magyar politikai közvéleményre oly 
erőteljesen ható két személyiség vagy érintőlegesen, vagy egyáltalán nem tér ki. 
(Pillantást vetve ezűttal az 1945 utánra: Bibó István kategorikusan egyoldalú, 
elutasító véleménye közismert.) Némileg más a helyzet a századelő Magyarorszá-
gának egyik „rendhagyó" személyiségével, a „szociális érzékenységű", konzerva-
tív liberálisnak nevezhető Gratz Gusztávval. Gratz alapművében óvakodik az 
egész kor átfogó értelmezésétől. - Arra helyezi a hangsúlyt, hogy az ezredévi 
ünnepségek időszakára a politikai pártoknak sikerült rövid ideig tartó fegyver-
szünetet kötni. (Novemberben már sor került az aligha polgári és európai, Bánfly-féle 
választásokra, amelyeknek hőse nacionalista volt és egyben filoszemita, szocialista-
faló, majd néhány évre rá — már ellenzékben — a szociáldemokraták barátja és 
szövetségese.) Gratz a következő rövid megállapításra szorítkozik: „A millenniu-
mot a nemzet és a király teljes egyetértésben ünnepelték meg. Egy országos ki-
állítás bemutatta azt a nagy haladást, amelyet Magyarország minden téren fel-
mutatott. Valóban ez a haladás ebben az esztendőben érte el a tetőpontját, - innen 
kezdve legalábbis tempója meglassult."5 

A polgári radikális és a szociáldemokrata álláspont hasonlít egymáshoz 
abban, hogy nem óhajtják a birodalom felbomlását, hanem demokratizált formá-
ban való fenntartását. Jászi Oszkár 1918-ban (de még az összeomlás előtt) meg-
jelent művében a dualizmus csődjéről ír és „demokratikus föderalizmust" szor-
galmaz. Tíz évvel később már azt írja, hogy „... nem a Habsburg-birodalom ösz-
szeomlása volt a meglepő, hanem inkább az, hogy a közös állameszme nélküli 
népkeverék, amely az egyes nemzetek kölcsönös gyűlöletére és bizalmatlanságára 
épült, ilyen soká fenn tudott maradni." 

Az egész Monarchiában — szerinte — „az uzsorás kapitalizmussal szövet-
kezett feudális osztályuralom" gátolta a fejlődést. Rudolf trónörökös egyik, való-
ban „modern" levelére hivatkozva Jászi maga is alapvető problémának tartja a 
polgárság gyengeségét és önállótlanságát.6 A szociáldemokraták megértőbbek 1867 
és a dualizmus iránt. „Eddig nem tapasztalt láz fogta el az országot: a vállalkozás 
láza, a pénzforgatás láza, a dolgoztatás láza." Ehhez a külföldi tőkére óhatatlanul 
szükség volt.7 Az 1913-as pártkongresszuson Kunfi nem bolygatja a dualizmus 
jogi kérdéseit, de demokratizálást sürget, amelynek elmaradása veszélybe sodorja 
a történelmi Magyarországot. Leszögezi, hogy a gazdasági és politikai vezető körök 
kormányzata „a szociális és nemzeti elnyomatás kettős igáját rakja az ország nem 
magyar nyelvű népére".8 Ez baljós előjel. (Egyébként Kunfi — és más szociálde-
mokraták is — a fejlődés nyugtázása mellett gyakran mutatnak rá annak szem-
betűnő egyenlőtlenségeire - földrajzi és más tekintetben.) Ellentétben a polgári 
radikálisokkal, a szociáldemokratákat a föderáció kérdései nem foglalkoztatják. 
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Az ezekről szóló elképzelések realitásában kételkednek. Az ausztromarxista nem-
zeti programról (1899) a magyar szociáldemokrácia hallgatott. Megmaradt az „e-
gyenjogúság" elvének rendszeres hangoztatásánál. 

Természetesen voltak a századvégen optimista, a millennium Magyarorszá-
gát kedvező megvilágításban láttató szerzők is. Beksics Gusztáv, a Szilágyi Sándor 
által szerkesztett nagy magyar történetben részletesen és elragadtatással ír 1896 
Magyarországáról. Mindazonáltal ő sem látja felhőtlennek a jövőt. Érdemes idézni. 
,,Mi a művelt nemzetek közösségében és nagy versenyének közepette élünk. Fej-
lődésben lépést kell velük tartani. Jól tudjuk, megpróbáltatások, nagy és nem 
lankadó erőfeszítések várakoznak ránk. Politikai és más kérdések, amelyek má-
sutt máris válságokkal fenyegetnek, nálunk is előtérbe fognak tolulni. Mint tör-
ténelmünk eddigi folyamán, jövőben is készségesen elfogadjuk a polgárosodás 
nemes és megérlelt vívmányait: de ragaszkodunk államunk nagy történeti alap-
jaihoz és ápolni fogunk minden fenntartó erőt, amelyre a múlt tapasztalása rá-
mutat."9 A tízkötetes sorozat befejező kötetének végén olvasható az író és poli-
tikus Jókai Mór Utószava. Míg az ugyancsak kormánypárti Mikszáth Kálmán 
kritikus álláspontja (Új Zrínyiász) közismert, addig Jókai sokak szemében a ro-
mantikus történetek aranyemberének tűnik. Dehogy. Olvassuk csak: „Megoldásra 
várnak a nagy szociális kérdések, amelyek egész Európa alatt (Magyarország alatt 
is) emelgetik a földet, el kell dőlni a nagytőke és a munkásvilág közötti nehéz 
kérdéseknek." Majd a továbbiakban: a szociális és a nemzeti ügy kapcsolatban 
van egymással. Jókai még optimista: valaha voltak vallásháborúk, ma már elkép-
zelhetetlenek; minden kérdést immár békésen meg lehet oldani.10 

Mai olvasó számára furcsa az európai szóhasználatban már akkor is túl-
hangsúlyozottnak számító hódolat, amellyel az uralkodót illették: Bánffy minisz-
terelnök, Beksics, a történész, Jókai, - és szinte mindenki. A dolgot reálpolitikai 
szempontok magyarázzák. Az uralkodó koncepciótlan, de pragmatikus politikus 
volt. A dualizmushoz nem akart hozzányúlni, attól tartva, hogy a cseh, és más 
politikai körök egy része által szorgalmazott reform balul üt ki, s a birodalom 
összeomlásához vezethet. Ekkor már ismert volt az is, hogy Ferenc Ferdinánd 
trónörökös magyarellenes és antiszemita érzelmektől sem mentes; a dualizmussal, 
Magyarországnak a Monarchián belül, szerinte, nagy szerepével nem rokonszen-
vező. Vele szemben mindenképpen indokolt volt az immár „apafigurává" vált öreg 
uralkodót támogatni. A reálpolitikusok tudták azt is, hogy a történelmi Magya-
rország csak a Monarchián belül tartható fenn, - az ország népességének több 
mint felét kitevő, az ezredévi ünnepségeket bojkottáló nemzetiségek erre is figyel-
meztettek. Ez a bojkott baljós jelenség volt. De az volt az a kirohanás-sorozat is, 
amelyet a dualizmus ellen Bécsből elindítottak, és amely a magyar politikai elitek 
által természetesen ismert volt. 

Ugyanakkor még a kifejezetten optimista személyiségek öröme sem volt tel-
jes. Ki merte volna azt indítványozni például, hogy az ünnepségek során nagya-
rányú katonai díszszemlét rendezzenek. Talán bizony a közös hadsereg vonult 
volna fel fekete-sárga zászlókkal és utána a nem túl jelentős „kisegítő" honvéda-
lakulatok, - mint akkoron ezt egy újságíró meg is jegyezte. Természetes, hogy 
problémákat okoztak az önálló magyar külpolitika hiánya és általában a „közös 
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ügyek". Mindenki emlékezett rá, hogy pontosan két évvel a millennium előtt halt 
meg turini számkivetésében Kossuth Lajos és milyen nehézségeket okozott We-
kerle akkori miniszterelnöknek a temetés méltó lebonyolítása. 

Maga Ferenc József, és felesége, Erzsébet is 1896-ban felhősnek látta a jövőt. 
A hatvanhat éves uralkodó érzékelte — mind a Lajtán innen, mind túlnan figye-
lemmel kísérve az eseményeket — a dualizmus érlelődő válságát, Erzsébet pedig 
— Mária Valéria főhercegnő naplója szerint — tényként, s minden sajnálkozás 
nélkül beszélt a már korábban többek által is felvetett témáról: a birodalom aligha 
éli túl az öregedő császár-királyt. A vezető magyar politikusok — elég Wekerlére, 
vagy Tisza Istvánra utalni — semmiképpen sem voltak túlzottan derülátók. In-
kább gondterheltek voltak. 

Ismerve az írók, költők kitüntetett hazai szerepét a társadalomban és a po-
litikában, talán nem haszontalan kitekinteni a millenáris évekre ebben a vonat-
kozásban is. A századvég magyar irodalmának egyik kiváló kutatója, Komlós A-
ladár több munkájában rámutat a kilencvenes évek rossz irodalmi közérzetére; 
Vajda János, Komjáthy Jenő, Kiss József (általában A Hét c. folyóirat köre) és 
mások kapcsán. Komlós a politikus Jókairól és Mikszáthról nem tesz említést, a 
modern magyar irodalomról ír, de tudatában van annak, hogy a legjobb konzer-
vatív írók (elég Kozma Andort és Vargha Gyulát megemlíteni, sőt Justh Zsig-
mondra, mi több, Gyulai Pálra is hivatkozhatnánk) sem lelkesek. Ha olvassa őket 
az ember, nem gondol arra, hogy az írások egy üdvös történelmi folyamatnak 
mintegy a csúcspontján születtek. Ugyanekkor a fin de siècle bágyadtsága, a ma-
gyar tájak ihlette mélabú többnyire hiányzik belőlük. Ennek egyik oka az lehet, 
hogy nemcsak a „közéletből", az emberekből ábrándultak ki (ez egyébként akko-
riban általános európai jelenség volt,) nemcsak az emberi létezés korlátait érzé-
kelték, hanem a mindennapi nyomasztó problémákat is. A versek felsorolására 
nincs szükség, a prózai múvekére (Tolnai Lajos, Ambrus Zoltán, Gárdonyi Géza 
stb.) sem. Annyit azonban megjegyzünk, hogy a fiatal Krúdy Gyula a nagy mű-
vészek éleslátásával szemléli a millennium korának fényeit és árnyait. (Ld. A 
nyomtatott betű c. regényét, amely épp 1896-ban jelent meg és az ezt 1901-ben 
követő, Az aranybánya c. művet.) Az olvasóban az a vélemény alakul ki, hogy itt 
nem pusztán valamiféle kritikáról van szó, hanem ennél többről. Komlós meg-
győző véleménye az „új költészet"-ről, szinte az egész korabeli magyar irodalomra 
vonatkoztatható. „Az új költészet az értelmiség lázadása az elterpeszkedő burzso-
ázia minden érdekfolöttit tagadó, pénzimádó, krajzleros szelleme ellen, és a feu-
dális világból visszamaradt, fojtogató szabályok, előítéletek ellen."11 

A fenti állítással szemben első pillanatban lehetne a polgári radikális-szoci-
áldemokrata szemléletű Komlós egyik hősének, a századvég legnagyobb magyar 
költőjének, Vajda Jánosnak a példájára hivatkozni: Vajda azonban valamilyen sa-
játos polgárosodásra gondolt, olyan társadalomra, amelyben mindenki lehet pol-
gár. Ha a költő nem hal meg 1897-ben, a későbbiek során minden bizonnyal re-
ményvesztetté vált volna. 

Említettük a szinte az egész közvélemény által érzékelt társadalmi feszült-
ségeket. Természetesen ide tartozik a nemzetiségi kérdés kiéleződése, valamint 
az ipari munkásságnak — a modernizáció velejárójaként történő — tömeges meg-
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jelenése; a tőke és a munka ellentéte. Az utóbbit a liberálisok és a szociáldemok-
ratákjoggal elkerülhetetlennek tartották. Az ipari munkásságnak a kormánypárt 
és a mérsékelt ellenzék, de még a Függetlenségi és 48-as Párt sem ígért konkré-
tumokat. Az utóbbi azonban 1896 októberi kiáltványában meghirdette a válasz-
tójog kiterjesztését, az önálló vámterület kivívását, az ipar fejlesztését, majd ki-
mondta: „Kívánunk olyan törvénykezést, mely a földbirtokot mentől több kezekbe 
juttatja. És olyant, mely a munkásosztály sorsát javítsa."12 Az említetteknél to-
vább megy a Katholikus Néppárt. 1895 januári programjában kilátásba helyezi, 
hogy küzd az olyan törekvések ellen, amelyek „a kereszténység szellemével ellen-
keznek" (ld. Wekerle-féle egyházpolitikai törvények) és követeli „a katholikus egy-
házat megillető jogokat és szabadságot". A programon érződik az 1891-es Rerum 
novarumnak, XIII. Leó pápa enciklikájának a hatása. Kimondja: „Pártunk a ki-
siparost és a munkást a nagyiparral és a tőkével való versenyben az állam által 
kívánja az őt megillető védelemben részesíteni. Követeljük a munkaadó és a mun-
kás közötti viszonyok szabályozását és különösen a munkás családi, erkölcsi és 
egészségi érdekeinek a megóvását, továbbá a munkásbiztosítások nagyobb mérvű 
kiterjesztését; a vasárnapi munkaszünetekre vonatkozó [1891-es] törvény szigo-
rítását."13 

Konzervatív részről is voltak, akik szót emeltek az ipari munkások érdeké-
ben. így említhetnénk Asbóth Jánost,14 de hivatkozhatnánk gróf Apponyi Albert 
mérsékelten ellenzéki Nemzeti Pártjára is, amely éppen 1896-os programjában 
munkásvédő törvényhozást szorgalmaz. A nemzeti liberális Pulszky Ágost15 vi-
szont arra a veszélyre hívta fel a figyelmet, amelyet egyes rétegeknek a nyomorba 
hullása jelent; azaz — a mai szóhasználattal — a társadalom kettészakadásának 
veszélyére. 

Az említettek jelzik, hogy a kortársakat, írókat és politikai gondolkodókat, 
politikusokat foglalkoztatták a társadalom meglehetősen erős kritikával szemlélt 
problémái, anélkül, hogy a haladást kétségbe vonták volna. 

Rézler Gyula, a magyar iparfejlődés tárgyilagos, pártrokonszenvektől mentes 
történetírója alapművében részletesen ír a munkásosztály létrejöttének sajátos 
folyamatár-ól; a századvéggel kapcsolatban külön is kiemelve a szakmunkás réteg 
jelentőségét, továbbá azt a tényt, hogy a gyáripar fejlődése károsan hatott ugyan 
a kisiparra, de azt nem szüntette meg, s tartós létezésével a kortársak is számol-
tak.16 A „szakmunkás" a millennium idején még új szó - modern fogalom volt, 
amely emberi és szakmai minőséget jelzett. A szakmunkások a 60-as, 70-es évek-
ben Jelentek meg" Magyarországon. Ami az előzményeket illeti, a reformkor (és 
a korábbi évszázadok) céhlegényei is bizonyos tekintetben szakmunkások voltak. 
Köztudott, hogy milyen szigorú (szinte Európa-szerte azonos) szakmai követel-
ményeknek kellett megfelelniük. A reformkor manufaktúráit előmunkások mű-
ködtették. A céhekben és a manufaktúrákban hiányzott azonban a modern tech-
nika - hiányzott a gép. Az 1867 utáni évtizedekben kezdődő ipari forradalom 
kapcsán ez is megjelent. Csökkent az izomerő jelentősége és megnövekedett a 
hozzáértésé, a szaktudásé. A gépeket ugyanis csak ezek birtokában lehetett üze-
meltetni; a szakmunkásoknak, művezetőknek saját munkájukon kívül a részle-
gükben végzett egész termelési folyamatot is bizonyos értelemben át kellett te-
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kinteniük. Munkakörük szinte „félértelmiségiekké" tette őket. A millenáris Ma-
gyarország több mint félmilliós ipari munkásságának alig 50%-a lehetett szakmun-
kás. Nélkülük leállt volna a termelés. (A „betanított" gépmunkások általában 
nem számítottak szakmunkásnak.) 

Akárcsak az ipart teremtő tőke, ők is többségükben külföldről jöttek, pon-
tosabban „félig külföldről": az Osztrák-Magyar Monarchia nyugati területeiről. 
Németül, csehül, szlovákul beszéltek, de voltak közöttük korábban kivándorolt 
és a konjunktúra hatására hazatérő magyarok. Számos korábban kisműhelyekben, 
manufaktúrában dolgozó hazai (de természetesen nem kizárólag, sőt nem is főleg 
magyar, hanem jelentős részben németajkú) munkás, sőt némely tönkrement mes-
ter is modern szakmunkássá vált. „A nagyipar fejlődése felszívta a vonzási körébe 
könnyebben bekerült kisiparosi rétegeket, melyek részint saját anyagi gyöngesé-
gük, részint az ígérkező kedvezőbb lehetőségek miatt engedtek e vonzásnak. E-
zután az ipartól eddig távol eső társadalmi rétegre, a mezőgazdasági népességre 
került sor."17 A szakmai nyelv — tehetjük hozzá — német volt, akárcsak a szer-
számok nevei. Ha megnézzük a korabeli szakmunkás-névsorokat, szinte kivétel 
nélkül német, cseh, szlovák és persze magyar nevekkel találkozunk. A magyar 
környezetben erőteljesen érvényesült a spontán asszimiláció. 1900-ban az ipari 
munkásságnak már csak 10 százaléka született külföldön. Megfelelő adatok hiá-
nyában csak következtethetünk arra, hogy ez a szám a szakmunkásoknál mintegy 
20 százalék lehetett. Az ekkor megtartott népszámláláskor az ipari munkások 
túlnyomó többsége már magyarnak vallotta magát. A szakmunkások többsége is. 
A kisebb része németnek; még kevesebben csehnek, vagy szlováknak. 

A szakmunkások elsősorban Budapesten és kiépülő elővárosaiban, valamint 
a nagyobb vidéki gócpontokon tömörültek. (Pozsony és környéke, Kassa és Miskolc 
körzete, Temesvár és a resicai iparvidék, a Dunántúl nyugati szegélye, valamint 
Győr és Pécs - a környező szénbányákkal.) Legtöbbjüket a vas- és gépipar (a 
modern hazai indusztrializáció büszkesége), az építőipar, az élelmezési ipar, a fa-
ipar, később a vegy- és textilipar foglalkoztatta - gyárjellegű üzemekben, illetve 
a bányákban. (Gondoljunk a bányamesterekre.) De dolgoztak továbbra is szak-
munkások, „öreg segédek" kismesterek mellett, mint asztalosok, lakatosok, sza-
bók, cipészek, pékek és még sorolhatnánk. S persze a nyomdászat: a szedők és a 
gépmesterek már szinte értelmiségiek voltak. 

A szakmunkások többnyire elvégezték a 4 és 6 osztályos elemit. (Az 1868-as 
XXXVIII. tc.-t, az Eötvös-féle törvényeket a szociáldemokraták és a szakszerve-
zetek nagyra értékelték és magát a minisztert is sokra tartották.) Állandó panasz 
volt viszont, hogy a törvény végrehajtása fogyatékos, főleg az „ismétlő osztály" 
szervezése, tehát a további tanulás biztosítása marad el gyakran. Egyetértettek 
viszont azzal, hogy az 1884. XVII. tc. (Matlekovits Sándor államtitkár alkotása) 
már gondoskodott az intézményesített tanoncoktatás bevezetéséről. (Egyébként 
a törvényt a munkások élesen bírálták amiatt, hogy túlságosan kedvez a munka-
adóknak.) A 3 éves tanfolyam hetente 2 munkanapon 4 órát vett igénybe. (Olva-
sást, fogalmazást, könyvvitelt, számtant tanítottak, vasárnaponként pedig heti 3 
órában műszaki rajzot.) 1896-ban az országban mintegy 500 tanonciskola műkö-
dött - később gyarapodott a számuk. Az oktatók elemi iskolai tanítók, polgári 
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iskolai tanárok, műszaki szakemberek voltak. Akadtak olyan szakmunkások, akik 
elvégezték az „algimnáziumot", a 8 osztályos középiskola első 4 osztályát, sőt 
kivételes esetekben az érettségiig, vagy a 3 osztályos kereskedelmi főiskola által 
biztosított „matúráig" is eljutottak. Legtöbbet a hároméves inas idő alatt az ü-
zemben lehetett tanulni - egy jó „szaki" keze alatt. 

S hol marad az „egyetem"? Volt az érdeklődők számára az is. A 90-es években 
még szokásban volt a „vakolás", a fiatal munkások szakmai ismereteket és is-
meretbővítést szerző „vándorlása". Ez a kettős birodalom nyugati felére, Néme-
tországra, Svájcra, Belgiumra és Észak-Franciaországra irányult. Máshol alig le-
hetett találkozni valcoló magyarországi munkással. Ezeket az utazásokat rend-
szerint a szakszervezetek, illetve a munkásotthonok segítségével bonyolították le. 
Valaki egy kettős, magyar és német nyelvű szakszervezeti igazolvánnyal szinte 
egész Európát bejárhatta. (Gondoljunk Kassák Lajos klasszikus munkájának, az 
„Egy ember életé"-nek első köteteire.) A másik — már valóban főiskolai jellegű 
— képzést a tulajdonképpeni századfordulón induló munkástanfolyamok biztosí-
tották. Ezeken neves polgári radikális tudósok, (maga Jászi Oszkár és Ágoston 
Péter is) valamint értelmiségi szociáldemokraták (Kunfi Zsigmond) oktattak tör-
ténelmet, irodalmat, művészettörténetet, jogot, államtudományt, közgazdaság-
tant, szociológiát, egészségügyet és még sok minden mást. Az, aki a 9-10 órás 
napi munkaidő mellett (6 napos munkahét volt) biztosítani tudta magának az 
időt, nemcsak a fővárosban, hanem a vidéki nagyvárosokban is látogathatta ezeket 
a tanfolyamokat. 

Persze — jóllehet széles körben vélekedtek úgy, hogy a szakmunkások , jól 
keresnek" — az ekkor heti (egyébként nem jelentéktelen) 25-30 koronát kitevő 
szakmunkásfizetések nem biztosítottak túlságosan nagy mozgásszabadságot. Kü-
lönösen, ha figyelembe vesszük az egészségügy-biztosítás fogyatékosságait és a 
nyugellátás karitatív jellegét. (Mindkét kérdésben a szakszervezetek még csak a 
kezdeti lépéseket tették meg csakúgy, mint az ifjúsági és nőmunkás szervezetek 
megalakítását illetően.) Minden negyedik szakmunkásnak a felesége egyébként 
munkavállaló volt s emellett vagy három gyermek anyja. A gyerekeknek legalábbis 
egyikéből némely szakmunkás vagy szakmunkásból lett művezető már értelmi-
ségit akart nevelni. Mindenesetre a szakmunkás az egyletekben, később a „mun-
kásotthonok"-ban megismerkedhetett nemcsak a klasszikus, hanem a korabeli 
magyar és európai irodalommal (valamint a társadalomtudományok irodalmával). 

Ha a szakmunkás megjárta a polgári Európát, letudta a hároméves tanon-
cidőt, tanonciskolát vagy netán négy középiskolát végzett, leszolgálta katona-éveit, 
idegenül szemlélte a millenáris felvonulások megyei bandériumait s a polgárosuló 
ország nagyjait „napkeleti díszben". Még Wekerle, a kiváló közgazdász, a gazda-
tiszt fia is — aki a századelőn további két alkalommal a miniszterelnöki székbe 
került — díszmagyart öltött; igaz, némi öniróniával. De a szakmunkás olvasmá-
nyai alapján, meg élettapasztalatai birtokában a nagyon gazdag embereket akkor 
sem kedvelte, ha nem „napkeleti díszben", hanem frakkban, vagy szalonkabátban 
jártak és az említett nagyurakkal ellentétben prózaibb neveket viseltek. Rendsze-
rint — ismert kocsmáiban szivarozgatva, eldiskurálva — úgy vélte, hogy az em-
lítetteknek valamivel rosszabbul, neki pedig lényegesen jobban kellene élnie. (Leg-
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alább 20-25 százalékkal; úgy, mint a bécsi szaktársainak.) A szakmunkás hűséges 
állampolgár volt, de esetenként politikailag aktív is; védte a saját érdekeit és a-
zokét is, akik nem tartoztak az ő köreibe. Nézzük csak meg a 90-es évek tünte-
téseiről készült fotókat és rajzokat. Azok bizony olykor nagyon dühös szakmun-
kásokat ábrázolnak. (Erre az elkeseredésre a fiatal Ady még Nagyváradon figyelt 
fel.) 

Érdemes elgondolkodni két anekdota-szerű történeten. Mindkettőről a szer-
ző 1960-ban értesült Bresztovszky Ede szociáldemokrata politikus-újságírótól, aki 
viszont a kilencvenes évek egyik szociáldemokrata vezetőjétől, Rády Sándortól 
hallotta azokat. 

Nem sokkal a millennium után — a történetet mások is feljegyezték —, 
báró Bánffy Dezső fogadta a szakszervezetek vezetőjét, Teszársz Károlyt. Rámor-
dult: „A munkások érdekében jár el, de ugyanolyan szalonkabátot visel mint én". 
A szakmunkásból lett „munkásvezér" levette szalonkabátját miközben ezt mond-
ta: „Kegyelmes uram, nekem csak egy szalonkabátom van, de ha irigyli tőlem, 
ezt is Önnek adom." A miniszterelnök elnevette magát. 

S befejezésül. Bizonyos Ferenczy József adta elő a népoktatás ügyét az 1890-
es szociáldemokrata pártkongresszuson. Nos, ugyanő néhány évvel később tanűja 
volt a Nyugati pályaudvar közelében egy balesetnek. Valaki a sínek közé esett az 
akkor már ott csörömpölő, túlzsúfolt villamos nyitott peronjáról. Ferenczy tudta, 
mit kell ilyenkor egy „agitátornak" tennie: bírálta a kormányt, a városi hatóságot 
és a kapzsi vállalatot, mint a halálos baleset okozóját. A mellette álló rendőrtiszt-
viselő ráförmedt: Hallja, ne lázítson. Felírom a nevét. S már vette elő a noteszt 
és az irónt. Нофг hívják? S írta is, hogy „Ferenci". Az agitátor közbeszólt: De az 
én nevemet cz-vel és y-al írják ám! Egyébként újságíró vagyok. A rendőrtisztviselő 
— mindkét állítástól — megenyhült, majd elnézést kért és megjegyezte: tudja 
szerkesztő úr, én is úgy látom, hogy sok mindenben igaza van. 

Mindkét történet felhívja a figyelmet arra, hogy az évfordulót, amely jelentős 
részben a modernizáció, a polgári fejlődés ünnepe volt, milyen hagyományos, a 
tőkés viszonyok kibontakozása előtti módon, historizáló-feudális pompával igye-
keztek megünnepelni. Milyen sokat jelentett még a társadalomban, az emberek 
életében a származás, a nemes elődökre utaló „cz", vagy az „y" a névben, amely 
bizonyos garanciát jelentett arra, hogy az illető családja „nemzetfenntartó" sze-
repet töltött be. Ami Bánffy és Teszársz esetét illeti, az jellemzi a vezető politi-
kusokjelentős részének „munkásképét", sőt azt a demagógiát is, amelyet a „mun-
kásvezérek"-kel kapcsolatban űztek. Az ilyesféle dolgok nemcsak egy francia, de 
egy berlini vagy bécsi polgár számára is nehezen voltak érthetőek. 

Kétségkívül az ipari munkások a modernizáció szülöttei voltak (akárcsak 
számos más társadalmi réteg), bizonyos értelemben (szakmunkások) kedvezmé-
nyezettjei, de nagy tömegükben (pl. betanított munkások) kárvallottjai. 

A szociáldemokrata párt a német és az ausztriai szociáldemokraták mérsé-
kelt irányvonalát követte, bár — s ez éppen a kilencvenes években vált világossá 
— nem rendelte alá magát az említett pártoknak. Az MSZDP történelmi irány-
vonala az évszázad végére alakult ki; belső ellentétek, küzdelmek, személyi konf-
liktusok árán. Már a millennium idejére világossá vált, hogy a párt a kapitalizmus 
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meghaladását távlati feladatnak tekinti és elsődlegesen polgári demokratikus tö-
rekvései és szociálpolitikai elvárásai kieszközlésére sztrájkokkal, tüntetésekkel 
való, de békés kikényszerítésére törekszik. (Éppen ez váltotta ki a Bánffy-kormány 
eladdig példátlan megtorló intézkedéseit.) 

A párt — korábban gyakran elmarasztalt — mérsékelt politikai vonalára 
Rézler külön is felhívja a figyelmet. Interpretálja a Népszava 1890. 46., és 1891. 
1. sz. alapján a párt céljait: „A párt hivatalos lapjában, a Népszavában nyilvání-
tották ki, hogy a szocializmus nem törekszik a magántulajdon eltörlésére, csak a 
termelési eszközöket akarja köztulajdonba vétetni, a termékek a vevő tulajdonát 
képezik. (Ez így van; lényegében a személyi tulajdon meghagyásáról van szó, de 
nemcsak erről. A pártprogramok — Európa-szerte — soha sem konkretizálták, 
milyen határok között képzelik el a köztulajdonba vételt. - E. T.) Hogy a szocia-
lizmus nem akar osztani, ugyanis az osztással semmit sem lehet elérni; miután 
a legközelebbi órákban a régi egyenlőtlenség ismét kezdetét venné. Hogy a szo-
cializmus nem akar mindent egyenlővé tenni. Hogy a szocializmus nem akarja a 
vallást tiltani. Hogy a szocializmusnak nem célja a házasság intézményének ;z 
eltörlése és a szabad szerelem törvényesítése. Hogy a szocializmus nem kívánja 
a kényelmet alább szállítani és a szépművészetek fejlődését megakadályozni, 
végül, hogy a szocializmus nem akarja a birtokos osztályt a nem birtokos javára 
megrövidíteni; mert a szociális kérdés nem osztály, hanem kulturális probléma." 
(Az utolsó mondat valóban a „megnyugtatást" szolgálja, bár a századvégen több-
ször is feltűnik — átfogó értelemben — a „kulturális probléma" kifejezés, amelyen 
mindenki azt érthetett, amit akart.) 

A szociáldemokráciának nyilvánvalóan a millennium ügyében is állást kellett 
foglalnia és ezt meg is tette. A pártsajtó már 1895 végén foglalkozik a millenni-
ummal. A cikk egyértelműen jelentősnek minősíti az évfordulót és azt a fejlődést, 
amelyet az ország megtett. Majd következik az a megállapítás, amelyre a szoci-
áldemokraták az események méltatása mellett többször is visszatértek. „Nem 
lehet azon csodálkozni, hogy a magyar köznép, ez az igavonó társadalmat és nem-
zetet alkotó népréteg, bizonyos idegenkedéssel viseltetik az ezeréves emlékünnep 
iránt. Hiszen úgy irányították az ország ügyeinek fejlődését, hogy van egy kis 
része a nemzetnek, mely minden tekintetben bővelkedik a boldogság összes ne-
meivel, míg a nemzet nagy többsége keserves harcokat kénytelen folytatni a min-
dennapi kenyérért. És daczára annak, hogy az egyetemes magyar hazáról, az e-
gyetemes nemzetről van szó, mégis azt kell látnunk, hogy a nemzet nagy több-
ségét, éppen a munkálkodó, a magán és közvagyont szerző proletárokat zárják ki 
azon jogokból, melyek közös szerzeményét képezik az egyetemes magyar nemzet-
nek." Majd a továbbiakban a jellegzetes szociáldemokrata vélemény: „A magyar 
nemzet ilyeténképpen van osztályokra bontva, nem örvendezhet, nem vigadozhat 
együtt. Ilyen eredményt a honfoglalók és honalapítók nem remélhettek, nem vár-
hattak."1 8 Az 1896. január 10. szám Programot a millenniumra c. vezércikke már 
— az említettek alapján — azt javasolja, hogy a munkásság maradjon „tüntetőleg 
távol" az ünnepségektől és helyette május l-jén lépjen fel politikai és gazdasági 
jogaiért. Az 1896. április 24-én, az Új Népszavában megjelent Ezredéves szaba-
delvúség c. cikkszerzői árnyaltabban fogalmaznak. Kinyilvánítják, hogy a szociál-
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demokraták az ezredéves ünnepségek kapcsán rendezett kiállítást „mint a saját 
tevékenységük vívmányát üdvözlik". Majd — a korábbi elzárkózást némileg mó-
dosítva — a lap szerkesztői a következőket írják. „Megírtuk és nyomattuk, hogy 
habár nincs semmi okunk a vigadásra, mégis, mint történelmi szerepét a népek 
életében föl tudjuk fogni és méltányolni az ünnep nagy jelentőségét." Habár az 
uralkodó osztály a hazát „mint fejőstehenet tartja kezében, a szociáldemokraták 
megkülönböztetik a haza iránti fogalmat a sáp után rajongó percentes hazafiak 
patriótaságától". A cikk élesen antiliberális hangütését motiválja, hogy Rudnay 
Béla budapesti rendőrfőkapitány megtiltotta, hogy 1896 május l-jén tüntető gyű-
lésre és felvonulásra kerüljön sor. Ez a kormány intencióit kifejező tilalom valóban 
sajátos szemléletre mutat, megalapozatlan félelemre - aligha vitathatóan provo-
káló jelleggel. 

S itt, mielőtt továbbmennénk, egy kérdést fel kell vetni. Mi volt a szociál-
demokraták véleménye a soknemzetiségű Magyarországról és arról, hogy a nem-
zetiségi elitek bojkottálták a millenniumot?19 A szociáldemokrata vezetés ebben 
az ügyben nem nyilatkozott meg, mint ahogyan (ekkor még) nem szólt az ország 
soknemzetiségű jellegéről és az ebből következő problémákról sem. Megmaradt 
annak hangoztatása mellett, hogy mind a magyarok, mind a nemzetiségiek túl-
nyomó többsége elnyomott, a nemzetiségi elit semmivel sem jobb, mint a magyar; 
a nép félrevezetésére és becsapására törekszik. Az Osztrák-Magyar Monarchia 
létjogosultságát és a történelmi Magyarország területi integritásának elvét kép-
viselve nem volt különösebben antidinasztikus sem. Ferenc Józsefet általában 
nem tartotta a magyar politikusoknál rosszabbnak és — bár az messze elmaradt 
az általános titkos választójog szociáldemokrata követelésétől — méltányolta az 
1896-os ausztriai választójogi törvényt, amely lehetővé tette a szociáldemokrácia 
még szerény, de azért nem jelentéktelen parlamenti képviseletét. Maga az ural-
kodó sem volt ekkor már a Viktor Adler vezette ausztriai párttal szemben eluta-
sító. „A szociáldemokrácia azért állt érzelmileg közel a császárhoz, mert nemzetek 
feletti mozgalom volt."20 A szeparatista törekvések csak a 20. század elején tudtak 
érvényesülni. A nemzetiségi politikusokkal való kapcsolatoktól a szociáldemokra-
ták, azok jelentős részének magyarellenességgel ötvözött antiszemitizmusa miatt 
is ódzkodtak; meg amiatt is, mert — bizonyos tekintetben — vetélytársat láttak 
bennük. A 19. század utolsó évtizedében még nincs nyoma annak, hogy belátták 
volna Jászi Oszkár 20. sz. eleji kitűnő megállapításának érvényét: „Vagyis a hely-
zet úgy áll, hogy az összes magyarországi népek közös szociális sérelmeihez spe-
ciális nemzetiségiek is járulnak. És épp ez a plusz alkotja a nemzetiségi kérdést."21 

Minden bizonnyal közrejátszott az is, hogy a nemzetiségi politikai körökkel léte-
sített kapcsolat eleve megakadályozta volna a pártvezetőséget a vezető magyar 
politikai erőkkel való politizálásban; olyan tehertételt jelentve, amelyet a mozga-
lom nem vállalhatott. A vezetők ismerték a II. Internacionálé 1896 nyarán tartott 
londoni kongresszusának határozatát, mely szerint „A kongresszus kijelenti, hogy 
támogatja a nemzetek teljes önrendelkezési jogát."22 Ebből azonban nem vont le 
Magyarországgal kapcsolatos konkrét következtetéseket. 

Utalni kell — hiszen a kilencvenes évekről van szó — arra a közismert 
tényre, hogy a korabeli szociáldemokrácia az agrár-problémával nem tudott meg-
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küzdeni. A magyarországi agrárszocialista mozgalmak és az ellenükben kifejtett, 
több esetben is vérontásra vezető hatósági erőszak sokoldalúan megvilágított 
téma.23 Az a tény, hogy a — részben színmagyar lakosságú területeken lezajló — 
mozgalmakban a szociáldemokratáknak nagy szerepük volt, mint ahogyan az is, 
hogy az agrárszocialisták elkanyarodtak a szociáldemokráciától. (Ez vezetett a 
kilencvenes évek végén Várkonyi István és Mezőfi Vilmos kizárására az MSZDP-
ből.) Mindenesetre az említett, az ország területének számottevő részére kiterjedő 
mozgalmak és a sokszor ellenük vezetett fegyveres akciók „rosszul jöttek", - ár-
nyékot vetettek a millenniumra és ezt a közvélemény érzékelte is. 

A megválaszolatlan — a publikált és a kéziratos memoárokban, levéltári 
anyagokban is érintett — problémákról szólva meg kell említeni, hogy a szociál-
demokrata pártban nem volt prezidiális rendszer, „vezér" sem volt, teoretikus 
sem. (A pártelnöki, illetőleg pártfőtitkári tisztség a századforduló magyar szoci-
áldemokráciájában nem létezett, elvben kollegiális irányítás működött. Bresz-
tovszky Ede már említett emlékezésében ezt — Weltner Jakabra hivatkozva — 
azzal indokolta, hogy a túlságosan nagy hatalom, de néha még a kisebb is — a 
történelem tanúsága alapján — alkalmas arra, hogy még jóindulatú és tehetséges 
embereknek is elvegye az eszét, zsarnokot formáljon belőlük.) 

Néhány korabeli vezetőről már volt szó. Feljegyzendő még Bokányi Dezső, 
a neves népszónok és Jászai Samu központi szakszervezeti titkár, valamint a sze-
gényparasztokat szervező Csizmadia Sándor neve. Valamennyien jó politikai ér-
zékű emberek voltak, fáradhatatlanul dolgoztak, de elméleti munkára sem hajla-
muk, sem lehetőségük nem volt. Ez a helyzet csak a 19. sz. utolsó éveiben válto-
zott, Weltner Jakabnak és — főleg — Garami Ernőnek a vezetésbe való bekap-
csolódásával. 

A szociáldemokrata vezetésnek a kilencvenes években is szembe kellett néz-
nie a már 1868-tól jelentkező problémákkal: kormánypárt (Szabadelvű Párt) vagy 
ellenzék (Függetlenségi Párt). Inkább az utóbbit preferálta ellenzékisége és rela-
tíve demokratikusabb társadalmi bázisa miatt; és amiatt is, hogy az annyira ó-
hajtott és valóban fontos reformok (választójog, egyesülési és gyülekezési jog stb.) 
szószólói a függetlenségi képviselők voltak. Ugyanakkor a függetlenségiek „meg-
alkuvó politikájának", az eszme és a gyakorlat közötti ellentmondásnak a kritikája 
a szociáldemokrata sajtó kedvelt témája volt. 1895 nyarán a pártvezetőség joggal 
tette szóvá, hogy a függetlenségiek nem léptek fel az agrárszocialista mozgalmak 
felszámolására irányuló, az Alföld jelentős részére érvényes kivételes állapotok 
kihirdetése ellen; ha állampolgári jogokról van szó, akkor pedig „a márciusi ha-
zafiak" hallgatnak. S most következik az a megállapítás, amely már nem a köz-
ismert szólamokat tartalmazza, hanem bizonyos politikai realizmusra utal. „Nem 
habozunk kijelenteni, hogy barátai volnánk a független Magyarországnak, mert 
tudjuk, hogy egy független országban a nép akarata inkább érvényesül, mint olyan 
országban, amelyet bizonyos tekintetben egy külállam elhatározása is befolyásol. 
Mi hát hívei volnánk a független Magyarországnak, mert abban a reményben 
élünk, hogy egy független országban könnyebb lenne az igazi hazaszeretetet ér-
vényesíteni. Igazi hazaszeretet szerintünk pedig csak az lehet: egyenlően függet-
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lenné, szabaddá, politikailag és gazdaságilag önállóvá tenni az országnak minden 
polgárát."24 

Lényegében az említettnek megfelelően zajlott le az 1896. április 21-i nép-
gyűlés, amelyen a szociáldemokrata párt a következőképpen foglalt állást: „Alta-
lános ipari és politikai szempontból nem ellenzi Magyarország önálló vámterüle-
tét, de kizárólag ama biztos feltevésben, hogy az önálló vámterület által emelkedő 
állami bevételek útján, kapcsolatban a fokozatos jövedelmi adó behozatalával, az 
állam meg fogja szüntetni a munkásosztályt oly indokolatlanul megterhelő köz-
vetett adókat, de különösen az élelmiszerre vetett fogyasztói terhet fogja töröl-
ni."25 

1896-ban a millennium kapcsán már konkrét álláspontot kellett kialakítani. 
Erről a pártvezetőség 1896. február 4-i ülésén állást foglalt.26 A millenniumi 
ünnep „kultűrünnep", amelyen mindenkinek részt kell venni. A munkások rész-
vétele kiváltképp kívánatos, „a szociáldemokrata párt nem romboló, hanem haladó 
párt." Itt is utalás történt azonban a munkások jognélküliségére. Feltehetően a 
döntés nem nyugtatta meg a kormányt, amely tisztában volt vele, hogy sok szem-
pontból „rendhagyó" intézkedései szociáldemokrata körökben nagy felháborodást 
keltettek. A hatalom el kívánta kerülni, hogy a szociáldemokraták megzavarják 
a millenniumi ünnepséget, a szociáldemokraták pedig ennek fejében a hatósági 
szigor enyhítését kívánták. Az ügyben a kormányzat és a pártvezetőség, közvetítők 
révén, kapcsolatba lépett egymással. A helyzetet nehezítették a különböző letar-
tóztatások, a szociáldemokratákat sújtó kitoloncolások, erőszakoskodások, ame-
lyek — a millenniumtól függetlenül is — feszültségre vezettek. A kormány azon-
ban tartott tőle, hogy az ezredévi ünnepségek megzavarására is sor kerülhet. A 
közvetítőként működő függetlenségi Eötvös Károly író-politikus révén ezért meg-
üzente Rádynak és munkatársainak, hogy ha a munkások az ünnepségek idején 
békén maradnak, mintegy felfüggeszti a szociáldemokraták üldözését, nem vezet 
be országszerte kivételes állapotot. Ezek után az 1896 február 26-i budapesti szo-
ciáldemokrata népgyűlés napirendjére tűzte a millennium ügyét. Az előadó, Rády 
Sándor a már ismertetett újságcikkek szellemében beszélt. Az ünnepséget jelentős 
eseménynek minősítette. Sőt, kívánatosnak tartotta, hogy az országos kiállítást 
a munkások látogassák. Ennek fejében választójogi reformot, egyesülési és gyü-
lekezési szabadságot, az alföldi kivételes állapotok megszüntetését kívánta. Külön 
kiemelte az országos szakszervezeti hálózat kiépítésének tervét, amely ez időben 
a szociáldemokrata politika előterében állott. A mérsékelt hangú beszéd azonban 
a hallgatóság egy részének nem tetszett; a közbekiáltásokra hivatkozva a jelenlévő 
rendőrtiszt feloszlatta a gyűlést.27 Ez azonban nem változtatta meg a pártveze-
tőség magatartását. A közelgő május elsejét illetően kompromisszum született. 
Rudnay főkapitány a tüntető felvonulást és a gyülekezést betiltotta, a május elsejei 
jelvények viseléséhez és a zuglói Sörcsarnokban megtartandó ünnepséghez azon-
ban hozzájárult. (Az említett tilalom ellenére a fővárosban és országszerte is voltak 
kisebb tüntetések.) S. Vincze Edit monográfiájában kimutatta, hogy a pártban 
lévő radikális elemek elégedetlenek voltak és idézett abból az általa felkutatott 
röpiratból, amelyet a radikálisok a kiállításon dolgozó munkások között osztogat-
tak. „Ezen május elsejét — olvasható a Kiáltványt közlő röpiratban —, melyet a 
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magyarországi burzsoázia mint egy ezredév befejezését ünnepli, mi is ünnepelni 
akarj lik, mint egy új ezredév kezdetét." 

Május 2-án megnyitották a millenáris kiállítást, 10-én (vasárnap) azonban 
a fővárosban — hazai viszonylatban — súlyos incidensre került sor. Magyarázat-
ként ehhez megjegyzés kívánkozik. Az Osztrák-Magyar Monarchiát — többek 
között — az különböztette meg keleti és déli szomszédaitól (de még bizonyos 
mértékben az akkor liberális - szabadkőműves vezetésű Franciaországtól, Belgi-
umtól és Olaszországtól is, hogy a kettős birodalomban nem volt „szokásos" sztráj-
kolok tömegeibe belelőni, a fegyveres erőket gyakorta belső karhatalmi célokra 
igénybe venni stb. Ami Magyarországot illeti: a hatóságok különbséget tettek min-
denekelőtt a főváros (kisebb mértékben más városok) és a vidék, a falvak között. 
Vidéken (bár nem oroszországi vagy balkáni mértékben), de számos esetben el-
dördültek a fegyverek. Itt a hatóságok (csendőrség) általában „idegesebb" volt, 
mint a főváros rendőrsége. A nagybirtokot célba vevő törekvések (persze nem a 
tudományosság, hanem a tömegmozgalmak szintjén) főbenjáró bűnnek számítot-
tak. Az agrárszocializmus éppen ezért sokkolta a közvéleményt. Esetenként azon-
ban a főváros rendőrsége is „elvesztette a fejét", tekintet nélkül a bel- és külföldi 
visszhangra. Ez történt azon a bizonyos vasárnapon is. A Danubius-gyár rendezett 
sorokban felvonuló munkásait és a hozzájuk csatlakozott járókelőket a Kerepesi 
úton (a mai Rákóczi úton) a Luther utca táján megrohanták a kardlapozó rendő-
rök. (A kardok alkalmazása — erre egyre gyakrabban sor került — veszélyes volt; 
súlyos sebesülésekre is vezethetett, még akkor is, ha nem éllel használták.) Most 
viszont a kímélet elmaradt, sokan megsebesültek, köztük „nadrágos emberek" is. 
A dulakodás a Népszínház (a későbbi Nemzeti Színház) környékére is kiterjedt. 
A vágásos sebesülések következtében „vér folyt". A felvonulók nem éppen barát-
ságos kiáltozásai mellett az is kiváltotta a rendőrség haragját, hogy vörös zászlót 
vittek a néhány ezres tömegben, jóllehet a rendőrség ezt megtiltotta. (Meg is 
jegyezte egy „cinikus" zsurnaliszta: Nem jó dolog sem a nemzeti trikolórt, sem 
a vörös zászlót hordozni. Vittek volna fekete-sárga lobogót, akkor a rendőrség 
biztos nem mert volna beavatkozni.) Vagy ötvenen megsebesültek. Életveszélyesen 
senki sem. Néhány tüntetőt „csak" megvertek a rendőrök.28 

„Nem nagy ügy" - mondhatnánk. Csak éppen a főváros szívében, a mille-
náris ünnepségek csúcspontján történt az atrocitás; azt követően, hogy a szociál-
demokraták valóban igyekeztek a hatóságokkal előzetesen megegyezni. Ez ma-
gyarázza, hogy az események a sajtóban nagy vihart kavartak. A lapok jelentős 
része élt is a sajtószabadság adta lehetőségekkel. Nemcsak a szociáldemokrata 
sajtó háborodott fel. 

A függetlenségi orientációjú lapok nem voltak „rendőrbarátok", többször az 
ő tüntetőik is szenvedtek a brutalitástól. Tehát tiltakoztak. (Maga Kossuth Ferenc 
is, aki nem volt „tömegember", idegenkedett mindenfajta tüntetéstől, megrökö-
nyödött a vörös zászló láttán.) A politikai katolicizmus lapjainak újságírói számára 
az egyházpolitikai törvényeket tető alá hozó „liberális-szabadkőműves" Bánffy 
és a szociáldemokraták egyaránt ellenszenvesek voltak. A hivatalnokok, értelmi-
ségiek, kereskedők és módosabb polgárok által is olvasott, nemzeti liberálisnak 
és kormányközelinek nevezhető Pesti Hírlap tehetős olvasói azonban nyilván el-
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képedtek, amikor körúti bérházuk első emeleti, középütt erkéllyel is ellátott la-
kásában, vagy vidéki kúriájuk verandáján kézbe vették az 1896. március 13-i szá-
mot és elolvasták a vezércikket. Itt olyan stílussal, szókimondással találkoztak, 
amely a Népszavában sem volt túlságosan gyakori. (A cikket „P" betűvel szig-
nálták. A szerző dr. Pollák Illés, liberális-szabadkőműves jogász és publicista, az 
Országos Ugyvédszövetség megalakítója volt, aki 1902-ben Erősek és gyengék cím-
mel kötetet publikált a társadalmi visszásságokról.) Pollák az ország fejlődését 
elismeri, de ezt követően szokatlan indulattal kel ki. „De ki gondol a népre más, 
mint a rendőr?" Pedig az eredmények a munkások keze munkáját dicsérik. S 
általában is „aki a tudás fájából evett, nem való a paradicsomba" - céloz az ér-
telmiségre. Ezután jön a „populista" érvelés. „Mert a haza és ennek örömei az 
uraké és a pénzé. Aki nem úr, vagy aki pénzzel nem győzi, az kívül marad a 
hazán, épp úgy, mint ennek örömein." Nincs egy olyan nap, amikor a kiállítás 
ingyenesen látogatható lenne. „Még a hagyományos népünnepet sem rendezték 
a kívül rekedtek részére és azt a bizonyos hazafias ökröt sem sütik meg számára, 
pedig ha ezt megteszik s május 2-án megsütik a marhát, ki tudja, talán más 
fordulatot vesz a vasárnapi népgyűlés." Kossuth Ferenc fejére idézi, hogy nemrég 
éppen ő mondta: „vannak iparszerű rettegők a politikában". íme, egy dühös szo-
ciálliberális a millennium idején, akinek ráadásul a Szabadelvű Párt egyik oszlopa, 
Légrády Károly helyet ad a lapjában.29 Nem meglepő, hogy a lap május 14-i szá-
mában közli Sima Ferenc és Visontai Soma függetlenségi képviselők interpelláci-
óját a tüntetés ügyében. „A karzati hallgatóság szinte beleszédült a sok válogatott 
gorombaságba, a közbeszólásokba, a rendre utasításokba, melyek ezt a két inter-
pellációt és a miniszteri választ kísérték." 

A szociáldemokrata vezetés és az elsősorban mögötte álló szakmunkásréteg 
csalódottan vette tudomásul, hogy a Bánffy-kormánnyal nem sikerült modus vi-
vendit létrehozni. Joggal, hiszen mérsékletben nem volt hiány A Népszava 1899. 
május 26-i számában (Demokrácia és szociáldemokrácia címmel) világosan kör-
vonalazta a kilencvenes évek szociáldemokrata taktikáját. A valószínűleg Garami 
Ernő tollából származó írás részben Friedrich Engels utolsó (a kilencvenes évek-
beli) munkáinak gondolatmenetét követi, erős kautskyánus hangvétellel, de nem 
kategorikus elutasítással Bernstein iránt, egyben bírálva a liberálisokat is. „Nincs 
demokratikusabb, nincs igazabb reformpárt, mint mi. Aki demokrata akar lenni, 
aki reformokat akar követelni, annak hozzánk kell csatlakozni." Az igazi reformok 
következetes akarása mintegy forradalmiság. De igazi demokrácia kapitalisztikus 
viszonyok közepette nem lehetséges. 

Az MSZDP már 1896-ban űgy foglalt állást, hogy hajlandó együttműködni 
mindazokkal a pártokkal (a Katholikus Néppárttal is), amelyek programjában az 
általános választójog szerepel. Az előkészítő értekezleten azonban Vázsonyi Vilmos 
ellenezte a Néppárttal való együttműködést és a függetlenségi párt zöme — le-
számítva az Ugrón Gábor-féle szakadárokat — sem mutatott nagy érdeklődést az 
egységes fellépés iránt, amelyre, ilyen körülmények között, nem is került sor. A 
szociáldemokraták és a liberálisok kapcsolata sajátosan alakul. Az előbbiek rész-
ben bírálják, esetenként kétségbe vonják a Szabadelvű Párt, illetve a kormány 
hagyományos nemzeti liberalizmusát. Van arra is eset, (pl. Wekerle miniszterei-
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nöksége idején), amikor elismerőleg szólnak róla. A fiatal Vázsonyi aránylag jóin-
dulatú kritikát kap, bár Bernstein liberális értékelését elvetik. Gelléri Mór köz-
gazdásznak, a millenniumi kiállítás titkárának, az Országos Iparegyesület igaz-
gatójának korszerűnek mondható, a szociális szempontokat sem nélkülöző libe-
rális nézeteit viszont élesen támadják.30 

A kormány politikája — a későbbiekben — a szociáldemokrata vezetésben 
megerősítette a függetlenségiekkel való együttműködésre irányuló törekvéseket; 
különös tekintettel az 1897-ben lejárt „treuga dei"-re, a parlamenti obstrukció 
megkezdődésére és a gazdasági kiegyezés esedékes meghosszabbítására, illetve az 
önálló vámterület kérdésére. 

Az 1897. december 26-i népgyűlést a függetlenségiek és a szociáldemokraták 
a kölcsönös (hagyományos) bizalmatlanság légkörében, eléggé nehezen megszer-
vezték, hogy azt maguk a szociáldemokraták rövid időn belül — a függetlenségi 
őszintétlenség és más „praktikák" miatt — fel is oszlassák. Ezt megelőzően a-
zonban Pfeifer Sándor szétosztotta a pártvezetőség határozatát, mely Kossuth 
Ferencet „kétszínűséggel" vádolta. A javaslat érdemi része a következőképpen 
hangzik: „Tekintettel arra, hogy Magyarország gazdasági önállósága szakszerűen 
maga után vonja Magyarország ipari állammá leendő alakulását, tekintettel to-
vábbá arra, hogy csak magas fokra fejlődött ipari államokban képződhetik izmos 
és céltudatos munkásosztály, és így Magyarország gazdasági függetlensége a ma-
gyarországi munkásság sorait is erősítené, - ennek a szociáldemokrata párt is 
híve, ha kellő szociálpolitikával és általános választójoggal egészül ki.31 (A „gaz-
dasági függetlenség" az önálló vámterületet jelenti.) 

A szociáldemokrácia Bánfffy bukását és a diplomatikus Széli Kálmán kor-
mányra kerülését, a „Törvény-Jog-Igazság" jelszavát, azt a „stílusváltást", ame-
lyet ez kifejezett, óvatos reménykedéssel fogadta. (Nemde, maga az új miniszte-
relnök mondotta: az élet - kompromisszum.)A politikai kudarcokból azt a követ-
keztetést vonta le, hogy meg kell erősödnie, növelnie kell tömegbázisát, elsősorban 
a szakszervezeti mozgalom fejlesztése révén. Erre azért is szükség volt, mert a 
kilencvenes évek sztrájkjainak zöme a nem kielégítő szervezés miatt kudarcot 
vallott. Kiváltképpen a gyári munkásság körében végzendő szakszervezeti tevé-
kenység vált nehéz és fontos feladattá. Jászai Samu mindezekről szólva nem mu-
lasztja el megjegyezni, hogy a Bánffy-kormány szakszervezetekkel kapcsolatos po-
litikája radikálisan eltért a tőlünk nyugatra elhelyezkedő országokétól. Jóllehet 
már 1898 elején hozzáfogtak a Szakszervezeti Tanács létrehozásához, ez csak 
1899-ben járt sikerrel. (Ekkor közel 24 ezer volt a szervezett munkások száma, 
hogy a századelő rövid gazdasági válsága és az ezzel járó visszaesés után gyorsan 
emelkedjék.) Jászai a millenniumról keserűen ír, megjegyezve: 1896-ban „drágult 
minden, csak a munkaerő lett rosszabbul fizetve, mint a kiállítás előtt".32 Kitűnik 
a könyvből: általában milyen nehéz az emberekkel az egyéni érdekérvényesítés 
és a kollektivitás, a szervezkedés fontosságát megértetni. Mindazonáltal nemso-
kára már nő- és ifjúmunkás egyletek, kulturális és sport szervezetek alakultak. 

1896 és általában a kilencvenes évek története (is) az események, folyama-
tok, személyiségek sokoldalú elemzésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Le-
hetőleg nemcsak társadalomról, országról, nemzetekről indokolt beszélni, hanem 
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azokról a rétegekről, emberekről is, akik a maguk politikai, gazdasági vagy kul-
turális aktivitásukkal, az esetek többségében pusztán mindennapi életükkel az 
összesség különböző „alanyait", nyerteseit vagy veszteseit alkotják. S hogy derű-
sen fejezzük be eszmefuttatásunkat, hadd hívjuk fel a figyelmet a korabeli még 
kormánypártian is kritikus élclapok üdítő vagy nem is mindig üdítő újraolvasá-
sára.33 

Az előző „magyar századvégen" alighanem a markáns siker, valamint a jövőt is 
formáló, a jövőre ugyancsak kiható potenciális válság elemei együttesen voltak jelen. 
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Makkay János 

AZ ELSŐ ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS A HONFOGLALÁSRÓL* 

A Kárpát-medence elfoglalása Árpád népe és hadserege által évekig tartó 
eseménysor volt. A múlt század végén csak az egyszerűség kedvéért döntöttek 
tudósok és politikusok egyetlen időpont mellett. Hosszas tanakodások miatt ki-
futottak a felkészülési időből, és ezért választották ki 896-ot 892, 894 vagy 895 
helyett a magyar honfoglalás évének, amit azután az 1896. évi VII. törvény rög-
zített. Maga az esemény és az évforduló, 896 és 1896 mindörökre szimbólummá 
vált: a magyar etnogenezis ama sorsváltó pillanatává, amely közvetlen előzménye 
a keresztény magyar állam megalakulásának kerek száz évvel később. 

Természetes, hogy függetlenül az új és újabb tudományos eredményektől, 
(amelyek részben vagy teljesen megváltoztathatják Árpád honfoglalásának idő-
pontját) 896 jelentősége változatlan fog maradni. Árpád honfoglalása véglegesen 
896-ban történt, akármit is mutatnak majd egyszer a történettudomány keltezési 
órái. 1996-ban tehát a honfoglalás 1100-ik évfordulója volt, a millecentenárium 
ünnepi eseményei zajlottak. Az ünnepi eseményeknek egyik fontos része lett a 

*A honfoglaló magyarság. A hasonló című kiállítás katalógusa. Magyar Nemzeti Múzeum, 
Budapest, 1996, 480 p. Teljes angol nyelvű kiadása The ancient Hungarians címmel 1996 szeptem-
berében jelent meg, 2000 példányban. A kiállítást rendezték, a katalógust írták Fodor István, Révész 
László, Wolf Mária (Magyar Nemzeti Múzeum), M. Nepper Ibolya (Debrecen, Déri Múzeum), és még 
13 társszerző. A fotóanyag Hapák Józseftől, a rajzok jó része rég eltávozott barátomtól, Dienes 
Istvántól, valamint Bánó Attilától származik. 
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honfoglalás és a honfoglalók régészeti anyagának kiállítása. Ennek bemutatását 
megelőzte a miskolci előkiállítás. 

Franciaországban a nevezetes Dunkerque közelében van Saint Omer, ahol 
a Szent Bertinus monostor állott. Ennek az Évkönyvei, Annales Bertiniani, a 
862-es évnél Hinkmar reimsi érsek feljegyzésében megemlítik, hogy addig soha 
nem hallott, ismeretlen nép bukkant fel Nagy Károly hajdani birodalmának keleti 
felén, a keleti frank honban: A dánok királyságának nagy részét mészárlással és 
tűzzel pusztítva rabolják; de azon népek előtt korábban ismeretlen ellenségek is, 
akiket magyaroknak [az eredeti latinban Ungri] neveznek, ugyanannak királysá-
gát pusztítják. Altalános vélekedés szerint az Ungri név mögött Árpád és népe 
közvetlen elődeit kell sejtenünk, a dánok királysága pedig a HKIF [A honfoglalás 
korának írott forrásai. Szerk.: Kristó Gyula. Szeged. 1995.] szerint Német Lajos 
keleti frank országát jelenti. Nagy a valószínűsége annak, hogy Árpád népe ekkor 
kezdett megismerkedni a Kárpát-medencével, és további hadjáratok következtek 
nyugat felé. Tudjuk, hogy Árpádék gondosan előkészítették hadjárataikat. Mikor 
Árpád először küldött követeket Salánhoz/Szalánhoz/Csalánhoz, tagjai voltak az 
előkelőek közül Ete apja Ond és Alaptolma apja Ketel. Harmadiknak küldtek még 
egy igen serény vitézt, Tarcalt, kémlelés végett, hogy vizsgálja meg a főid minőségét, 
s hamarabb visszafordulva adjon hírt urának, Árpád vezérnek.... Tarcalt, aki me-
rész ember volt, és megállta helyét a harcban, a társai most elbocsátották; s ő a 
katonáival együtt visszatért Árpád vezérhez, hogy neki a fóld alkalmas voltáról 
hírt adjon (Anonymus 15 és 16). 

Míg 862-ben az Ungri még csak a keleti frank és bajor állam belső konflik-
tusaiban vállalt szerepet, 881-ben már a morvákat támogattuk a keleti frankok 
ellen, 892-ben viszont már a bajorok oldalán harcoltunk a morvák ellen, 894-ben 
pedig ismét a morvák szövetségében támadtunk rá a bajorokra. Ezeknek a hadi 
kalandozásoknak az lett az egyik eredménye, hogy Árpád népe alaposan megis-
merkedett későbbi hazájával ama hadjáratok során, amelyeket valamelyik majdani 
szomszédja oldalán egy másik majdani szomszédja ellen vezetett. A másik ered-
mény meg az lett, hogy hajdan szövetséges fegyverbarátaink, mai szomszédaink 
jószerével azóta gyűlölnek, de legalábbis megvetnek minket. Ezt ma már nem 
fejezik ki nyíltan, de éreztetik pl. azzal, hogy nem adják kölcsön a náluk őrzött 
honfoglalás kori régészeti leleteket (pl. a hírhedett zempléni sírt) egy millecente-
náriumi kiállításra. 

Ezek a kétségtelen tények számos, máig élő félreértésre adtak alkalmat a 
Kárpát-medencében immáron több, mint egy évezrede együtt élő népek között. 
Történelmi tudatukban az ellenségesség rögzült, s nem emlékeznek arra, amikor 
fegyverbarátok is voltunk. Északi szomszédaink, a szlovákok nem emlegetik pél-
dául azt, hogy 894-ben éppen a nyitrai vezér, Szvatopluk segítségére siettek Árpád 
vitézei. Azt sem, hogy nem a magyarok, hanem a 9. században a Felvidék nyugati 
részét a Garamig meghódító Mojmir-féle morvák voltak azok, akik elűztek Nyit-
ráról egy Pribina nevű szláv herceget, akit talán leginkább lehetne a mai szlovákok 
elődjének tekinteni. Csak arra emlékeznek, hogy egy bizonyos Zobort, feltehetően 
magát Szvatoplukot, aki szokásaira, magatartására, fegyverzetére, táplálkozására 



FIGYELŐ 779 

és vallására nézve inkább avar, mint szláv volt, éppen Nyitra várában akasztották 
fel Árpád vezérei, Szovárd, Kadocsa és Huba. 

Egy másik évezredes félreértés abban áll, hogy általános vélemény szerint 
Árpád és honfoglaló népe egyszerűen barbár betolakodó banda voltak (a banda 
kifejezést előszeretettel használják román, de angol munkák is), akik keletről jőve 
beékelődtek a Kárpát-medencében és körülötte évezredek, de legalább évszázadok 
óta helyben élő más népek közé. Különösen erősen él ez a hit mindmáig a szláv 
népek körében, de gyakran hallott kifejezés a román nyelv 'jöttment, hazátlan' 
jelentésű bozgor szava is, amit csak a magyarságra alkalmaznak. A szó feltehetően 
szlávból való kölcsönzés a románban egy bez gora 'hegy nélkül' alakból. A valóság 
persze az, hogy a korai szlávok már az 5. század végi, 6. századi terjeszkedésük 
során elkerülték a Kárpát-medence központi részeit, a korai avarok pedig fölöttébb 
vigyáztak arra, hogy szlávokat véletlenül se telepítsenek le birodalmuk közepén, 
a Kárpát-medencében, főleg annak síkságain. 

Valójában nincs másról szó, mint a kelet- és közép-európai kis népek, kü-
lönféle szlávok, a román és a magyar, de a germánság peremére került osztrákok 
körében is a tudatlanság által évszázadok óta elhintett és meggyökereztetett na-
cionalista tanok utóéletéről. Elősegítette az ellentétek fennmaradását, sőt élese-
dését, hogy ezeket a kis népeket nemcsak teljesen eltérő nyelveik választják el 
egymástól, hanem őseredeti geográfiai, igen régi gazdasági, és viszonylag új biro-
dalmi határok is. 

Ha viszont alaposabban utánanézünk a dolognak, mégpedig Európa őstör-
téneti népmozgalmainak napjainkig úgy-ahogy megismert szövevényes történeté-
ben, akkor két érdekes sajátságra bukkanunk. 

Az egyik az, hogy ha a Kr. előtti 4. évezred ősállapotait nézzük, akkor ahhoz 
képest a lappok, a finnek és az észtek kivételével minden európai nép jöttment 
a mai hazájában. Legfeljebb az érkezése, honfoglalása történt meg jóval korábban, 
mint 896. Ezek a régi és nagyon régi honfoglalások mindig azzal az eredménnyel 
jártak, hogy az eredeti őslakosság eltűnt, megsemmisült: hajdanában általában 
kiirtották őket az új foglalók, később inkább asszimilálták, nyelvileg beolvasztot-
ták őket. Két példát említünk meg. 

Az indoeurópai nyelv görög dialektusait beszélő törzsek ismeretlen északi 
területről érkeztek későbbi hazájukba, csak legalább négy hullámban tudták meg-
hódítani Hellászt, és a római korszakra teljesen eltüntették azt a sok ősi égéi-me-
diterrán nyelvű népet, akiket Homérosz még tucatjával sorolt fel: türrének, pe-
laszgok, károk, lelegek, kikonok, pajónok, küdónok, mínosziak és sok más nép. 
Az Odüsszeia a következőket írja Krétáról: 

Van bizonyos Krété, sziget ez, közepében a borszín 
tengernek, szép dús partját a habok körülöntik; 
rajta kilencven város, azokban számtalan ember. 
Nyelve kevert: mindnek más és más: ott az akhájok, 
ott a vitéz ős-krétaiak, s ott él a küdón nép, 
s három dór törzs, isten-szülte pelaszgoszok is. 
A „betolakodó" görögök tehát nem is akárkiket, hanem többek között a 

mínoszi civilizáció megteremtőit tüntették el, olvasztották be, vagy akár irtották 
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ki. Valamikor a Kr. e. 3. évezred végén az ősgörögök érkeztek először északról, és 
1900-1700 között követték őket az akhájok, akik az első görögökként jelentek 
meg Krétán. Majd a jónok, és végül a 12. század táján a dórok vándoroltak be. A 
tudománynak mindmáig fogalma sincs róla, mindezek a görögök honnan, hogyan 
és miért jöttek az Égéi-tenger partjaira, de épeszű emberben mégsem vetődik fel, 
hogy betolakodók lennének mai hazájukban. 

Mondhatja azonban valaki, a példa nem jó, mert nagyon régen, évezredekkel 
ezelőtt történt honfoglalásokról beszél. Vegyük akkor másik példának a brit szi-
geteket! 

Itt már a Stonehenge első szakaszának építői betolakodók voltak a Kr. e. 3. 
évezred első felében: ismeretlen indoeurópai nyelvű nép, amely a kontinensről 
érkezett, és leigázta az őslakókat. Amely őslakókról csak sejtjük, hogy a régen 
kipusztult piktek lehettek, talán egy Észak-Afrikától Skandináviáig a nyugati ten-
gerpartokon elterjedt atlanti nép, amely még a megalit sírokat építette. Sőt lehet, 
hogy ők voltak a híres-nevezetes őskőkori barlangfestmények alkotói. Később, 
valamikor a Kr. e. 1. évezredben legalább két külön hullámban érkeztek a konti-
nensről a kelták, és végeredményben Caesar római légiói is az addigiaktól teljesen 
idegen, ámbár indoeurópai hódítók voltak. Ok már nem is nagyon találkoztak 
piktekkel, de a keltákat kegyetlenül irtották és romanizálták. Majd megérkeztek 
az angolszászok, és fél évezred műltán, 1066-ban a viking normannok. Tehát 150 
évvel később, mint Árpád katonái, ám aligha akad olyasvalaki Angliában, aki ma, 
900 év után betolakodóknak tartaná az angliai ír keltákat, az angol nyelvet ho-
nosító angolszászokat, vagy az angolban bőséggel lévő vulgáris latin vagy mái-
ófrancia kölcsönszavakat hozó Hódító Vilmost és mai utódait. 

Lehet, hogy Árpád népének érkezésében manapság azt tartják furcsának, 
rendkívülinek, szokatlannak, hogy nagyon messziről jöttek? Ez sem magyarázat, 
mert a nyugati szláv és a déli szláv népek alig valamivel Árpád előtt, az 5-6. 
században ugyanonnan jöttek nyugat felé, ahonnan a magyarság: a Dnyeper folyó 
tájáról. És ki tudja, honnan és milyen messziről érkeztek Toszkánába az etrusz-
kok, felmérte-e, tudja-e valaki, milyen távolról jöttek Amerika őslakói, vagy űj 
lakói, az indiánokat irtó gyarmatosítók. 

A máig élő torzképre, a magyarságot betolakodónak tartó felfogásra, a kis 
közép-európai népeket közösen sújtó végzetes történeti félreértésre a valószínű 
magyarázat a következő: az Európa mai teljes népességének 95 százalékát kitevő 
indoeurópai nyelvű népek távolról-közelről, de azért mégis valahonnan máshon-
nan érkeztek mai lakterületükre. Azonban történeti elterjedésük és mai lakterü-
letük kivétel nélkül megfelel egy szabályosságnak, egy I. Dyen nevű nyelvtörténész 
által felfedezett jelenségnek: az egyes nyelvi csoportok (ősgermán, ősszláv, italikus, 
ősbalti, ős- és óiráni, óind) önálló nyelvekké vált dialektusai általában később is 
megmaradtak egymás közelében, zárt csoportokat alkotva. Az itaükus-latin utódai 
Európa déli sávjában, az ősgermáné északon és nyugaton, stb. (Egy J. E Mallory 
nevű neves őstörténész éppen ezzel bizonyította, hogy a vulgáris latin nyelvcso-
portba tartozó vlach (mai nevén román) nyelvű nép a Balkán délnyugati részéről 
költözött fel a Kárpátok vidékére. Hiszen eredetileg nyelvi kontinuumot kellett 
alkotnia saját csoportjának a dialektusaival, a portugál-spanyol-francia-olasz-dal-
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mata nyelvek vulgáris-latin előfutáraival. Ez pedig csak úgy volt lehetséges, hogy 
a mai románok nyelvi elődei valaha, és legalább a 11. századig a Balkán nyugati 
és középnyugati részén, az albánság szomszédságában, valahol az Adria-vidéktől 
nem távol éltek. 

Ezzel szemben a magyar már jóval régebben és véglegesen, örökre elszakadt 
nyelvrokonaitól (a proto-obi-ugoroktól), és rövid idő alatt kétezer kilométer távol-
ságba került tőlük. Megszakadt és örökre elveszett a dialektus-kontinuitás. Az 
elszakadás és messze kerülés utolsó szakasza volt a nyelvi honfoglalás. Vita folyik 
arról, mikor történt ez, de megtörtént. Ráadásul a távolban maradt rokonok azóta 
jórészt aprócska törmeléknépekké-nyelvekké (nemzetközi tudományos nyelven 
Trümmersprache) morzsolódtak. A csak nemrégiben, a 18. század végén felismert 
nyelvrokonságunk ezekkel a kicsiny, távol-lakó és eltűnőben lévő törmelék-népek-
kel-nyelvekkel adja a magyarság egy részének a magányosság érzését Európában. 
Ez tüntet fel bennünket más népek hamis történeti képzeletében más nyelvű 
népek törzsei között élősködő betolakodóknak, mivel rokonaink nem mellettünk, 
velünk egy területi csoportban élnek, és egyáltalában, nincsenek hatalmas roko-
naink. Mint a szerbeknek vagy bolgároknak az oroszok. Az osztráknak a németek. 
Ez a kétségtelen tény sarkallja honfitársaink egy részét arra (főleg azokat, akik 
Észak- és Dél-Amerikában élnek), hogy csekély lélekszámú és világtörténelmi e-
seményekben jelentéktelen szerepet játszó finnugor (kitalált, és vádként valójában 
soha el nem hangzott kifejezéssel halzsír-szagú) nyelvrokonaink helyett régi és 
dicső történelemmel rendelkező más és hajdan nagy népek, etruszkok, sumerek, 
japánok és mások között keressenek genetikus rokonokat számunkra. 

Arra, hogy sem belföldön, sem külföldön nincs minden rendben a magyar 
honfoglalásra vonatkozó tudományos és közismeretekkel, csak két rövid példát 
hozok fel, mielőtt a kiállítás kérdéseire rátérnék. 

1839-ben jelent meg Párizsban egy bizonyos Louis-Etienne Dussieux tanul-
mánya A magyarok betöréseiről Európában és kiváltkép Franciaországban cím-
mel.1 Dussieux a magyarokat mint hunokat jellemzi, kiknek puszta megjelenése 
is rémületet kelt. A francia néphagyományban, írja Dussieux, jó ideig tovább élt 
a magyarok kegyetlenkedéseinek emléke, és hogy ehhez a hagyományhoz fűződik 
az emberevő, az ogre alakja Perrault meséiben2: az ogre, aki szereti a zsenge gyer-
mekhúst, a gyermek arcát harapó hunokat idézi, az embert hegyen, völgyön, folyón 
percek alatt átrepítő hétmérfóldes csizma a magyarok villámgyors betöréseinek em-
lékét őrzi: az ogre alighanem az hongrois-val, az ugorral azonos. Eddig Perrot.3 

Még valamikor a húszas évek végén a kiváló Eckhardt Sándor felfigyelt erre 
a franciák között 1826 óta tenyésző tévhitre (miközben kiderült, hogy Attila em-
lékének a franciák már megbocsátottak),4 és egy kiváló tanulmányban ismertette 
azokat a főleg francia tudósoktól (legkorábban azonban magától Jacob Grimmtől) 
származó érveket, amelyek szerint az ogre származtatása az onogur latin-német 
ungaruslhungarus hongre hongrois sor hongre tagjából téves.5 Helyette a legtöbb 
komoly francia nyelvtörténész a latin Orcus 'alvilág, az alvilág istene' szóból vezeti 
le az ogre-1, és ezt erősítette meg Eckhart további jó adatokkal. Főleg azzal, hogy 
nem közvetlenül az Orcus származékának tartotta, hanem egy közbeeső orcinus 
'alvilági, pokolbeli', vagy a középlatin 'orcigenus' rövidült alakjának. 
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Ezt követően mi mai magyarok már nyugodtak voltunk, és azt hittük, hogy 
franciaországi balítéletünk kezd valamelyest enyhülni. Erre mint derült égből a 
villámcsapás jött J. Perrot említett írása, amelyben megállapítja, hogy „Akár el-
fogadjuk, akár nem ezt a szófejtést [tudniillik az ogre származtatását az hongro-
is-ból], annyi bizonyos, hogy nem rendelkezünk más megbízhatóbb etimológiával, 
s hogy az olasz orcoból való levezetés legkevésbé sem meggyőző."6 Kezdhetjük 
tehát újból elölről az egészet, de ma már nincs hozzá Eckhart Sándorunk. 

J. Perrot néhány sorral lejjebb így folytatja: „A Gyarmathi-féle [finnugorl 
elmélettel szemben tanúsított ellenséges érzület lelkes képviselőre talált Teleki 
Emma férjének, Antoione de Gerandónak személyében. Az 1844-ben megjelent, 
a magyarok eredetéről szóló tanulmányában7 különféle, részben érzelmi, részben 
többé-kevésbé tudományos érvek alapján próbálta elhárítani a rágalmat, a 'hal-
szagú' eredeztetést."8 

Ugyanabban a kötetben, amelyben Perrot cikke megjelent, olvasható Békés 
Vera remek tanulmánya is „Nekünk nem kell a halzsíros atyafiság!" - Egy tudo-
mánytörténeti mítosz nyomában címmel.9 Az ugor-török háború éveire gondol itt 
az ember, amikor a „halzsíros atyafiság", „a halszagú atyafiság" fogalma megje-
lent, amikor „nagy mértékben akadályozta a finnugor nyelvtudomány eredmé-
nyeinek elismerését az a körülmény, hogy a közvélemény s vele együtt nyelvésze-
ink többsége sokáig hallani sem akart a finnugor eredetről. A szittya hiúságot 
sértette a nem túl becses [halzsíros] rokonság gondolata — így szól a szájhagyo-
mány —, s ennek az ellenséges közhangulatnak csak kivételes erkölcsi bátorságú 
tudósok mertek ellenszegülni: Sajnovics, Gyarmathi és Révai kivételével egészen 
Reguly, Hunfalvy és Budenz bátor fellépéséig ködös napkeleti ábrándban merült 
el tudós és nagyközönség egyaránt".10 Arra egészen 1991-ig senki sem volt kí-
váncsi, ki lehetett a szerzője a szállóigévé vált halzsíros atyafiságnak. 

Békés Vera nyomozása meglepő eredménnyel járt. A kifejezésre a legkorábbi 
adatot Szarvas Gábor idős korából, 1893-ból származó írásában találta meg. Szar-
vas visszaemlékezett fiatalságára, amikor „a szittya magyar lelkesültséggel mint-
egy össze volt fonva az a lelki fölháborodás, a melyet az akkoriban már erősen 
kísérteni kezdő finn-magyar rokonság elmélete ébresztett bennem; a 'halszagú 
zsíros atyafiságnak' már csak a gondolata is lázongásba hozta a véremet s Básta 
neve alig volt gyűlöltebb előttem, mint a Hunfalvy - Budenz név".11 

Az történt tehát, hogy Szarvas eme kifejezését igen kifejező erejűnek talál-
ván, a háborúból győztesen kikerülő finnugor oldal az ellenfele, a török-pártiak 
szájába adta: A győztes paradigma képviselői igyekeztek megteremteni saját verzi-
ójukat a tudomány történetéről, visszamenőleg úgy tüntetve fel annak fejlődését, 
mint a saját maguk által felderített igazsághoz vezető... tudás útját. Ezzel párhu-
zamosan pedig megteremtik ellenfelük... egyoldalú képét.12 A halzsíros atyafiság 
kifejezést tehát, bármilyen hatásos is, nem a finnugor származást elvető, ellenző 
török oldal találta ki, hanem az a Szarvas Gábor, aki fiatal korában először szity-
tya-magyar lelkesültségű volt. A török oldal viszont soha nem használta a rágal-
mat, a 'halszagú' eredeztetést. Bár ma mindenki, tudós, diák, érdeklődő és olvasó 
azt hiszi, hogy igen. 
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Ilyen és hasonló téveszmék tucatjai széles körben élnek a mai magyarság 
gondolataiban a honfoglalásról. 

Bőségesen vannak tehát kérdések, ismeretlen dolgok, amelyeket A honfog-
laló magyarság című kiállításnak bemutatnia, sőt tisztáznia kellett. Jobban mond-
va: a történteket a tudomány mai állásának megfelelően és világos formában el-
sősorban az érdeklődők és tanulni akarók, másodsorban a külső vádlók, és nem 
kevésbé a belső kétkedők elé kellett tárni. Egy dolgot ugyanis tudomásul kell 
venniük a kutatóknak: számításaim szerint egyre kevesebben vannak azok, és 
szinte már a két kezünkön is meg tudjuk számolni őket, akik minden fenntartás 
nélkül úgy vélik, hogy a magyar nyelv az uráli-finnugor alapnyelv tagja, és hogy 
beszélői Árpád honfoglalásakor, 896-ban jöttek be a Kárpát-medencébe. Akár tet-
szik ez tudós barátaimnak, akár nem, akár elhiszik, akár nem, milliónyi magyar 
egészen mást hisz, mint ők, kisebb nézetkülönbségektől addig a szélsőségig, hogy 
a magyar és a sumer, a magyar és az etruszk, a magyar és a bolíviai rokonok. 
Ebben a tévhitben az sem rendíti meg őket, hogy az egész világ tudománya kivétel 
nélkül úgy gondolkodik, ahogyan a magyar nyelvtörténészek, történészek, régészek, 
más szakemberek, csaknem kizárólag kutatók, akik lehetnek azért néhány ezren. 

Nézzük először azt, ami a kiállítás alkalmából kiadott katalógusból a ren-
dezőknek és a katalógus íróinak a szerénységéből nem derül ki: hazánkban mind-
máig nem került sor egy átfogó országos régészeti kiállításra a honfoglalás régészeti 
és történeti anyaga alapján. Furcsa dolog, de tény! Magyarázat számtalan adódhat: 
A vidéki múzeumokban sohasem volt hely, nem volt elegendő szép lelet-anyag, 
pénz sem nagyon akadt. A Magyar Nemzeti Múzeumban az 1860-as évek óta csak 
az úgynevezett Régiségtár állandó kiállításának részeként szerepelt a honfoglalás kor 
leletanyaga is. Később pedig az éppen létező Régészeti Kiállítás utolsó termei, vagy 
a Magyarország története a honfoglalástól 1849-ig című, 1967-ben nyílt kiállítás be-
vezető része, egy-egy terem vagy folyosó jutott a honfoglalás számára. 

Furcsa és ma már érthetetlen módon nem rendeztek önálló régészeti kiál-
lítást 1896-ban sem! A Városligetben Millenniumi Kiállítás nyílt, és a Fegyvertör-
téneti Kiállítás egy része szólt a honfoglalásról. Feleslegesen túlhangsúlyozva ezzel 
a honfoglalást, mint haditettet, mint fegyveres magyarság érkezését. Pedig nem-
csak bátor harcosok, hanem az egész magyar nép kelt útra, és érkezett meg va-
lamikor a Kárpát-medencébe. (A fegyveres réteg és a nép mint olyan kettőssége 
máig megmaradt problémának, de az 1996-os kiállítás alighanem választ akart 
adni erre is.) Az 1896-os kiállítás rendezői a nevezetes Pauler Gyula és a kiváló 
Nagy Géza voltak. 

Ezeknek az előtörténéseknek és rengeteg leletnek és történeti adatnak az 
ismeretében alakult meg azután 1990-ben a Tokaj Alapítvány. Tagjai Borsod-
Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves és Hajdú-Bihar megyék önkor-
mányzatai és múzeumai voltak, társulva a Magyar Nemzeti Múzeummal. Szolnok 
megye azért maradt ki a kezdeti szándék ellenére az alapítványból, mert a megye 
egyes önkormányzatai bejelentették: ők nem magyarok, hanem [magyarul beszélő] 
kunok, illetve jászok (erre az egyébként tagadhatatlan tényre dr. Madaras László 
hívta fel a figyelmemet). Az alapító megyék nevei és helyei a legelső magyar kró-
nika, Anonymus elbeszélésének szinte minden oldalán szerepelnek, a megyék el-
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határozása tehát egybeesett a régészeti és történeti tényekkel. Szeretném hang-
súlyozni azt is, hogy ez az alapítvány volt az országban a legelső, amely tervbe 
vette a millecentenárium méltó megünneplését. 

A terv egy nagyszabású kiállítás megrendezése volt, először a Világkiállítás 
szerves részeként. Mégpedig egy olyan koncepcióval, amely a következőkből indult 
ki: a belső turizmus nálunk még erőtlen, ezért a kiállítást vidéken és Budapesten 
is be kell mutatni. A vidéki színhely az alapítvány tagjaiból is következett. De 
meghatározta a helyet az is, hogy mindmáig Északkelet-Magyarországon a leg-
gazdagabbak a honfoglalás évszázadának, a 10. századnak a régészeti leletei. Ezt 
az eddig is kétségtelen tényt csak aláhúzta az, hogy az utóbbi években a kiállítás 
egyik rendezője, Révész László rendkívül sikeres ásatásokat folytatott Borsod-
Abaúj-Zemplénben, Karoson, ahol Árpád fejedelem kíséretének szinte leggazda-
gabb leletanyagú temetőit tárta fel. Érthető ez: Árpád seregei és népei főleg az 
Északkeleti-Kárpátok hágóin és völgyein át érkeztek. 

A kiállítás legalkalmasabb színhelyének egy ideig Tokaj városa látszott. Al-
kalmas épületet ígért. Tudjuk, hogy Árpád első tartós szálláshelye éppen Tokajban 
volt. A Bodrog és a Tisza összefolyásának szögletében állott erőssége, a Hímesudvar. 
Az Anonymustól megőrzött Himüsudvor — Castrum terreum Hymusuduor — 
nevű földvár közelében adott Árpád földet egyik vitézének, Tarcalnak, és az emelte 
ott a várat. A név feltehetően vesszőfonatos paliszádokkal erősített, faragott dí-
szekkel ellátott — hímes — palánkvárat jelent. 

Továbbá: Tokaj neve szerepel a Himnuszban, és a város jól ismert a világban 
a borok királyáról. A világkiállítás keretében tehát társult volna a régiségekhez 
egy bor-világkiállítás is. Az Eperjes-Tokaji érchegység híres ritka ásványairól is. 
Európában a kontinensen csak itt van archeológiailag használható obszidián, és 
szép az opál: rendeztek volna tehát még egy világszemlét A világ ásványai címmel 
is. Ki tudja ma már azt, hogy ennek a fekete kőnek, a vaíjúkovának igazában 
obsianus lapis a neve, az obszidián félreírás, mivel egy etiópiai Obsius hozott 
először ilyen köveket Rómába, merthogy jól lehetett gemmákat vésni belőle. Az 
opál viszont egy szanszkrit szó: azt jelenti, hogy upala, azaz kő. Szempont volt 
az is, hogy egy országos eseménynek nem feltétlenül Budapesten kell megtörtén-
nie. Végül Tokaj mellett szólt az is, hogy nem megyeszékhely, így az alapítványt 
tevő megyék székhelyeit nem sérti, ha ott nyílik a közös kiállítás. 

Később változott az elképzelés. 1994-ben a kormány és a parlament elvetette 
a Világkiállítás tervét. Az volt az indok, hogy nagyon gyengén áll az ország pénzügyi 
helyzete. 

A Világkiállítás lemondásával egy időben Tokaj helyett Miskolc lett a hon-
foglaló kiállítás vidéki színhelye. Nem sikerült ugyanis Tokajban biztosítani a 
tervezett, több, mint ezer négyzetméteres kiállítási területet. 

A Miskolci Herman Ottó Múzeum ezzel a kiállítással 1995. július 17-én méltó 
keretek között, de végül mégis csak 540 négyzetméteren országos szinten nyitotta 
meg a millecentenárium eseményeit. A kiállítást maga a rendező, Fodor István 
nyitotta meg. 
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A kiállítás 1995. december 31-ig fogadott látogatókat, több, mint hatvanez-
ret, ami mindeddig soha el nem ért rekord Miskolc város rendre sikeres kiállítá-
sainak sorában. El is vártuk ezt, de jöhettek volna többen is. 

Ugyanaz a négyezer tárgy került kiállításra a Magyar Nemzeti Múzeumban, 
szintén 540 négyzetméternyi területen, az ilyen célokra kevésbé alkalmas Dísz-
teremben és Kupolacsarnokban. Zavaró ott például az, hogy a termek klasszicista 
stílusúak, és falfelületeik nem használhatók fel. A tárgyak 132 régészeti lelőhelyről 
származnak, jórészt temetőkből, és 27 magyar múzeumban őriztetnek. Közismert, 
hogy honfoglaló elődeink mozgó-vándorló életmódjából következően főleg teme-
tőiket és egyes temetkezéseiket ismeijük, házaikat-telephelyeiket alig-alig. A ki-
állítás 1996. március 16-án nyílt meg, és 1996. december 31-ig tartott nyitva. 
Örvendetes, hogy már október elejéig több, mint ötszázezer látogatója volt. Ke-
véssé örvendetes, hogy a nézőknek csak kis része volt általános iskolás vagy kö-
zépiskolás tanuló. 

A rendezőknek-szerzőknek különös gondjuk volt arra, hogy a kiállítás egy-
szerre legyen tudományos igényű és értékű, de népszerű-tájékoztató is. A tudo-
mányos igényt már az is megkövetelte, hogy ez a maga nemében az első modern 
összefoglalása a honfoglalás-kor leleteinek. Az alapelv a régészet régi, de ma is 
érvényes felfogása volt saját tárgyairól és lehetőségeiről: maguk a tárgyak szólal-
janak meg, és ne a kutató beszéljen helyettük. Ezt a hatást azzal fokozták, hogy 
kiállították (és a katalógusban közölték) az utóbbi évtizedek legfontosabb, mind-
máig közöletlen, a látogatók által együtt még soha nem látott leleteit: a karosi, 
rakamazi, hajdúdorogi, tiszasülyi, ibrányi, hajdúböszörményi, tiszaeszlár-bashal-
mi, sárospataki, pétervásári, dormándi és más leleteket. Vannak közöttük, ame-
lyek főleg a szakembereknek mondanak valamit, vagy éppen sokat. Mivel azonban 
az évtizedek óta tervezett honfoglalás kori korpusz (a teljes ismert régészeti le-
letanyag publikálása) évtizedeket késik, a kiállítás jó alkalom volt a legfontosabb 
leletek tanulmányozására és összehasonlítására is. A katalógus a megmondhatója, 
hogy ennek során a rendező szakemberek is rengeteg új ismeretre tettek szert. 

A kezdetek óta először fordult most elő, hogy együtt láthatók az ún. vezéri 
sírok leletei, úgymint Geszteréd, Rakamaz, Tarcal, Eperjeske és Karos három 
temetőjének lényegében összes tárgya. Ugyanez a szempont a katalógusban úgy 
érvényesült, hogy a laikus olvasó számára is érthető nyelven adott alapos leíráshoz 
tudományos apparátust csatoltak, szinte a teljes eddigi irodalom felsorolásával. 
Az egyes fejezetek élén rövid bevezető szövegek adnak tájékoztatást a vonatkozó 
történeti kérdésekről. Megállapítható, hogy Hampel József 1900-ban megjelent 
nevezetes összefoglalása (A honfoglalási kor hazai emlékei) óta ez az első komoly 
régészeti áttekintés. 

Volt a rendezőknek egy általánosabb céljuk is: a közvéleményben megfigyel-
hető, nem helyénvaló nézeteket szeretnék a szerintük jobb irányba terelni. Főleg 
két olyan felfogásra gondoltak, amelyek a helyes nemzettudat kialakítását veszé-
lyeztetik, más szempontokat pedig ezektől függetlenül akartak hangsűlyozni: 

a. az ötvenes évek óta tanűi lehetünk bizonyos kérdések elhallgatásának. 
Ilyen például az, hogy akár tudósok, akár laikusok mindmáig szeretnék teljesen 
nomád és barbár népnek tudni és bemutatni Árpád honfoglalóit. 
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b. A másik veszély, egyben cél: gátat vetni a tudománytalan tévhiteknek, a 
sumer-magyar, a hun-magyar, az iráni-magyar, legújabban már a germán-magyar 
és iráni-magyar ősrokonságokról beszélő elméletek burjánzásának. 

c. Igyekeztek bemutatni a rendezők azt, hogy a honfoglalás kor magyar népi 
kultúrája nem volt alacsonyabb rendű egyetlen más korabeli környező nép kul-
túrájánál sem. Pusztán annyi a különbség, hogy másokhoz, például a szlávokhoz 
képest erősebbek voltak benne a keleti vonások, a perzsa szászánida eredetű dí-
szítések, ékszerek, edények és bizonyára finom kelmék kedvelése és hatásaik. 
Ráadásul 896-ban erősebbek voltak a seregeik is. 

Mindezt a hivatását a kiállítás nem szájbarágó módon igyekezett elérni, 
hanem úgy, hogy részletesen, bő leletanyaggal bemutatta azt, ami valóban van, 
volt, illetve lehetett. 

d. Egy további vonása volt a kiállításnak, hogy nem foglalkozott a tudomá-
nyos kutatásban természetesen meglévő, jogos, de egymásnak esetleg ellentmondó 
elméletekkel. Egy ilyen reprezentatív szemlének nem lehetett feladata, hogy tu-
catnyi, vagy éppen százféle, ténylegesen létező, de össze nem egyeztethető, és nem 
is mindig tudományosan megalapozott elméletre felhívja a figyelmet. Akadhattak 
tehát olyan honfitársaink a látogatók között, akár tudósok, akár laikusok, akik 
saját felfogásuknak nem találták nyomát a kiállításban. Éppen úgy nem tért ki 
tehát a kiállítás a kettős honfoglalás gondolatára, mint arra a mostanában elő-
terjesztett felfogásra sem, mely szerint igazi finnugor eredetű magyarok nem is 
érkeztek volna el a Kárpát-medencébe. Árpád népe ugyanis elmagyarosodott török 
volt, és ők, a törökből lett magyarok olvasztották volna be 896 után a medence 
szlávságát - magyarrá. Török nyelvűek voltak e felfogás szerint a székelyek is, 
bár egyébként mindenben különböztek az — eredetileg — török etnikumú és 
nyelvű Árpád népétől. 

Vannak olyanok, akik ezt, a szlávság szerepét mindenek fölött hangsúlyozó 
felfogást nem osztják, jóllehet maguk is szlávok. Egy kiváló szovjetorosz régész, 
N. P Tretyakov 1953 júniusában, az aquincumi múzeum tárlói előtt jelentette ki 
magyar régészek és történészek füle hallatára: „Azon a nézeten vagyok, hogy [a 
honfoglalás előestéjén a Kárpát-medencében] lényeges szláv lakosság nem lehe-
tett. Főleg nem tiszta szláv lakosság. Valószínűleg avarok voltak, gepidák, de tiszta 
szlávok nem. Ez lehetett az oka, hogy egy nyelv: a magyar került uralomra." 
Sajnálatos, hogy Tretyakov e mondatát nem igazán jegyeztük meg. Az is a mi szám-
lánkat terheli egyébként, hogy a szovjet-magyar kapcsolatok ún. virágzó évtizedeiben 
alig sikerült kihasználni a kedvező alkalmat a nyelvrokonaink közötti — szibériai 
vagy Káma-vidéki — kutatásokra. Érdekes, hogy az akkor tőlünk eltérően - kapita-
lista társadalmi viszonyok között élő finn rokonainknak ez sikerült! Példák rá a 
finnek által készített remek filmek, valamint hatalmas néprajzi gyűjteményeik. 

e. Végül a katalógus toleránsán, de határozottan magyar; nem melldönge-
tően fennhéjázó, de nem is feleslegesen szerénykedő. Ehhez a gondolathoz tarto-
zik, hogy két szomszédos ország adott segítséget, tárgyakat a kiállításhoz, és ren-
dező barátaim szeretnék, ha ezt a tényt hangsúlyoznám. Szlovákiából Kassáról 
(Vychodoslovenské Múzeum, Kosice) olyan leleteket kaptunk, amelyek hajdaná-
ban mai magyarországi lelőhelyekről kerültek az akkor abaúji megyeszékhely Kas-
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sára. Lengyelországból viszont a legutóbbi években feltárt igen fontos leleteket 
adtak kölcsön barátaink a magyar történelem számára egyébként is fontos város-
ból, Przemysl-ből (Múzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej). Amely város sohasem 
volt a magyar haza része, de lengyel kollégáink feltártak területén honfoglalás 
kori temetőt. 

Megemlítjük még, hogy a kupolateremben látható nemezsátor Kazahsztán-
ból származik, és 1985-ben készítették ottani pásztorok a Néprajzi Múzeum szá-
mára. Azért éppen Kazahsztánból, mert egy régi történetíró, Dzsajháni szerint a 
honfoglalás előtt álló magyarok sátra boltozatos jurta volt, mint a régi és mai 
türk népeké, például a kazahoké, nem pedig mongol típusú, akiknél a sátorkupola 
tartófái egyenesek. A honfoglaló Árpádék sátrait ezért nevezte már ez a Dzsájháni 
nevű régi író is boltozatos jurtoknak. 

Megkérdeztem a rendezőket, miben látják a millennium óta eltelt évszázad 
tudományos fejlődésének legfontosabb, a kiállításon is tapasztalható tanulságát. 
Válaszuk szerint abban, hogy száz éve csak a leggazdagabb sírok, az úgynevezett 
A-csoport anyagát tekintették honfoglaló magyarnak. Mára a felfogás teljesen más: 
a honfoglalás magyarjainak sírjait már nemcsak a gazdag vezető réteg temetke-
zései, hanem a középső réteg viszonylag gazdag síijai és a szegény réteg gyakran 
mellékletek nélküli, úgynevezett köznépi sírjai is jelentik. Ezeket a mindennapi 
termelő munkát végző rétegeket mutatta be egy település makettje, egy házre-
konstrukció, egy kézimalom, egy fazekasműhely és egy vasolvasztó. A kiállítás 
egyetlen ún. in situ, tehát a lelőhelyről kiemelt és múzeumba hozott lelete egy 
lovas katona sírja volt Kunadacsról. 

Mindez arra kívánt utalni, hogy a honfoglaló magyarok nem a húst nyereg 
alatt puhító, az itt talált szlávokat és más népeket szüntelen kardélre hányó, 
üldöző és kiirtó vandálok voltak, hanem egy éppen olyan társadalom tagjai, mint 
az akkori környező népek: kijevi ruszok, balkáni bolgárok, szlovének, horvátok, 
morvák, északi poljánok, és így tovább. A leletekben szegény В sírokat száz, sőt 
még ötven évvel ezelőtt is a leigázott szlávok hagyatékának tartották. Ez a téves 
gondolat anakronisztikus módon bukkant fel űjabban egyes, a sumer-magyar ro-
konsághoz hasonló elméletekben. 

A rendezők igyekeztek a legmodernebb igényeknek és világnak megfelelni. 
Egy olyan multimédia-rendszer állott a látogatók rendelkezésére, amely minden 
kiállított tárgyról, gondolatról minden információt meg tudott adni. Négy nyelven 
készült kiállítás-vezető: angol, magyar, német, orosz. Voltak és vannak magyar és 
angol nyelven CD-lemezek, és hallható a kiállítás zenei anyaga Világfa címmel 
CD-lemezen. Ezek a kiállítás bezárása után is kaphatók, az azonos szövegű és 
képanyagú magyar, illetve angol nyelvű katalógusokkal együtt. Amennyire érte-
sültünk róla, a néhány hónappal később megjelent angol nyelvű kiadás kigyomlált 
néhány hibát. 

A rendezők szeretnék a kiállítást minél több külföldi nagyvárosban bemutatni. 
Érkezett érdeklődés Frankfurtból, Milánóból, Bolognából és Helsinkiből. A magyar 
honfoglalás régészeti anyaga mindeddig csak valamilyen más témakör részeként 
jutott ki a nagyvilágba: például a hunokról és avarokról rendezett kiállítások be-
fejező tárlóiban, vagy a középkori magyar művészettel kapcsolatban. Reméljük, 
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hogy ez a tudományosan alátámasztott jó kiállítás nemcsak itthon, hanem kül-
földön is rengeteg tévhitet és félreértést fog tisztázni, új és helyes megvilágításba 
helyez mindent, amit Európának tudnia illik 896 eseményeiről. 
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László Klima 

THE LINGUISTIC AFFINITY OF THE VOLGAIC FINNO-UGRIANS 
AND THEIR ETHNOGENESIS 

Studia Historica Fenno-Ugrica I. Oulu, 1996. 103 o. 6 térkép. 
A VOLGAI FINNUGOROK NYELVI ROKONSÁGÁROL 

ÉS NÉPPÉ VÁLÁSUK KEZDETEIRŐL 

Nevezetes esemény, hogy a Finnugor Történelmi Társulat tanulmány sorozatát magyar szerző 
nyitotta meg. A Volga középső és kazányi szakasza, az abba szakadó folyók vízgyűjtő területén élő 
mordvinok és marik kialakulását vizsgálja a mű. A Volgával egyesülő Káma is hatalmas területről 
gyűjti vizeit. A Volga említett szakaszain a nyugatról keletre tartó folyását déli irányra változtatja. 
A Volgának tehát középső szakaszán északi és déli, a kazányi szakaszán keleti és nyugati partvidéke 
van. A szerzővel egyetértésben a szereplők földrajzi elhelyezkedését, az őket ért hatásokat illetően 
nyugat és kelet tájolást emlegetek. Ez nem megtévesztő, a marik a Volga nagy kanyarulatától 
észak-keletre, a mordvinok pedig attól dél-nyugatra élnek. Sok évszázados történelmük folyamán 
ez a földrajzi elhelyezkedésük jelentősen nem változott. A fejtegetések a fiatalabb kőkortól a 16-17. 
századig követik a népalakulás történetét, a koraújkorban fontos tudósítások keletkeztek a mordvin 
és a mari népalakulásról. 

Ismét a szerzővel összhangban az említésre kerülő finnugor népeket belső nevükön, vagyis 
önelnevezésükön említem. Minden oknál fogva ez a helyes, mert pl. a marikra alkalmazott, az orosz 
kútfőkből ismert cseremisz név nem egyértelmű, emlegetése magyarázatokat kíván, ami nem fel-
adata az ismertetésnek. A szükséges felvilágosításokat az érdeklődő megtalálja Klima László tanul-
mányában. A 6. századtól ismert merja és a 9-10. századi eseményekben szereplő muroma népne-
vekről kideríthetetlen, hogy neveik belső vagy külső használatűak voltak-e. A történelemtudományos 
irodalom kevéssé tájékoztat arról, hogy ezek a finnugor népek még a középkor korai századaiban 
beolvadtak az oroszokba. Egy viszonylag szűk szakmai körön kívül kevéssé tudott az is, hogy a 
mordvinok erza és moksa, nyelvüket tekintve is elkülönült két néprészből állnak. Szétválásuk a 
2-3. század körül kezdődhetett: külön neveik azonban későbben, az erza név a 9-10., a moksa név 
a 12-13. században keletkezett kútfőkben tűnt fel. — Eltávolodva Klima László szövegétől, utalok 
a mordvin értelmiségi körökben zajló, alkalmanként szenvedélyes vitára a mordvin népnévről, 
többek elutasítják, mert szerintük nem belső keletkezésű név és két népet tüntet fel egynek (Ld. 
Jefimov I. A. Budapesti Finnugor Füzetek 3. 1996.) — A mari nyelvjárások és néprajzi sajátosságok 
hegyi és mezei néven ismert néprészeket határoznak meg. Nyelvjárásaik a 13-14. századig jelentéktelen 
mértékben tértek el, ezzel szemben a hegyi és a mezei marik néprajzi, műveltségbeli elkülönülése 
belső okokból és külső hatásokból következően a 14. századnál jóval korábbi időkben kialakult. 

Klima László a nyelvtörténet, történelemtudomány (kútfő elemzés) és régészet (művelődés) 
adatainak kritikai egybevetésével arra a véleményére jutott , hogy a mari és a mordvin nyelvek 
közös elődjének feltételezett volgai alapnyelv (ősnyelv) nem létezett, ennél fogva nem gondolha-
tunk közös mari és mordvin ősökre sem. A Volga a fiatalabb kőkortól állandósult néprajzi, nyelvi 
és művelődési határ szerepét tölti be. A mordvin és mari ősök markáns elhatárolódása magába 
foglalta a Volga két partjára kiterjedt határterületet, ahol a helyi előzmények, nyugati és keleti 
hatások rétegződtek egymásra. Ebben az átmeneti övezetben a nyelvjárások feltehetően tükrözték 
az átmenetiség saját viszonyait. 

A mordvinok elődei tartós kapcsolatba kerültek a baltikumi finnugor és indoeurópai népek 
elődeivel, tőlük érkezett jövevények telepedtek meg mordvin földön. Nevezetes, hogy a mordvin 
nyelvjárások paleoszibériai eredetű hatásokat őriztek meg, ezek feltehetően az ún. uráli kor emlékei. 
A mari elődök a velük északról határos, valamint közeli permi finnugorokkal tartottak rendszeres 
kapcsolatot. A marik őseit gyenge baltikumi hatások a volgai határterület közvetítésével érték el. 
A mordvinok és a marik népalakulásának történetét jelentősen színezték a déli sztyepről, esetleg 
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a Kaukázus északi előteréből származó, állattenyésztést és földművelést elteijesztő bevándorlók, 
akik feltehetően iráni nyelveket beszéltek. A mordvinok és marik körében megtelepedett jövevények 
különböztek egymástól, lélekszámuk nem lehetett jelentéktelen, mert embertani tekintetben ma-
radandó nyomot hagytak az őket beolvasztó mordvinok és marik alkatán. 

Általában a nyelvrokonság, így a finnugor nyelvrokonság és fokozatainak elméleti szemlél-
tetésére hivatott a nyelvcsaládfa. Az utóbbi évtizedek eredményei az areális érintkezések jelentő-
ségével hangsúlyozzák a nyelvrokonságot. Az areálisan érintkező nyelvek rokonsági foka a legerő-
sebb, a távolabbi nyelvek őrzik a rokonság jegyeit, megtartásuk mellett felerősödnek a más areális 
érintkezésekből levezethető ismérvek. - Klima László eredményei az areális érintkezések jelentő-
ségére irányítják a figyelmet. Az ősuráliak (finnugorok) a keleteurópai jégtakaró visszavonulását 
követték, a fiatalabb kőkorban a finnugor ősök a Baltikumtól az Urálig terjedő területen éltek, déli 
szomszédaik az indoeurópaiak különböző csoportjai voltak. (Erre nézve ld. még Kyösti Julku, Tör-
ténelmi Szemle 1996. 4. szám. 369 o.) Klima László érintőleg nyilatkozik az uráli és a finnugor 
őshaza problematikus, vitatott kérdéseiről. 

Tárgya szemszögéből Klima László nem nélkülözheti a feltevéseket, néhány korábbi elkép-
zelés helyébe saját, jól átgondolt feltevéseit állítja. Az idő teszi majd próbára elképzeléseit. Klima 
László megemlíti azokat a nehézségeket, gyakran zsákutcákat, amelyeket a régészeti irodalomban 
tetten érhető kuszaság okoz. Hiányzik az utóbbi évtizedek eredményeinek összegzése, amit csak 
azok képesek elvégezni, akik maguk részt vesznek a régészeti feltárásokban. Az egyes régészeti 
kultúrák lokalizálásában, elnevezésekben kialakult következetlenségek nehezítik az eligazodást. 
Utal azonban arra, hogy a volgai és általában a finnugorság körében a régészeti irodalom a nemzeti 
önérzet, azonosságtudat menedékhelye volt és maradt részben még ma is. A szovjet hatalom éveiben 
külföldi kutató nem juthatott eredeti levéltári kútfőkhöz. Sajnálkozásra ad okot, hogy a nehezülő 
tudományos kapcsolatok Oroszországgal kevés esélyt biztosítanak a helyzet javulására. Fontosak 
lennének a szakértők találkozásai, konzultációi. 

A Studia Historica Fenno-Ugrica szerkesztősége és a Finnugor Történelmi Társulat elveire 
jellemző, hogy Seleanu Magdaléna példás angol szövegét teijedelmes magyar, észt és finn nyelvű 
összefoglalások és tézisek követik. 

A kötet kiállítása a finn könyvkultúrát bizonyítja. A Finnugor Történelmi Társulat kiadványait 
egy sajátos és emlékezetes könyvborító hitelesíti, azon Európa és Szibéria egy részének vonaltérképe 
látható kék alapon, rajta fehér hattyúk ábrái tartanak a Botteni öböl észak-keleti szegletében fekvő 
Oulu, a finnugor történelem művelése székvárosának irányába, az északi sarkkör szomszédságába. 

Bartha Antal 

Gecse Gusztáv 

A SZERZETESSÉG TÖRTÉNETE 
Seneca Kiadó, Budapest, 1995. 239 o. 

Magyarországon az elmúlt évtizedekben meghatározó marxista történetírás a középkort, s 
különösen a vallás- és egyháztörténetet politikai-ideológiai elfogultsággal szemlélte, és olykor a 
forrásanyagok mellőzése vagy önkényes felhasználása mellett pusztán ideológiai „vezérelvek", té-
zisek igazolására törekedett. Ennek fényében nem is létezett tudományos hitelességet vállaló valódi 
vallás- vagy egyháztörténet, hanem inkább csak marxista valláskritika. Igazságtalanok lennénk 
természetesen, ha ezt a sommás képet általánosítanánk, hiszen az egyházi folyóiratokban vagy 
kiadóknál több kiváló írás és kötet is napvilágot látott a témában, jóllehet azok szemléletében, 
értelemszerűen, érvényesült az egyházi kötődés és elfogultság (Szántó Konrád: A katolikus egyház 
története I—III., Budapest 1987. - második kiadás, Bolberitz Pál - Gál Ferenc: Aquinói Szent Tamás 
filozófiája és teológiája, Budapest, 1987., Walter Nigg: A szerzetesek titkai, Budapest, 1984. stb.). 
A Világosság-ban ugyancsak számos, valóban szaktudományi cikk jelent meg a vallás- és egyház-
történet tárgykörében. Az 1970/80-as években azután növekvő számban jelentek meg az állami 
kiadóknál e tárgykörben írott tudományos munkák, melyekben már semmilyen szerepet sem játszott 
az ideológia (pl. A. J. Gurevics: A középkori ember világképe, Budapest, 1974., Sz. Jónás Ilona: 
Árpádházi Szent Erzsébet, Budapest, 1986. stb.). A vallástörténet iránt megélénkülő tudományos 
érdeklődést számos forráskiadás, illetve források magyarra fordítása is mutatta (Érszegi Géza 
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(Szerk.): Árpád-kori legendák és intelmek, Budapest, 1983., V. Kovács Sándor (Szerk.): Temesvári 
Pelbárt válogatott írásai, Budapest, 1982., Uő (szerk.): Tar Lőrinc pokoljárása. Középkori magyar 
víziók, Budapest, 1985. stb.). A marxista valláskritikusok többsége számára azonban ezek az éppen 
csak jelzett tudományos eredmények többnyire teljesen ismeretlenek maradtak, mivel nem illesz-
kedtek az ideológia által megkövetelt tézisekhez. 

Az 1970-es és 1980-as évektől gyarapodó egyház- és vallástörténeti munkák ellenére a szé-
lesebb érdeklődő olvasóközönség még mindig a „hiánytémáknak" kijáró érdeklődéssel fordult a 
téma felé. Nem csoda tehát, hogy az 1990-es évek elejétől ugrásszerűen megnőtt az ilyen közönség-
igénynek a kielégítésére szánt publikációk száma. Nem hallgathatjuk el azonban, hogy az érdeklődés 
mértékére való tekintettel számos hatásvadász, tudományos megalapozottságot nélkülöző könyv is 
napvilágot látott (Louis Charpentier: A templomos lovagok titkai, Budapest 1992., Marjai Imre: A 
kereszt és a kard lovagjai. A Máltai Lovagrend, Budapest, 1990. stb.). 

Az egyház- és vallástörténeten belül fontos helyet foglal el a szerzetesség története, melynek 
sajnos, nincs jó, és korszerű, összefoglaló jellegű magyar nyelvű szakirodalma. Kézikönyvként mind 
a mai napig leginkább Balanyi György 1923-ban írott munkája használható, így érthető, hogy egy 
ennek a témának szentelt könyvvel szemben komoly elvárásokat támaszt mind a szakma, mind az 
érdeklődő olvasó. A külsőleg tetszetős könyv, Gecse Gusztáv munkája azonban korántsem felel meg 
ezeknek az elvárásoknak, mert a mű nem több, mint afféle újjáéledt marxista valláskritika. A 
szerző, aki valláskritikusként, s nem történészként, hosszú időn át a téma hazai „vezéregyénisége" 
volt, e munkájában sem lépi túl a marxista szemlélet hagyományait, ugyanazt nyújtja, amit korábban 
írott műveiben (Történelem és kereszténység, Budapest, 1977., Vallástörténet, Budapest, 1980. stb.), 
olyannyira, hogy sokszor majdnem egész mondatok szerepelnek változtatás nélkül. A dolog azért 
is érdekes, sőt pikáns, mert a könyv végén a „Mélyen tisztelt olvasó!"-hoz címezve azt olvassuk: 
a „Kiadó célja elsősorban a filozófia témaköréből válogatott, alapvető jelentőségű művek közreadá-
sa". Tagadhatatlan, hogy 1989 előtt egyes körökben Gecse Gusztáv marxista valláskritikai írásai 
„alapvető jelentőségűek" voltak, de a történész szakma számára már akkor sem az ő tanulmányai 
jelentették a vallás- és egyháztörténet színe javát. 

A szerzetesség történetéről írott könyvében lépten-nyomon visszaköszönnek az osztályharc 
marxista elméletéből származó jól ismert toposzok és klisék, az általánosító, és szakmai felkészült-
séget nélkülöző állítások. Az a megfogalmazása például, hogy a középkorban a nép „tömegesen 
csatlakozott azokhoz az eretnekprédikátorokhoz, akik szembefordultak az egyházzal és attól füg-
getlenül keresték a szociális problémák megoldását" (113. o.), lényegében Engels tételének ismétlése, 
miszerint a középkori eretnekségek vallási köntösben jelentkező antifeudális mozgalmak voltak. A 
források elmélyültebb elemzése alapján azonban a történeti szakirodalom már jó ideje azt az állás-
pontot képviseli, hogy e mozgalmak valójában a hivatalos egyházi vallásosságot „kevesellték", a 
mindennapok gyakorlatával, élethelyzetével sokkal nehezebben egyeztethető, fokozott vallásos áhí-
tatot és életviteli normát követeltek, amely az egész kereszténységnek szegezett, a társadalom napi 
életét is megbolygató türelmetlen elvárássá vált (vö. Herbert Grundmann: Religiöse Bewegungen 
im Mittelalter, Berlin, 1953., Arno Borst: Die Katharer, Freiburg, 1991.). A 12-13. század forduló-
járól, III. Ince koráról tett megállapítása, miszerint „a nép... anyagi, szellemi és erkölcsi nyomorban 
élt (113. o.), szintén a leegyszerűsítő, bizonyítást nélkülöző szemléletmód megnyilvánulása, mellyel 
nem lehet mit kezdeni. A 11. század közepétől kezdődő európai gazdasági növekedés láthatóbbá és 
szembetűnőbbé tette ugyan a társadalmi-vagyoni különbségeket, a korai középkorhoz képest azon-
ban ez a fellendülés minden társadalmi réteg, így a népesség túlnyomó többségét alkotó parasztság 
számára is némi emelkedést hozott mind az életszínvonal (pl. aszimmetrikus ekék elterjedésével 
növekvő termelékenység, éhínségek megszűnése), mind pedig a társadalmi mobilitást tekintve (pl. 
telepes kiváltságok elnyerése, lehetőség a városi polgárjog megszerzésére). Vagy mit értsünk a 
„szellemi nyomor" kifejezésen, hiszen többek — így a magyarul is olvasható A. J. Gurevics — 
megállapítása szerint is a középkorban éppen az egyház volt kénytelen igazodni a laikus társadalom 
kulturális színvonalához, vulgarizálva tantételeit, és prédikációs tevékenységét, a laikus társadal-
mon belül pedig — az udvari-lovagi kultúra ellenére — nem mutatkozott lényegi különbség a 
társadalom alsó és felső rétegei között, mivel az ún. népi és elit kultúra még korántsem vált el 
egymástól. De nehezen értelmezhető az „erkölcsi nyomor" megfogalmazás is, hiszen éppen a virágzó 
középkorban emelték szentséggé a házasságot, szigorították meg a válást, nyert egyházi szabályozást 
a szexualitás, s ekkor alakult ki az erények és bűnök, a túlvilági jutalmazás és büntetés skolasztikus 
hierarchikus rendszere is, ami szintén az erkölcsi-etikai normák szigorodását és rögzülését ered-
ményezte. A korszak során széles körben jelentkező eretnekmozgalmak ugyancsak szigorú erkölcsi 
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elveket képviseltek. A példák sorát természetesen még bőven folytathatnánk, hogy tovább erősítsük 
az itt vázolt képet. 

Talán éppen a szaktárgyi, történeti ismeretek, a „tények tolakodó közelségének" a hiányából 
fakadó önbizalom mondatja az előszóban a szerzővel, hogy a szerzetesi intézmény „mindenoldalú 
túlzástól mentes, korrekt bemutatására vállalkozik, ismerteti a szerzetesség kialakulását és fejlő-
déstörténetét az első remeteségektől a nagy történelmi rendeken keresztül a modern szerzetesi 
családokig", „eközben bepillantást enged mind a férfi, mind pedig a női kolostorok titokzatos 
világába", végül „különleges figyelmet fordít a Magyarországon keletkezett, illetve a hazánkban is 
megtelepedett rendek történeti szerepére és mai helyzetére" (9. o.). A sokat ígérő bevezetés terje-
delmes és ambiciózus munkát sejtet, ám — a függelékkel, irodalomjegyzékkel és néhány képpel 
együtt — 239 oldalnyi könyv már első pillantásra is csalódást kelt, s elmarad a grandiózus szerzői 
szándék mögött. Majd kétezer év történetének ilyen sok szempontú vizsgálata az adott terjedelemben 
a legjobb szakmai felkészültség mellett is szükségképpen csak felületes és elnagyolt lehet, ha pedig 
emögül a történész tájékozottság is hiányzik, a végeredmény roppant lesújtó lesz. Gecse Gusztáv 
könyvére az utóbbi igaz. Képtelen állítások és általánosságok tömkelegével találkozunk. Vegyünk 
néhány példát ennek illusztrálására. 

A kereszténység legalizálását és államvallássá válását követő időszakról Gecse azt írja, hogy 
a kereszténység „a középszerűség szellemét lehelte, a tömegkereszténység langyosságát árasztotta" 
(32. o.). A szerző nemes egyszerűséggel elsiklik afelett, hogy a kereszténység története a 4. századtól 
kezdve teológiai-dogmatikai vitáktól hangos, melyek nemcsak a klerikusokat, hanem gyakran a 
laikus társadalom szélesebb körét is élénken foglalkoztatták és megmozgatták (pl. ortodox-arianus 
viták, képtisztelet-képrombolás viszály, stb.). Az egymással vitázó, majd egymást hamarosan üldözni 
kezdő keresztény irányzatok korának légkörét sokféleképpen jellemezhetnénk, de a „középszerűség" 
és a „langyosság" szavak aligha felelnek meg a célnak. Az a marxista módszer köszön itt vissza, 
amely mindent egyetlen tézis igazolásának rendel alá, következésképpen önkényesen kezeli a tör-
téneti eseményeket s tényeket. A szerző logikai gondolamenete szerint ugyanis éppen ebből követ-
kezett, hogy „a magasabb tökéletességre törekvő könnyen idegennek érezte magát, és ha életideálját 
nem akarta feladni, ha az első keresztények életét akarta utánozni, menekülésre, magányosságra 
kényszerült". (32. o.). Ez tehát Gecse szerint a szerzetesség előzményéül szolgáló remetemozgalom 
kialakulásának oka s háttere. A szerző e ponton tévúton jár, hiszen az első keresztények egyáltalán 
nem vonultak ki a társadalomból, nem a későbbi remeték szigorú aszketikus életvitelét folytatták, 
hanem közösségeket, gyülekezeteket alkottak, családot alapítottak, egyszóval élték a társadalom 
mindennapi életét. A remete-eszmény nem a korai keresztények életideálja volt, mivel az inkább 
a zsidó és hellenisztikus vallásokhoz kapcsolódott, ahogyan az aszketizmus és az önmegtartóztatás 
szigorú, sőt szélsőséges (pl. önkasztráló) változatai is ilyen gyökerekre nyúltak vissza. Hasonlóan 
leegyszerűsítő a remetemozgalom elterjedésének másik magyarázata is, amely azt a barbár táma-
dások miatti világvég-váráshoz kapcsolja. Tekintve, hogy a források többsége szerint a milánói 
ediktum kiadását követően a kereszténységet a fölötte érzett öröm és diadal töltötte el, a megálla-
pítás igencsak kérdéses. Az eufória Eusebios esetében például odáig terjedt, hogy Constantinus 
császárt új Mózeshez hasonlította. (Mellesleg egy 1995-ben megjelenő, a kereszténység történetét 
tárgyaló könyvben illett volna megemlékezni arról, hogy az évszázadokon át öröklődött toposszal 
ellentétben a milánói ediktumot a Maximinus Daia ellen szövetkező Constantinus és Licinius 
császárok együttesen adták ki.) 

A könyv tíz nagyobb fejezetre és a Függelékre oszlik, a fejezetek pedig több alfejezetre 
tagolódnak. Az összteijedelmet figyelembe véve azonnal szembetűnik, hogy ily módon egy-egy 
nagyobb témakör, ami időben tehát viszonylag szélesebb kört fog át, legfeljebb egy ívnyi terjedelmet 
alkot. így a nagyobb témák alapos és kívánatos bemutatására gyakorlatilag nincs lehetőség. Csak 
illusztrálásul: „A szerzetesi intézmény általános taglalása" című nagy (?) fejezet összesen 16 oldal, 
„A nyugati szerzetesség kialakulása" 5, vagy „A koldulórendek" 22 oldalon lettek „összefoglalva". 

Gecse Gusztáv tartalmában elnagyolt, leíró jellegű könyve felépítését tekintve enciklopédikus 
elveket követ, ugyanakkor mentes minden olyan elemzéstől, amely komoly szakmai felkészültséget, 
elmélyült kutatómunkát igényelne. Az olvasó azonban választ szeretne kapni olyan kérdésekre, 
melyek a szerzetesi intézmény, valamint a koronként változó gazdasági, társadalmi, kulturális-val-
lási közeg közötti viszonyt érintik, arra, hogy milyen okok motiválták a különböző korokban az 
embereket, hogy belépjenek egy-egy rendbe, hogyan alakult a szerzetesi utánpótlás, s ez milyen 
összefüggésben áll a társadalom értékrendjével, milyen társadalmi csoportokból kerültek ki a szer-
zetesek, milyen volt az egyes rendek földrajzi megoszlása, milyen szerepet töltöttek be a kolostorok 



793 TÖRTÉNETI IRODALOM 

és szerzetes közösségek adott korokban a mindennapi életben stb. E kérdések átfogó vizsgálata 
természetesen hatalmas munka lenne, de talán nem elképzelhetetlen egy kézikönyv esetében, hogy 
említést nyerjen például, hogy a vallási elhivatottság mellett (ami, természetesen, a koronként 
változó intenzitású vallásosság trendjeinek ismeretét is feltételezi), számos egyéni, az evilági élethez 
kapcsolódó oka is volt annak, hogy valaki szerzetesi fogadalmat tett. A családi döntések (a birtok-
aprozódás megelőzése, társadalmi karrier, deviáns személyiségek eltávolítása), uralkodói lépések (a 
korai középkorban a politikai ellenfeleket általában kolostorba zárták) mellett az egyéni elhatáro-
zások igen széles skálája lenne megrajzolható: világi vétségek elkövetése miatti büntetések, vagy a 
szülők által kierőszakolt házasságok elől éppúgy menekülhettek a szerzetesrendbe, mint ahogy 
egyesek számára a jobb életfeltételek jelentették a vonzerőt. A cisztercita kolostorokban például 
előírták, hogy a rendbe belépők, akik korábban odahaza fekete kenyeret (panis niger) ettek, a 
klastromban fehér kenyeret (panis albus) kapjanak. A szerzetesi intézmény ilyen és ehhez hasonló 
szempontú vizsgálatával el lehetne kerülni az olyan leegyszerűsítéseket, hogy például a 18. század-
ban a felvilágosodás racionális, vallásellenes filozófiája idézte elő a szerzetesség lehanyatlását. Holott 
az abszolutizmus korára mindinkább általánossá vált, hogy a családok többsége már nem a papság 
vagy szerzetesség soraiba való belépésben, hanem az államhatalom szolgálatában, hivatali vagy 
katonai pályán látta a társadalmi felemelkedést. 

A szerzetesrendekbe való belépés szabályainak ismertetésekor (25-27. o.) a szerző semmi 
olyat nem nyújt, amit ne tudnánk. A 20. század második felének általános szabályozását megemlítve, 
ki kellett volna arra is térnie, hogy először a tridenti zsinat szabályozta általános érvénnyel a 
rendekbe való belépés jogi kereteit, 16 éves korhoz kötve a fogadalom letételét. A 18. század végén 
a korhatárt a legtöbb helyen a férfiaknál általában 21, a nőknél pedig 18 évre emelték fel. 

A szerzetesrendek létrejöttével kapcsolatosan elvárható lenne, hogy bemutassa annak társa-
dalmi és kulturális összefüggéseit is. Az ennek hiányából fakadó tévedések, illetve a végletekig 
leegyszerűsítő magyarázatokra példa a következő: a késő antikvitás és a kora középkor határán, 
az 5-6. században Észak-Afrikában jelentős mértékben elterjedő szerzetességet a szerző Szent 
Ágoston tevékenységével kapcsolja össze. Tagadhatatlan, hogy volt benne szerepe, de mégsem ez a 
döntő. Észak-Afrikában a vandál uralom következtében jelentősen megváltoztak a viszonyok. Gei-
serich és utódai alatt a katolikus egyházat komolyan üldözték, de ez elsősorban csak a társadalmi 
befolyással, nagy tekintéllyel rendelkező, tehát politikai értelemben veszélyes világi papságot és 
egyházi méltóságokat sújtotta. A világtól elvonuló, így a hatalom szempontjából veszélytelen kolos-
torokat, szerzetesi közösségeket a vandálok nem bántották. Ez volt, ami viszonylag gyorsan és 
érezhetően megváltoztatta az afrikai egyházon belüli arányokat, és előmozdította a szerzetesség 
térhódítását. Az üldözések hatására álltak szerzetesnek a papok, s nem pedig Augusztinus tiszteletre 
méltó tevékenységéből következően, a laikusok így megjelenő nagyobb tömege miatt nőtt meg a 
szerzetesség szerepe, mely később fokozatosan átvette a világi papok gyakorlati feladatait is. 

A szerzetesrendek egyenkénti tárgyalása sem nyújt újat, ráadásul komoly hiányosságok jel-
lemzik a szöveget. Egyetlen utalás nincs rá, hogy Írországban milyen sajátos, a klánok szervezetéhez 
igazodó egyházszervezeti rendszer volt, melyben nem vált el egymástól a szerzetesi és világi papi 
intézmény; továbbá érthetetlen a szerzőnek az a megállapítása, hogy a bencés rend széles körű, 
gyors elteijedését a bencés regula rugalmas volta mellett a „kedvező külső körülmények" (61. o.) 
segítették elő. Az egyházreformokról, így a clunyi megújulásról, majd a 12. századi újabb szerzetesi 
reformok nyomán megalakuló új rendekről sem kapunk érdemi információt, jóllehet a témának 
gazdag a szakirodalma, még magyarul is. Hasonlóan keveset ír a szerző a keresztes hadjáratok 
korában létrejövő lovagrendekről is. Gyakorlatilag csak a három nagy katonai rendnek, a johanni-
táknak, a templomosoknak és a német lovagrendnek szentel általánosságban némi figyelmet, pedig 
utalnia kellene a rendek katonai tevékenysége mellett azok újszerű gazdasági szerepére is (a temp-
lomosok kereskedelmi és bankári tevékenységére, a német lovagrendnek a Hanza-kereskedelemben 
való részvételére és ennek sajátos szervezeti formájára, a johanniták birtokigazgatására). Az ilyen 
felsorolás jellegű munkába is belefért volna, ha a szerző néhány sorban megemlékezik az Ibériai-
félsziget spanyol és portugál lovagrendjeiről, az első, nem a Mediterráneumban alapított rendről, 
a Kardtestvérek Rendjéről, vagy az első, kelet-európai alapítású —jóllehet rövid életű —, Lengyel-
országban létrehozott Dobrini Rendről. Ha már megemlíti, hogy a lovagrendek nagymestereit „bo-
nyolult és aprólékosan szabályozott eljárással" (106. o.) választották, illett volna ismertetnie is. 

Az előszóban a szerző azt ígéri, hogy „a könyv különleges figyelmet fordít a Magyarországon 
keletkezett, illetve a hazánkban megtelepedett rendek történelmi szerepére" (9. o.). Ennek ellenére 
egyetlen érdemi szó sem esik a templomosok hazai történetéről, jóllehet viszonylag korai megjele-
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nősükről, vagy akár a muhi csatában játszott szerepükről számos forrás is megemlékezik. Ajohan-
niták esetében szólni kellett volna arról, hogy a középkori magyar jogéletben hiteleshelyként működő 
konventjeik milyen feladatokat láttak el. 

A Német Lovagrend kapcsán Gecse Gusztáv átveszi azt a történeti irodalomban évtizedek 
óta öröklődő klisét, hogy a rend mindig ügyelt német jellegére (108. o.). Sajnos ez köszön vissza a 
magyar középkorkutatás eredményeit összegző legújabb munkában, a Korai magyar történeti lexi-
konban is (főszerk.: Kristó Gyula, Akadémiai K., Budapest, 1994.), nevezetesen: „A rend kezdettől 
fogva csak német lovagokat tömörített" (485. o.). A források tanúsága szerint azonban a kizárólag 
német jelleget hangsúlyozó állításokkal ellentétben a Német Lovagrendbe más nemzetiségű lovagok 
is beléphettek, a szabályok ezt egyáltalán nem tiltották. A rend soraiban számos dán, cseh, lengyel, 
pomerán vagy porosz származású személy fordult elő, sőt egy 1267. évi, Elbing városában kiállított 
oklevélben egy bizonyos „fratre Walthero Ungaro" szerepel. 

A koldulórendeknél Gecse Gusztáv utal ugyan a középkori eretnekmozgalmakra (113. o.), 
de arról, hogy ezek az apostoli életmódot hirdető irányzatok milyen módon játszottak szerepet a 
koldulórendek létrejöttében, mennyire tudatos egyházpolitika állt a hátterében, egy szó sem esik, 
jóllehet az új egyházpolitikai irányvonal tette lehetővé az eretnek tiltakozás szelídebb formáihoz 
közelítő ferences mozgalom egyházi elfogadását. Az sem derül ki, hogy miként kapcsolódtak a 
koldulórendek a középkori városokhoz, vagy az egyetemekhez, amiről a hazai történetírásban pél-
dául Fügedi Erik tett fontos megállapításokat. Míg a domonkosok esetében egy-két jelentősebb 
teológust megemlít a szerző (129. о.), a ferenceseknél már szó sem esik olyan neves személyiségekről, 
mint Bonaventura, Duns Scotus vagy William Ockham. A koldulórendeknek a népi vallásosság és 
az ún. „babonák" háttérbe szorításában és a késő középkortól megjelenő boszorkányhisztéria fel-
szításában játszott szerepéről éppúgy hallgat Gecse, ahogyan arról, hogy e rendek kezdeti népsze-
rűsége után alig egy évszázaddal már miért fogalmazódhattak meg velük szemben fenntartások és 
bírálatok, melyek még a Dekameronban is hangot kaptak. 

A reformációt szükségképpen megsínylő szerzetesség kora újkori megújulásáról a szerző a 
jezsuitákat tárgyalva a „Szabályozott papok" с. IX. fejezetben szól. A fejezetcím azonban nem a 
legszerencsésebb, mert egyrészt a közös regula alapján élő papi közösségek megjelenése korántsem 
köthető kizárólag a korai újkorhoz, másrészt a tridenti zsinatot követő katolikus megújulás során 
nemcsak szabályozott papi közösségek, hanem a középkorihoz hasonló felépítésű és szervezetű új 
szerzetesrendek is születtek. Gecse elsiklik afelett, hogy az egyház a 16-17. században a megváltozott 
helyzet által felvetett problémák kezelésére új feladatokkal felruházott szerzetesrendek létrehozá-
sával igyekszik megoldást találni, éppúgy, ahogyan a 12-13. században is tette. A tridenti zsinatot 
követően fellépő új rendek megalakulása nem annyira újdonság tehát, sőt a korábbiakkal bizonyos 
analógiák is megfigyelhetők. így a kora újkor legnagyobb hatású szerzetesrendjének, a jezsuitáknak 
a hivatalos elfogadása a pápaság részéről maga sem volt egyszerű eset, és helyzetük bizonyos 
értelemben a ferencesekére emlékeztetett. Fontos és homályban hagyott kérdés, hogy a 16-17. 
században alakult új rendek miért helyeztek olyan nagy súlyt éppen a szociális-karitatív, a prédikáló 
és tanító-oktató tevékenységre, mint az is, hogy a jezsuiták miért az „elit" képzését szorgalmazták, 
és az hogyan kapcsolódott a rekatolizáció céljaihoz. Furcsa, hogy meg sem említi, miszerint a 
jezsuiták a korban Európa legmagasabb szintű oktatási rendszerét teremtették meg, ahová gyakran 
még a protestáns szülők is elküldték fiaikat (hozzájuk fűződik a világon mind a mai napig általá-
nosan alkalmazott háromosztatú képzési rend). Ha Francesco Suarezt az újkori skolasztika kie-
melkedő jezsuita képviselőjeként említi a szerző, érdemes lett volna felhívni a figyelmet arra, hogy 
politikai-államelméleti gondolkodásában már a felvilágosodás előtt megjelent a társadalmi szerződés 
elve, és általában, hogy a szerzetesség történetében a jezsuitáknál jelent meg először a modern 
értelemben vett politikai-államelméleti gondolkodás. 

Ahogyan a férfi rendek létrejöttével és elterjedésével kapcsolatos fejtegetések is fölöttébb 
hiányosak, úgy a női rendek nagyarányú kora újkori elterjedésének okairól sem szól a szerző, 
továbbá elkerüli figyelmét, hogy a 18. századi változásokat elsősorban a férfi rendek szenvedték 
meg, az apácarendeket csak kevésbé érintették. 

A könyv hiányosságainak, tartalmi hibáinak a további felsorolása feleslegesnek tűnik, hiszen 
az eddigiek is elégségesek annak igazolására, hogy az nem felel meg a tudományosság mai köve-
telményeinek. Ehhez viszonyítva az olyan formai hibák például, hogy az idézetek gyakorlatilag 
ellenőrizhetetlenek vagy pontatlanok, már szinte szóra sem érdemesek. A 103. oldalon olvasható 
idézet forrásaként például csak az szerepel: „Egy XIII. századból származó lovaggá avatási szertartás 
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szövegéből". Hasonlóval találkozunk a 115. oldalon is, ahol az idézet alatt ennyi áll: „Szent Ferenc 
végrendeletéből". Se levéltári jelzet vagy forráskiadvány címe, se kiadási hely, év és oldalszám. 

Gecse Gusztáv könyve nem tölti be feladatát, hogy megismertesse az olvasót a szerzetesség 
történetével, mivel nincsenek benne új szempontú, lényegi kérdésfelvetések, ám annál több a hiány 
és szakmailag szinte minden sora kritizálható lenne. A lényegében a marxista valláskritika szem-
léletének és módszereinek a jegyében írt könyv után is várjuk tehát a szerzetesség átfogó és 
megalapozott tudományos elemzését, és egy ezen alapuló népszerűsítő munka megjelenését. 

Pósán László 

Rainer Beck 

UNTERFINNING 
Ländliche Welt vor Anbruch der Moderne 
München, Verlag C. H. Beck. 1993. 667 o. 

FALUSI VILÁG RÉGEN 

Unterfinning egy kis falu, nem egészen egy napi járóföldre Landsbergtől. Hála a szerző 
munkájának, aligha van olyan falu német — elsősorban bajor — földön, amelynek 18. századi 
életéről többet tudnánk. Beck hangsúlyozottan „mikro"-történelmet akart írni, úgy is fogalmaz-
hatnánk, megalkotta egy 18. századi bajor falu történeti antropológiáját. Szerencséje is volt, bősé-
gesen álltak rendelkezésére források, különösen a kiindulási alapot képező 1721. évi adóösszeírás, 
amely lehetővé tette számára a családrekonstrukciót éppen úgy, mint az egyes gazdaságok fontosabb 
jellemzőinek összeállítását. 

Kitűnő időszakot választott. A harmincéves háború és az utolsó nagy pestisjárványok hal-
latlan pusztítása után Bajorország is magához tért már, s 1720 körül nagyjából elérte a 17. század 
elejének népsűrűségét. Ugyanakkor még nem következtek be azok a változások, amelyek a falu 
életét is átalakították az iparosodás folyamatának jelentkezésével. Az 1720-1780 közötti évtizedek 
keresztmetszetét mutatja be a szerző. Egy kis falu, 52 (ebből 50 paraszti) család, alig több, mint 
200 ember mindennapjait írja le. 

A kiindulást a természeti körülmények, a talaj és a klíma, a falu fekvése, topográfiája, a 
külsőségek elhelyezkedése adja. A külsőségek, a nyomások, a parcellák elhelyezkedése, a nyomások 
rendje, a talajerőpótlás problémái, a rétek, az erdő használata, az állatállomány nagysága és szer-
kezete, a hozamok (többnyire 5-6-szoros maghozam, évi 800-1000 liter körüli tejhozam, stb.) -
mindez megalapozza a továbbiak megértését. A mindennapi élet bemutatása az étkezéssel (elsősor-
ban lisztes ételek és tejtermékek, egy főre átlagosan napi 57 dkg liszt, 3,8 dkg hűs, 0,4 dkg tojás, 
3,8 dkg zsír, 0,5 liter tej, 2-3 deciliter aludttej, 20-30 dkg túró, 20^40 dkg káposzta) kezdődik, de 
persze a mindennapok sok más kérdésére is kitér, olykor csak érintőlegesen. A napi munkákat éves 
ciklus alapján veszi szemügyre. Legalább 5 hektár szántóföldre volt szükség ahhoz, hogy egy család 
az önellátás határán még fenntarthassa magát, ennél kevesebb földből csak kiegészítő munkákkal 
(napszámos munka, háziipari tevékenység, kézműipar) lehetett megélni. A falu lakosságának nagy 
része, majdnem fele tehát rá volt utalva bérmunka vállalására (készpénzért és ellátásért), vagy 
valamilyen ipari melléktevékenységre. 

A szerző nagy gondot fordít a falun belüli, s a falu és város közötti munkamegosztás kérdéseire. 
A falu kevés földű családjai számára a bérmunka, illetve bizonyos ipari munkavégzés jelentett megoldást 
(takács, szabó, cipész, ács, kovács, pék, molnár, kocsmáros, kereskedő), még akkor is, ha a kocsmáros 
vagy a kereskedő, de a molnár is a módosabb gazdák közül kerültek ki. Az építkezéseken való segéd-
munka (mind a faluban, mind másutt) a fiatalok számára jelentett megfelelő keresetkiegészítést. 

A parasztok társadalmi helyzetét kitűnően jellemzi a szerző, amikor nagyjából a szabadpa-
raszti és a „leibeigen" közötti köztes állapotot rögzíti. Évente egyszer, a „Leibzins" — (tulajdon-
képpen: fejadó) — megfizetésekor (házaspárok 4, özvegyek 2 krajcárt fizettek) minden telkes gaz-
dában tudatosult, hogy a szolgaságnak egy korábbi állapota elmúlt ugyan, de formái még hatnak, 
jelen vannak a mindennapokban. Ami a parasztok mindennapjait illeti, a földesuraság abban túl-
ságosan nagy szerepet nem játszott, már csak azért sem, mert az 50 parasztcsaládnak összesen 14 
földesura volt (főleg egyházi szervezetek, kolostorok, káptalanok, alapítványok, stb.). A jelenség 
egyébként a bajor területeken korántsem egyedi, bár általánosnak sem tekinthető. Unterfinning 
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esetében tehát egy olyan falusi közösséggel állunk szemben, amelynek mindennapi lehetőségeit, 
szabadságát jótékonyan biztosította a földesurak távolléte. A járadékfizetési kötelezettség termé-
szetesen érvényesült. 

Külön hangsúlyt kap az egyház, mint a falu és város közötti piaci kapcsolat megteremtője, 
vagy legalább képviselője (a falusi plébánia egyúttal kereskedelmi lerakatként is működik), s mint 
a parasztok legfőbb hitelforrása. A parasztok nagy része eladósodott valamilyen mértékig egyik 
vagy másik egyházi intézménynél, ami nemcsak azért érdekes, mert az egyház az egész középkorban 
fellépett az uzsora ellen, hanem elsősorban azért, mert jelzi, mennyire nincs a parasztok számára 
más hitelforrás. Még a falusi kocsmáros sem jelent ekkoriban megfelelő hitellehetőségeket. Az 
egyházi intézmények azonban egyúttal földesúrként is megjelennek a faluban. Unterfinningben 
tehát a gazdasági és a politikai hatalom egy sajátos elegyét képezi a földesuraság intézménye. 

A kötet befejezéseképpen a szerző a jellegzetes háztartás-formákat írja le, az 50 hektáros 
gazdaparaszttól a 14 és 7 hektáros résztelkeseken át a 3 hektáros, egy hektáros zsellérgazdaságokon 
át a teljesen földnélküli családokig. 

A szerző „életközeli" képet akart rajzolni. Ezt nem elsősorban új módszerekkel, hanem a 
már ismert, hagyományos eszközök igénybevételével érte el, s nem utolsó sorban stílusával, amely 
képes életet lehelni a száraz, egyes vonatkozásokban összefüggéstelen adatokba is. Ez az, amivel 
munkája fölülmúlja a korábbi kísérleteket. 

Gunst Péter 

R. Várkonyi Ágnes 

EUROPICA VARIETAS - HUNGARICA VARIETAS 
Tanulmányok 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994. 268 o., 30 kép. 

R. Várkonyi Ágnes könyvéről első látásra azt hihetnők, hogy egy hagyományos, már megjelent 
tanulmányokat egybeszerkesztő gyűjtemény. Amint azonban a bevezetőben ő maga is hangsúlyozza, 
az újbóli, együttes kiadást nem a cikkek szétszórtsága, hanem azok gondolati egysége indokolta. A 
tanulmányok általános vezérfonala Magyarország helye, szerepe Európában a 16-18. században. 
Erről a témáról persze már sok mű jelent meg. E tanulmányok, és a kerek egészet alkotó gyűjtemény 
igazi többletértékét az adja, hogy miközben bemutatja a korszakokat és régiókat átfogó politikai 
viszonyokat, eszmei-mentalitásbeli irányzatokat, változásaikkal együtt, aközben a történelmi ese-
mények mögött látja és láttatja a cselekvő-szenvedő embert is. 

A tanulmányok tartalmilag, az említetteken belül, három fő témakör köré csoportosíthatók: 
a török veszélyre adott európai válaszok, és az erre vonatkozó tervek és elméletek, a magyar politika 
részvétele a törökellenes európai összefogás kialakításában, s végül Erdély helye és szerepe a 16-17. 
századi Európában. 

A szerző csomópontokra épít. Ám ezek nem elsősorban a megszokott, konkrét eseménytör-
ténethez kötődnek, bár ilyen is akad (Buda visszavívása), hanem főképp egy-egy fontos személyi-
séghez (V Károly, Pázmány Péter, Comenius, II. Rákóczi György, Zrínyi Miklós), olykor egy irathoz, 
irattípushoz (Wesselényi, Nádasdy és Zrínyi Szövetséglevele, illetve a hírlevél műfaja). A sokféle 
témát a legjobb értelemben vett európai szemlélet ötvözi egységes egésszé. 

A kötet gerincét, véleményem szerint, két tanulmány adja. Az első (Az ígéret ideje) az európai 
politika és mentalitás nagyívű áttekintése Lepantótól Karlócáig, Buda visszavívása kapcsán. A 
szerző itt számba veszi mindazokat a változásokat, amelyek a török veszélyre reagálva Európában 
minden téren végbementek. Kiemeli a legfontosabb felismeréseket: csak nemzetközi összefogás 
képes megtörni a török erejét, s hogy ennek alapfeltétele a hatalmi egyensúlyon alapuló béke. 
Végigkíséri azokat a magyarországi hadieseményeket, sikereket és kudarcokat, amelyek mintegy 
főpróbáit jelentették a visszafoglaló háborúknak, s amelyek során a hadvezetés összegyűjtötte a 
kellő tapasztalatot, főként az irányítás, szervezés, ellátás területén. A másik tanulmány (Magyar 
politika és a nemzetközi hatalmi egyensúly) ugyan rövidebb időszakot fog át, a vesztfáliai békétől 
az utrechti és rastatti békéig, de mondanivalója szervesen összekapcsolódik az előzővel. A szerző 
itt felvázolja azt a kényes egyensúlyi helyzetet, amit a vesztfáliai béke teremtett az európai hatalmi 
harcban. Rámutat, hogy e békemű leggyengébb pontját épp a közép-európai térség rendezetlen 
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viszonyai, azon belül is főként a török kérdés jelentették. Ezt követően végigkíséri a magyar kül-
politika, s benne Zrínyi Miklós, II. Rákóczi György, Apaffy Mihály kísérleteit a törökellenes szövetség 
megteremtésére. Mindkét tanulmány végén megállapítja, hogy a hatalmas anyagi és véráldozat, 
illetve a különböző nemzetközi szerződések ellenére sem Magyarország, sem Erdély nem tudott 
államhatalmi szinten részt venni a török kiűzésében, amelynek egyik fő okát a vesztfáliai béke-
rendszer feltételeinek ránk nézve kedvezőtlen módosulásában látja. 

E két tanulmány adta fő gondolati vezérfonalhoz kapcsolódik a többi. Ezek egy része egy-egy 
jelentős történeti személység hatását, illetve az európai politikával és a török kérdéssel kapcsolatos 
tevékenységét, gondolatait világítja meg. 

A szerző elsőként V Károly szerepének egy kevéssé vizsgált vonulatára hívja fel a figyelmet: 
a Magyarország egységének megőrzésére tett kísérletekre (V Károly Magyarországon). Rámutat, 
hogy a császár ennek érdekében a békés megegyezést szorgalmazta a két ellenkirály közt, illetve 
maga is közeledett Szapolyai Jánoshoz. Tisztában volt a nemzetközi helyzettel, a török hódítás 
veszélyességével, s ezért diplomáciai és katonai erőfeszítései, a dinasztikus célok mellett, a keresz-
tény összefogás megteremtésére irányultak. A szerző világosan rámutat azokra a személyekre (I. 
Ferenc francia király, I. Ferdinánd, stb.) és azokra az okokra (pl. vallási küzdelmek, hatalmi ellen-
tétek), amelyek megakadályozták nagyszabású terveinek kivitelét. 

A szerző másodikként Pázmány Péter politikusi-államférfíúi portréját rajzolja meg (Erdély 
és a törökkérdés Pázmány politikájában), Pázmányt „Magyarország 17. századi történelmének 
legizgatóbb személyiségedként jellemzi, s megállapítja, hogy „államférfiúi elképzeléseit, döntéseit, 
próbálkozásait és tetteit... viszonylag kevéssé vizsgálta eddig a tudomány". Ezt követően fogalmazza 
meg a tanulmány alapkérdését: milyen szerepet játszott Pázmány azon politikai irányvonal alakí-
tásában, amely elsődleges céljának az ország egyesítését tekintette, de amelynek feltételei épp a 17. 
század elején jelentősen és negatívan megváltoztak. A szerző Pázmány valamennyi tettét, tervét, 
az ország és Európa legfontosabb politikai személyiségeihez való viszonyát a legszélesebb európai 
összefüggésekben vizsgálja. A tanulmány általános következtetése az, hogy Pázmány politikai szé-
leslátókörűségével felmérte az ország lehetőségeit és szükségleteit. Tudta, hogy a törököt csak 
európai összefogással lehet kiűzni, s olykor ellentmondásosnak tűnő cselekedeteivel is ezt kívánta 
elősegíteni, Magyarország érdekében. 

Ezután Comenius (Ján Amos Komensky) magyarországi tevékenységét tekinti át (Comenius 
és a vesztfáliai béke Európája). A szerző szerint Comenius, aki maga is sokat szenvedett a harminc-
éves háborű alatt, az elsők közt látta meg a vesztfáliai béke legnagyobb hibáját: Közép-Európa 
ügyeinek rendezetlenségét. Efölötti csalódásában jött Magyarországra, Sárospatakra, az erdélyi 
fejedelmek virágzó kulturális központjába. Ki akarta dolgozni azt a béketervet, amely egyetemes 
érvényű, és nem rekeszti ki a közép-európai országokat. Műveinek több mint felét itt írta, s ezekben 
a legnagyobb újdonságnak a szerző átfogó szemléletüket tartja. Munkásságát elemezve hangsúlyoz-
za, hogy Comenius olyan művelt, nyelveket tudó társadalmat akart, amely tudja, mit történik vele, 
körülötte, s amelyet nem lehet hírekkel manipulálni. így elkerülhetők lennének a háborúk, s 
egyesíteni lehetne a kereszténység erejét a pogányok ellen. 

A szerző szerint ez utóbbi célért munkálkodott a tragikus sorsú II. Rákóczi György is (A 
„kereszténység Achillese"). Megállapítja, hogy Erdély története a 17. század második felében az 
eddigiektől eltérő képet mutat, ha azt az európai politika tükrében vizsgáljuk. Felveti a kérdést, 
hogy milyen szerepet játszott Rákóczi a törökellenes szövetség létrejöttében. Rámutat, hogy a 
fejedelem azért keresett kapcsolatokat Európával és azért akart egy török elleni háborút, hogy 
kitörhessen az elszigeteltségből. A sikerre az európai változások és a Porta meggyengülése adott 
reményt. Tervei kudarcának okát a szerző abban látja, hogy egyéb lekötöttségei miatt az Udvar és 
a Porta is egyelőre békét akart, s hogy a fejedelemnek az addigiaktól eltérő viszonyok közepette, 
kényszerpályán mozogva, megfelelő tapasztalatok hiányában is döntenie kellett. Bukása azonban 
újabb lökést adott a keresztény összefogásnak. 

Comeniushoz hasonlóan Bél Mátyást is a közép-európai térség problémái foglalkoztatták, 
amelyeket, a szerző szerint, teljesen átlátott (Bél Mátyást olvasva: Közép-Európa esélyeiről). A 
megoldást a tájékoztatás, az együttélés és tolerancia, valamint az ökológiai harmónia hármas egy-
ségében látta. Bél Mátyás szerint az egyénnek és a hatalomnak egyformán tájékozottnak kell lenni, 
meg kell valósítani a vallás és a nyelvhasználat szabadságát, és okosan kell bánni a természeti 
kincsekkel, hogy azok az ország népét gazdagítsák. A szerző Bél Mátyás legfontosabb eredményét 
abban látja, hogy leírta az országot, s ezzel bemutatta, hogy lehetséges az eltérő vallások, nyelvek 
és kultúrák békés együttélése. 
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A tanulmányok közül kettő iratokból kiindulva dolgoz föl egy-egy kérdést. Az egyik témáját 
a Wesselényi Ferenc, Nádasdy Ferenc és Zrínyi Péter nevéhez kötődő, 1666. decemberében keltezett 
Szövetséglevél adja (Zrínyi Szövetséglevele). A szerzőt Zrínyi Péter utólagos javítással beírt kereszt-
neve és a más színű tintával írt dátum indította vizsgálódásra. Ennek során összeveti a dokumen-
tumot annak fogalmazványával, illetve Wesselényi és Nádasdy murányi szövetséglevelével. A Szö-
vetséglevél tartalmának, valamint az 1663-66-os évek politikai eseményeinek és űtkeresésének 
elemzése során a szerző arra a következtetésre jutott, hogy a dokumentum Wesselényi, Nádasdy 
és Zrínyi Miklós megegyezésének okmánya. A három politikus a belső és külső válság hatására 
döntött a közös cselekvés mellett, amellyel azt kívánták elérni, hogy Magyarország államhatalmi 
szinten vehessen részt a török kiűzésében. Célkitűzésük ugyan nem valósult meg, de elképzeléseik 
a további magyar politika szerves részévé váltak. 

A másik, forráselemzésen alapuló tanulmány arra keresi a választ, hogy a 17. század második 
felében miért beszélnek a kortársak viszonylag keveset a török háborúról (Búcsú és emlékezet). A 
válasz megadásához a szerző a korszak közvéleményét és információáramlását vizsgálja, ezen belül 
is a legfontosabb hírközlő eszköznek számító hírleveleket. Megállapítja, hogy bár az ezekben köz-
vetített információk különböző szintűek és hitelességűek, ám nagy távolságokat is áthidaltak, kie-
légítették a kor híréhségét, és a gyakori döntési helyzetekben nélkülözhetetlenek voltak. E levelek 
sok-sok apró részletről is tájékoztatnak, s kultúrtörténeti jelentőségük is óriási. A szerző szerint a 
belőlük nyert élmény főként a hagyomány talaján rendeződött közvéleménnyé. Ez a közvélemény 
pedig épp e hírek alapján értette meg, hogy elérkezett a török kiűzésének ideje, s bár az ezzel 
kapcsolatos felfokozott várakozások nem teljesültek, mégsem kívánta vissza a hódoltság korát, ezért 
tehát egyre kevesebbet beszélt róla. 

A vitézi rend sorsának alakulását tárgyaló tanulmány közvetett szálakon kapcsolódik a kötet 
fő vezérfonalához. A szerző ebben a 17. század végének egyik legsúlyosabb problematikáját tekinti 
át. Rámutat, hogy bár a magyar katonaság mindvégig részt vett a felszabadító háborúban, mégsem 
tudott önálló haderővé szerveződni. Ennek egyik okát abban látja, hogy az Udvar sem volt egységes 
a kérdésben, és inkább feloszlatásuk felé hajlott, ráadásul nem törődtek a magyar katonák ellátásával 
sem. A magyar haderő a császári seregnek sem vált szerves részévé, nem kapott szerepet a felszabadító 
háború utáni feladatokban sem (pl. a határőrvidékre a rácokat telepítették). így Magyarországot 
megfosztották saját hadseregétől, amit a szerző évszázadokra kiható hibás döntésnek nevez. 

A most bemutatott kötet bizonyítja, hogy Magyarország egykor szorosan Európához tartozott. 
Ma ismét ez az ország elsődleges célja. Ennek a törekvésnek fontos részét képezi a közös történelem 
feltárása. A szerző az V Károlyról szóló tanulmány elején a következőket írja: „Európa és Magyar-
ország közös történelme könyv lapok nélkül. Kölcsönös tudatkihagyások, idegenkedések, elzárkó-
zások, rossz lelkiismeretek és sértődések emléke." A könyv gondolatai jótékonyan segítik a rossz 
emlékek oldódását. 

Domokos György 

Eduard Albert Bielz 

HANDBUCH DER LANDESKUNDE SIEBENBÜRGENS. 
EINE PHYSIKALISCH-STATISTISCH-TOPOGRAPHISCHE 

BESCHREIBUNG DIESES LANDES 
Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens. Band 19. 

Böhlau Verlag, Köln - Weimar - Wien, 1996. XVIII+617. 
ERDÉLY HONISMERETI KÉZIKÖNYVE. AZ ORSZÁG FIZIKAI, 

STATISZTIKAI ÉS TOPOGRÁFIAI LEÍRÁSA 

Ez a kötet Eduard Albert Bielz (1827-1898) 1857-ben megjelent munkájának reprint kiadása, 
Konrád Gündisch előszavával, aki rövid áttekintést ad a hajdani szerző életéről és munkásságáról. 
Bielz rövid katonai pályafutás és a dévai Finanzbezirksamtnál letöltött fogalmazóskodás után a 
nagyszebeni Finanzbezirksamt komisszárja volt 1867-ig, 16 éven keresztül. Ugyanakkor szenvedé-
lyes növény- és ásványgyűjtő volt. Talán ide menekült a számok halmaza és a statisztika unalma 
elől. Mert ez a könyv unalmas. Nem találunk benne olyan érdekes, szenvedélyesen megjelenített 
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mozzanatokat a kor valóságából, mint az egykorú statisztikai kézikönyvekben vagy közlemények-
ben. Még olyan mulatságos tévedései sincsenek. Lelkiismeretes hivatalnok írta, aki alig várhatta, 
hogy elmehessen kirándulni, gyűjteni. 

Bielzet nem nagyon izgatják a kortársakat érzelmileg is foglalkoztató kérdések. Először csak 
egy mellékmondatban veti oda, hogy a dákok „valószínűleg" a románok ősei (Stammväter), aztán 
szláv, latin, gót keveréknépnek mutatja be a románt. Holott a román írástudók többsége még az 
ún. erdélyi iskola hagyományához tartotta magát: a románok tiszta rómaiak, akik nem keveredtek 
a legyőzött dákokkal. Ugyanakkor a románokat tartja őslakóknak, nem látván bizonyítékot a késői 
bevándorlásra. Bielz nem nyomja meg a tollát, amikor az erdélyi népeket jellemzi, mint Kővári 
László, akinek néhány erős észrevételét a cenzúra nem is engedte megjelenni. Az okos hivatalnok 
rezzenéstelen arccal dolgozik. Bielz nem szapulja ellenfeleit, pontosabban azokat, akikben — hiva-
talból — a szászok és a neoabszolutizmus ellenfeleit kellene látnia, az egyszerűség kedvéért mond-
juk: a magyarokat. Tárgyszerűen ír, és hogy a régi Erdélyt jobban szerethette, onnan látjuk, hogy 
a régi közigazgatást több kedvvel mutatja be mint az új hivatalnokszervezetet, - ha jól olvastunk 
a sorok között. Előbb jelzett gyűjtőszenvedélyének megfelelően a botanikai, állattani és ásványtani 
leírások a legkimerítőbbek. A szabadban élő állatvilág gazdagsága érdekelte és lelkesítette. Jellemző, 
hogy amikor a háziállatok tartásáról írt, nem említ semmit ember és állat viszonyáról, pedig talán 
tudhatott valamit erről is. Jellemző például, hogy amikor az űj erdélyi kormányzat a lótartásról 
kért kerületi jelentéseket, akkor ezek megrázó módon ecsetelik ennek — mint az állatkínzás vál-
fajának — elborzasztó valóságát. Érdekes lett volna, ha Bielz néhányszor kifejti, mire utal. Például 
az 1850-1851-i népszámlálás kapcsán arról ír, hogy ennek kivitelezése során komoly nehézségekkel 
és előítéletekkel kellett megküzdeni. Márpedig ez lenne ma a legérdekesebb, hiszen például a „lakófél" 
rovat kitöltésénél adóeltitkolási és családi együttélési stratégiák határozták meg a népszámlálásnak 
alávetett lakosság magatartását. Érdekes identitási kérdések hatottak, amikor a nemzetiség rovatot 
kellett kitölteni, és erre 1930-ig nem is kérdeztek, hogy majd a nacionálkommunista népszámlálások 
vegyék elő újra e rovatot Erdély földjén, főleg a székelyek és magyarok megosztásának szándékával. 

Érdekes, hogy Bielz mennyire vett tudomást kortársai munkájáról. Hintzet, ill. az ő népes-
ségnövekedéssel foglalkozó számításait nem említette, igaz, ő kossuthiánusnak számított. Söllnert 
még forgatta, de Reissenberger népmozgalmat elemző munkálatairól nem tud. Az előszóban is 
célszerű lett volna ezekre kitérni, és nemcsak a 17-18. századi előzményekkel foglalkozni. Bielz 
legérdekesebb adata nem a korabeli hivatalos statisztikákból való, hanem az 1848-49-i emberáldozat 
becslése. Tudjuk, az osztrák adminisztráció csak a „lázadók" által okozott emberáldozatot próbálta 
kideríteni nagyszabású statisztikai felméréssel. Ha véletlenül itt-ott egy túlbuzgó vagy netán „rosz-
szindulatú" hivatalnok kimutatta azt, hogy az osztrák hadsereg és szövetségesei hány embert öltek 
meg, akkor ezt kihúzták. A hivatalos statisztika így 6112 áldozatról adott számot. Bielz szerint a 
tífuszban és a hadi eseményekben összesen 18 000 ember vesztette életét. 

Legérdekesebbek az iskola-statisztikák. Ezekből ugyanis senki sem közölt még ilyen részle-
tességgel. A forráskritika azonban ebben az esetben is aktuális. Arról ugyanis nem ír a szerző, 
hogy a reformátusok egyházi autonómiájuk védelmének érdekében nem szívesen töltötték ki a 
statisztikai adatlapokat. Statisztikatörténeti érdekesség, hogy miért nem próbálták a hivatalnokok 
a kataszter és a korábbi adóköteles földekről szóló kimutatások adatai közötti eltéréseket magya-
rázni. Ugyanez mondható el az iparoslétszám kimutatásairól is. A külkereskedelmi forgalomról is 
csak egyetlen évből, 1850-ből közöl adatokat, holott az elmúlt évtized kimutatásaival összehason-
líthatta volna az adatokat, mert ez az adatfelvétel egységes szempontok alapján készült. Hasznos 
forrás a mának a neoabszolutista rendszerváltás bürokráciájának a leírása. A kötet forrásértéke 
azonban elsősorban annak tulajdonítható, hogy Bielz közzétette valamennyi község népességlétszá-
mát 1850-ből, magyar, német, román helységnévmutatóval. (Ennek forrásértéke abban is rejlik, 
hogy olyan helyneveket is megtalálunk, amelyeket Coriolan Suciu 1966-i kétkötetes helynévtárában 
hiába keresünk, például Ungura^t (= Bálványosváralja a régi Belső-Szolnok Vármegyében) az U 
betűnél, mert onnan kihúzta a „lektor", míg Bálványosváraljánál még megtaláljuk. Jellemző, hogy 
az ugyancsak Ungura§ként ismert Magyaregregyet átnevezték Românaç-nak.) 

Jó és szép gondolat volt, hogy ezt a könyvet, mint a címlapon is jelezték: Ernst Wagner 75. 
születésnapjának alkalmával adták ki, az ő tiszteletére. Hiszen a besztercei születésű Wagner volt 
az, aki — mint az előszó hangsúlyozza — Bielz munkáját folytatta, amikor 1977-ben közzétette az 
immár nélkülözhetetlen nagyszabású erdélyi helynévtárát, amelyet éppen két évtizede ismertettünk. 
(Ernst Wagner: Historisch-statistisches Ortsnamenbuch. Köln-Wien, 1977. Századok, 1979. 6. 1119— 
1122., Acta Historica, 1980. 3-4. 461-465.) Kétségtelen, Wagner folytatta Bielz munkáját. Csakhogy 
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óriási különbséggel. Bielz hivatali kötelességét is teljesítette, amikor összeállította kötetét. Ernst 
Wagner agrármérnök viszont önszorgalomból, a szülőföld szeretete és a közösség iránti lojalitás, va-
lamint a tudomány szolgálata jegyében dolgozott. így volt műve műhelymunka terméke. És csak 
remélhetjük, hogy a nyugati szászok műhelye töretlenül folytatja közös örökségünk feltárását. 

Miskolczy Ambrus 

Bonkáló Sándor 

A RUTÉNOK (RUSZINOK) 
Második, bővített kiadás 

Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta és az utószót írta Salga Attila 
(Basel-Budapest, 1996.) Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 188 o. 

Bonkáló Sándor (1880-1959) a század első felének ismert nevű kutatója és műfordítója volt. 
Atyja magyar, anyja ruszin, az'ismért Hadzsega-családból, amely több jeles embert adott a ruszin-
ságnak. 1945-ben kinevezték a budapesti egyetemre az ukrán nyelvi és irodalmi tanszék vezetőjévé, 
de már 1946-ban az akkori SZEB felszólítására felfüggesztették állásából, 1950-ben pedig, amikor 
elérte a korhatárt, nyugdíjazták. Publikálni többé nem tudott. A felszólítás oka szovjetellenessége 
volt. Már az 1930-as években bírálta a sztálini önkényuralmat s ez 1946-ban elég volt a megszé-
gyenítő elbocsátáshoz. 

Nem történész volt, hanem irodalomtörténész, filológus, magyarként szívén viselte a ruszinok 
ügyét. Amikor 1939-ben Kárpátalja visszakerült, akkor vált aktuálissá a ruszinok kérdése, így ő 
vállalkozott egy rövid összefoglalás megírására. 1945 után ez persze már inkább hátrány volt. A 
könyvet 1990-ben Amerikában angolul adták ki újra, Paul Robert Magocsi magyarázó jegyzeteivel, 
így külföldi publicitást kapott, de magyarul persze már hozzáférhetetlen volt. A debreceni Salga 
Attila vállalkozott rá, hogy sajtó alá rendezi. így jött létre ez a könyv. 

Szöllősy Pál a kiadó nevében mondja el létrejöttét. Közli a kötet Bonkáló Sándor Ervin nevű 
fiának rövid életrajzát édesatyjáról, amely az 1990-es angol nyelvű kiadás számára készült rövid 
összefoglalás, itt persze magyar fordításban. 

Az ismertetett kötet nagy részét természetesen maga az eredeti szöveg teszi ki, csak egy rövid 
részt hagyott el belőle a kiadó, ahol Bonkáló az 1939 után kibontakozó magyar politikát ismerteti 
nagy lelkesedéssel, ezt, mint nem időszerűt, vitathatót hagyták ki. Az 1938-39-es évek eseményeinek 
a leírása megmaradt, de a lábjegyzet itt is utal, hogy ebben sok vitatható megállapítás található. 

Bonkáló előszavában arra utal, hogy az addigi kutatások eredményeit foglalja össze. Kilenc 
fejezetben tárgyalja témáját, az első kettő a tulajdonképpeni történet. Kifejti, hogy Magyarországon 
a korai századokban voltak oroszok, de ezek eltűntek. A ruszinok csak akkor jelentek meg, amikor 
a tatárjárás után a gyepűelvét is betelepítették, akkor kerültek ide a halicsi fejedelemség egykori 
területéről, amely hamarosan a lengyel-litván államhoz került. Soltészok és kenézek telepítették 
őket, az akkor szokásos kedvezményekkel. Gyakorlatilag állattenyésztéssel és erdőgazdálkodással 
foglalkoztak, ebből éltek meg, nem is rosszul, nyaranta az Alföldre jártak aratni. Rákóczi szabad-
ságharcában nagy lelkesedéssel vettek részt, ezért 1711 után az osztrákok üldözték és elnyomták 
őket, ezzel magyarázza Bonkáló szegénységüket, meg azzal, hogy elvették földjeiket. 1848-ban is 
részt vettek a szabadságharcban. A cseh megszállás idején nagyon nehéz helyzetbe kerültek, a 
megígért autonómiát nem kapták meg, az iskolákban is sokhelyt csehül tanítottak. 1938 októberében 
végre megkapták, Bródy András lett a miniszterelnök, de őt heteken belül Volosin Ágoston c. 
kanonokkal váltották fel a csehek. Nem valósult meg a Teleki-féle kárpátaljai autonómiaterv. 

A következő fejezet pontról-pontra cáfolja a ruszinokról terjesztett legendákat, hogy őslakosok 
voltak, már a magyarok előtt is itt voltak. Nevükről is külön fejezetet írt Bonkáló: a kijevi Rusz 
nevéből származik, hiszen a halicsi fejedelemség maga is annak része volt. Bonkáló szerint magyarul 
ruténoknak kell őket nevezni. Nem tér ki arra, hogy ez az elnevezés a magyar gyakorlatban sokszor 
az ukránokat jelenti, akiktől Bonkáló határozottan megkülönbözteti őket. 

Sok érdekes néprajzi adatot sorol fel a szerző az egyes csoportokról, a dolisnyánokról, akik 
a déli síkvidéken települtek meg, ők a legrégebbi települők. A hegylakóknak (verhovinaiaknak) 
három csoportjuk van, a huculok a legkeletibb területen, azután a bojkók és a lemkók, akik lengyel 
területen is szép számban élnek, meg Szlovákia keleti vidékein. 
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Külön fejezet szól az irodalomról, ill. a népköltészetről, egy további a vallás és egyház kér-
déséről. 1646 óta a ruszinok áttértek az unióra a katolikus egyházzal, kivéve a keletieket, akik 
erdélyi fennhatóság alatt éltek, a fejedelmek pedig az ortodoxiát támogatták abban a reményben, 
hogy sikerül őket megnyerni a kálvinizmusnak. Amikor a terület már nem tartozott többé Erdélyhez, 
az unió itt is megvalósult. Bonkáló kiemeli, mennyire ragaszkodnak a ruszinok a görög-katolikus 
valláshoz. A közgazdasági állapotokról szóló fejezetben, amely egyfajta gazdaság- és társadalomtör-
ténet, Bonkáló ismerteti az Egán Ede vezette hegyvidéki akciót, amely a ruszinok nehéz helyzetén 
igyekezett segíteni. Minthogy Bonkáló így több témában tárgyalja a ruszinok történetét, különösen 
az első három fejezetben olykor óhatatlan ismétlések adódnak. 

Ennyi tehát Bonkáló könyve, a jelen kötet nagyobbik felét teszi ki. A korabeli felfogásban 
írt munka korrekt összefoglalása az ismereteknek, nagy lelkesedéssel az 1939-es visszatérés miatt, 
de valóban tárgyilagos, megállapításai ma is érvényesek, ha persze mai igények szerint sok minden 
egyebet is kellene egy ilyen könyvnek tartalmaznia. De illetlen volna ilyen igényeket támasztani 
egy 1940-ben megjelent munkával szemben. A maga korában jó munka volt, elismerést is kapott. 

Salga Attila a könyvnek majdnem egyharmadát kitevő Utószóban részletesebb képet ad 
Bonkáló Sándor pályájáról, röviden kitér egyéb munkáira is. Voltaképpen nyelvésznek indult, a 
rahói nyelvjárás hangtana volt a bölcsészdoktori disszertációja, amelyet tanára, Asbóth Oszkár kissé 
elsietett munkának nevezett. Irt még egy népszerű munkát a szlávokról (1915-ben!), már 1920-ban 
a ruszinokról, 1922-ben az első világháború alatti és utáni ukrán nemzeti mozgalomról, amely 
Ukrajna függetlenségéért harcolt, egy munkát a ruszin irodalomról és művelődésről (1935), de van 
kétkötetes orosz irodalomtörténete is (1926). Ha úgy tetszik, sokoldalú irodalmár volt tulajdonkép-
pen, hiszen elég sok műfordítása is van oroszból, többek között a Háború és béke harmadik magyar 
fordítása. Salga Attila ismerteti néhány cikkét is, amely a szovjet irodalomról, a nemzetiségi poli-
tikáról és a vallásüldözésről szólt. 

Az Utószó második részében Salga Attila rövid áttekintést ad az 1919-45 közti helyzetről, 
azután valamivel bővebben a ruszinok és a kárpátaljai magyarok fejlődéséről 1945-től napjainkig. 
A ruszinok viszonylagos többsége ma is ukránnak tartja magát, hiszen ezt kellett vallania 1945 
óta, csak kisebb rész mondja magát ruszinnak. Az unitus egyházat a fordulat után helyreállították, 
a többség visszatért ide. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek 28 000 tagja van, a magyarok 
száma hivatalosan 160 000, de becslések 200 000-ről tudnak. A ruszinok Kárpátalja számára kö-
vetelnek területi autonómiát, a magyarok ezen belül a maguk számára szintén területi autonómiát, 
az ukrán kormányzat azonban azon az alapon áll, hogy az új ukrán alkotmány nem tud politikai 
autonómiáról, tehát a követelés alkotmányellenes. 

A könyvet elsősorban a kárpátaljai magyarok számára adták ki újból, jelentős apparátussal. 
De ha már az 1945 utáni fejlemények szóba jöttek, érdemes lett volna egy szót szólni az 1960-as 
években megindult hazai kutatásokról, ahol Perényi József és Mayer Mária könyveit lehetett volna 
említeni. 

Bonkáló nem vetette fel, vajon a ruszinok külön nemzet-e, mert ez számára nyilvánvaló volt. 
A művelődés kapcsán ugyan röviden említi azt, hogy a 20. századra sem alakult ki egységes irodalmi 
nyelv, voltak, akik oroszul írtak, mert a ruszinokat oroszoknak tekintették, de ezeket Bonkáló 
szerint senki sem értette meg. 1918 után sok ukrán emigráns is érkezett ide, ők megerősítették 
az ukrán irányzatot, amelyik persze korábban is megvolt. Bonkáló persze akkor nem tudhatott 
arról, hogy a titói Jugoszláviában végül is a népnyelv alapján kanonizáltak egy irodalmi nyelvet 
(mintegy 30 000 ember számára), de erről Kárpátalján nem vettek tudomást, mint láttuk, ukránokká 
nyilvánították a ruszinokat. A probléma azonban most is fennáll. Az autonómiatörekvések mögött 
nyilván egyfajta ruszin öntudat húzódik meg. Persze az a mozzanat, hogy az irodalmi nyelv csak 
1945-re és nem is otthon jött létre, meghatározta a nemzeti fejlődés lehetőségeit vagy inkább 
lehetetlen voltát. Paul Robert Magocsi első nagy könyve éppen ezt a problematikát taglalta (Shaping 
of a National Identity). Ő is a nyelvkérdést látja alapvetőnek, de a jugoszláviai példában találja a 
megoldást. Kárpátalján ma még eldöntetlen a helyzet, de valószínűnek látszik, hogy az ukrán 
kormányzat kitart a ruszinok ukrán volta mellett, s ez már el is dönti a kérdést. Mint már jeleztük, 
Bonkáló számára itt nem volt probléma. De az Utószóban érdemes lett volna erre kitérni. 

Ahogy arra is, miért nevezte Bonkáló a ruszinokat ruténeknek, eredeti könyvcíme csak ezt 
ismeri, a (ruszin) kiegészítést a mostani kiadó fűzte hozzá. Kétségtelen, hogy a magyarban a ruszin 
és a rutén egyaránt megtalálható, az utóbbi nemcsak „ukrán", hanem „ruszin" értelemben is. 
Mégis inkább a ruszin honosodott meg a magyarban, nem mondhatjuk azt sem, hogy a rutén 
magyarabb kifejezés volna a ruszinnál. 
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A problémát tehát tovább lehet gondolni. Mindenesetre örvendetes a könyvnek ez az új 
kiadása, hiszen nemcsak a kárpátaljai, hanem a hazai magyar közönségnek is hasznos tudnivalókat 
nyújt. Kár, hogy Bonkáló müveinek bibliográfiája műfajok szerint és azokon belül betűrendben 
került közlésre, mert így éppen a szerző fejlődése nem látszik világosan. Néhány színes illusztráció 
jól egészíti ki az amúgy is tipográfiailag jól sikerült kötetet. 

Niederhauser Emil 

Dunainé Bognár Júlia - Kanyó Ferenc 

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ SZEGEDI HŐSEI ÉS ÁLDOZATAI 
Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 1996. 512 o. 

A politikai változások nyomán a 80-as évek végén újraéledő második világháborús magyar 
veszteségkutatás történetében figyelemreméltó kezdeti lépésnek tűnt a sajtóban, s egyéb tömegtá-
jékoztatási eszközben 1989-ben napvilágot látott híradás, miszerint a „Zrínyi Katonai Könyv- és 
Lapkiadó, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum és más tudományos szerv, egyesület együttműködésével 
az 1990-es évtized közepén megjelenteti Magyarország 20. századi háborús áldozatainak névjegy-
zékét..." Már e tájékoztatást követő első napokban tömeges levelezés kezdődött el, számtalan ké-
réssel, jószándékú bejelentéssel, önkéntes munkavállalási igénnyel fordultak a gyűjtőmunka koor-
dináló szerveként feltüntetett Hadtörténeti Intézet és Múzeum irányába. A tájékoztatás Magyaror-
szág huszadik századi összháborús áldozatainak számbavételét jelezte, de csupán a második világ-
háborús időszakra vonatkozólag történtek érdemi előkészületek, s kezdődött el a helyi szervezetek, 
intézmények által segített gyűjtés is. Sajnos ezen vállalkozás, melyben az ország szinte valamennyi 
táján elvégzett gyűjtés eredménye összegződik, hozzávetőlegesen 100 ezres nagyságrendű adatállo-
mányával egyelőre csak egy kis részét tartja nyilván Magyarország több mint 900 ezres második 
világháborús emberveszteségének. 

A második világháborús hősi halottainknak és áldozatainknak emlékművek felállításához 
kapcsolódó számvetése, illetve a „nagy világégés" során elvesztett honfitársaink neveinek önálló 
emlékkötetekben való közzététele azonban vidéken továbbra sem szűnt meg. A nagyközönségnek 
1996. május 22-én bemutatott „A második világháború szegedi hősei és áldozatai" című kötet a 
szintén Csongrád megyei hódmezővásárhelyi és mindszenti kötetek, a Somogy megye egészére vonat-
kozó összeállítás, s az 1991-ben Dombóvárott és Gyöngyösön megjelent kiadványok mellett már a 
hatodik nagyobb szabású vidéki vállalkozás. Szinte valamennyi nemcsak az adott helység, régió második 
világháborús hősi halottait s áldozatait kívánja a teljesség igényével számbavenni, hanem a nevek, 
számok mellett több olyan forrást, történeti értékű dokumentumot, leírást, fotókat is közzétesz, melyek 
segítségével szemléletesen tárul elénk a puszta számok mögötti emberi tragédiák sokasága. 

A szegedi emlékkötet három fő részre tagozódik. Elsőként egy hadtörténeti feldolgozás ol-
vasható benne a szegedi, illetve egykoron javarészt szegedi illetőségű honvédekből és munkaszol-
gálatosokból feltöltött kisebb-nagyobb alakulatok második világháború alatti történetéről. A fenn-
maradt csekély korabeli hadiokmány ellenére - visszaemlékezők elmondásai, írásai, s egyéb szemé-
lyes jellegű dokumentumok alapján — viszonylag részletes, bár itt-ott kiegészítésre és pontosításra 
szoruló leírások születtek a 153. kerékpáros utászszázad 1940. és 1944. közötti bevetéseitől Horthy 
Miklós háziezredének, a 9. gyalogezrednek 1944. őszi, Kárpátokban vívott súlyos ütközeteiig. A 
tanulmányt a Szegedért folytatott 1944. őszi harcokat, illetve a város háborús viszonyait, hadigaz-
daságát bemutató fejezetek teszik teljesebbé. 

A kötet fő része a 4728 szegedi hősi halott és áldozat nevét tartalmazó adattár. E szomorú 
névsor nem teszi ki a város 1940. és 1945. közötti összes hősi halottainak és áldozatainak száma-
datát, a teljes emberveszteség hozzávetőlegesen 85-90%-át sikerült regisztrálni. Az adattár nem 
csupán a benne szereplő személyek azonosítási adatait tartalmazza, ahol arra — a fellelt dokumen-
tumok alapján — lehetőség nyílott, az illető rövid életútját, katonai pályafutását, halálának körül-
ményeit is ismertették a szerzők. Akad olyan egykori szegedi honvéd, kinek neve után csupán az 
alábbi szerepel: „Ismeretlen hadműveleti területen halt meg", de akad olyan is — például Szekfű 
Gyula történész, politikus unokaöccse — akiről elég sok, életútjával, hősi halálával kapcsolatos 
adatot sikerült rögzíteni. Az Auschwitzban, Mauthausenben, Theresienstadtban, s egyéb lágerek-
ben, gyűjtőtáborokban elpusztított 2214 főnyi szegedi zsidóságot nem számítva alig több mint 400 
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katona, illetve polgári személy esetében sikerült csak feltüntetni az elhalálozás pontos helyét. Kár, 
hogy a 4728 egyéni tragédia nem késztette további vizsgálódásra a szerzőket. Elmaradt a hősi 
halottak és áldozatok életkor szerinti megoszlásának felvázolása, s az is, hogy összlakosságának 
hány százalékát vesztette el a város. 

Az emlékkötet végén a szerzők a témához szorosan kapcsolódó, még publikálatlan visszaem-
lékezésekből, s harctéri naplókból válogattak és tettek közzé részleteket. Számos korabeli fotó is 
hitelesíti a kötetet. 

Miután jelen kiadványon kívül még néhány, hasonló jellegű emlékkötet megszületésében is 
segédkeztem, tapasztalhattam, hogy a politikai megfontolások és akadályok miatt csak a 80-as évek 
végétől újraéledt veszteségkutatás mennyire nehéz és szinte megoldhatatlan feladat előtt áll. Ta-
pasztalhattam, hogy milyen kevés dokumentum, lista, lajstrom maradt fenn a név-, vagy számsze-
rinti második világháborús veszteségek számbavételéhez, s a meglevő források mennyire hézagosak, 
pontatlanok. Például mennyire problémás volt még a háború alatt is megállapítani a katonai vesz-
teségek nemeit - hősi halált halt, vagy fogságba esett. Ezen megállapítás leginkább a keleti had-
színtéren eltűnt honfitársainkra vonatkozott. Nehezíti a háborús veszteségkutatást az is, hogy a 
szovjet lágerekben eltűnt közel 250-300 ezer hadifogoly és kényszermunkás honfitársunk sorsáról 
sokáig semmiféle tájékoztatást nem lehetett kapni, s most is csak kis részben; vagy a háború utolsó 
félévében hősi halált halt katonák és munkaszolgálatosok nyilvántartása már nem történt meg; 
valamint az 1945. után újból elcsatolt magyarlakta területeken szinte semmiféle felmérés, vizsgá-
lódás nem folytatódhatott e téren. S végül tapasztalhattam azt is, hogy mennyire szükség van a 
veszteségekben, tragédiákban érintett családok, hozzátartozók emlékeire, adatszolgáltatásaira. Az 
olyan vállalkozás, amely nem tudja igénybe venni ezen lakossági információkat, eleve kudarcra van 
ítélve. A szegedi emlékkötet szerzőinek nagy érdeme, hogy jelentős mértékben építettek ezen adat-
szolgáltatásra. 

Szeged lakosságát a háborús veszteség szinte valamennyi fajtája sújtotta. Ezen kötet közös 
sírba temet katonát, polgári személyt, zsidót, mindazokat, akik jeltelen sírokban nyugszanak valahol 
Oroszországban, vagy az európai térség egykori hadszínterein; akik meghaltak a hazáért, vagy 
hitükért; illetve akik bombatalálat, vagy ellenséges golyó áldozatai lettek. A vérzivataros időszak 
óta eltelt több mint félévszázad még kevés idő ahhoz, hogy a fájó emlékek elhalványodjanak. 
Reméljük, hogy a 80-as évek végén újraindult második világháborús magyar veszteségkutatás nem 
egyfajta politikai kurzus szellemiségének velejárója volt, hanem akadnak még a későbbiek során is 
lelkiismeretes, áldozatkész szervezetek, intézmények és helytörténészek, kik szívükön viselik a 
tragédiában érintett több ezer magyar családot megillető jogos „adósság" teljesítését. 

Szabó Péter 

Rosta István 

FEJEZETEK MAGYARORSZÁG TECHNIKATÖRTÉNETÉBŐL 
(Szent István korától a XX. századig) 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1995. 367 o. 

Egyszerzős általános technikatörténetet írni több okból is lehetetlen. A technika fejlődése jó 
ideje ott tart már, hogy nincs ember, aki valamennyi ágazatát át tudná fogni. De egy ágazat évezredes 
történetét arányosan, kiegyensúlyozottan áttekinteni is emberfeletti teljesítmény. Helyesen járt el 
tehát Rosta István, amikor könyvvé formált technikatörténeti előadásainak a „Fejezetek..." címet 
adta. A szerző úgy ítélte meg, hogy könyve „tankönyv is és szakkönyv is, amely ugyanakkor egyes 
részleteiben népszerűsít". A recenzensnek illik ehhez tartania magát. 

Kezdjük a végén, a népszerűsítéssel. Ebből a szempontból a vállalkozás sikeres. Aki az 
ezeréves Magyarország technikatörténetéről akar olvasni, jól megválasztott fejezetekben általában 
pontos információkat kap, olvasmányos szövegben. Ilyen könyvet eddig nem írtak, hiányt pótol. 
Tankönyvnek is megfelel, bár a szerző nem becsüli sokra a tanítványok műveltségi szintjét. Azzal 
még egyetértek, hogy megadja az idegen nevek kiejtését, de hogy hallgatóinak arra is szükségük 
van, hogy Vizsoly mintegy félszáz kilométerre Miskolctól északkeletre található, elszomorít. Persze 
ő tanít Kaposváron és Pécsett, nem én. Gondjaim a szakkönyvvel vannak. 
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A könyv úgy íródott meg, hogy Rosta kronológiai-logikai rendbe rakta az előadásai alapjául 
szolgáló cédulákat. Ha nagyívű áttekintést írok, nem is tehetek mást. A probléma a cédulák ere-
detével és felhasználásuk módjában van. Eredeti forrást alig, inkább csak ötletszerűen használ, 
másod-, sőt harmadkézből dolgozik: „Urbán Barna közlésére hivatkozva M. Zemplén Jolán a Rákóczi 
Tár feljegyzéseit említi annak igazolására" (123. o.), hogy Rákóczi Ferenc fejedelem érdeklődött 
Simándi István sárospataki tanár fizikai kísérleti eszközei iránt, Beniczky Gáspár erről tudósító 
szövegét is Zemplén könyvéből, nem a Rákóczi Tárból idézi, pedig más összefüggésben készített 
cédulákat a Rákóczi Tárból. A hivatkozás célja lehetőleg kettős: megadni a forrást és útba igazítani 
a felhasználót további kutatáshoz. Forrását Rosta mindig korrekten megadja, de ez nagyon gyakran 
egy másik népszerű összefoglalás, Unger-Szabolcs egy kötetes magyar története és hasonlók. És ha 
valamiről van cédulája, megnyugszik. így a pécsi egyetemről Ábel Jenő 1880-as tanulmánya, 18. 
század eleji vasműveinkről a Magyar Mérnök- és Építész Egyesület Közlönye múlt század végi 
cikkei alapján ír, pedig az azóta eltelt időben a kutatás egészen más eredményekre jutott. A 18. 
század végének kémiai ismereteire forrása egy 1983-ban megjelent regény (!), és még az 1335-ös 
visegrádi királytalálkozóra (közismert adat) is forrást idéz, Antalffy Gyula: A honi utazások histó-
riája c., 1943-ban megjelent könyvét. A magyar nyomdászat és könyvkiadás történetéből Heltai 
Gáspár kolozsvári nyomdája — legjelentősebb 16. századi kiadónk — valahogy kimaradt. És a 
kifogások sorát bőven lehetne folytatni. 

De nem folytatom, mert igazságtalan lennék. Rosta munkája nem tekinthető további kuta-
tásra ösztönző és útba igazító szakkönyvnek, viszont a technikatörténet számos területéről ad 
világos, az esetek nagy többségében a tudomány mai állásának megfelelő ismereteket. Róla is 
elmondhatjuk, amit ő Szentiványi Mártonról, az 1700-as századforduló termékeny polihisztoráról 
leírt: „inkább tekinthetjük őt egy széles spektrumú tudomány-népszerűsítőnek, mint szaktudós-
nak". És ez nem kevés. 

Heckenast Gusztáv 

A DUNÁNTÚL SZOLGÁLATÁBAN 
Előadások Rúzsás Lajos emlékének 

Szerkesztette: Horváth Gyula 
MTA Regionális Kutatások Központja és a Magyar Történelmi Társulat 

Dél-Dunántúli Csoportja, Pécs, 1995. 165 o. 

A magyar történetírásban egyre szaporodnak azok a tanulmánykötetek, amelyekben főleg a 
mai középgeneráció tagjai emlékeznek volt mesterükre. Érdekesen sokszínű az effajta tanulmány-
kötetek motivációja, hiszen olyan történészek tiszteletére jelentetnek meg emlékköteteket, akik a 
megelőző politikai rezsim nehéz körülményei között is meg tudtak maradni a politikamentes szak-
mai erkölcs merev határai között, hosszú távú példát mutatva a történészi elhivatottságra. Persze 
a szakmai centralizáció miatt az emlékkötetek főleg a fővárosi szaktudósoknak állítottak emléket. 
Ezért is olvastam nagy kíváncsisággal a magyar gazdaságtörténet fejlődése szempontjából a hatvanas 
évektől egyre fontosabbá váló dél-dunántúli térség egyik nagy formátumú egyéniségének, Rúzsás 
Lajos emlékének szentelt kötetet, 

A kötet a Rúzsás Lajos emlékére Pécsett megrendezett konferencia előadásainak anyagát 
tartalmazza. Elsősorban a térség történészei, társadalom- és gazdaságkutatói vettek részt a konfe-
rencián. így aztán a kötetet sokkal nagyobb emocionális töltet jellemzi, mint a nagyobb lélegzetű 
budapesti kiadványokat, hisz akik előadásukkal, szaktanulmányukkal részt vettek a kötet megtöl-
tésében, azok személyesen is kötődtek Rúzsás professzorhoz. Rúzsás Lajos szakmai tevékenysége 
összekapcsolódott a térség potenciális történetkutatói lehetőségeivel: a Dunántúli Tudományos In-
tézettel, az egyetemmel, a Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportjának tevékenységé-
vel, stb. 

A kötetet két személyes jellegű visszaemlékezés nyitja. T. Mérey Klára Rűzsás életpályáját, 
Horváth Gyula pedig a regionális kutatóintézet eddigi történetét ismerteti. Szorosan illeszkedik 
ezekhez Vonyó József írása a Magyar Történelmi Társulat dél-dunántúli csoportjának eddigi tevé-
kenységéről. Ezek a bevezető gondolatok segítik az olvasót eligazodni abban a történeti környezet-
ben, amelyben Rúzsás Lajos élt és alkotott, de ugyanakkor rámutatnak annak sokszor politikailag 
és szakmailag irracionális vonásaira is. 
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A szakmai tanulmányok sorát Benda Gyula munkája nyitja, amelyben megpróbálta Rűzsás 
Lajosnak az 1960-as években írt várostörténeti munkásságát értékelni, egy mai sokoldalúbb város-
kutatási platformról szemlélve. Bírálatát nem érzem elég keménynek, rendkívül sok benne az 
eufemisztikus elem. Végül is Benda megállapítja: „Hivatkozásai egyértelműen bizonyítják, hogy az 
1930-as évek német gazdaságtörténete... mellett alig egy-egy modernebb „keletnémet" résztanul-
mány és néhány összefoglaló juthatott el hozzá". Nyilván nagyon nehéz ma már azt megmondani, 
hogy abban a korban mennyire volt egy dunántúli várostörténeti tanulmány modern, de a korszak 
több hasonló jellegű alkotását ismerve megállapíthatjuk, hogy lehetett volna Rúzsás modernebb is. 
Úgy érzem, hogy az 1960-as évektől meginduló paradigmaváltás elemei Rúzsás későbbi — például 
agrártörténet-írói — munkáiba sem épültek be kellő határozottsággal, bár kétségtelen, hogy a sok 
túlburjánzó ideologikus elem mintha csökkenőben volna. 

Benda Gyula értékelését Bácskai Vera tanulmánya követi, amely a dunántúli városhálózat 
18. századi rendszerét elemzi. A már korábban (1984, 1988) megjelentetett várostörténeti munká-
inak eredményeit is felhasználva, azok gondolati síkján mozogva közelíti meg témáját a szerző. 
Érdemes kiemelni Bácskai Vera néhány megállapítását. Az egyik a városok, a központok cserélő-
désére vonatkozik, hiszen a 18. századdal korábban jelentős uradalmi központok veszítettek jelen-
tőségükből, s helyettük a városfejlődés már más dimenziók mellett zajlott: kulturális, államigazga-
tási, kereskedelmi, piacközponti szerepek váltak a városiasodás generátorává. Arra is rámutat a 
szerző, hogy az egész korszakot a kisvárosok világa jellemzi, s ez egyben a mezőgazdasági tevé-
kenység uralmát is jelenti. Megállapítja a szerző, hogy a mezővárosok a belkereskedelem területén 
lendületesebben fejlődtek, mint a kis számú szabad királyi város. S végül említsük meg a polgár 
átalakulásáról mondottakat: a mezővárosi kézművesek, kereskedők öntudatát a „...parasztoktól 
való elhatárolódás szándéka a felfelé irányuló, a szabad királyi városok polgáraival való azonosság-
tudat táplálta", ami persze alapvetően az azonos szerepkörből adódott. Bácskai Vera tanulmánya 
a kötet legszínvonalasabb darabja, dolgozatának szemlélete, frissessége követendő szakmai mintá-
nak állítható bárki számára. 

Kajtár István a városi önkormányzatok 18-20. századi sajátosságaival foglalkozott, egy olyan 
témával, amelynek rendkívül nagy a szakirodalma. A szerző azt ígéri bevezetőjében, hogy „...az 
összefüggések erővonalainak bemutatására" összpontosítva, az európai és hazai folyamatokat e-
gyüttesen szemléli. Mindezt nem érezzük megvalósultnak a tanulmány alapján. A folyamatok e-
gyüttes kezelése helyett a szokásos történetírói módon előbb leírja az európai jelenségeket, aztán 
rátér a magyarra. Kajtár írása egyértelműen jogtörténeti tanulmány, amelybe általános történeti, 
demográfiai elemek is beépülnek, bár nem elég mélyen. Az írás erénye, hogy bemutatja mekkora 
volt a városok vagyona, milyen mértékű volt a bürokrácia, milyen zárszámadással zárták például 
az 1908. évet, stb. A tanulmánynak vannak lényegi deskriptív elemei, amelyek viszont fontosak 
lehetnek egyéb források szempontjából is. (Megemlítjük például a személyzetre, a hivatali szerve-
zetre vonatkozó leírásokat, avagy kiemelhetnénk a választott képviselők foglalkozási megoszlásáról 
mondottakat). Meg kell azonban jegyeznem, hogy a szerző nagyvonalú az adatokkal: az odavetett 
táblázatok forrástanilag megkérdőjelezhetők, néha adatok hiányoznak belőlük, a táblázatok magyará-
zata, ami különösen fontos következtetések levonására adott volna alkalmat, rendszerint elmarad. 

Rúzsás Lajos szakmai kutatásaiban az 1960-as évektől egyre nagyobb szerepet játszott az 
agrártörténet. Két jelentős alkotását is érdemes kiemelni, mégpedig a baranyai parasztságról írtakat, 
illetve a Magyarország története kötetben megjelent mezőgazdasági tanulmányát. Nyilván ez ihlette 
a kötet következő három tanulmányának szerzőjét. A sort Szili Ferenc nyitja, aki a Somogy megyei 
kereskedelemről ad rövid összefoglalót. Szili ez irányú kutatási eredményeit már ismerjük, a ta-
nulmány új kutatási eredménnyel a korábban megjelent kötethez képest nem szolgál. Néhány 
gondolatát azonban érdemes kiemelnünk. A kereskedelem leggyengébb pontjának a közbiztonság 
hiányát tartja, talán érdemesebb lett volna bővebben is kifejteni álláspontját. Nagy figyelmet szentel 
az infrastruktúra változásainak: az útépítés, a vízi utak kezelése, bővítése valóban neuralgikus 
pontja volt az ország gazdaságának. Rendkívül tanulságos és egyben izgalmas leírásokat olvashatunk 
a vásárokról, a piacok működéséről, a kiépülő uradalmi ügykezelésről, a csárdákról, a kereskedőkről 
- ezek jelentősen növelik a tanulmány értékét. Ugyanakkor nem hallgathatom el annak megálla-
pítását sem, hogy — ellentétben a szerző állításával — Magyarországon a 19. század első felében 
még nem volt közgazdaságtudomány, Tessedik, Fényes, Nagyváthy természetesen nem közgazdász, 
hanem a gazdaság valamilyen területével foglalkozó szakember. 

Ódor Imre nemességtörténeti dolgozattal jelentkezett. A tanulmánykötetben megjelent rö-
vidke írás a Baranya megyei kurialista nemesekkel foglalkozik. A szerző eddig már két cikket is 
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közölt ebben a témában, így a tanulmány sok eredetit a korábbiakhoz képest már nem vonultat 
fel. A dolgozatból közel száz — a 18. század első felében élt — kurialista és armális nemesnek a 
jobbágysorba süllyedés elleni hosszú küzdelmét ismerhetjük meg. Növelhette volna a tanulmány 
értékét, ha valamilyen nagyobb összefüggésben szemléli a szerző ezen emberek szabadságvágyát, 
így túlságosan epizódszerű a leírás. 

Simonffy Emil a nagykapornakí uradalom úrbérrendezését vizsgálja egy rövid dolgozatban. 
Mivel erről a kérdésről valójában legalább 250-300 kisebb nagyobb tanulmányt írtak már, az is-
mertetőben nagyok az elvárások, s a minőségi-módszerbeli újdonságok iránti igény. Ehelyett kaptunk 
egy hagyományos forráskezelésű munkát, ahol a szerző tradicionális módszerekkel vizsgálja forrá-
sait, s sajnálatosan elmarad a tágabb közegben való értelmezés, a megállapítások nem nyúlnak túl 
a nagybirtok fizikai határain, s ezzel eléggé helytörténeti jellegűvé válik a tanulmány. Annyi ered-
ménye természetesen van a dolgozatnak, hogy egy újabb nagybirtok, mégpedig az egy mezővárost 
és hat falut magába foglaló nagykapornakí uradalom foldbirtokrendszeréről relatíve pontos képet 
kapunk. Érdemes kiemelnünk, hogy a 18. században — itt is — az uradalom pontos határainak 
kijelölése egy meglehetősen elhúzódó folyamatnak bizonyult. A térség ugyanakkor egy olyan agrár-
terület, ahol alig folyik majorsági gazdálkodás, így aztán a nagy úrbéres és urasági összezördülés 
ezúttal is elmaradt. Végül is megfontolandónak érezzük annak kimondását, hogy az uradalom 
viszonylag rugalmasan tudta kezelni a jogos vagy jogtalan követeléseket. Ebben a térségben az 
árutermelés majd csak a 19. század második felében vesz nagyobb lendületet. 

A szakmai tanulmányok sorát Hajdú Zoltán írása zárja, aki a Dél-Dunántúl politikai földrajzi 
helyzetét mutatja be, rendkívül hosszú időintervallumban, a római kortól napjainkig. A szerző 
vállalkozását alapvetően elhibázottnak érzem, hiszen előre megadott (előadás illetve megírható 
oldalszám) keretek között ilyen időtáv áttekintése szükségszerűen két jellegzetességet ad: egyrészt 
elnagyolttá válik a szakmai érvelés, másrészt — az előbbi következményeként — nem marad hely 
az adatszerű bizonyításra. Hajdú Zoltán tanulmánya is ezzel a két nehézséggel küszködik. A Krisztus 
után 33-tól induló politikatörténeti áttekintés vázlatosra sikeredett, így az — főleg az új eredmények 
bemutatása tekintetében — hiányérzetet kelt az olvasóban. Csak a 19. századhoz érve, amikor a 
duális államszerkezetben élő dél-dunántúli térségről olvasunk, kapunk újszerű információkat. Nem 
érzem ugyanakkor kidolgozottnak a Dél-Dunántúl kategóriát: a szerző megközelítése egyértelműen 
területi alapú, talán érdemes lett volna egyéb vonatkozásain (területi munkamegosztás, térszerke-
zet, a térségen belüli gazdasági-társadalmi heterogenitás, nemzetiségi és kulturális stb.) is töpren-
geni, ez csak javíthatta volna a politikatörténeti vizsgálatot. Kiemelem viszont azt, hogy a tanulmány 
végén bőséges és sokoldalú irodalomjegyzék található. 

Az emlékkötetet két egység zárja. Az egyik — szokásos módon — Rúzsás Lajos szakirodalmi 
tevékenységének felsorolását adja, Sziráki Zsuzsanna összeállításában. Technikai problémám van 
vele, mégpedig az, hogy nem szerencsés egy szakmai életmű tanulmányok, kötetek stb. szerinti 
csoportosítása a kissé hagyományosabb, az egyes években létrehozott alkotások időrendi felsorolása 
helyett. A megírt és kiadott könyvek, kötetek és kisebb tanulmányok időrendi felsorolása ugyanis 
óhatatlanul kijelöl egy-egy sajátos időintervallumot az ember életében, jobban kiderül az olvasó 
számára, hogy az általa személyesen nem ismert ember életében milyen „szakmai korszakok" 
rajzolódnak ki. A részletes bibliográfiát Benda Gyula által közreadott néhány levél zárja, amelyek 
Rúzsás Lajos és Benda Kálmán még az iskolában kezdődő barátságába engednek bepillantást az 
1940-es évekből, illetve egy megváltozott ideológiai korszakban, az 1960-as években. Nem biztos, 
hogy ez utóbbit szerencsés volt beszerkeszteni a kötetbe, mert sokféleképpen értelmezhető levelekről 
van szó, ez az ember a levelek alapján nem az, akinek emlékére a kötet íródott. 

Végül is a kötetről „vegyesen jók" a benyomásaim. Vannak benne jó, gondolatébresztő ta-
nulmányok, de ugyanakkor a szakmai színvonalat tekintve egyenetlen. Színvonalas szerkesztői 
munka, szép kivitel, elkülönített szakmai blokkok jellemzik. Érdemes kézbe venni. 

Kaposi Zoltán 
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Tájékoztató 

Tisztelt Szerzőnk! 
1. A szerkesztőség szívesen veszi, ha a kézirati szöveget számítógépes szövegszer-

kesztővel készíti, s lemezen adja le. Amennyiben lehetséges, használja a Word 5.0, vagy a 
Word for Windows 2.0 (esetleg 6.0) szövegszerkesztőt. A szöveget balra zártan íija, s a kur-
ziválás, kövérítés és jegyzetszám-emelés kivételével azt ne formázza. 

2. Hagyományos kézirat esetében jól olvasható, kopott és halvány betűket nem tartal-
mazó, lehetőleg javítás nélküli szöveget adjon le, minél fehérebb papíron, mert a scanner 
csak jóminőségű, kontrasztos szöveget tud megfelelő hatásfokkal „beolvasni". 

3. A jegyzeteket folyamatos számozással készítse, és a tanulmány végére helyezze el. 
Ha Ön, tisztelt szerzőnk szövegszerkesztővel írja cikkét, azt kérjük, hogy a jegyzeteket a 
szöveg végére írja „hagyományos" formában, mert a szövegszerkesztő generált (automatik's) 
lábjegyzeteit a ventura-program nem fogadja el. 

4. Külön kérjük, hogy a teljes magyar abc-t használja kézirata elkészítésekor; ha nem 
rendelkezik vele, akkor az ékezeteket vékony fekete filctollal pótolja kéziratán; ha a kéziraton 
javítani kíván — s csak ebben az esetben — két példányban készítse azt el, és a második 
példányon tüntesse fel a javításokat. 

5. A kéziratban az évszázadokat — idézetek, tanulmány- és könyvcímek eredeti elő-
fordulásának kivételével — arab számmal tüntesse fel. A kurziválandó szöveget gépelés esetén 
aláhúzással jelölje, ha számítógéppel készíti, használja a kurziválási lehetőséget. (A jegy-
zetekben csak a szerzők nevét kurziváljuk, szerkesztőkét, összeállítókét, valamint cl ,iet 
nem!) 

6. Kérjük arra, hogy — a jelenlegi adózási jogszabályokat figyelembe véve — személyi 
adatait, vagy annak változásait (munkahelyi és lakáscímét, telefonszámát, beosztását, tudo-
mányos fokozatát, nyelvtudását és érdeklődési körét [ez utóbbi kettő a szerkesztőség számára 
nyújt információt arra vonatkozóan, hogy müyen témájú és nyelvű könyvet tud ismertetni 
a folyóirat hasábjain]) közölje a szerkesztőséggel. A munkahely és a tudományos fokozat meg-
jelölése az egyes számok munkatársi jegyzéke pontos összeállításához, az esetleges reklamációk 
elkerüléséhez is szükséges. 

7. A tanulmányokról és cikkekről — a szerzők tiszteletdíjának terhére — különlenyo-
matot készíttetünk. 

* * * 
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1900 Budapest XIII., Lehel u. 10/A.), vidéken a postahivatalokban. Példányonként meg-
vásárolható az Akadémiai Kiadó Magiszter (Budapest V, Városház u. 1.) könyvesboltjában. 
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TANULMÁNYOK 

Péter Katalin 

TÁRSADALOM É S GAZDÁLKODÁS 
A KORA ÚJKORI SÁROSPATAKON 

A patakiak csendes ellenállása 

I. BEVEZETÉS 

1. Kowach Antal kitér a földesúri terhek elől 

Kowach vagy Kowachy Antal1 a 16. század közepetájt az egyik leggazdagabb 
ember volt Sárospatakon. Igen sokoldalúan tevékenykedett. Bizonyosan foglalko-
zott bortermeléssel, mert az 1567-es, rendkívül gondosan vezetett kimutatás sze-
rint neki volt abban az évben a legnagyobb termése.2 Több helyen is fekvő sző-
lőkből összesen 83,5 hektónyit szüretelt. Az 1570-es urbáriumból3 pedig az derül 
ki, hogy akkor már évek óta Kowach Antal volt a hites bányagazda, vagyis az a 
nyilván tekintélyes személy, akinek a bemondása alapján számoltak el a malom-
kőkészítők az uradalommal. Ez azt jelenti, hogy neki magának is jelentős része-
sedése lehetett Sárospatak sajátos és nagyon jól jövedelmező iparában, a malom-
kőkészítésben. Kereskedői tevékenysége végül talán a bortermeléssel volt kapcso-
latban, de bizonyosan messzire vezetett: Kowach részint egy eperjesi kereskedő 
közvetítésével, részint közvetlenül a Rott nevű bécsi bankházzal üzletelt.4 

A sárospataki kereskedő rendszerint maga utazott üzleti ügyeiben Bécsbe, 
de előfordult az is, hogy a Rott cég képviselője kereste fel őt. Kereskedelmi tevé-
kenységének méreteire az jellemző, miszerint - nyilván azért, mert gyakran kellett 

* vitathatatlan hitelű írásokat letennie - saját pecsétet használt. Ez magánszemé-
lyeknél páratlan gyakorlat volt Patakon. 

Kowach a szállítási kötelezettségeket rendesen teljesítette, de éppen elma-
radásban volt vagy még nem zárult le egy üzlete, amikor a bécsi bankház meg-
bukott. Az Udvari Kamara váltotta magához az adósságokat, úgyhogy Kowach 
egész üzleti tevékenységéről uralkodói rendelet alapján maradtak nyomok. Miksa 
király megbízásából küldték le ugyanis a Szepesi Kamarához Kowachnak a Rott 
háznál maradt kötelezvényeit, hogy járjanak utána, él-e még, be lehet-e rajta haj-
tani a pénzeket. Vagyis Kowach Antal kereskedelmi ügyeivel a lehető legmagasabb 
fórumokon foglalkoztak. 

A helyzet sajátossága az, hogy földesúri szinten viszont nem sok dolog lehe-
tett vele. Kowach Antal ugyanis az uraság szempontjából nézve élete nagyobb 
részében független egzisztencia volt. Az 1554-es urbáriumban5 még mint Atynay 
Antallal egy telken élő jobbágyot tüntették fel, ez után az időpont után azonban 
nem szerepel a neve a telektulajdonosok között. A változást véletlennel vagy az 
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összeírok esetleges felületességével nem lehet magyarázni, mer t Sárospatak 1567-
ben kamarai kezelésbe került. Akkor rendkívül alapos összeírások készültek; rög-
zítették az összes telektulajdonos jobbágy vagy zsellér valamennyi kötelezettségét 
éppen úgy, ahogyan a szolgálat alóli mentességeiket is.6 Aztán még kamarai igaz-
gatás alatt vették fel a megint csak feltűnően alapos urbáriumot 1570-ben.7 

Lehetetlen feltételezni, hogy azok, akik 1567-ben pontosan összeírták Kowach 
sok darab szőlőn szüretelt termését, majd 1570-ben elszámoltatták őt a malomkö-
vekkel, ne írták volna össze telektulajdonosként, ha a telektulajdonosok kategóriájába 
tartozik. Nyilvánvalóan azért nem szerepel a telkek tulajdonosai között, mert nem Г 
számított közéjük. Valamilyen módon, a körülményeket nem ismerjük, megszabadult 
a telektől és a telekkel együtt a kötelezettségektől, a személyes függéstől is. 

2. Az eset formális tanulsága 

Kowach példája elsősorban és felületesen nézve arra a közismert tényre fi-
gyelmeztet, miszerint a történetírás nagyon gyakran használt forrásai, az urbá-
riumok távolról sem tartalmazzák egy-egy helység lakóinak teljességét, illetve 
mindenkinek a neveit.8 Általában azt szoktuk feltételezni, hogy a legszegényebbek 
vagy a paraszti famíliának nevezhető elemek maradtak ki. Kowach esete azonban 
az ellenkező végletet mutatja. Vagyis megengedi azt a feltételezést, miszerint bár-
milyen anyagi helyzetű emberek kimaradhattak az urbáriumokból. 

A kimaradtaknak a lakosság egészéhez viszonyított arányát nagyon nehéz 
megfogni.9 Sokat segíthet az, ha az urbáriumok mellett vannak velük egy időben 
felvett dézsmajegyzékek. Az eltérő szempontok szerint felvett összeírások jól ki-
egészítik egymást; a dézsmajegyzékek azoknak a neveit is tartalmazzák, akik a 
telkiállományon kívüli termelést folytattak, tehát esetleg nem voltak telektulaj-
donosok. Két különleges sárospataki forrás azonban arra utal, miszerint a szabá-
lyos, rendszerint felvett uradalmi összeírások, lettenek légyen akár urbáriumok, 
akár dézsmajegyzékek, a lakosság bizonytalan arányú, de bizonyosan nem elha-
nyagolható mennyiségű részét egyszerűen figyelmen kívül hagyták. 

A két különleges forrás közül az első 1620-ban keletkezett, akli or, amikor * 
Lórántffy Zsuzsanna és Lórántffy Mária örökségi osztozkodásakor az egész ura-
dalom népét összeírták.10 Az összeírás során pedig, nyilván azért, mert a telek-
tulajdonosok felvétele nem adott volna teljes áttekintést, nem a telkeket, illetve 
tulajdonosaikat, hanem a „lakosokat" vették számba. A másik különleges forrás 
tizenegy évvel későbbi. Ez egy egyébként szabályos urbárium, de Sárospatak egyik 
negyedében, ahol sok telken földesúri célra használt épületek álltak, a vár körüli, 
előkelő helynek számító Belsővárosban - érthetetlen okból - nem a telektulajdo-
nosokat, hanem a házak tulajdonosait írták össze.11 

Az 1620-as összeírás „lakosok" megjelölése, a nevek alapján következtetve, 
a családfőket, illetve az egyedülálló, de önálló egzisztenciájú személyeket jelenti. 
A házastársak és a gyermekek bizonyosan nincsenek közöttük. A háztulajdonos 
megjelölés nem igényel magyarázatot. Minthogy ez utóbbiakról a forrás csak a 
Belsővárosban ad felvilágosítást, ennek a városrésznek a viszonyait lehet a két 
szokatlan összeírás alapján vizsgálni. 
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Az demi ki, hogy a Belsőváros mintegy 60 nem földesúri célra használt 
telkén1 2 összesen 105 házat írtak össze, vagyis egyes telkeken több lakóház állt. 
Ezeket többnyire mint „ház"-at nevezték meg, de „házacska", „helyecske" is 
előfordult közöttük. Nyilván a lakóházak eltérő méretét és általános színvonalát 
különböztették meg a különböző megnevezésekkel. 

Feltűnő ehhez képest, hogy a 105 házban, házacskában vagy helyecskén 
összesen 241 lakost írtak össze. Igaz, a lakosok felvétele tizenegy évvel korábbi, 
nincs azonban ok annak a feltételezésére, miszerint 1620 és 1631 között a lakosság 
száma jelentősen megnőtt volna. Vagyis egy-egy lakóházban vagy a lakóházak egy 
részében több család, illetve önálló egységként számbavett egyedülálló személy 
élhetett. Erre a tényre a forrás szövege is utal. így például Füsüs Miklósnét és 
Füsüs Andrásnét külön-külön megnevezve, de egy rovatban mint „atyafiak há-
zánál özvegyek"-et határozza meg, de nem közli, kik a szóban forgó rokonok. 
Vagy Bisley István és Varró István is egymással együtt lakhatott valahogy, mert 
a Füsüs özvegyekhez hasonlóan egy rovatban külön-külön megnevezve szerepel-
nek. Az 1620-as összeírás 136 esetben nem jelzi azt, hogy a külön egységként 
megjelölt személynek saját lakóháza volna. 

A két különleges forrásból tehát végeredményben az állapítható meg, mi-
szerint ott, ahol az urbáriumok rendszerint 60 telket, illetve 60 telektulajdonost 
írnak össze, az urbáriumétól valamilyen módon eltérő szemponttal felvett jegyzék 
szerint a telkek számánál lényegesen több lakóház állt. És, ami még feltűnőbb, 
a telektulajdonosok számának négyszeresét adják meg mint önálló, egyszemélyes 
vagy többtagú társadalmi, illetve gazdasági egységet. 

3. Tartalmi tanulságok 

A Kowach Antal esetével indult gondolatmenet végeredményben arra a meg-
állapításra vezet, miszerint az ő telektől független egzisztenciája nem volt kivé-
teles, mert az összlakosságnak csak egy töredéke állt telektulajdonosokból. Ez az 
eredmény Sárospatak egyetlen negyedének a kor forrásadottságai mellett szinte 
szenzációsan jó adataiból következett. De éppen azért, mert az adott források 
rendkívüliek, rendkívül meggondolkoztató az eredményük is. 

Arra a következtetésre indít, miszerint a telektulajdon a jobbágyság fontos 
ismérve volt, de egy másik, a telektől független szerveződésüket is számon tar-
tották. Ez a szerveződés valószínűleg egy-egy önálló háztartást fenntartó kiscsalád 
vagy egyedülálló személy háztartása lehetett, függetlenül attól, hogy külön, saját 
házban vagy másokkal egy házban éltek-e. így kellett lennie, mert egyébként nem 
lett volna értelme annak, hogy a Lórántffy lányok osztozásánál az egész uradalmat 
ilyen értelemben írják össze. 

A telket ezek szerint nem lehet önálló háztartásnak tekinteni. Sőt még az 
is csupán feltételezhető, miszerint a telektulajdonos a társadalom belső hierarchi-
ájában felette állt azoknak, akik az ő telkén épült házban vagy házakban laktak. 
Harthay Sebestyénné például, akinek Nagy Pál telkén állt háza, semmilyen alá-
rendelt viszonyban nem lehetett a telektulajdonossal. Máriássy lány volt ugyanis, 
és társadalmi helyzetére az jellemző, hogy a fia, Harthay Gábor Zemplén megyei 
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alispán lett. Az egy-telken-élés vagy az egy-házban-lakás tehát igen eltérő viszo-
nyokat takart . 1 3 

Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy az uradalom hivatalosan az 
urbáriumokban felvett telektulajdon, illetve a telektulajdonos személye szerint 
tar tot ta számon a lakosságot. Kérdés azonban, mennyire esett egybe a belső és a 
kívülről, hivatalosan számított hierarchia. Valószínűleg voltak egyéni egybeesések 
vagy eltérések. A Patakon rendkívüli forrásadottságok alapján született eredmény 
mindenesetre megkérdőjelezi azt az általános gyakorlatot, ami a telektulajdonost 
mintegy automatikusan vagy természetesen a telek családfőjének tekinti. 

II. TÁRSADALOM KITÉR A FÖLDESÚRI TERHEK ELÖL 

1. A patakiak és a földesurak viszonya 

A történetírás úgy ítéli meg a sárospatakiak helyzetét, hogy a 16. század 
kezdetétől, Perényi Péter és fia, Gábor alatt az újra robotoltató, erőszakosan ter-
jeszkedő gazdaság szervezetét, illetve következményeit az ő példájukkal lehet le-
írni.14 Feltűnő ehhez képest az a tény, miszerint nem tudunk látványos mozgal-
makról; nem zajlott harc a mezőváros lakói és a földesurak között. 

Igaz, sok panasz hangzott el Perényiék ellen akkor, amikor Gábor halála 
u tán a birtok a Szepesi Kamara kezelésébe került és kamarai tisztviselők vették 
számba az uradalmi terheket.1 5 A kamarai földesuraság időszaka sokáig élt a-
ranykorként a patakiak emlékezetében. Azalatt sikerült az egyének és a magiszt-
rá tus jogait leíró, ha úgy tetszik, a jogaikat biztosító diplomát is szerezniük I. 
Miksától.16 A kincstár rövid életű uralmára következő magánföldesúri birtoklás 
idején aztán bizonyos intézkedések miatt időnként egyszerűen végigfutott a fel-
háborodás a városon. 

így például nagy kavarodást okozott az az eset, amikor I. Rákóczi György a 
birtok átvétele u t án közvetlenül bekérte Sárospatak Miksa királytól kapott dip-
lomáját. A patakiak azt hitték, az űj földesűr meg akarja őket fosztani jogaiktól, 
holott Rákóczi, éppen ellenkezőleg, tájékozódni kívánt saját kötelezettségeiről.17 

Az akkori események mégis annyi forrásban hagytak nyomot, hogy egyesek azt 
hitték, Rákóczi fosztotta meg Patakot a szabad királyi város státusától. Miksának 
a pataki levéltárban ma is hozzáférhető oklevele azonban a szabad királyi város 
jogállásra még csak nem is utal. 

Rákócziék földesurasága előtt, még a 16. század végén, Dobó Ferenccel volt 
a különböző bűntényekre és kihágásokra fizetendő bírságok felett valami vita. 
„Örök emlékezetre" írta be akkor Zeghedy Nagy Kristóf főbíró a városi könyvbe 
azt, hogy a provizor a földesúr megbízásából „perlett" vele.18 Felháborodása a-
zonban arra utal, mintha az összeütközések nem lettek volna szokásosak. És úgy 
tűnik, a Perényiek után és a Rákócziak előtt tényleg inkább patriarchális, semmint 
feszült volt a viszony Sárospatak és a földesurak között. 

Dobó Ferenc például egyszer a városi könyv szerint halászat közben intézett 
el a patakiaknak valamit.19 Közéjük járt, személyesen érintkezett ezek szerint a 
jobbágyaival. Ö alapított aztán a szegényeknek ispotályt. Az egyik következő föl-
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desúr, Lórántffy Mihály pedig, jó tetszéséből is és az sárospataki váras akaratjából 
is" - tehát együttműködve velük - tett a patakiaknak előnyös intézkedést a dézsmá-
ról.20 A Rákócziak uraságát viszont akár az a tény is jellemezhetné, hogy az ispotály 
kaszálóját elvették. Az akkori prefektus, Debreczeni Tamás állítólag még azt is kije-
lentette, miszerint „a koldusnak nem kell rét".2 1 Közben vitatkoztak a földesúr kocs-
máltatási jogán és sok minden máson. Egyszer, amikor „egész városul" mentek fel 
a várba tiltakozni valami miatt, Rákóczi a főbírót „az egész tanács láttára" megver-
te 2 2 Egyébként azonban Rákócziék inkább alattomosan, semmint nyíltan támadtak. 
A hagyományosnál nagyobb hordókban szállították például ki a kötelezően árulandó 
borokat, vagy a becsült értéknél kevesebbet fizettek házakért; esetleg magvaszakadt-
nak tekintettek olyan családokat, amelyekben még voltak utódok valahol.23 

Viszonzásképpen egyszer-egyszer felment a tanács vagy a főbíró a várba 
tiltakozni. Vagy Bethlen Gábor magyarországi hadjárata idején megtagadták azt, 
hogy szabadságaik ellenére lovat adjanak az uraságnak.2 4 Amikor viszont „meg-
kérték" őket, hogy „az kis Rákóczi Ferenc urunk" , keresztelőjének költségére 
kiáruljanak két hordó bort, a patakiak megtették.2 5 Később aztán érdeklődéssel 
figyelték a felnőtté vált I. Rákóczi Ferenc politikai tevékenységét; tudtak arról, 
hogy özvegye, Zrínyi Ilona Munkács feladására kényszerült.26 „Kegyelmes u runk 
és fejedelmünk", Thököly Imre tetteit többször is bejegyezték a városi könyvbe, 
és büszkén ír ták be azt, amikor egy másik földesuruk, II. Rákóczi Ferenc „fogsá-
gából kiszabadulva... Isten dicsősége s hazája mellett kardot kötött".2 7 

A patakiak érzelmekről mentesen szervezték a maguk védekezését. Talán 
nem is tudták, hogy ezt teszik. Egyszerűen kihasználták az uradalmi birtoklás 
rendszerében rejlő összes lehetőséget. Ezek a 16. század és a 17. század között 
lényegesen átalakultak. 

2. A jobbágy telekkel járó felelősség 

A földesúri terhek elől való kitérés lehetősége a 16. század során elsősorban 
abból adódott, hogy az uradalom a lakosság telek szerinti számbavételének és 
adóztatásának gyakorlatát követte. 

A telektulajdonosok 16. századi rendkívül nagy társadalmi jelentőségére vi-
lágosan utal az a tény, hogy a telektulajdonos feladatát akkor nem mindenki tudta 
vállalni, vagy nem mindenkit engedtek a feladattal még csak kísérletezni sem. 
Nem világos, az uraság kezdeményezett-e ezekben az esetekben, vagy maguk a 
jobbágyok válogatták-e ki a telektulajdonosokat. Valamilyen társadalmi szűrő azon-
ban kétségtelenül működött. A lányok például soha, az özvegyeket ritkán engedték 
a 16. században telektulajdonosnak lenni. De félreállítottak egyes férfiakat is.28 

Az pedig határozottan feltételezhető, hogy egy-egy telektulajdonos sokszor 
több örököse közül a legrátermettebbet szemelték ki az utódlásra; távolról sem 
jutott minden felnőtt férfi telekhez. Ha ez történik, idők folyamán egyes családok 
kezén telkek hosszú sora halmozódott volna fel. A valóságban és a 16. században 
még apa és fiú egyidejű birtoklása is kivételesnek látszik. Ilyenkor egyikük rend-
szerint az eredetinél lényegesen rosszabb telekre költözött. így például a Boelches 
családnál az történt, hogy a fiú maradt a család helyén, az apa pedig egy nagyon 
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rossz, értéktelen telekre húzódott. „Felét vlachok lakják" - írta róla az urbári-
um. 2 9 Sakoséknál viszont a fiú költözött egy egész telekről, ahol Sakos Gergely, 
az apa volt a tulajdonos, egy negyedtelekre.30 A hagyatéki rendelkezések vagy az 
örökösödési viták is azt mutatják, hogy a 16. században egy család kezén rend-
szerint egy telek volt. 

Végeredményben nagyon sok tény bizonyítja: a 16. század során azokat hagy-
ták meg a telektulajdonos szerepében, vagy azoknak engedték oda, akik képesek 
voltak el is játszani. Két oldalról érkező igényeket kellett kielégíteniük. A velük 
együtt élők szempontjából az volt a feladatuk, hogy a földesúrral tartsák a kap-
csolatot; az uraság viszont a telek utáni szolgálat teljesítését vagy megszervezését 
várta a telektulajdonosoktól. 

A földesúri terhek elkerülésének így adódó lehetősége pedig világos: el lehetett 
bújni a telektulajdonos háta mögé. így tett például ennek a tanulmánynak az elején 
részletesen bemutatott Kowach Antal. És így tettek azok, akiket a két Lórántffy lány 
osztozásával kapcsolatban felvett összeírás segítségével lehetett megtalálni. 

Több hasonlóan jó forrás nem maradt fenn, úgyhogy általában csak a meg-
szokott módon, a dézsmajegyzékek és az urbáriumok összevetésével lehet a te-
lektulajdonosok mellett vagy mögött élők számára következtetni. A dézsmajegy-
zékekben lényegesen több személy szerepel, mint az urbáriumokban, vagyis az 
összeírt lakosság tekintélyes részének nem volt telke, hanem szőlőn vagy szántón, 
esetleg mindkétfajta művelésű ingatlanon gazdálkodott, de a telektulajdonosok-
nak is lehetett szántójuk vagy szőlőjük, illetve mindkét fajta ingatlanuk.31 

Pontos, minden összeírt személyre kiterjedő vizsgálatot azonban csak egy 
időmetszetben lehet készíteni. Ez az időmetszet a birtok kamarai kezelésbe vé-
telének pillanata, amikor is rendkívül gondos kimutatások készültek mindenről, 
úgyhogy egyidejűleg maradtak fenn különböző természetű összeírások. Azt mu-
tatják, hogy egy-egy jobbágygazdaság ingatlanainak összetétele eltérő volt a Bod-
rog balpartján elterülő Kispatakon, illetve a túlparton fekvő, a várat és Patak 
híres iskoláját is magában foglaló városrészekben. [1/a-l/b. tábla]32 

l /a tábla 
Ingatlantulajdonosok a Bodrog balparti városrészekben (1567-1568) 

Az ingatlan 
A 

tulajdonosok 
száma 

A 
tulajdonosok 

aránya,, 
telek+szőlő+szán-
tó 

40 14.0% 
A telekkel 

összeírottak száma 
163 

A telekkel 
összeírottak aránya 

56.8% 
telek+szántó 5 1.7% 

A telekkel 
összeírottak száma 

163 

A telekkel 
összeírottak aránya 

56.8% telek+szőlő 41 14.3% 

A telekkel 
összeírottak száma 

163 

A telekkel 
összeírottak aránya 

56.8% 

telek 77 26.3% 

A telekkel 
összeírottak száma 

163 

A telekkel 
összeírottak aránya 

56.8% 

szántó+szőlő 4 1.4% A telek nélkül össze-
írottak száma 

124 

A telek nélkül össze-
írottak aránya 

43.2% szántó 20 7.0% 

A telek nélkül össze-
írottak száma 

124 

A telek nélkül össze-
írottak aránya 

43.2% 
szőlő 100 34.0% 

A telek nélkül össze-
írottak száma 

124 

A telek nélkül össze-
írottak aránya 

43.2% 

összesen, 287 100.0% 
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1/b tábla 
Ingatlantulajdonosok a Bodrog jobbparti városrészekben (1567-1568) 

Az ingat lan 
A 

tulajdonosok 
száma 

A 
tulajdonosok 

aránya,, 
telek+szőlő+szántó 15 8.1% A telekkel 

összeírottak száma 
112 

A telekkel 
összeírottak aránya 

60.9% 
telek+szántó 5 2.7% 

A telekkel 
összeírottak száma 

112 

A telekkel 
összeírottak aránya 

60.9% telek+szőlő 49 26.6% 

A telekkel 
összeírottak száma 

112 

A telekkel 
összeírottak aránya 

60.9% 
telek 43 23.4% 

A telekkel 
összeírottak száma 

112 

A telekkel 
összeírottak aránya 

60.9% 

[I szántó+szőlő 13 7.1% A telek nélkül 
összeírottak száma 

72 

A telek nélkül 
összeírottak aránya 

39.1% Il szántó 6 3.3% 

A telek nélkül 
összeírottak száma 

72 

A telek nélkül 
összeírottak aránya 

39.1% 
szőlő 53 28.8% 

A telek nélkül 
összeírottak száma 

72 

A telek nélkül 
összeírottak aránya 

39.1% 

összesen, , , 184 100.0% 

Ezek szerint Kispatakon az ingatlantulajdonosok 43,2%-ának, a többi város-
részben 39,1%-uknak sikerült a telekkel járó kötelezettségektől megszabadulnia. 
Ezek az arányok igen ellentmondásosnak mutatják a földesúri gazdálkodás rend-
szerét. A lakosság tekintélyes része maradt a telekre alapozott szervezésen kívül. 

Hangsúlyozandó azonban két okból is az a tény, miszerint a táblázatok csak 
i az összeírt lakosok számát tüntetik fel. Fontos először is azért, mert az urbáriu-

mokban összeírt telektulajdonosok saját kiscsaládjukkal együtt értendők. Ezen 
belül a telektulajdonosok fiainak számát az összeírások gyakran feltüntetik. A 
férfiak háztartásában élő kiscsaládok nőtagjairól vagy esetleg a női telektulajdo-
nosokkal együtt élő, illetve együttélő férfiakról azonban a 16-17. századi urbári-
umok Sárospatakon soha nem adnak felvilágosítást. A dézsmát fizető ingatlanok 
tulajdonosairól viszont többnyire nem tudjuk, kiscsaládok tagjai-e vagy pedig kis-
családok fejei. Még ennél is lényegesebb azonban az, hogy a forrásokban gyakor-
latilag megfoghatatlanul és tökéletesen ismeretlen számban éltek tulajdon nélküli 
kiscsaládok vagy személyek Patakon éppen úgy, mint a világon mindenütt. 

Név szerint például Thiany Erzsébet lehetett ilyen, akinek a neve 1586-ból 
azért maradt fenn, mert törvénytelen gyermeke apaságával rágalmazott meg egy 
férfit, és az ügy bekerült a városi könyvbe.33 Vagy Leva Demjént és feleségét, 
Nestét említi a református egyházmegye jegyzőkönyve; kölcsönös házasságtörés 
miatt volt vitájuk.34 Rendszerint azonban egyszerűen mint valakinek a „szolgája", 
„szolgálója" hagytak maguk után a nincstelenek a forrásokban nyomot. Es a szol-
gálókról gyakran kiderül, hogy van férjük - rendszerint a hűtlenség eseteit je-
gyezték fel - , de nem világos, hogy a szolgáló-feleségüket elhagyó vagy bigámista 
férfiak a gazda háztartásában éltek-e.35 

Csak azt tudjuk tehát, hogy annyi ember bizonyosan lakott Patakon, ameny-
nyit összeírtak, de fogalmunk sincs a valóságosan itt élők számáról. Ugyanez vo-
natkozik a háztartásokra: az összeírások alapján nagyjából kikövetkeztethető, 
hogy minimálisan mennyien éltek együtt, de egy sor bizonyosan a háztartásokban 
élő elem teljes homályban marad. így a szolgák-szolgálók, a tulajdon nélküli öz-
vegyek és árvák, de még a családfő leányai is megfoghatatlanok. Létezésükről 



8 1 6 PÉTER KATALIN 

azonban nem szabad megfeledkezni. A leggondosabban készített áttekintések mö-
gött is lappang igen sok bizonytalan tényező. 

A földesúri terhek elleni védekezést tekintve végül mindez azt jelenti, hogy 
nyilvánvalóan nem csak a bor vagy gabonatermés u tán dézsmát fizetők éltek a 
telkeken mint nem-telektulajdonosok, hanem olyan személyek is, akik akár élet-
koruk, akár fizikai vagy anyagi elesettségük miatt semmilyen tulajdonhoz nem 
tudtak jutni. 

III. SÁROSPATAK EGYES NEGYEDEINEK LAKÓI 

1. Kispatakon 

Ez a városrész a Bodrog jobbpartján igen változatos összetételű volt, bár 
bizonyos, Patak más részeiben élő elemek itt hiányoztak. így nem éltek Kispata-
kon előkelőségek; legfeljebb majorságokat tar tot tak fenn maguknak. Már az első 
fennmaradt urbárium, az 1554-es feltünteti itt az uraság majorját,3 6 a következőt 
pedig alighanem Körösy Mihály tokaji harmincados rendezte be.37 Nem éltek Kis-
patakon értelmiségiek sem; Gergely deák, a leginkább értelmiségi a 16. századi 
kispatakiak közül, a várban volt nem túlságosan jelentős tisztviselő. 

Kispatak jellegzetessége egészen a 18. század elejéig mégis abban volt, hogy 
nagyon sokféle rendú, rangú, foglalkozású ember és család alkotta az itteni tár-
sadalmat. A városrész későbbi falusias képének előzményeit valószínűleg külsőleg 
is csak a sok kert, a laza utcaszerkezet és olyan tények jelezhették, mint az, 
miszerint itt nem volt piac. Feltűnő azonban, hogy míg 1554-ben38 a Bodrog bal-
parti városrész egyetlen jobbágyát sem tekintették liber-nek, vagyis szabadnak, 
addig Kispatakon 3 „perpetuus liber", „örökös szabad" jobbágy volt. És odaát az 
iparosként összeírt személyek akkor még mind a vár körüli Belsővárosban tömö-
rültek, Kispatakon viszont már 1554-ben a jobbágyok között lakott - jobbágytel-
ken - Aich Balázs és Aich Tamás, akik „a vár építészei" voltak, valamint Fazekas 
Mihály, ugyancsak az uraságnak dolgozó fazekas. Mellettük a vár egyik kapusa, 
és - természetesen - a többi, szőlőt, szántót, különböző gazdaságokat művelő 
ember a családjával. 1570-ben pedig, amikor a különböző mentességeket nagyon 
pontosan vették számba,3 9 15, a legkülönbözőbb módon felszabadított személy élt 
itt. Természetesen ekkor is a mindenféle szolgálatot teljesítők mellett. 

Körülbelül száz évvel később, 1657-ben nagyjából ugyanez volt a helyzet.40 

Kispatak lakóinak zöme gazdálkodott; többségük gyalogszeres jobbágyként szol-
gált. A nemesség gyakorlatilag nem jelent meg. A lakosság színes összetétele vi-
szont feltűnő maradt . Itt élt például Boldizsár Deák „asszonyunk őnagysága író-
deákja", Nagy Miklós „várbeli porkoláb", egy számtartó, egy „konyhai ajtónálló", 
több hajdú, katonák, sok halász. Voltak aztán különböző iparosok, főként fazeka-
sok és ácsok, mellettük egy bányagazda, bodnár, lakatos, több varga. És itt tar-
tot tak - nyilvánvalóan szolgaelemek munkájával - belsővárosi előkelőségek ma-
jorokat. Később, amikor háborús csapások jöttek a városra, kiderül, hogy Kispatak 
védelmet is tudott nyújtani: 1676-ban 15 eredetileg más városrészben élő telek-
tulajdonost írtak össze mint Kispatakra menekültet .4 1 
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2. A két Bodrog balparti külvárosban 

A balparton Hécének, illetve egyszerűen Alsóhóstátnak nevezett két külvá-
ros lakói főként mezőgazdasági tevékenységből éltek. Az Alsóhóstát 1554-ben tisz-
tán földművelő jellegű közösség volt; szabadokat vagy iparosokat nem írtak össze. 
Csupán egy kertész lakott itt a várhoz legközelebb eső telken, valamint Musay 
Tamás vicevárnagy valamivel távolabb. О 1570-re eltűnt, ideköltözött viszont Bá-
rány Illés, egy rejtélyes egzisztencia, aki valószínűleg belsővárosi apjától külön-
húzódó fiú lehetett. Nagy szőleje volt, de nem tudni, miért szabadították fel min-
den földesúri teher alól. Mellette bizonyos Heghedws Mihály, valamint az uraság 
két bodnára szolgált mesterségével, a többiek az Alsóhóstátban rendesen szolgáló 
jobbágyok voltak.42 

Később sem változott meg a helyzet lényegesen. Feltűntek ugyan iparosok, 
de valamennyien a mezőgazdasággal kapcsolatos termékeket készítettek. Különö-
sen jellemző például, hogy 1631-ben43 is „urunk bodnára"-ként vettek az Alsó-
hóstáton számba három telektulajdonost, az itteni uradalmi emberek pedig a ver-
mekkel „bántak", vagyis az élelmiszer tárolásánál alkalmazták őket. Mellettük 
mészárosok, kertészek éltek akkor az Alsóhóstátban, valamint egy „disznópász-
tor", de a legtöbben mezőgazdasági munkát végző jobbágyok voltak. Ugyanezt 
muta t ja a nagy pusztulások előtt fennmaradt utolsó urbárium is: 1657-ben „vár-
hoz való bodnár" és a vár kertjének egyik kertésze élt az Alsóhóstát lakói között. 
Nagyon öreg lehetett Ungvári András, aki az összeírás szerint „régen" kántor 
volt Újhelyen. Vadonatűj viszont az uraság kőből épült háza; ennek az épületnek 
az ittléte jól mutatja, milyen élénk volt az Újhely irányában az Alsóhóstáton át-
menő forgalom. 

Nagyobb háztartása pedig több telkesgazdának is lehetett: sokan éltek itt 
sok jószággal, vagyis voltak földjeik a 17. században ugyanúgy, ahogyan előzőleg 
az alsóhóstátiak közül sokan folytattak szántóművelést. A legnagyobb gazdaság 
1657-ben Ágoston Miklós fősége alatt állt, aki - minden más összeírt gazdasághoz 
viszonyítva is páratlan módon - 11 ökröt tartott. Nyilván nagy szántókat művelt 
velük. A legbonyolultabb viszont az Iván fivérek gazdálkodása volt: 1657-ben egy-
negyed telken 6 ökörrel gazdálkodtak ketten egy kenyéren, az 1664-i dézsmajegy-
zék szerint 216 kalangya gabonát takarítottak be, és még a szörnyű 1688. évben 
is, amikor már Kispatakra menekültek, 18,8 hektó bort szüreteltek.44 

A Héce a városnak az Alsóhóstáttal ellenkező végén a Mohács utáni harcok-
ban elpusztult, majd 1561 u tán kezdett újjáépülni,45 és társadalmi viszonyait te-
kintve az Alsóhóstáthoz lett hasonló. 1567-ben egy szabadot, Kádas Mátyást írták 
össze benne. Talán mesterségével szolgált. A többiek azonban bizonyosan mező-
gazdasági művelésből éltek. A 23 telektulajdonos közül 15 személy kezén volt 
szőlő, 7 telektulajdonosnak pedig volt szántója. Bonyolultabb gazdálkodást telken, 
szántóval és szőlővel Perkyth Mihály, Koppány Tamás, Molnár György, Borsos 
Gergely és Nylas András folytatott. Kádas Mátyás pedig, ha tényleg készített ká-
dakat, egy személyben volt iparos, telkesgazda, szőlő- és gabonatermelő.46 

A 17. század folyamán aztán a Hécének a Kollégium felől számított elején 
kialakult egy kis iparosok lakta rész, lakatosok, szíjgyártók, kőművesek dolgoztak 
it t ,4 7 és ide telepített II. Rákóczi György Csehországból menekült habán iparoso-
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kat .4 8 A cél az volt, hogy Patak iparos-jobbágyait a robotra tudják visszaszorítani. 
Az uraság sikere azonban nem volt átütő: az iparukkal szolgálók száma valóban 
csökkent ugyan, de három esztendővel a habánok idehozatala után, 1648-ban, 
többféle szakmát űztek jobbágy-iparosok, mint azelőtt [4. tábla. Ld. 32-33. o.l. A 
pataki iparosok létszámcsökkenésének oka pedig nemcsak a habánok jövetelében 
volt; az egész város hanyatlott az 1630-as évek után. 

A habánok még csak a Héce arculatát sem változtatták meg lényegesen. A 
negyed alapvetően mezőgazdasági, ezen belül is viszonylag nagy arányban szán-
tóművelő jellege nem változott meg. 1657-ben a Héce és az Alsóhóstát lakóinál 
közel azonos volt a jószág megoszlása: a Hécén 62 telekről 51 ökröt írtak össze, 
az Alsóhóstátban 75 telekről összesen 66-ot. Vagyis mindkét helyen majdnem min-
den telekre esett átlag l - l ökör.49 

A Hécén élő társadalomban a 17. század során valami átalakulás azonban 
megfigyelhető. A városrész újból való létrejötte idején egy személy volt az általános 
szolgálatokkal szemben szabad. 163 l-re már négy személy lett nem-robotos. Ket-
ten bizonyosan fizettek érte; „árendás" volt a telkük. A másik két szolgálatmentes 
telek „szabad"-ként szerepel az urbáriumban, de nem derül ki, milyen alapon, 
1704-re 13 gazda szerezte meg egy összeg lefizetéséért vagy valami személyes 
szolgálatért telke robotmentességét, ketten pedig évi taxát fizettek munka helyett. 
Ezek közül az egyik, Gyökösi György, „nyavalyás" mivolta miatt kapta a fizetés 
kedvezményét.50 

Bizonyos értelemben egyházi központtá aztán a Hécét nem az itteniek tár-
sadalmi súlya, hanem nyilván a Kollégium közelsége tette. Ez 1687 u tán történt, 
amikor a pataki református gyülekezet már belefáradt a tőlük 1671-ben elvett 
templomért folyó küzdelembe. Kiválasztottak tehát két jó, már szolgálatmentes 
telket a Kollégium közelében, a Héce elején, és ú j templomot építettek maguknak; 
1711-ben még valószínűleg állt.51 Ezt azonban mindenki csak szükségmegoldás-
nak tekintette. Értelmiségiek nem költöztek a Hécébe. 

3. Értelmiségiek, uradalmi emberek 

Ezekről az elemekről azért kell Sárospatakon külön írni, mert lényegesen 
többen voltak, mint a mezővárosokban rendszerint. Az ok részint abból következett, 
hogy a középkori plébánia különleges helyzetben, nem a püspöknek, hanem közvet-
lenül az esztergomi érseknek alárendelt státusban állt, és Patak a reformáció után 
is a protestantizmus egyik fontos magyarországi központja volt. Főként a híres, nagy 
vonzáskörzetű iskola tette azzá. Másrészt, talán kivételesen szép természeti környe-
zete miatt, általában óriási birtokokkal rendelkező földesurai rendszerint itt éltek, 
és Patakon tartották teljes birtokigazgatásuk központját. 

Az értelmiség állandó és folyamatos jelenléte jellemző a vár melletti Belső-
város és az attól a Héce irányában húzódó Felsőhóstát társadalmára. Bent, a 
Belsővárosban az urasági udvar, valamint az ősrégi templom, majd a jezsuita rend-
ház, végül a trinitárius rendé jelölte ki a helyüket; a Felsőhóstáton a 16. század 
közepe tájáig működő kolostorok, majd a beginak házába költöztetett Kollégium 
biztosították a folytonosságot. Ennek megfelelő lett az értelmiség. A Belsőváros-
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ban uradalmi emberek mellett laktak tanárok és papok, a Felsőhóstátban inkább 
csak az utóbbiak. 

Az udvarhoz tartozó értelmiség Patakon is éppen olyan kétarcú volt, mint 
mindenütt . Sem személyeikben, sem mint együttes nem tekinthetők kizárólag 
értelmiségieknek. Mert többségük tanult, de gazdasági ügyekkel, esetleg az udvar 
szervezésével foglalkozott, egy részük pedig az értelmiségi munka különböző for-
máihoz is értett. 

A gazdasági emberek közül legjelentősebb a 16. században Soklyossy András 
udvarbíró volt,52 aki nyilván akkor jött Patakra, amikor Perényi Péter a délvi-
dékről menekített ide jobbágyokkal együtt uradalmi tisztviselőket is. Soklyossy 
már a Perényieknek szolgált, aztán Gábor halála u tán részt vett a birtok kamarai 
kézbe adásában, és a kamarai kezelés idején is hivatalban maradt. Különös szak-
értelme és helyismerete miatt ragaszkodhatott hozzá az uralkodói adminisztráció. 
Valószínűleg jellegzetes típusa volt a tanult gazdatisztnek. Tanultságára pedig az 
jellemző, hogy felnőtt korában is tudta még az iskolában tanult latint, ami nem 
nagyon volt a vele kortárs egyszerűbb világiakra jellemző. Saját fogalmazású szö-
vegeiben viszont mindig vannak szarvas hibák. Itthon, egyetem alatti színvonalon 
tanult tehát, és jó gyakorlati képességeivel tet te megbecsültté magát. 

Hasonló volt Soklyossyhoz - annyira, amennyire 16. századi emberhez a 
következő évszázadból való lehet - , Debreczeni Tamás,5 3 aki dolgozott a Thurzó 
családnak, majd Bethlen Gábornak, mielőtt 1632-ben a Rákócziakhoz jött. A birtok 
népe gyűlölte, mer t rendkívül erőszakosan képviselte az uraság érdekeit. Ennyi-
ben bizonyosan nem hasonlított Soklyossyhoz. Ez az utóbbi még a birtok népével 
is törődött; a patakiaknak a Perényiek elleni sok panaszát valószínűleg ő jegyezte 
fel. Aláírta mindenesetre a panaszokat tartalmazó urbáriumot.5 4 Abban viszont 
Soklyossy és Debreczeni hasonlított egymáshoz, hogy mindketten magasabb ta-
nulmányok nélkül, saját képességeire támaszkodva voltak kiváló szakemberek és 
műveltebbek a velük azonos státusúaknái. 

Akadtak aztán nagyon magas fokon képzett uradalmi emberek, mint például 
Klobusiczky András, akit I. Rákóczi György tanít tatot t .5 5 Kizárólag értelmiségi 
nem lett azonban ő sem. A gazdasági ügyektől inkább a politika irányában ment 
el. A fiatal Rákóczi Zsigmond izgalmas politizálása idején Klobusiczky közvetített 
a királyságbeli vezető politikusok és Rákóczi között. Vagy a 16. században Bor-
nemisza Imre: egy uradalmi irat félreérthetetlenül az orvostudomány doktorának 
nevezi.56 Nyilván Páduában volt egyetemi hallgató, mert a magyarok akkortáj t 
oda jár tak medicinát tanulni. Mégis eljött Perényiékhez udvarmesternek. 

E kétarcú, értelmiségi-, uradalmi tevékenységet folytató emberek legfőbb 
közös jellemzője az, hogy nagyon különböző, kiszámíthatatlan életpályákat te t tek 
meg részint maguk, részint a családjuk. Egyesek, így például a Paczoth, a Melith, 
a Chernel, a Majláth, a Klobusiczky, a Zákány famíliák a főúri udvari ember szín-
vonaláról felemelkedtek a megyei nemességbe, mások kihaltak, vagy megmarad-
tak az uradalom közösségében. 

Patak vagy a patakiak szempontjából mindez azért érdekes, mert az udvar 
nekik is nyújtott bizonyos emelkedési lehetőséget, bár a földesurak mindenféle 
birtokukról hoztak ide maguknak embereket, úgyhogy patakira ritkán esett fontos 
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feladat. Általában alantasabb munkák végrehajtóit választották innen, de Patakról 
került ki sok csűrgazda, porkoláb és más, hasonlóan alsó rendű uradalmi ember 
mellett néhány vicevárnagy, ajtónálló, kertész, szakács, sütő, íródeák is. Végül 
voltak Patakról Patakon udvarbírák. 

Az udvarbírák közül rögtön az első, az 1532 körül kinevezett Végh Ambrus 
famíliája Patakon élt.57 Aztán a városi tanács egyik 17. század végi tagjának őse, 
Pankotai András volt 1618-ban udvarbíró.58 Később, 1638-ban a belsővárosi Bodor 
Benedek,59 1698-ban egy itteni asztalos fia, Pataki Jónás lett ugyanaz.6 0 Ok kü-
lönösen magasra nem jutottak; egyszerű nemességig vitték, mint sokan Patakon. 

Bejutottak patakiak a valódi értelmiségbe is, bár a legkiválóbbak nem voltak 
helybeliek. A külföldről idekerültek közül leggyakrabban Comeniust szokták em-
legetni, aki az 1650-es esztendők elején töltött itt néhány évet. О egyetemes je-
lentőségű, Patakra sem itteni ügyek miatt jött, a patakiakkal kapcsolatban mégis 
azért kell róla írni, mert sokoldalú tevékenysége mellett résztvett a város életében 
is. Szinte hihetetlen, de egyszer, amikor néhány helybeli asszony között vita tá-
madt a templomi ülőhelyek sorrendje felett, a kicsinyes ügy rendezésében az eu-
rópai nagyságú tudós is véleményt nyilvánított.61 

Jóval később, az 1670-es években a jezsuiták hoztak valakit, aki nem hagyott 
ugyan az egyetemes művelődéstörténetben olyan nyomot, mint Comenius, de bi-
zonyosan sok érdekeset tudott a világról a patakiaknak mondani. Ez a jezsuita 
Johann Grueber volt, aki akkor nem lehetett már nagyon fiatal, mert Sárospatak 
előtt végigszolgálta a fél világot. Linzben tanult , aztán volt Itáliában, Szicíliában, 
Perzsiában, Indiában, Kínában, és tudott sok nyelvet is. Valószínűleg ő volt a 
legviláglátottabb ember, aki megfordult Patakon.6 2 

A Sárospatakról induló 16. vagy 17. századi értelmiségiek útvonala viszont 
alighanem a németországi, hollandiai, esetleg angliai egyetemeknél végetért. Oda 
viszont eljutottak, és az az érdekes, hogy az egyetemekről többen is visszatértek 
Patakra. így a Felsőhóstátban lakó Daru család fia lehetett az a Daru János nevű 
prédikátor, akiről azt tudjuk, hogy Wittenbergben tanult, majd 1568-ban Sáros-
patakon írták össze az egyháziak között.63 Visszajöhetett wittenbergi tanulmá-
nyok u tán Kopácsi István sokáig Patakon szolgáló prédikátor két fia közül legalább 
az egyik, mert a Kopácsi család aztán még az 1704-es urbáriumban is szerepelt.64 

A Kopácsi fiúk 1559-ben, illetve 1567-ben iratkoztak be Wittenbergben. A 
második Kopácsi fiú után egy évvel ment aztán Patakról Wittenbergbe egy De-
meter nevű fiatalember, akinek a későbbi sorsáról egyelőre nem tudunk. Ugyanígy 
ismeretlen a pályája a Demeterrel egyidőben beiratkozott Monos Tamásnak.6 5 

Azt viszont pontosan tudjuk róla, hogy honnan indult; a Monos családnak a Fel-
sőhóstátban volt jobbágytelke.66 Bakay Péter, aki 1590-ben iratkozott be Witten-
bergbe, és 1631-ben „skólamester"-ként a Kollégiumhoz közel lakott, de kicsit 
távolabb már ú j háza állt, az Alsóhóstátról indulhatott az egyetemre.67 Apai csa-
ládja később is az Alsóhóstátban élt. Heidelbergből és Maburgból tér t haza egy 
időre Pataki Füsüs János, aki Füsüs Miklósnak az 1593-1594-ben volt főbírónak 
a fia lehetett ,6 8 majd a magyar művelődéstörténet egyik megbecsült alakjává vált. 
Heidelbergből jött aztán vissza Körösy Sámuel. Az 1560-as évek végétől itt élő 
famíliája már valódi patakinak számított, amikor a következő századfordulón a 
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Kollégium professzoraként a Belsővárosban lakott.69 A sok Kádas közül egy Fe-
renc viszont hazatérte u tán Keresztúrba ment tanítani. 1702-ben ott halt meg.70 

Az értelmiségieket, akár saját fiaik voltak, akár messze földről kerültek ide, 
Sárospatak megbecsülte. Mind a Belsővárosban, mind a Felsőhóstátban előkelő 
házakat adtak a lelkészeknek és a tanároknak, akik azonban többnyire vettek 
saját otthont is. A források pedig leggyakrabban az ő szolgáikat emlegetik. Az 
értelmiség életmódjához a személyzet minden jel szerint mintegy természetesen 
hozzátartozott . I lyenformán a legbonyolultabb háztartásaik alighanem éppen 
nekik voltak, mert a ház körül dolgozó cselédeiken kívül szükségük volt olyan 
emberekre is, akik a földeket, szőlőket megművelik, majd eladják a terményeket. 
A kor szokása szerint ilyenfajta munkákat sem a tanárok, sem a lelkészek nem 
végezhettek, kifejezetten neki dolgozó jobbágyai viszont csak a főprédikátornak 
voltak, míg a jezsuiták meg nem kapták őket is. 

A jezsuita rendház aztán az összes egyházi birtokon együtt gazdálkodott, 
úgyhogy a korábban egyes lelkészek vagy tanárok kezén volt földekből és szőlőkből 
a tekintélyes nemesek uradalmaival vetélkedő gazdaságot hoztak létre. Háztar-
tásuk, amelyben négy-öt páter mellett mindig sok szolga jellegű személy dolgozott, 
és a házfőnök gyakorolta a gazda szerepét,71 nem rítt ki a Belsőváros gazdag 
háztartásai közül. 

4. A Felsőhóstáton és az Új utcában 

A Felsőhóstát lakói között 1554-ben még csak jobbágyokat írtak össze; az 
akkor már bizonyosan ott lévő iskolát vagy a rendházak épületeit nem tünte t ték 
fel. Ugyanígy készítették aztán sokáig az urbáriumokat. Nem tudjuk, miért vál-
toztattak később ezen a gyakorlaton. 1688-ban mindenesetre leírták özvegy Tót Ist-
vánné és a főpapnak szolgáló jobbágyok telkei közé: „Schola".72 Minthogy viszont 
különböző szabadok és az értelmiségiek idők folyamán szabályosan megjelentek a 
felvételekben, nyilván jelölték volna őket, ha 1554-ben a Felsőhóstáton élnek. 

A felsőhóstáti jobbágyok azonban már akkor főként iparüző tevékenységet 
folytathattak. 1567-ben csak „Sándor mester", vagyis Alessandro Vedano, a vár 
építésére még Perényi Péter által meghívott itáliai építész volt itt szabad, valamint 
még két kővágó vagy kőműves. De feltűnően kevés, mindössze 2 volt a szántóval 
gazdálkodó telektulajdonosok száma, és feltűnően sok, 34 telektulajdonos kezén 
nem volt szőlő. Nem kevesen viseltek viszont már az első fennmaradt urbárium 
szerint foglalkozásra utaló nevet. 1570-ben pedig, amikor a közönséges szolgálat 
alól mentes személyeket egész Patakon nagyon gondosan írták össze, a különös 
teljesítményük miatt egyéb szolgálattól felszabadított iparos jobbágyok többségét 
a Felsőhóstátban tüntet ték fel. 

Később ugyanez maradt a helyzet: a felsőhóstátiak között feltűnően sok volt 
az iparos. Az 1648-i urbár ium 7 3 szerint összesen 81 iparűző pataki közül 25 sze-
mély - közel egyharmaduk - a Felsőhóstátban lakott. Főként bányagazdák, ko-
vácsok, lakatosok, a kor nehéziparának képviselői éltek itt. 1657-ben a 63 pataki 
iparosból 20, akkor is nagyjából egyharmad, és akkor is a nehéziparosok voltak 
felsőhóstátiak. Sárospataknak ilyenformán ez lett a leginkább városias negyede. 



8 2 2 PÉTER KATALIN 

Ide tartozott voltaképpen a piac is, illetve a boltok sora ott, ahol a Felsőhóstát 
mai utódja, a Kossuth Lajos utca a várfal előtt kiszélesedve a Szabadság térbe 
torkollik. 

A Felsőhóstát városias jellegét valószínűleg fokozta az itteni viszonylagos, a 
város többi negyedéhez képest feltűnő zsúfoltság. Szűk ú t két oldalán álltak a 
telkek főépületei, és ezek mögött húzódhattak meg a nagy háztartások elhelye-
zésére alkalmas kisebb házak, valamint a gazdasági épületek. A házhelyek mai 
beosztása az utca front ján álló lakóház háta mögött elhelyezett sok kisebb-na-
gyobb házacskával és kamrával nyilvánvalóan a 16-17. században kialakult alap-
rajzokat követ. 

Talán a zsúfoltság miatt épült ki aztán a Felsőhóstát eredeti házsorával 
párhuzamosan az Üj utca.7 4 1570-ben már megvolt, tizenöt évvel később pedig 
keresztutcák is nyíltak rajta. Az Üj utcát a Felsőhóstáthoz számították, de a Bod-
rog parti szűk házsornál lényegesen szélesebbre hagyott ú t két oldalán épült fel. 
Mai utódja a tágas Rákóczi út, amin a legtöbb ház a régi alapokon áll. Csak egyes 
modern építkezések szakították meg az évszázados alaprajzok folytonosságát. Ha-
sonlított a 16-17. századi Új utca az ősi Felsőhóstáthoz abban is, hogy itt ugyan-
csak nagyon magas volt az iparosok aránya. 1648-ban az összes pataki iparos 
közül 13 élt az Új utcában, 1657-ben pedig 21. És kialakult itt a csizmadiáknak 
egy egész üzletsora.75 

Az Üj utca mégsem lett a Felsőhóstáthoz hasonlóan városias. Nemcsak ki-
sebb zsúfoltsága miatt alakult így, hanem azért is, mert értelmiségiek az Új ut-
cában, bár a Kollégium egyik kapuja már a 17. század legelején nyílt erre az 
oldalra is,76 nem vettek lakást. Lehet azonban, hogy ez csak következmény volt; 
a lelkészek és tanárok nem tekintették a falusias utcát a hivatásukkal összee-
gyeztethetőnek. Mert valóban éltek itt nagy számban mezőgazdasági termelést 
folytató telektulajdonosok. És a társadalmi változások sem egészen úgy mentek 
végbe itt, ahogyan a Felsőhóstátban. Az Új utcában egyetlen személyről, az Erdély 
László házában lakó, de meg nem nevezett özvegy papnérói írták azt 1648-ban, 
hogy nem teljesít semmilyen szolgálatot.77 Ugyanakkor a Felsőhóstát 18 telke 
után nem kellett sem robotot, sem iparos szolgáltatást nyújtani. 

A Felsőhóstátban az 1648-i 18 szolgálatmentes személy az itteni telektulaj-
donosoknak több mint egyötöde, 21,2%-a volt. Egy részük az uraság, j ó tetszéséig" 
- „ad beneplacitum" felszabadított telkeken élt. Ilyen volt például Baxa István 
vagy I. Rákóczi György ti tkárának özvegye, Patay Sámuelné. A többi szolgálat-
mentes évi taxát fizetett, 50 forint és 25 forint között ingadozót. De nem robotolt 
Toot László sem, aki egy árvát nevelt, és Lórántffy Zsuzsanna emiatt elengedte 
neki a szolgálatot. 1657-ben 13, 1676-ban 14 volt a nem-szolgáló felsőhóstáti te-
lektulajdonosok száma. Az ok pedig ugyanaz: felszabadított telken éltek, évi ta-
xával váltották meg a szolgálatot, vagy „nyomorult" állapotuk miatt képtelenek 
voltak a szolgálatra.78 

5. A Belsővárosban 

Ez a vár körüli negyed végül az udvari emberek és az értelmiség mellett a 
kereskedők lakóhelye volt. Erre utal az, hogy itt élt például Kádas Mihályné, aki 
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a 16. század végén több, ,,patiká"-nak nevezett üzlethelyiségről és a bennük lévő 
áruról végrendelkezett.79 Aztán belsővárosi volt a 16. századi sok, ,,deák"-ként 
meghatározott borkereskedő; másutt nem írtak akkor még össze deákokat. Ké-
sőbb pedig ebbe az előkelő negyedbe igyekezett költözni mindenki, aki megszedte 
magát. így például az Új utcai csizmaboltokat fenntartó két Gabriani fivér hoz-
zátartozója, Gabriani István is vett belsővárosi házat.8 0 

Nyilván csak a Belsőváros szűk kiterjedése miatt nem jött ide mindenki, aki 
megengedhette volna magának, mert itt voltaképpen az urasággal lehetett egy 
negyedben lakni. A vár rendes bejárata a Derék utca kiszélesedésénél lévő kis 
térről, a házakkal egy szintről nyílt. Szemben egy házat, amit még Perényi Péter 
építtetett Vér Bálinttal, majd urasági raktár volt, a 17. századra valószínűleg szá-
razmalommá alakítottak át ,8 1 és mellette kőből emeltek további urasági épülete-
ket; „ágyúöntő ház", valamint fegyverraktár állt még a mai park helyén, ugyan-
azon az utcasoron, kicsit távolabb pedig kocsiszín. A templom, a vár és az urasági 
épületek első pillantásra jelezték a Belsőváros kiemelt státusát .8 2 

A várkapun belül emelt különböző műhelyeket viszont, ahol kovácsok, la-
katosok dolgoztak az uradalomnak,8 3 a Belsővárosból valószínűleg nem lehetett 
látni. Bejártak azonban a patakiak magába a várba is. Főként azok természetesen, 
akiket a munkájuk szólított oda. Mások különböző ügyeiket intézték, járandósá-
gaikat hajtották be. A jezsuiták Sárospatakra jövetele u tán pedig tartottak nyil-
vános egyházi ünnepségeket a várudvaron is.84 

A város lakói tehát láthatták a földesúri lakóhely gyönyörű épületegyüttesét. 
Sokan valószínűleg dolgoztak is rajta, amint idők folyamán mind pompásabb lett. 
Körülbelül az 1660-as évekig minden földesúr építtetett rajta valamint. A Peré-
nyiektől kezdett kastélyt kibővítették, emeletet húztak rá. A kertbe és a két er-
kélyre különleges növényeket telepítettek. Lórántffy Zsuzsanna, I. Rákóczi György 
özvegye volt az utolsó nagy építtető a 17. század folyamán. 

1672-ben az egész városon végigfutó tűzvész aztán pusztította mind a Bel-
sővárost, mind magát a várat, vagyis a Voröstornyot a mellette álló kastéllyal is. 
Az 1676-i urbárium szerint a lakosok sok üresen vagy romosán álló háza mellett 
az urasági épületek közül kettő volt „üszögében". Közben császári katonaság ál-
lomásozott itt, különböző felkelések hadai törtek be ismételten, uralkodói parancsra 
felrobbantották a vár erődítését, a kastély újabb tűzvész áldozata lett. 1704-ben azt 
jegyezték fel a várról, hogy „csak maguk a falak maradtak meg". A földesúri lakóhely 
szépsége azonban még romjaiban sem veszett el. Pusztán is gyönyörűnek írták le.85 

A vár körüli, viszontagságos sorsú negyedben, a Belsővárosban csak egy va-
lami nem változott egészen a 18. század elejéig, az itteni lakosok társadalmának 
összetétele. Még magát az uraságot is kiszorították időnként császári parancsno-
kok a várból, de a belsővárosi házaltba legfeljebb elszállásolhattak katonákat, vagy 
a tulajdonosok személyén változtattak elkobzások, az újonnan ideköltözők nem 
hoztak másfajta minőséget. 

Perényi Péter építkezései óta itt éltek az udvari emberek mellett a prédiká-
torok, a tanárok, valamint az előkelő patakiak. Es a Belsővárosban kapott hallat-
lanul értékes, 2000 forintot érő házat Debreczeni Tamás.8 6 Ebből lett a Borostyán 
szálló ma látható épülete. Vagy 1657-ben például belsővárosi lakos volt Dalmady 
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István, a Rákócziak központi birtokigazgatásának egyik tisztviselője, Görgei Jób, 
pataki udvarmester, mellettük Verőczi Ferenc városi prédikátor és Medgyesi Pál, 
Lórántffy Zsuzsanna udvari papja, valamint az akkori, illetve az előző évi főbíró, 
Thoronyay Gáspár és Miskolczi Mihály.87 Azonos jellegű emberek csoportja sze-
repel tehát folyamatosan a belsővárosi összeírásokban. 

IV. A TELKI ÁLLOMÁNYON KÍVÜLI GAZDÁLKODÁS 

1. A szőlők és a szántók 

A földesúri jogokat az egyének felett leginkább talán az korlátozta, hogy a 
patakiak főként az urasági beleszólástól legkevésbé függő földeken, vagyis az e-
redetileg saját telepítésű szőlőkben és a valamikori irtásokból lett, a telekhez nem 
tartozó szántókon gazdálkodtak. Ezekből a tulajdonosok dézsmát, vagyis termény-
járadékot adtak, de a földesurak az adó behajtásán, esetleg elengedésén túl sem-
milyen jogokat nem gyakorolhattak felettük. Csak a tulajdonosok magvaszakad-
téval kerültek az urak rendelkezése alá. Míg a jobbágyok vagy bármilyen társa-
dalmi állású tulajdonosok kezén voltak, szabadon lehetett eladni vagy elzálogosí-
tani mind a szőlőket, mind a telekhez nem tartozó szántókat. E jogosultságok 
eredetére, vagyis arra a tényre, hogy a szőlők és az ilyen státusú szántók urasági 
földön, de a valamikor volt első tulajdonosok saját munkájával váltak termővé, a 
16. századi Sárospatakon az uradalmi íratok már nem utalnak. 

A különböző, rendszerint átruházást rögzítő források egyszerűen „szőlők"-
ről és ,,szántók"-ról, „szántóföldek"-ről szólnak. így rögzíti például a városi könyv 
1582-ben, hogy Baló János és Baló Simon vagyonjogi vitája többek között egy 
„hátulsó ház mind szántóföldével"-ként meghatározott együttesről folyt.88 Vagy 
ugyanennek a Baló Jánosnak 1590-ben Gabriel deáknál volt „egy szőlője lekötve 
zálogban".89 Özvegy Kádas Mihályné pedig 1596-ban - mint földvagyoni harmad-
részéről - 1 szőlőről, valamint 5 vásárolt, 1 nála zálogban lévő és 4 örökölt szán-
tóföldről végrendelkezett.90 

Eredeti jellegüket a szőlők, illetve a telki állományon kívüli szántók csak 
annyiban őrizték meg, amennyiben „darab"-okban tar tot ták számon őket, vagyis 
a valamikor egyszerre termővé tett méretek a tulajdonosok generációin keresztül 
azonosak maradtak. így volt például Szigiarto István hagyatékában a halastóra 
járó ü t mellett két helyen is 2-2 szántóföld egymás mellett, a Hosszúhegy felé 
vezető ú t mellett pedig 2 egész és 1 fél szántó ugyancsak egymás mellett .9 1 Vagy 
ezért tehetet t 2 egymás melletti szántóról az alsónyomáson egyszerre örökvallást 
valaki. A szőlőknél ugyanez volt a helyzet. Bizonyos Kovácsné például eladott egy 
szőlőt; a városi könyv bejegyzéséből kiderült, hogy a szomszédos szőlők mindkét 
oldalon ugyancsak az övéi voltaic.92 Egy Újhelyen lakó György deák szőleje a nyugati 
és az északi oldalon is Safrankó Lászlóné l - l szőlejével volt szomszédos.93 Egy ado-
mánylevél szerint Csoba Zsigmondnak a Kacsádon volt egymás mellett 2 szőleje.94 

A szántók és a szőlők a tulajdon gyakorlása szempontjából tehát azonos 
státusúak voltak, de a sárospatakiak gazdálkodásában - a természeti adottságok-
nak megfelelően - a kétféle, viszonylag szabad tulajdonú földfajta közül messze 
a szőlő vezetett. Az első és egyben utolsó teljes áttekintést nyújtó adatsorok 1567-
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1568-ból maradtak fenn. Akkor 315 pataki személy kezén volt szőlő, míg szántót 
csupán 108 lakos birtokolt. Ez utóbbiak közül azonban szőlő és telek nélkül csupán 
26 személy élt, míg a szőlőtulajdonosok majdnem felének a kezén másfajta ingat-
lan nem is volt, viszont telken, szántón, valamint szőlőn egyszerre mindössze 55 
személy gazdálkodott [2-2/b táblákl. 

2. tábla 
Az összeírt ingatlantulajdonosok (1567-1568) 

Az ingatlan A tulajdonosok száma A tulajdonosok aránya 
szőlő + szántó+telek 55 11,7% 
szőlő+telek 90 19,1% 
szőlő+szántó 17 3,6% 
szántó+telek 10 2,1% 
telek 120 25,5% 
szőlő 153 32,5% 
szántó 26 5,5% 

összesen 471 100,0% 

2/a tábla 
A szőlőtulajdonosok ingatlanai (1567-1568) 

Az ingatlan A tulajdonosok száma A tulajdonosok aránya 
szőlő+telek+szántó 55 17,4% 
szőlő+telek 90 28,6% 
szőlő+szántó 17 5,4% 
szőlő 153 48,6% 

összesen 315 100,0% 

2/b tábla 
A szántótulajdonosok ingatlanai (1567-1568) 

Az ingatlan A tulajdonosok száma A tulajdonosok aránya 
szántó+telek+szőlő 55 51,0% 
szántó+telek 10 9,2% 
szántó+szőlő 17 15,7% 
szántó 26 24,1% 

összesen 108 100,0% 

Hasonlóan pontos áttekintést - a rossz forrásadottságok miatt - a 18. század 
elejéig egyetlen más időszakról sem lehet készíteni. 

A Belsővároson kívüli telektulajdonosok szőleiről azonban van két jól hasz-
nosítható összesítés, 1676-ból, illetve 1704-ből.95 Ezek szerint 1676-ban a két hós-
tát, az Üj utca, a Héce, valamint Kispatak lakóinak kezén összesen 321 darab 
szőlő volt, míg az ugyanott lakó telektulajdonosoknál 1704-ben valamivel többet, 
408 darabot írtak össze. 

Mivel a szőlők mérete idők folyamán nem változott, az 1676-ban, illetve 
1707-ben nagyjából hasonló darabszám arra utal, hogy a patakiak kezén lévő sző-
lők területe nem csökkent. Bizonyosat azonban nem lehet állítani, mert a nem-
telektulajdonosok szőleinek számát viszont egyik esztendőből sem ismerjük. És 
nem tudjuk azt sem, milyen mérvű volt ezekben az időkben a „vidéki emberek"-
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nek nevezett, nem-pataki lakosok itteni szőlőbirtoklása. Más hegyaljai települé-
seken mindenesetre idővel mind jobban gyarapodott az arányuk.9 6 

2. A bortermelés 

Akárhogyan alakult is azonban a patakiak szőlőbirtoklásának aránya, az 
bizonyos, hogy a földesurak az ő rovásukra nem terjeszkedtek. Még Perényiék 
kezdtek el telepíteni két uradalmi szőlőt, az 1567 körül 10 hordónyit te rmő Som-
lyodot és a kertnél akkor alig nagyobb Mondolást.97 Ezeket aztán idővel bővítet-
ték; a 17. század elején az elsőről már 425 hordó bortermést számítottak, a má-
sodikról 60 hordónyit. Idővel aztán a Somlyod és a Mondolás hol elpusztult, hogy 
újratelepítették őket, de eredeti telepítésük után mintegy másfél évszázaddal, 
1704-ben is csak ezt a két allodiális, azaz urasági szőlőt tüntet i fel az akkori 
urbárium. 

A patakiak szőlei viszont eredetileg is másut t voltak; a földesúri bortermelés 
kezdetekor ők már 15 szőlőhegyet használtak. 1567-ben a következők voltak a 
patakiak müvelése alatt: Szentvince, Hosszúhegy, Darnóelő, Pogánykút, Nagyhár-
selő, Kishárselő, Királyhegye, Hegymeg, Megyer, Vérmái, Mongor, Hosszúhágó, 
Kacsád, Mogyorós, Száva. Később, a 17. század folyamán telepítettek többet is: 
1657-re az egész Darnóhegy szőlővé vált, és betelepítették a Szekfűhegyet.98 

Az 1567-i urbárium szerint 210-800 hordó bor jött be a patakiak termésa-
dójából, vagyis a kvintából, ami az egyháztól elvett és a földesúrnak régen járó 
tized összevonásával jött létre. Kifejezi tehát a termés mennyiségét, úgyhogy az 
uradalom nagy szélsőségek között mozgó becslése a terméseredmények igen erős 
ingadozását jelzi. Ezek szerint a termelőknél is 840-3200 hordó között változó 
mennyiség maradt 1567 táján. Nyilván hosszú idő tapasztalatai alapján állapítot-
ták meg a becslés határait . A szőlőtelepítések aztán feltehetőleg erősen megnö-
velték a Patakon termelt bor mennyiségét. 1632-ben mindenesetre 1211 hordónyi 
dézsmabort vett be az uradalom, tehát 4844 hordót árulhat tak ki vagy ihattak 
meg maguk a patakiak.9 9 

A mai gondolkodás egyszerűen a két mennyiség összevetését és a 16. századi 
maximumhoz képest nagyjából 50%-os többlet megállapítását követelné. A 16. és 
17. századiak azonban még nem igényelték az egységes mértékegységeket; egy-egy 
elszámoláson belül is eltérő űrtar talmú hordókat adtak össze. Az 1568-i dézsma-
jegyzék például közli, hogy 201 hordó, valamint 2 félhordó jött be, és jelzi azt, 
miszerint kétféle űr tar ta lmú hordót használtak. Jó száz évvel később, az 1688-i 
dézsmajegyzék mindössze 42 hordót, valamint 4 félhordót tün te t fel, és háromféle 
űr tar ta lmat jelöl meg. A terméseredmények összevetésére tehát nincs lehetőség. 
Az igen nagy mértékben ingadozó mennyiségű termés miatt ilyen kísérletek talán 
nem is lennének indokoltak. 

A termés mennyiségén túl azonban nagyon változó volt a bor minősége is, 
részint egyik szüretről a másikra, részint a különböző szőlőművelők között. Ez a 
bortermelés mindenkori velejárója, és nagyon nehéz eldönteni, hogy a 16-17. szá-
zad során a későbbieknél erősebb volt-e az ingadozás. Mert írott szövegekkel bi-
zonyíthatóan csak a 17. század közepétől követhetők a viszonylag egyenletes mi-
nőséget biztosító hegyaljai szőlőtermelés fortélyai, az aszűborról pedig éppenséggel 
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csupán a század végéről vannak adatok. Ez a tény azonban semmit nem jelent; 
a források a 17. század közepe előtt egyszerűen nem adnak információt a szőlő-
müvelés részleteiről.100 

Maga a jó minőségre törő igyekezet azonban korán tükröződik a forrásokban 
is. Sárospatakról már a 16. századból maradtak adatok arra, hogy a borokat le-
hetőleg alkalmas helyen tárolták. így - míg egészen újjá nem épült - a hóstátok 
lakói közül nem kevesen tar tot ták termésüket a Hécén.1 0 1 Ott valószínűleg a 
romok köveiből tudtak nagyobb nehézség nélkül jó tárolóhelyeket kialakítani. Ez 
igen előnyös lehetett, mert egyébként mélyen kellett ásniuk, és nem is mindenütt 
volt alkalmas hozzá a talaj. 

A szőlőhegyeket pince céljára - furcsa módon - akkor még nem fedezték fel. 
A pincékről szóló adatok kivételes esetnek mutat ják Szigiarto Istvánét, akinek 
egy megyeri szőlőben volt pincéje.102 A patakiak többsége inkább saját háza mel-
lett vagy mások ilyen célra alkalmas telkén ásott vagy szerzett magának pincét. 
Ahogyan például Kusitt János a tulajdonos engedélyével ásott második borpincét 
Deső Gergely már meglévő pincéjében.103 Hasonló módon alakulhatott ki a helyzet 
Sakos Gergely telkén, ahol a ház az övé volt, a pince viszont János deáké. 1621-ben 
vitáztak róla, de eredetileg nyilván nem a telektulajdonos hozzájárulása nélkül 
készült a pince.104 

Deső Gergely telke, ahol a második pincét ásták, az Alsóhóstátban volt, és 
ott adott el egyszer Bakaj Kata is egy házat több pincével.105 Az 1657-i, nagyon 
pontos urbáriumból az is kiderül, hogy mindkét telek a Bodrog parti házsorhoz 
tartozott. Nyilvánvalóan az az oldal volt pincének különösen alkalmas. Ahogyan 
valamivel később egy rendkívül részletes összeírás adatai arról tanúskodnak, hogy 
a Felsőhóstátban is a Bodrog parti telkeken voltak különösen jó pincék.106 Ott 
használta Szabó Gáspár puszta telkének pincéjét Ivanyi János, Szűcs Györgyét 
Erdélyi János, és ott vett egy telket „két jó pincé"-vel Holm kapitányné. De a 
Felsőhóstát iskola felőli végén a másik házsor pincéi is jók lehettek, mert a város 
két jómódú embere, Dobozi János, valamint Dusicza György ott szerzett magának 
zálogban egyet-egyet. 

A telkeken lévő pincék szerkezete nagyjából egyforma volt és nagy gonddal 
készült. A bejárat talán nem mindenütt vezetett „a pince torka felett való kis fa 
kamorácská"-n keresztül, mint Baranyai Andráséknál a Belsővárosban, de az a-
datok többsége szerint egy „derék pince" volt az első szint; abból ástak még mé-
lyebbre „lik pincé"-ket a bornak.1 0 7 Voltak azonban különlegesen nagy pincék is. 
Nemcsak a várban, ahol a kazamata például több száz hordót befogadott, hanem 
a piacon, a várfal tövében is. Az egyikről tudjuk, hogy 1660-ban Baxa István 
vagyonához tartozott, aztán Serer Mihály eperjesi kereskedő vette meg. Feltehe-
tőleg emellett volt a Kollégium nagy pincéje a piacon, amit többnyire valószínűleg 
a tanárok használták.1 0 8 

A lehetőleg jó pince használata mellett a minőség őrzésének egy másik fontos 
módszerét talán rég alkalmazták, de 1686-ban bizonyosan meg lehet állapítani: 
a különböző helyeken termett borokat nem mindig öntötték össze. Igyekeztek 
őket külön-külön hordókban tárolni. Az 1686-i dézsmajegyzékből109 ugyanis az 
derül ki, hogy a nagyobb adót beszolgáltatok egy-egy helyen termet t borát - ak-
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kortájt különlegesen kicsinek számító, de később a klasszikus tokaji hordóvá vált 
hordókban - elválasztották a többitől.110 Ivány János körülbelül 10 hektóját pél-
dául 7 hordóba fejtették aszerint, hogy melyik szőlőhegyen szüretelték. Vagy külön 
hordókba került Toronyai György szegfűi, illetve pogánykúti bora éppen úgy, a-
hogyan Varga Istváné a Szentvincéről, illetve Darnóról. De alkalmaztak rendkívül 
kicsi, körülbelül 50 literes hordókat is azért, hogy különböző szőlők termése ne 
keveredjen.1 1 1 

A borok elkülönítése ilyen kis hordókban a dézsmaszedők munkájá t és az 
uradalom tárolási gondját nehezítette, de az ötlet aligha származott földesúri em-
berektől. Lehetetlen lett volna a különböző eredetű termés elválasztása, ha maguk 
a gazdák nem teszik meg. Alighanem ők készítették először a Hegyalja kincsét, 
az aszúbort is. Mert nyilván sok, kis mennyiségében véletlenül fennhagyott sző-
lőszem sokszori kispréselésével derült ki az, hogy érdemes a késői szemeket külön 
szüretelni.112 De az ilyen természetú adatok fennmaradására jellemző módon még 
a leggazdagabb sárospataki, Serer Mihály aszúboráról is uradalmi számadás ad 
értesítést.1 1 3 О maga nem hagyott róla írást, a nála egyszerűbbek pedig még 
sokkal később sem vezettek feljegyzéseket arról, hogy milyen módszerekkel végzik 
a munkájukat . A kutatók pedig csak véletlenül értesülnek a jobbágymunka mi-
kéntjéről. Olyankor, amikor urasági iratok tar tanak fenn róla adatokat. 

Ilyen lehet a hegyaljai szőlőtermelés igen bonyolult munkamenete is. Felte-
hetőleg már régen gyakorolták, mikor egy tállyai vincellér számadásában véletle-
nül fennmaradt a leírása.114 És valószínűtlen, hogy a patakiak, a Hegyalja másik 
oldalán, ne ugyanazokat az eljárásokat alkalmazták volna. Eszerint télre befedték 
a szőlőt, mert a tavasz a nyitással kezdődött. Aztán metszettek, majd - a felte-
hetőleg sorban ültetett tövek között - vízárkokat csináltak. Ezt, valamint az árkok 
tisztítását a szüretig még többször elvégezték. Aztán bujtványoztak és trágyáztak. 
Kapáltak először és karóra kötözték a töveket. Másodszor a kapálásnál csak éppen 
megmozgatták a talajt. Végül „igazgattak", vagyis leszedték a túlburjánzó fürtö-
ket, leveleket, és kapáltak harmadszor is. 

A sárospataki szüret szokásos idejéről megint csak véletlenül maradtak a-
datok. Mert a kortársak sokszor leírták ugyan, hogy „szüretkor", „szüret u tán" 
vagy előtte történt valamilyen esemény, de - mivel ők pontosan ismerték az idő-
pontot - rendszerint nem jelölték meg a dátumot is. Volt azonban egy feltűnő 
eset: Patak egyik birtokosának, Rákóczi Györgynek Bethlen Gábor szemrehányást 
tett amiatt, hogy 1623-i mozgalmához a királyságban csak a szüret befejezése 
után csatlakozott. Mivel pedig Rákóczi kevéssel a november 19-re Nagyszombatba 
hívott gyűlés előtt jelent meg a fejedelemnél, nyilván november első felében volt 
Sárospatakon a szüret. Ez meglehetősen késői időpont az akkori kalendáriumok 
ajánlásához, tehát az országos gyakorlathoz képest. A naptárkészítők ugyanis 
Mindszent havára, azaz októberre tették a szüreti munkákat. Ügy látszik, Patakon 
- és valószínűleg általában a Hegyalján - az itteni borok jó minőségéhez hozzá-
járuló késői szüret gyakorlata már a 17. század elején megvolt. És a paraszti 
szokások szívósságát figyelembe véve feltételezhető, hogy nem hirtelenül váltottak 
át valamilyen korábbi időpontról.115 
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A szüret során a mustkészítés még kint a szőlőkben történt. Nyilván szabad 
ég alatt, mer t nincsenek adatok a szőlőhegyekben a későbbi présházakhoz hasonló 
építményekről. Es a novemberben már sokszor kellemetlen időjárás miatt siet-
hettek a must beszállításával: A patakiak a termést veszélyeztető súlyos sérelem-
nek tekintették azt, ha az urasági emberek az „egynéhányszáz esztendőtől" fen-
nálló szokás ellenére nem engedték azonnal, a dézsma behajtása előtt, a házakhoz 
szállítani az újonnan megtöltött hordókat.1 1 6 

A szállítás gondja pedig nem volt egyszerű. Előbb ki kellett vinni a várostól 
távoli szőlőhegyekbe a szüret és a mustkészítés eszközeit. Ezek főleg kisebb-na-
gyobb kádak és ugyancsak különböző méretű hordók lehettek. Erre utal az a tény, 
hogy a foglalkozást jelző nevek között a Hegyalján, így Patakon is, a Kádas és a 
Bodnár igen gyakori volt, míg más, a szüretnél vagy a borkészítésnél használható 
eszközök előállításával kapcsolatos nevek nincsenek.117 Nincsenek egyébként a 
szállításra utalók sem, úgyhogy a felszerelés kivitelét, majd visszajuttatásukat a 
musttal együtt a házakhoz, illetve a pincékhez valószínűleg maguk a szőlősgazdák 
vagy családtagjaik végezték. 

Az egyes szőlők termése vagy kiterjedésük igen nagy mértékben eltérő volt. 
így 1567-ben118 a kispataki Andrit Mihály, illetve a belsővárosi Kowachy Antal 
210, illetve 209 tinnát, körülbelül 84 hektót szüretelt. Az alsóhóstati Baranyai 
Illés mintegy 74 hektó terméssel vagy a felsőhóstáti Zaaz Mihály 69 hektóval és 
Chiane Mihály Nagyjából ugyanannyival közel állt hozzájuk. De egyeseknél, pél-
dául a felsőhóstáti Kowachy Tamás özvegyénél vagy az alsóhóstáti Kwago Péternél 
nyilván alig termett valami, mert a jegyzékbe a nevük mellé csak annyit írtak, 
hogy van szőlejük, de adómennyiséget nem tüntet tek fel. 

Valamilyen termésátlagot az óriási eltérések miatt tehát értelmetlen dolog 
lenne számolni. Az viszont megállapítható, hogy ebben, az első és utolsó teljes 
áttekintést nyújtó évben 140 személy termelt 8-16 hektónyi bort, vagyis ezt te-
kinthették Patakon az átlagos színvonalnak. Egyben talán ennyi elégíthette ki a 
kvinta levonása u tán maradó napi 1,7-3,4 literjével egy-egy család saját fogyasz-
tását. Kevesebbet 67 szőlőtulajdonos, többet 175 szőlősgazda szüretelt, de ezekben 
a csoportokban igen nagyok a termésmennyiség eltérései. 

Nem adódik középarányos a tekintetben sem, hogy mekkora szőlőkből ta-
karították be a termést. Mert az emberek többsége 1-2 szőlőt művelt, de Bika 
Pál például egyetlen vérmáli szőlőben szüretelt körülbelül 51,5 hektó bort, míg 
Csatlós Ferenc 57,6 hektót négy helyen, 2 szávai, 1 kacsádi és 1 királyhegyi szőlőben 
szüretelt. Valószínűleg rokona lehetett az a Csatlós Mihály, aki viszont 15,5 hektót 2 
szőlőből a Királyhegyen és a Száván szüretelt. Valamivel több, mintegy 18 hektó 
termett Patak kiváló építészének, Alessandro de Vedanonak 2 hárselői szőlejében. 

Az ő esete egyben figyelmeztet is; mindez az adat csak az adóköteles szőlőkre, 
illetve tulajdonosaikra vonatkozik. Sándor mester ugyanis feltehetőleg nem min-
den szőlejének bora után szolgáltatott adót. Mert más földesúri terhet nem kellett 
teljesítenie; az 1567-ből származó urbárium a Felsőhóstáton mint „liber"-t, vagyis 
szabad személyt vették fel „Alexander lapicida", azaz kőfaragó Sándor néven. 
Különös becsben tartot ták tehát, úgyhogy talán adómentes szőlőt vagy szőlőket 
is kapott. A Perényiek, majd a későbbi birtokosok is szívesen jutalmazták belső 
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embereiket ilyen kedvezménnyel. Egy, 1535-ben még Perényi Péter adományaival 
kezdett, majd Gábor idején folytatott „Adományok könyve"1 1 9 például hosszú sor, 
minden szolgáltatástól mentes szőlőről szóló rendelkezést tartalmaz. 

A tulajdonosok magvaszakadtával az uraságra szállt szőlőket ugyanis rend-
szerint sem Perényiék, sem a későbbi birtokosok nem tartották maguknál. Inkább 
gyorsan eladták, elzálogosították, vagy - nyilván pénzbeli ellenszolgáltatás helyett 
- adómentesen eladományozták a visszaszállt szőlőket. Ezeknek az utóbbiaknak, 
a szabad szőlőknek az összes szőlőkhöz viszonyított arányáról csak a 17. századból 
vannak - igen nagy mértékben eltérő - becslések. Abban az időben valamivel 1% 
főié, illetve 15%-ra teszik.1 2 0 Egyik arány sem tekinthető magasnak, úgyhogy 
valószínűleg a szabad szőlők számának pontos ismerete sem változtatna lényege-
sen a dézsmások adatai alapján kibontakozó képen. 

A szabad szőlők létezését azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mert 
először is emlékeztet arra, miszerint az összeírások adatai csak bizonyos fenntar-
tások mellett érvényesek. Emellett pedig a szabad szőlők miatt van, hogy olyan 
személyiségek, mint például a kiváló orvos és tanár, Balsaráti Vitus János, akinek 
a Perényiek sok adományt, többek között szőlőket is jut tat tak, nem szerepelnek 
az 1567-i dézsmajegyzékben. Ekkor is, később is hiányozhatnak aztán mások. 
Esetleg kisebb jelentőségű, ma már ismeretlen személyek. Patakon élhettek anél-
kül, hogy az összeírások tájékoztatnának róluk. 

A jegyzékekben szereplők adatai szerint a szőlőbirtoklás természete a 17. 
század során az első összképhez viszonyítva nem változott. Továbbra is igen erősen 
eltérőek voltak az egyes szőlők terméseredményei. Világosan mutat ják ezt külön-
böző szőlőárok. így például 1621-ben adtak el egy szőlőt a Megyeren 22 forintért, 
a következő évben viszont a Hárselőn 6 forint volt az egyik szőlő ára. Kerékgiarto 
Jánosné 1629-ben a Megyeren 80 forintért adott el egyet, négy évvel később pedig 
8 forinton és „két fekete süvegén" kelt el egy szőlő.121 Az ilyen, meglehetősen 
nagy árkülönbségek mellett voltak aztán kiugróan értékes szőlők is. így egy 787 
forint 93 dénárért cserélt gazdát 1650-ben, az alsóhóstáti Tábori András 300 fo-
rintért adott el egy hárselői szőlőt 1634-ben, de még Suri Mihály prédikátor is 
240 forintért vett egyet a Pogánykúton 1623-ban.122 A17. századból ismert szőlőárak 
6 forint és 787 forint 93 dénár közötti ingadozását figyelembevéve nyilvánvaló, hogy 
az egy-egy szőlőről szüretelt termés mennyisége éppen olyan nagy mértékben válto-
zott, mint a szinte tökéletes terméskimutatásokkal dokumentált 1567-i esztendőben. 

Ugyanígy eltérőek maradtak a különböző szőlőtulajdonosok termésmennyi-
ségei is. 1688-ban például,1 2 3 szörnyű háborús károk után, amikor még az erdőkről 
is azt jegyezték fel, hogy elpusztultak, körülbelül 18,8 hektóliter és 8 liter bor 
között ingadoztak a megadóztatott terméseredmények. A sokat termelő családok 
sem feltétlenül változtak: 1688-ban Bika Istvánné, az 1567-ben legtöbb bort ter-
melők közé tartozó Byka Pál egyik utódjának özvegye 15 hektót szüretelt. A 17. 
században sok szőlőt szüretelők túlnyomó többsége azonban nem férfiágon egye-
nes leszármazott az előző századból; ú j nevek, illetve családok jöttek időközben 
elő. A szőlők leányágra is folytatódó öröklődése és szabad forgalma mellett mást 
nem is nagyon lehetne feltételezni. Az 1688-i dézsmajegyzék szerint akkor a már 
említett Bikánén kívül a kispataki Iván vagy Iványi János, a felsőhóstáti Tury 
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Gergely és a belsővárosi Szilvási István voltak a legnagyobb bortermelők. Melléjük 
vehető talán még Tatar István, valamint Tatár Mihály, akik ugyanabban a rossz 
esztendőben csak 6-7 hektót szüreteltek fejenként, de minden jel szerint közösen 
gazdálkodtak a Felsőhóstátban egymás mellett lévő telkeiken. 

A legnagyobb szőlőtermelők tehát a 17. századra nevükben változtak meg, 
de a többség terméséhez képest kimagasló eredményeik aránylag azonosok ma-
radtak, és nem változott az sem, hogy a legnagyobb termelők rendszerint egyben 
telektulajdonosok is voltak. Az 1567-ben legtöbbet termelők közül csupán Ko-
wachy Antal, az 1688-ban legtöbbet szüretelők közül Bika Istvánné gazdálkodott 
önálló telektulajdon nélkül. 

Csak neveiben változott meg, de jellege szerint azonos maradt a 17. századra 
a legkevesebbet termelők csoportja is. Igaz, 1567 körül - a rendkívül kedvező 
forrásadottságok miatt - vizsgálható két, később feltárhatatlan mozzanat. Az 
egyik az, hogy az igen alacsony terméseredmények egy része véletlen: egész sor 
1567-ben nagyon keveset szüretelő személynél az 1570-es évek elején1 2 4 az első 
felvételben szereplő mennyiségnek körülbelül háromszorosát írták be. Eszerint 
Kwldws, vagyis Koldus János, Swes János, Zomboky János, Kassa István és Ke-
rekgiarto Ferenc az 1567-ben egyszeri nagyon rossz termés mellett rendszerint 
az átlagosnak tekinthető bormennyiséget állította elő. 

A másik, később nem vizsgálható mozzanat az, miszerint egyesek a legke-
vesebbet termelők közül hamarosan vettek újabb szőlőt vagy szőlőket. Ezt kell 
feltételezni olyan személyeknél, akiket az 1570-es években az eredeti mennyiség 
körülbelül tízszeresével tüntet tek fel. így Agardy Pálnál, akinek 1567-ben 3 hektó 
bora termett , öt évvel később viszont 28,5 hektóliter. Vagy Nagy Istvánnál. О 
1567-ben nem egészen 2 hektót szüretelt; 1572-ben mintegy 23 hektó u tán fizetett 
adót. Ugyanilyen mértékben gyarapodott a 16. századi Sárospatakon a két meg-
nevezettel együtt összesen négy személy. A kevés szőlőtulajdont ezek szerint le-
hetett növelni, de nagy vagyoni kiugrások erről a szintről nem képzelhetők el. 

E két, később vizsgáihatatlan motívum mellett is világos azonban, hogy a 
legkevesebb szőlőt termelők egy része a város szegényeinek előkelőségét alkotta. 
Mert 1567-ben például Bona István vagy Miklós deák a maga 1,6-2 hektós ter-
mésével, telek és szántó nélkül, nyilvánvalóan nagyon szegény volt a szőlőművelők 
között, de szinte gazdagnak számíthattak azok előtt, akik még ennyi szőlőt sem 
tudtak szerezni. Hozzájuk hasonló volt 1688-ban Bogdan Mihály vagy Váncsai 
György, akik akkor 8, illetve 40 litert szüreteltek. A rendkívül rossz viszonyoknak 
megfelelően termett náluk kevesebb, mint a 16. századi szegény szőlőtermelőknél, 
de a helyzetük azonos: Egy időre tudtak szőlőt venni maguknak. Aztán eladták 
vagy meghaltak ők maguk; az összeírásokban mindenesetre nem kerülnek többet 
elő. 1567-ben 7, 1688-ban 5 ilyen személy fizette a dézsmát. Az arányokat figye-
lembevéve előbb a 4 hektó alatt, utóbb a 0,4 hektó alatt szüretelők számíthatók 
ide, a szőlőtermelők között szegények, de a nincstelenekkel szemben gazdagok 
közé. A felvételekben szereplő összes szőlőtulajdonoshoz viszonyított arányuk 
1567-ben 2,22%, 1688-ban 4,58% volt, vagyis szinte pontosan megduplázódott. 

Semmi közük nem volt aztán a szegénységhez a 4 hektó, illetve 0,4 hektó 
alatt szüretelők többségének. Mert egy részük egyben telektulajdonosként gaz-
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dálkodott. így az 1567-i dézsmajegyzék szerint 3,6 hektó bort termelő Kwtassi 
Ferencnek az előkelő Belsővárosban volt egy egész jobbágytelke; a nevéből ítélve 
talán kutakkal is foglalkozott. Az akkor körülbelül 2 hektót szüretelő Possath 
Mátyás az Alsóhóstátban bírt egy egész telket. 1688-ban például a 24 litert termelő 
Kovács Mihálynak volt egy hécei telke; vagy a 40 litert szüretelő Bekesi Ferencnek 
az Alsóhóstátban. 1567-ben 5 telektulajdonos kis szőlőtermelőt, 1688-ban 6 ilyen 
személyt írtak össze. Telken kívüli szántót viszont egyikük sem birtokolt, úgyhogy 
a kicsiny szőlő nem túlságosan nagy gazdaságok kiegészítője lehetett. 

Végül telektulajdonos, tehetős gazdálkodók családtagja volt néhány 4 hektó, 
illetve 0,4 hektó alatti szüretelő. 1567-ben a sok Tott nevű között összeírt Tot 
Mihályról lehet ezt feltételezni. 1688-ban a belsővárosi Görög Zsigmondról, aki 
feltehetőleg fia volt az ugyancsak belsővárosi, de telektulajdonos és egyben sző-
lőtermelő özvegy Görög Jánosnénak. Vagy Thott Jánosról, aki a Felsőhóstátban 
fizetett dézsmát, ugyanott, ahol Tott István viszont telektulajdonos volt. Feltűnő 
azonban, hogy az ilyen eset, kis szőlőtermelők családi kapcsolata vagyonosabbak-
kal, Patakon lényegesen kevesebb, mint amennyit ugyancsak Hegyalján, de fal-
vakban figyeltek meg. 

3. A szántómüvelés 

A szántófoldes művelésről hasonló, viszonylag részletes értesülések Patakon 
nem maradtak fenn. Csali az bizonyos, hogy rendkívül nehéz volt telki állományon 
kívüli szántóhoz jutni. Az uraság minden talpalatnyi helyet kihasznált. Perényiék 
idején még csak félteleknyi saját kezelésű földjük volt Kispatakon; a 17. század 
közepén már emellett a kert mellett műveltettek maguknak Rákócziék „egy szél-
tében", vagyis egy tagban egy nagy szántót. Az 1657-i urbárium tud róla. Akkor 
még csak az olaszi és a vámosűjfalusi határ irányában terjeszkedtek tovább az 
urasági földek. Később, 1668-ban, Báthory Zsófia vett el az alsóhóstátiaktól a 
„bodrogra járó sorban" újabb szántókat.1 2 5 

A fejedelemasszony valószínűleg nem erőszakosan járt el a földek elvételénél, 
illetve alighanem betartotta a szántókra vonatkozó szokásjogot. Más cselekedetei 
alapján kell ezt feltételezni. Mert erős akaratú volt és sokszor kíméletlen, de a 
törvényeket nem sértette meg. Csak messzemenően élt saját jogaival. Báthory 
Zsófia a nevéhez fűződő legismertebb sárospataki esemény, a jezsuiták idehozatala 
alkalmával is így intézkedett. Nem elfoglalt házakba telepítette őket, hanem „ki-
becsültette" a tulajdonosokat.126 Vagyis a forgalmi értéken megvette az épülete-
ket, amihez - mint földesúrnak - joga volt. Valami hasonló módszert követhetett 
a szántókkal; talán magvaszakadtnak tekintették a tulajdonosokat. Mert a városi 
könyvben, ahová pedig jegyeztek be még kisebb sérelmeket is, nincs a bodrogparti 
földek elvételéről szó. Az 1711-i urbárium szerint pedig megvették őket.127 Az 
előző terjeszkedés során viszont, amikor a kispataki majorság mellett vontak saját 
kezelésbe szántóföldeket, talán maga az uraság - nem tudjuk, melyik - végeztette 
az irtást. Ez a módszer mindenesetre nem volt az uradalomtól idegen. Saját ir-
tással telepítették az urasági szőlőket is, és a Szomlyod alatt egy faiskola-szerű, 
rétnek nevezett területről írják, hogy „gazból irtatott ki" valamikor.128 
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Az allodiális földek kiterjesztése tehát nem feltétlenül jár t erőszakkal, de a 
szántókat tekintve bizonyosan más volt az uradalom és a város lakosságának 
viszonya, mint a szőlőknél. A szőlőket mintegy kényelmesen, egymást nem za-
varva telepítették, míg a földekért kegyetlen versenyfutás folyt. Főként azért kel-
lett így lennie, mert a 16. század közepetájt mindkét fél szinte a nulláról indult. 
A dús erdők és rétek között Sárospatak határában szántóföldek alig voltak. Jel-
lemző a helyzetre, hogy a kamarai igazgatás idején az egyik várkapitány a várhoz 
tartozó gyönyörű Gombos kertet kezdte magának mint szántót használni. Ezzel 
aztán utóbb felhagyott, és a gyönyörű kert még sokáig megmaradt. De ez az 
elképesztő cselekedet is mutatja, mennyire valós állapotot írtak le magukról a 
patakiak, amikor 1568 januárjában a tanács közölte a Kamarával: „A földművelés 
ezen a vidéken - a földek szűkös volta és a kevés jószág miatt - nem lehet jöve-
delmező. Csak a szőlők bevételeiből kell az itteni jobbágyoknak mind magukat, mind 
feleségüket és gyermekeiket eltartaniuk... mind a földesúri adókat fizetniük."129 

Az uradalmi összeírások ugyanezt a képet mutatják. Míg szőlő, minden más 
ingatlan nélkül, 1567-1568-ban 153 személy kezén volt, és az összes ingatlantu-
lajdonos egyharmada belőlük került ki, addig ugyanakkor az ingatlantulajdono-
soknak mindössze 5,5%-a, összesen 26 személy birtokolt kizárólag szántót. Ügy 
látszik, csak gabonatermelésből tényleg nem lehetett vagy nem volt szokás élni 
a 16. századi Sárospatakon. A sokat idézett áttekintések alapján mindössze két 
személyről lehet feltételezni, hogy kizárólag - vagy talán csak főként - gabonából 
tar to t ta el családját és magát. Mert más tevékenységükről nem tudunk, de sem 
Banyay Péter, sem Tobori János nem volt telektulajdonos, és nem művelt szőlőt. 
Betakarították viszont 100, illetve 89 kalangya gabonát. Ennek mai mértékben 
mért mennyiségét nem ismerjük ugyan, de ebben az időben az egész Hegyalján 
is igen magas eredménynek számított. 

Szántókat tehát a 16. századi Hegyalján messze túlnyomó többségükben 
olyan személyek birtokoltak, akik egyben szőlőművelők is voltak, de a kétféle 
tulajdon arányai között nem látszik összefüggés. A szántógazdálkodás semmilyen 
mértékű bortermelés mellett nem volt jellemző, de a bortermelők minden cso-
port jában előfordult. Az átlagos színvonalon, 8-16 hektó között termelők 18,6%-a 
művelt egyben szántót is. A 16 hektó felett termelőknél ugyanez az arány 18,8%, 
a 8 hektó alatt termelőknél pedig 14,9%. A kétféle termést együtt számítva Alchy 
Valter érte el a legjobb eredményt, aki 2 szőlejében mintegy 45 hektó bort szüre-
telt, szántóról pedig 100 kalangya gabonát takarított be. 

A 17. századra aztán a szántóművelést tekintve az a legjelentősebb változás, 
hogy nemcsak a földesurak, de Sárospatak lakói is megsokszorozták földjeik meny-
nyiségét. Ok bizonyosan irtással tették; más lehetőségük nem volt. És hatalmas 
munká t kellett végezniük; míg 1568-ban mindössze 87 személy kezén volt szán-
tóföld, nagyjából száz esztendővel később, 1664-ben, csupán a Bodrog balparti 
Külsőváros lakói közül 111 személy birtokolt szántókat. Változtak a telki állomá-
nyon kívüli szántóföldek mennyiségén túl a terméseredmények eltérései is: míg 
1568-ban 100 kalangya, illetve 2 kalangya volt a két szélső határ, száz évvel később 
311 kalangyát és 10 kévét takarítottak be mint legtöbbet, 3 kalangya és 10 kévés 
minimummal szemben. Az egyes gabonatermelők közötti különbségek tehát nőt-
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tek. Bizonyosra lehet venni még akkor is, ha a termés mai mértékben mért meny-
nyiségét nem ismerjük, és afelől is lehetnek kétségek hogy 1568, illetve 1664 nem 
szélsőséges eredményű esztendő volt-e. 

A szántóföldek birtoklásának mikéntje viszont nem alakult át. Erre a tényre 
vonatkozóan nagyon egyszerű kimutatásokat nem lehet készíteni, mert az egyet-
len jól használható 17. századi gabonadézsmajegyzékkel, az 1664-ivel egyidejű 
urbárium és bordézsmajegyzék nem maradt fenn, de a birtoklás változatlansága 
nagy időközökből származó értesülések alapján is kiderül. 

AFelsőhóstát 1664-i gabonadézsma-fizetőinek 1631-től 1688-ig összegyűjtött 
adatai azt mutatják, hogy 2 személy kivételével valamennyien kétségtelenül te-
lektulajdonosok is voltak, és 7 személy vagy a rokonaik fizettek 1688-ban bor-
dézsmát, tehát még abban a sok pusztulással jellemezhető évben is volt adóköteles 
szőlejük. Az esetleg szabadon bírt szőlőkről nincsenek értesülések. Az adatok így 
is arra utalnak, hogy a 17. századi Sárospatakon változatlanul nem lehetett vagy 
nem volt szokás kizárólag szántóművelésből élni. [3. tábla]130 

3. tábla 
A Felsőhóstát 1664. évi gabonadézsma-fizetőinek telek-, illetve szőlőtulajdoná-

ra vonatkozó adatok 1631-től 1688-ig 
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1. Szabó Istvánná -
1. RÍ Sz. 
Tamásné 

1. RÍ Sz. 
Tamásné -

1. Sz. 
Gáspár - -

2. Gombkötő Márton 
19 kai 13 kéve,? 

17. G. 
István -

5. G. 
Márton 

5. G. 
Márton - -

3. Bolykó Pál 
66 kai - - - - - - -

4. Besztercei Miklós 
15 kai 6 kéve - - -

18. B. 
Miklós 
és Oláh 
Márton 

19. B. 
Miklós 
és Oláh 
Márton 

-

12. B. 
Miklós 3 
tin 

5. Váradi István 
12 kai - -

10. V 
István - - -

6. Egresi Miklós 
112 kai 

E. János 
ispotály 
jobbágya 

- -

19. 
Egressy 
Miklós 

20. E. 
Miklós - -

7. Nagy Mózesnó 
110 kai + 22 kai,?,? 

14. N. 
Jánosné - - - - , 

8. Görögh Miklós 
82 kai + 36 kai - - -

82. G. 
György 

58. G. 
György 

19. G. 
Tamás 

32. G. 
Tamás 
33. G. 
János 

9. Szőcz Imre 
17 kai,? 

27. Sz. 
Imre 

25. Sz. 
Imre 

24. Sz. 
Imre 

25. Sz. 
Imre -

24. Sz. 
György 
5 tin 

10. Mezősi András 
32 kai -

31. M. 
András 

39. M. 
András - - - -
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11. Lakatos Pál 
73 kai,? 

34. L. 
Pál 

42. L. 
Pál 

30. L. 
Pál 

41. L. 
Dániel 

10. L. 
Dániel 

15. L. 
Dániel 3 
tin 

12. Kallai Szabó 
János 
204 kai 

- - - -

44. 
Kállay 
János 
árvái 

- -

13. Toot István 
14 kai 6 kéve,?,? 

46. RÍ 
T. 
Tamásné 
Ivota 
Mihállyal 
47. T. 
András 

36. 
Ivota 
Mihály 
37. T.' 
István,?,? 

36. 
Ivota 
Mihály, , 

14. Oskola István 
50 kai (12 raj) 

Oscola 
Ferenc 
főpap 
jobbágya 

- - - -

13. О. 
Ferenc 
14. О. 
János 

-

15. Seres Gáspár 
267 kai 10 kéve + 
24 kai 

- - -
50. S. 
Gáspár 

50. RÍ 
S. 
Gáspárné 

-

10. RÍ 
S. 
Gáspárné 
3 

16. Magos György 
158 kai + 23 kai - - -

56. M. 
György 

56. M. 
Gy. árvái - -

17. Dusicza István 
26 kai 4 kéve - - -

53. D. 
István 

53. D. 
György -

8. D. 
György 7 

18. Rosnyai János 
35 kai 10 kéve - -

56. 
Compacto 
r háza 

32. R. 
János - -

19. Csizmadia Mik-
lós 
3 kai + 9 kéve,?,? 

63. Cs. 
Miklós - - - - , 

20. Seres Tamásné 
200 kai + 14 kai - - -

63. S. 
Tamás 

65. S. 
Tamás 
fundusa 

- -

21. Eötvös István 
95 kai,?,? 

72. 
Bihari 
E. István 

61. E. 
István 

67. E. 
István 
árvái 

- - , 

22. Szabó Ádám 
10 kai,?,?,? 

69. Sz. 
Ádám 

68. Sz. 
Ádám 
árvái 

23. Csiszár János 
50 kai,?,? 

85. Cs. 
János 

70. Cs. 
János 

46. Cs. 
János 
árvái 

-
48. Cs. 
Mihály, 

24. Dancz István 
70 kai - - - - - - -

25. Veres Péterné 
49 kai 14 kéve - -

86. V 
Péter -

45. V 
aliter 
Szabó 
János 

- -
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26. Barbeiy István 
35 kai -

74. B. 
György 

87. B. 
István 

72. B. 
István 

48. B. J. 
árvái - -

27. Győri Ferenc 
73 kai 5 kéve -

80. Gy. 
Ferenc 

90. Gy. 
Ferenc 

75. Gy. 
Ferenc 

51. Gy. 
F-tól 
jezsuitáké - -

28. Dusi János mes-
ter 
30 kai 12 kéve 

- - - - - - -

29. Kádas Péter 
10 kai - - -

73. K. 
Péter 

49. K. P 
árvái - -

30. Kádas András 
14 kai - - - - - - -

31. Zotan Mihályné 
85 kai - - -

80. 
Zoltán 
Istvánné 
Szendrey 
Jánosné 
Patai 
Sámuel 
Bónis 
György 

56. 
Zoltán 
Istvánné 
Szendrey 
Jánosné 
Patai 
Sámuel 
Bónis 
György 

- -

32. Szendreiné 68 kai 
14 kéve - - -

80. ld. 
fenn 

56. Id. 
fenn - -

Az 1664-ben telek és szőlő nélkül szántót művelő 2 személy közül az egyik, 
Balyko Pál, Patakon szokatlan, más összeírásokban elő nem forduló nevet visel, 
de nem hasonlít azokhoz a nagyon keveset szüretelő bortermelőkhöz, akik - mint 
a szegények előkelői - hosszabb, rövidebb időre szereztek maguknak valami tu-
lajdont, majd eltűntek. 66 kalangyás termése ugyanis a jó átlagba sorolja be. Talán 
kettős nevet viselt, és a másikon bújik meg a vizsgált összeírásokban. Az 1704-i 
urbárium egyik megjegyzésében mindenesetre szerepel egy „Balko Pál úr" . A 
másik, 1664-ben telek és szőlő nélküli szántómúvelő, Kádas András viszont nyil-
vánvalóan az előtte összeírt Kádas Péter telektulajdonos rokona. 

A szántóművelés módjáról magáról még ennyi adat sem maradt Patakon. 
Csak az bizonyos, hogy kétnyomásos szántóművelés folyt. Valószínűleg a város 
északi ,,felső"-nek nevezett részében voltak a sok szekérúttal átszőtt „felsőnyo-
más"-hoz tartozó szántóföldek, és az „alsó", déli részen az ugyancsak szekéru-
takkal tagolt „alsónyomás"-hoz tartozók. A 16. századi és a 17. századi források 
mindig ezt a kétféle megkülönböztetést alkalmazzák, úgyhogy általában nem u-
talnak többre, mint arra, ami a kétnyomásos rendszerben általános, a tavaszi-, 
illetve az őszi vetésváltogatására. A dézsmáról szóló urbáriumi rendelkezések is 
rendszerint ezt rögzítik: mind a tavaszi, mind az őszi vetésből be kell szolgáltatni 
az adót. És egyes patakiaknak, így Madocsani Imrének, a felsőnyomáson és az 
alsónyomáson is volt szántója, de a többség - az 1664-i dézsmajegyzék adatai 
szerint - csak az egyik vagy a másik vetésből aratott. 
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A források nyomán kirajzolódó, egyszerű és a kor földművelési viszonyainak 
megfelelő képet csupán az 1631-i urbárium egyik rendelkezése zavarja meg. Le-
szögezi: „Búzából, tavaszból tizedet adják... lencséből, borsóból, kölesből dézsmát 
nem adnak." Minthogy a kertekben termelt növényekre soha nem esett Magyar-
országon termésjáradék, az idézett szövegben gabona helyett, vagyis szántóföldbe 
vetett lencséről, borsóról és kölesről van szó. Egyébként egyszerűen nincs a ren-
delkezésnek értelme. A jelzett növényeket viszont csak a kétnyomásos szántógaz-
dálkodásnál fejlettebb vagy nagyobb termést biztosító vetésforgós művelésnél 
vetik szántóba. 

A későbbi időkre jellemző vetésforgó azonban a 17. századi Sárospatakon 
bizonyosan nem volt általános. Ha úgy lett volna, nem a kétnyomásos rendszerről 
szóló adatok kerülnének folyamatosan elő. És nincs adat arról, vajon tudták-e a 
patakiak, hogy a föld termőképességét javítják, amikor a gabona helyett más t 
vetnek. De a terheket lehetőleg elkerülő igyekezetükben - kétségtelenül rak tak 
időnként a szántókba a dézsma alá ősrégi szokás szerint nem tartozó növényeket. 
Kérdés, vajon nem valamilyen harc eredménye volt-e az, amikor - 1631-ben - az 
uradalom elismerte a kapásnövények dézsmamentességét a kerteken kívül a szán-
tóföldeken is. A gabona helyére időnként vetett lencse, borsó és köles azonban 
mindenképpen a patakiak győzelmét jelzi. Mert először is sikerült nagy mennyi-
ségben előállítaniuk adómentes terményeket. Emellett pedig - akarva vagy aka-

f ratlanul - javították földjeiket. 

4. Az ipari tevékenység 

A földesúrhoz fúződő viszonnyal volt kapcsolatos nemcsak a mezőgazdasági, 
de az ipari jellegű gazdálkodás is. Jól mutatja ezt az a tény, hogy a szervezett 
iparűzés idején, vagyis akkor, amikor a céhek létrejöttek, legmagasabb fórumuk 
az uraság, illetve az uradalom volt. Az első, még a Perényiek idején megalakult 
céhnél, a szabókénál ugyan nincs erre vonatkozó adat; csak azt tudjuk, hogy 1555-
ben pecsétet használtak.1 3 1 De a már meglévő céhszabályzatuk megerősítésével 
a kamarai igazgatás nyilván nem újszerű gyakorlatot követett. És az általános 
mezővárosi szokással összhangban adta ki vagy erősítette meg a Kamara a csiz-
madiák, a gombkötők, a kovácsok és a fazekasok céhszabályait. Valószínűleg a 
kamarai igazgatás idején szerveződhettek meg a vargák is, bár céhüket a városi 
könyv először csak 1588-ban említi.132 

A céhek nyilván nem egy csapásra, egyetlen uradalmi intézkedésre alakultak. 
Későbbi időből van is adat arról, hogy már működő együttes, a csizmadiáké vagy 
a gombkötőké szerzett magának új szabályzatot.133 Valószínűleg éppen ezért volt 
a kamarai igazgatásnak a patakiak emlékezetében amúgy is aranykorként élő 
ideje egyszersmind a hivatalos céhszerveződés első nagy korszaka Sárospatakon. 
Az uradalom működésében személy szerint kevéssé érdekelt tisztviselők köny-
nyebben engedtek uta t a lakosság talán már régen élő önszerveződő kísérleteinek, 
mind maguk a földesurak. Feltűnő mindenesetre, hogy a Perényiek uraságát kö-
vető kamarai kezelés utáni időkből szabályos, vagyis céhleveles és az uraság által 
megerősített céhszerveződésekről nem maradtak adatok Patakon; véletlen emlí-
tésekből derül ki egy-egy céh létezése. Valószínűleg hosszú időn át szervezetten 
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működő együtteseket ismert el az uraság valamilyen módon céhnek. A következő 
kamarai kezelés alatt viszont, a 17. és a 18. század fordulóján, az akkor fellelhető 
céhleveleket sorra ünnepélyesen átírták, mintegy megerősítve őket. 

A két időpont között, a 16. század legvégétől folyamatos magánföldesúri 
birtoklás alatt maradtak fenn az első adatok a borbélyok, a lakatosok, a szíjgyár-
tók, a mészárosok, a csiszárok, az ácsok és a kaszások céheiről. Talán valóban 
csak ez idő tájt tudták elismertetni magukat. De ha így volt, ez azt jelenti, hogy 
az egész 17. század folyamán majdnem ugyanannyi céh kapott működési lehető-
séget, amennyi a Miksa király alatti kamarai igazgatás nem egészen hat eszten-
dejében alakult.1 3 4 

A magánföldesurak azonban sem a régi, sem az újabb céheknek nem adtak 
teljes szabadságot. Mert minden megválasztott céhmester köteles volt az uraság 
„szolgálatára" esküt tenni. A Rákóczi-birtoklás első idejéből, 1623-ból ismerjük 
az eskü szövegét; személy szerint Rákóczi György és Lórántffy Zsuzsanna nevére 
szólt. Hasonló értelmű esküt tettek az uradalom főbb tisztviselői is.135 A különb-
ség mindössze az, hogy a céhmesterek nemcsak az uraságnak, de a „nyomorult 
város" főbírájának is hűséggel tartoztak. Bizonyos értelemben urasági embernek 
tekintették tehát a céhek elöljáróit; ők közvetítettek az uradalom és az iparosok, 
valamint talán a város között. 

Hasonló volt a helyzet a leginkább pataki mesterség gyakorlóinál, a malom-
kőkészítőknél. Ok céhet nem szerveztek; legalábbis nem maradt róla adat. Együt-
tesüket azonban „hites bányásgazda" fogta össze. Ezt az adatot az 1631-i urbá-
rium tartot ta fenn, de a szövegből világos, hogy a „hites bányásgazda" működé-
sének akkor már régiek a hagyományai. „Annak előtte", vagyis a régmúltban volt 
szerepükről van szó. És világos a szövegből az is, miszerint „hites", tehát esküvel 
elkötelezettek az uradalomnak, illetve az uraságnak voltak. Ok jelentették be azt, 
ha valaki ú j bányát kívánt nyitni, mire a „tesztviselők", illetve „őnagyságok" 
megfelelő intézkedéseket tettek. A jelzett urbárium nem említi, de nyilvánvaló, 
hogy bejelentésével a bányászok elöljárója nemcsak „segétséget" szerzett az új 
bányákhoz, de így adott információt az újonnan megterhelhető adófizetőről is. 

A bányaiparosok működése Patakon egyébként külön figyelmet érdemel. Fő-
ként azért, mert a kőfejtés, illetve a malomkőkészítés a legrégibb itteni mester-
ségek közé tartozik. Emellett pedig nagyon jól mutatja, hogy mennyire hasonló 
módon lehetett a mezőgazdasági, illetve az ipari gazdálkodásban kitérni a földesúri 
terhek elől. 

Egy 1631-i eset a bányászathoz kapcsolódó lehetőségek szinte teljes sorát 
mutat ja meg.1 3 6 Eszerint két testvér, a Szentpéteren lakó Szabó Györgyné, vala-
mint a Toronyán lakó Ágoston Andrásné örökölt a Megyeren két kőbányát. Egyik 
az övék maradt, tehát mint nem-pataki illetékességű személyeknek volt itt bá-
nyájuk. A másikat eladták két patakinak. A városi könyv az üggyel összefüggésben 
nem említ semmilyen földesúri engedélyt vagy hozzájárulást. Vagyis a bányák 
korlátozás nélkül, leányágon is öröklődtek, és megszorítás nélkül lehetett őket 
elidegeníteni. Az uradalom a tulajdonos személyével nem törődött; nyilván min-
denki tudta, hogy a tulajdon és a járandóságok megfizetése együtt jár. 
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A bányák a tulajdon természete szempontjából tehát a szőlőkhöz, illetve a 
telki állományon kívüli szántókhoz álltak közel. A jogosultságok eredete sem na-
gyon különbözött: a sajátos státusú földeknél az eredeti irtással szerzett, kőfej-
tésnél az „új bánya csinálása"-val megalapozott jog ment tovább. A bányákat a 
földesúri járandóság teljesítése után éppen olyan szabadsággal lehetett művelni 
és a tulajdonukat éppen olyan szabadon lehetett gyakorolni, mint amilyen sza-
badságok a dézsma megfizetése u tán a szántóknál vagy a szőlőknél érvényesültek. 

A járandóság pedig idővel változott, de a lényeg azonos maradt: előbb vala-
mennyi terméket, később egy részüket szabadon lehetett értékesíteni. És abba, 
hogy ki mennyi malomkőt állít elő, soha senki nem szólt bele. Sokáig munkajá-
radékot sem kellett teljesíteni; csak 1631 körül kezdődtek viták azon, hogy a 
földesúri kezelésben tartot t bányákat a bányatulajdonosok és kőfejtőlegények pén-
zért vagy ingyen kötelesek-e művelni. Az urasági igények azonban végül sem 
kerekedtek felül.137 Még az 1704-i urbárium is ügy rendelkezik, hogy a bányatu-
lajdonos magánszemélyek kötelezően bár, de pénzért fejtenek különböző allodiális 
bányákban követ. 

Feltűnő az is, miszerint a bányagazdák valamennyien egyben telektulajdo-
nosok voltak, telek után járó szolgáltatásokat viszont nagyon egyenetlenül telje-
sítettek. 1648-ban például 8 felsőhóstáti bányagazdát írtak össze. Egy asszony 
közülük, özvegy Szabó Mártonné, nemes és bányatulajdonos létére gyalogrobotot 
adott, míg a másik 7 bányagazda - nemére és nemesi, illetve nem nemesi állapo-
tára való tekintet nélkül - nem robotolt. Még előnyösebb volt a gazdáknál alkal-
mazottként dolgozó kővágólegények helyzete. Mert nem tudjuk ugyan, hogy mit 
kaptak a tulajdonosoktól, de a bányákra kivetett uradalmi járandóság őket bizo-
nyosan nem terhelte, és az esetek többségében megszabadultak a telek u tán járó 
terhektől is. 1648-ban például a Hécén összeírt 3 kővágó közül egyik sem robotolt. 

Ilyen körülmények között voltaképpen érthetetlen, hogy az uradalom az új 
bányák nyitását, illetve a bányatulajdon szerzését nem szabályozta. Márpedig 
ilyen természetű adat nem került elő. A bányák száma viszont idővel nyilvánva-
lóan szaporodott. A 16. századi urbáriumok még nem adnak a jelenségről meg-
bízható tájékoztatást, de az 1632-i urbáriumban ár külön összeírták a bányagaz-
dákat. Akkor 10 személyt soroltak ide, és 15 kővágó dolgozott a felvétel szerint 
mellettük. Az 1657-i urbáriumban 17 bányagazda és 10 kővágólegény neve olvas-
ható, de még a sok pusztulást jelző 1676-i összeírás is 10 bányagazdát, valamint 
9 legényt tünte t fel. Már akkor, majd Patak történetének egyik mélypontján, 1688-
ban aztán kiderült, hogy a bányászmesterség nemcsak a földesúrral, de a hábo-
rúval szemben is védelmet nyújt. Az Alsóhóstátot és az Új utcát 1688-ban össze 
sem írták, és mindenütt pusztatelkek sorait jelölték meg, mégis 13 bányagazda, 
illetve kővágó szerepel a nagyon kevés megmaradt telektulajdonos között. 

A többi szakma ennyi előnyt nem adott. A háborúkkal szemben más iparosok 
éppen olyan kiszolgáltatottak voltak, mint mindenki Patakon. Világosan mutat ja 
az 1688-i helyzet: a 13 bányászon kívül mindössze 9 iparűző személyt ír tak össze, 
l - l szabó, kovács, kerékgyártó és kocsigyártó, valamint 2-2 varga, illetve cigány, 
tehát üstfoltozó iparos élt a bányákban dolgozókon kívül akkor Patakon. A köz-
beeső idő egyik jól dokumentált pillanata kínálkozik összehasonlításként: 1657-
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ben a 27 bányaművelő, a II. Rákóczi György által idetelepített, csehországi habá-
noknak a Sárospatak iparában szervetlenül jelenlévő mesterei és legényei mellett 
14 mesterség képviselőit vette fel az urbárium, összesen 35 személyt. 8 kovács, 5 
lakatos, 5 bognár, 4 varga, 3 ács, 2-2 szíjgyártó, és asztalos, valamint l - l szűcs, 
mészáros, kőműves, csiszár, fazekas és téglavető alkotta 1657-ben azoknak az 
iparosoknak az együttesét, akik egyben telektulajdonosok is voltak, és terméke-
ikkel teljesítettek uradalmi szolgálatot. Számuk nem csak az esetleges pusztulás-
tól függően, de a földesúri igények szerint is változott. [3. tábla.] 

4. tábla 
Az urbáriumokban összeírt telektulajdonos iparosok (1632-1688) 

A felvétel 
éve kőbányász mészáros lakatos varga bognár kovács 

1632 25 19 9 8 6 6 
1648 12 16 5 11 - 7 
1657 24 1 5 4 5 9 
1688 13 - - 2 - 1 

A felvétel 
éve fazekas szűcs borbély kerékgyártó ács szíjgyártó 

1632 5 5 4 3 3 3 
1648 3 2 1 2 4 1 
1657 1 2 - - 3 2 
1688 - - - 1 - -

A felvétel 
éve kőműves ötvös csizmadia nyerges pallér hídcsináló 

1632 3 1 1 1 - -

1648 2 1 3 1 2 2 
1657 1 - - 1 1 -

1688 - - - - - -

A felvétel 
éve gyertyagyártó csiszár tímár kőfaragó gombkötő 

1632 - - - - -

1648 2 1 1 1 1 
1657 - 1 - - -

1688 - - - - -

A felvétel éve téglavető szabó asztalos cigány kocsikészítő 
11632 - - - - -

1648 - - - - -

1657 1 - 2 - -

1688 - 1 - 2 1 

Az iparosok összlétszáma: 
1632 102 
1648 81 
1657 63 
1688 21 
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A nem-telektulajdonos iparosokról viszont az összeírások nem adnak felvi-
lágosítást, mer t őket földesúri járandóságok nem terhelték, nem kerültek tehát 
bele a mindig is szolgálatok rögzítését célzó felvételekbe. És a szolgálatok szám-
bavételénél nem voltak tekintettel azokra sem, akik a robot mellett űztek vala-
milyen ipart. Nagyon elvétve fennmaradt utalásokból lehet viszont tudni, hogy 
bizonyosan voltak ilyen személyek. így például a felsőhóstáti telkes Kerekgyarto 
Mihályról írták be az 1657-i urbáriumba: „gyalog, néha csizmát csinál". Az alap-
kötelezettsége szerint gyalogszeres jobbágy nyilván folyamatosan tevékenykedett 
csizmakészítőként, ha „néha" tudott az uraság részére csizmát szolgáltatni. 

Telek nélküli iparosok, illetve robot mellett ipart űzők létezésére u ta lnak 
aztán nagyon világosan a szántó-, illetve szőlőművelőknél észlelt jelenségek. Mert 
ha náluk mind a 16. század, mind a 17. század folyamán és a keveset, valamint 
a sokat termelők között egyaránt voltak nem-telektulajdonosok, akkor lehetetlen 
nem feltételezni ugyanezt az iparosoknál is. A földesúri terhek elől ezek az ipa-
rosok tértek ki legeredményesebben. Azok, akik egyáltalán nem lettek telektulaj-
donosok, vagy az iparos tevékenységet terhelő szolgáltatásnál nyilván enyhébb 
robotot vállalták a telek után. Számukat vagy a többi iparoshoz viszonyított ará-
nyukat viszont éppen ezért lehetetlen megbecsülni. Eredményesen óvták meg 
ipari tevékenységük hasznát a földesuraktól, de eredményesen tértek ki a kutatók 
elől is. Nyomukat nem lehet követni a forrásokban. 

Az összeírásokba felvett, vagyis telektulajdonos iparosoknál is megállapítha-
tó azonban, hogy - termékszolgáltatásuk árán - sokszor tekintélyes méretű gaz-
daságokat tar tot tak fenn és vontak ki a földesúri terhek alól. Mert azoknál, akik 
mint iparosok szolgáltak, az állatállomány nem számított, úgyhogy több igásállat 
birtokában sem kellett robotolniuk, míg másoknál a szolgálatot az igásjószág fi-
gyelembevételével vetették ki. így a felsőhóstáti Szigyarto Mihály például, akinek 
1657-ben telke, 2 lova, 4 ökre és 2 tehene volt, mesterségével szolgált; nem kö-
telezték szántani. Ugyanígy nem szántott az uraságnak a 4 ökörrel és 2 lóval bíró, 
féltelkes Szőcz János szűcs az Új utcában, ugyanott a telkes Márton kovács, akinek 
pedig az urbár ium megjegyzés rovatában 4 ökrét tüntet ték fel. Vagy nem szántott, 
csak mesterségével szolgált az Alsóhóstáton az egésztelkes, 4 ökrös Bálint kovács, 
Kispatakon a fazekas Posorik György nem szántott urasági földön, holott egész 
telkén 2 ökre és 2 tehene volt. 

A mesterségükkel szolgálókról végeredményben meglehetősen sok adat ma-
radt fenn. Csak éppen a legfontosabbak hiányoznak: nem tudjuk sem azt, hogy 
mennyi terméket kellett beszolgáltatniuk, sem az értékesített áruk mennyiségéről 
nincs fogalmunk. Az uraságnak teljesítendő iparos munkáról egyetlen biztos ér-
tesülés került elő: az 1676-i urbáriumban jegyezték fel, hogy a kispataki Bodnár 
András zsellér évente 50 hordót köteles az uradalom számára készíteni. Az infor-
máció azonban rejtélyes, mert a munkajáradék minden formája a telek u t án volt 
teljesítendő, a nevezett Bodnár András viszont telek nélkül élt. Talán az eladásra 
készített hordókhoz felhasznált fa ellenértékeként adta a nagy számú terméket 
az uradalomnak. 

Emellett az iparosok terheiről szóló közvetett értesítésként foghatók fel bi-
zonyos uradalmi leltárak. Ezek nagyon sokszor árulkodnak arról, hogy az uraság 
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a szolgálatban szerzett iparcikkekkel kereskedett. így például egy 1639-i inven-
tár ium szerint a pataki vár különböző raktáraiban nemcsak egy „pénzolvasó fe-
kete tábla" és egy „arany mérték tokostul" volt található, tehát kereskedői esz-
közök, hanem rengeteg, nyilvánvalóan árusításra szánt holmi is. így összesen 51 
vég fehérített vászon, 124 pár fekete csizma, 24 pár női cipellő, 59 pár „férfi 
gyermeknek való apró saru", 198 fatányér, 100 fatál, 24 ezer zsindelyszeg és vég-
telen mennyiségű különböző fazekas gyártmány.138 

Az iparosoknak tehát távolról sem csak az uraság vagy esetleg az udvari 
emberek közvetlen szükségleteit kellett szolgálatban kielégíteniük. Mégis úgy 
tűnik, többen voltak, mint amennyi iparost az uradalom megkívánt. így lehetett 
mind a 16. században, mind később, mert az első fennmaradt urbáriumok tanú-
sága szerint az itteni iparosok többségét nem engedték termékeivel szolgálni, ké-
sőbb pedig másfajta munkát kényszerítettek volna egyesekre. 

Gyakorlatilag az történt, hogy előbb a földesúri igényeket kielégítő iparoso-
kat - az udvari tisztviselőkkel vagy az íródeákokkal együtt - felszabadították az 
általános fizetési- és munkakötelezettségek alól, míg mások - foglalkozásuktól 
függetlenül - mindent kötelesek voltak teljesíteni. így 1570-ben például a felső-
hóstáti szabadok között első helyre sorolja az urbárium azt az Ötvös Gáspárt, 
akit művészi aranyműves munkájáért Perényi Gábor külön is megjutalmazott ,1 3 9 

aztán még egy ötvös és a már említett Alessandro de Vedano építész volt a Fel-
sőhóstátban az iparostevékenységen kívüli szolgáltatások alól szabad. Az uradalmi 
tisztviselők mellett pedig 3 kovács, 2 gyapjúnyíró, 1 asztalgyártó, 1 bölcsőkészítő, 
1 fazekas, 1 mészáros, 1 lakatgyártó, 1 csiszár és 1 szíjgyártó, valamint 1 megál-
lapíthatatlan foglalkozású személy adózott mesterségével. Eltek viszont asztal-
gyártók, csiszárok, fazekasok közönséges terhek alatt. 

A 17. században aztán az uradalom azt kívánta volna, hogy egyes iparosok 
hol így, hol úgy adózzanak. A szándékot leírva először az 1631-i urbár ium tar to t ta 
fenn: „Vannak Patakon külen-külenféle mesteremberek, kik, amikor kívántatik, 
mesterségekkel szolgálnak. Mikoron az úr mívét kiadják reájok, közönséges do-
logra az bírák nem erőltetik őket; ha az úr dolgátul öresek, akkoron el kell men-
niek úr dolgára." Vagyis legyenek iparosok, ha az úrnak ilyen minőségükben van 
rájuk szüksége, de egyébként robotoljanak. A rendelkezést megismételte az 1676-i 
urbárium is, az előtte lévők pedig valamilyen más formában vetettek volna robotot 
a mesteremberekre, de 1688-ban, majd később már nem került elő az iparosok 
robotjának ügye. 

Közben időnként valószínűleg tényleg robotoltak egyes telektulajdonos mes-
teremberek a 17. században is, ahogyan többségük előzőleg ez alatt a teher alatt 
élt. Az urbáriumokban összeírt iparosok számának változása pedig lehet a követ-
kezmény: amikor éppen a robot volt soron, esetleg nem tüntet tek fel az iparosok-
nál foglalkozást. A földesurak hullámzó igényei és az iparűzőkkel szemben változó 
magatartásuk ellenére is szilárd körvonalai alakultak azonban ki az iparosságnak. 
Elképesztően szívós iparos-dinasztiák éltek Sárospatakon. 

1554-ben dolgozott például egymás melletti, illetve egymáshoz közeli telke-
ken 3 kovács, Kowach Gergely, Fábián és Péter a Felsőhóstátnak a vár felől eső 
elején. Több mint száz esztendővel később, 1661-ben, Báthory Zsófia bizonyos 
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kiváltságokat adományozott Bálint, Mihály, Lőrinc, Jakab, Márton és Péter felső-
hóstáti kovácsmestereknek azzal, hogy „ez sárospataki várunkhoz" szükséges 
munkát elvégzik.140 Nyilvánvalóan a 16. századi kovácsoknak még mindig egy-
máshoz és a várhoz közel élő késői utódai kapták az adományt. Vezetéknevük 
azonban a fejedelemasszony urasága idején már nem utalt a kovácsmesterségre; 
az összeírásokban nem lehet megtalálni őket. Azonos néven éltek viszont borbé-
lyok ugyancsak a Felsőhóstát elején. 1554-ben még csak Barbely Istvánnak volt 
itt telke, 1567-re ezt már özvegye vette át, de az asszony mellett vagy tőle nem 
messze élt Barbely Lőrinc ugyancsak telken, valamivel távolabb pedig Barbely 
Balázs. Ez a família aztán idővel felemelkedett: 1631-ben, topográfiailag nagyjából 
ugyanitt élt Barbely Gergelyné telken. „Nemes asszony"-ként írták össze. És ilyen 
hosszú továbbélés kevésbé előkelő helyen, kevésbé megbecsült iparosnál is fordult 
elő. Az Alsóhóstát elején, a második, egész telken élt 1554-ben Warga György, a 
következőn „a kegyelmes úr vargája". 1567-ben, ugyancsak az Alsóhóstát harma-
dik egész telkén Warga Lőrinc lakott, 1631-ben pedig, megint a harmadik telken 
állt Vargha Mihály puszta háza. 

A férfiágon, azonos telken továbbélők között azonban egy kispataki halász 
családja vezetett. Kasa Péter volt az első ismert ős, akit az 1567-i urbár iumba 
egyszerűen mint réti halászt vettek fel. Nem tudhatni, hogy rokona volt-e a Sá-
rospatakon időnként feltűnő más Kasaknak, de bizonyosan az ő utódait a réti 
halászok között folyamatosan említik az összeírások. A halász Kasakat pontosan 
gazdaságuk adataival együtt aztán 1648-tól lehet követni. Akkor Kasa Mihály 
harmados halászbíró volt, vagyis az összes halász elöljárója. A kispataki Magyar-
szeren lévő telkén 2 ökröt, 2 lovat és 10 disznót tartott , a lakott telek mellett 
pedig ugyancsak teleknyi pusztát bírt. 1657-re a két telket összevonták: Kasa 
Mihály halászbíró 1 fiával telken élt, és 1 lovat, 1 tehenet, valamint 3 disznót 
tartott . A nagy pusztulás idején, 1676-ban még mindig Kasa Mihályt írtak össze 
a magyarszeri telken, de ő talán már az első Kasa Mihály fia lehetett. Nem volt 
semmije, és halászbírói hivatalt sem viselt. 1704-re fiával együtt kicsit összeszedte 
magát: 2 tehene és 3 disznaja volt. De az újabb háború nem kímélte meg őt sem. 
1711-ben az urbárium „a földesúr halászá"-nak nevezi, azonban nem tüntet i fel 
semmilyen tulajdonát. 

Ennek a Kasa famíliának a története kivételes Sárospatakon. Mégis jellemzi 
magát a halászmesterséget is. Mert az véletlen, hogy egy családban évszázadokon 
át folyamatosan legyen felnőtt korba jutó férfiutód, de a foglalkozás öröklődése 
sok generáción át már tudatos választásra vall. Mutatja, milyen biztonságos gaz-
dálkodást lehetett szervezni Patakon a halászatban. A többi halász közül hosz-
szabban csak egy Griczik Pétert, illetve utódait lehet követni 1632-től 1704-ig, 
valamint Boczkai Ferenc volt halász bizonyosan huszonöt éven át, 1632-től 1657-
ig.141 De a halászok kötelezettségeit, egyben jogaikat is, évszázadokon át külön 
rögzítették az urbáriumok. Kispatakon éltek. Egy részük önálló telektulajdonos 
is volt, de foglalkozásukat sajátos iparként gyakorolták a Magyarszerről a réti 
halászok, a Tótszerről pedig a szegedi vagy gyalmos halászok. 

A munka természetes szerint meghatározott csoportokban dolgoztak. A réti 
halászok az első fennmaradt adat idejétől, 1554-től a 18. század elejéig mindig 
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heten-nyolcan voltak. Együtt tet ték be a Told erdő alatt a Hotyka felől folyó és 
áradáskor keletkező tóba a „nagy rekeszt".1 4 2 A többi, ugyancsak „az hegyek 
közül való forrásvizek" által alkotott kisebb tóba helyezett rekesznél vagy tó fe-
nékre helyezett „tapogató kas"-nál valószínűleg nem valamennyien dolgoztak egy-
szerre egy helyen, de a rekeszt a haljárás idején éjjel-nappal két-két réti halásznak 
kellett őriznie.143 Más eszközzel, gyalomnak nevezett nagy hálóval dolgoztak a 
kispataki „szegedi halászok". Ok hatonként alkottak egy „gyalomaljá"-t,144 és a 
17. század elejéig tizenketten voltak, vagyis két gyalommal halásztak. 1632-től 
azonban már bizonyosan csak 1 gyalomalja halász dolgozott Patakon. A Bodrognak 
a „hídtól a kőrakásig" lévő részén, vagyis a hídtól a Vöröstoronyig érő folyósza-
kaszon, illetve egy Bereghát nevű tóban halásztak a gyalmosok. Patak többi lakója 
csak kézzel vagy horoggal foghatott halat. 

A fogás egy részét a halászok szabadon értékesítették. Meghatározott há-
nyadot kellett adott időben - bonyolult és a halászat helyétől függő elosztásban 
- az uradalomnak beszolgáltatniuk. Az 1554-i, majd a többi, a 16. századból fenn-
maradt urbárium szerint, még különböző okból fizetett összegek mellett, 50 forint 
közös adó is terhelte a halászokat. Ezt azonban később nem fizették, a termé-
szetbeni szolgáltatás egy részét viszont 18 forintért a réti halászoknak joguk volt 
megváltani. Más szolgáltatással nem tartoztak. „Urdolgát és szerjárást nem járnak 
régi szabadságok szerint" fogalmazták meg a halászokról általános érvényűén az 
1632-i urbáriumban. Huszonöt évvel később pedig még pontosítottak is: „Az mikor 
alkalmatlan idő miatt az halászatot nem folytathatják, olyankor más szolgálatra 
nem erőltetik őket, mivel néha - szükség idején - négy napnál többet szolgálnak", 
vagyis halásznak. 

A munkához a 17. század folyamán az uradalomtól csak a szegedi halászok 
kaptak egy „gyalomhordozó öreg hajót", és a réti halászoknak fuvarozó hotykaiak 
megvendégelésére jár t az uraságtól bor, szalonna, káposzta és cipó.145 Az 50 fo-
rintos adó idején talán a munkaeszközöket is készen kapták a halászok, de később 
mindent maguk készítettek, illetve maguk tartot ták karban a szerszámokat. A 
gyalmot évente többször, fejenként összesen 20-20 forint költséggel újítottak fel, 
a réti halászoknak pedig évente körülbelül 12 forintért kellett faanyagot vásárol-
niuk a rekeszekhez. Valami különleges vessző lehetett, mert az urbáriumok kö-
vetkezetesen előírják, hogy Hotykáról szerezzék be. Nyilván ott volt különösen 
alkalmas anyag, mert közönséges vesszőt - bármilyen mennyiségben és ingyen is 
- találtak volna Sárospatakon. 

A halászoktól követelt vagy tőlük kikényszerített összegek hatalmasak vol-
tak. Az 50 forintos testületi adó idején, amikor 20 körül volt a halászok száma, 
az egész Felsőhóstát 73 jobbágya nem sokkal több telekadót, összesen 61 forintot 
és 50 dénárt fizetett.146 Később aztán a pénz értéke lement, de a fejenként 20 
forintos költség a gyalom megújítására sokszorosa volt annak, amit például egy 
piactéri bolt u tán kellett évente fizetni: 1704-ben 50 dénár és 3 forint között 
változott az üzletek földesűri adója.147 Vagy 1622-ben egy Ids belsővárosi házat 
vett valaki 44 forintért; a következő esztendőben egy piactéri boltot adtak el 36 
forinton.1 4 8 
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A halászok tehát Sárospatak legnagyobb adófizetői voltak, illetve óriási pén-
zeket fektettek munkaeszközeikbe. Mivel viszont munkakényszerről olyan érte-
lemben nem tudunk, hogy az uraság megszabta volna, kinek milyen foglalkozást 
kell űznie, nyilván saját akaratukból folytatták ezt a nagy anyagi teherrel járó 
mesterséget. Ha vállalták, bizonyosan bejött a megfelelő jövedelem is. Csak a 
pénzek befektetéséről nem hagytak nyomot, mert a fennmaradt adatok alapján 
nem lehet a halászoknál általában sem szántó-, sem szőlőtulajdont feltételezni. 
Talán egyszerűen eltették, vagyis tezaurálták ők is a pénzt, ahogyan a 16. századi 
és a 17. századi kortársak rendszerint igyekeztek készpénzt felhalmozni. így járt 
el mindenki, akinek lehetősége volt rá: Egy sárospataki iparos, Warga Lőrinc ha-
gyatéka 16 forintból állt,149 az egyik földesúr, Dobó Ferenc után 30 000 forintot 
örökölt valaki készpénzben.150 Halászoktól viszont nem maradt fenn ebből az 
időből hagyatéki rendelkezés. 

6. A kereskedés és a pénzforgalom 

A kereskedelmi tevékenység természetét tekintve a 16. és a 17. század fo-
lyamán tulajdonképpen a pénzfelhalmozással rokon. Először is mindenki töreke-
dett rá, és működését leginkább a készpénzekről szóló adatok alapján lehet vizs-
gálni, mert a társadalomnak csak nagyon szűk rétegei jutot tak pénzhez anélkül, 
hogy kereskedtek, illetve munkájuk termékeit eladták volna. A földesurak adót 
szedtek; az uradalmi tisztviselők rendszerint termények mellett kaptak különböző 
címeken pénzt; ugyanígy díjazták a lelkészeket, a tanárokat vagy az ügyvédeket. 
Még a városi bíró és a jegyző is szedhetett illetéket, ha valamilyen hivatalos írást 
fogalmazott. 

A lakosság többsége azonban nem folytatott pénzkereső foglalkozást. Álta-
lában volt ugyan az órásmesterségekhez is értő lakatos vagy harangozó,1 5 1 bár 
egyszer Lengyelországból hívott órásmester javította meg a templom toronyórá-
já t , 1 5 2 és feltehetőleg a rendszeresen tisztított belsővárosi kútról is itteni mester 
gondoskodott, de bérmunkás iparosok nagyobb számát ekkora település nem tudta 
eltartani. Sárospatakon egyedül a nagy szakértelmet kívánó szőlőmunka igényelt 
napszámosokat. Őket meg is fizették: addig, amíg a Somlyod egy részét az uraság 
pénzen műveltette, 20 dénárt és 1 icce bort lehetett ott naponta keresni.15 3 A 
magánszemélyektől fizetett napszámról azonban semmit nem tudunk, és az allo-
diális földeken bérért dolgozók számát sem ismerjük azon túl, hogy - a robot 
terjedésével arányosan - fogyatkozott. 

Pénzre viszont mind nagyobb mennyiségben volt szüksége mindenkinek. 
Először is fizetni kellett a legkülönbözőbb címeken adót. Nélkülözhetetlenek vol-
tak bizonyos munkaeszközök, használati tárgyak. Ez többé-kevésbé természetes. 
Nem egészen magától értetődő viszont az, hogy a patakiak minden jel szerint 
öltözködésre és élelemre is viszonylag sokat költöttek. 

Az öltözékre kiadott pénzzel akkor még valószínűleg nem rendszeresen cse-
rélték a ruházatukat és a lábbelit. A társadalom különböző rétegeinek a lehető-
ségei vagy az igényei is eltérőek lehettek. Mégis feltűnő, hogy először az öltözkö-
dést szolgáló iparosok, a szabók, a csizmadiák és a gombkötők szerveződtek cé-
hekbe. Ügy látszik, először az ő termékeik iránt támadt nagy helyi kereslet. Ez 
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talán arra utal, hogy a sárospatakiak szegényebbjei is készíttettek ruházatot ipa-
rosokkal. Mert a jobb anyagi viszonyok között, könnyebben mozgó asszonyok, 
akárhonnan - főleg Kassáról - vehettek maguknak például olyan „polgári módra 
való" vagy „városi módra való" szoknyákat, amilyeneket a pataki szabók készí-
tettek, a férfiak pedig vásárolhattak másutt is „síp ujjú" mentét .1 5 4 

Élelmiszerekre főleg a mészárosoknál és a kocsmákban költöttek. A gabo-
nafélét valószínűleg azok is munkával, természetben szerezték, akiknek nem volt 
saját szántójuk. A halászokról ugyanis ismételten megjegyzik az urbáriumok, hogy 
aratás idején „eledelek keresésére" elmehetnek.1 5 5 Talán mások is ugyanezt tet-
ték. Mészárszék viszont egyre több nyílt Sárospatakon. 1570-ben csupán 1 mé-
száros volt szabad a jobbágymunka alól, de nyilvánvalóan több jobbágy mért ki 
húst a szolgálat teljesítése mellett, mert már az 1567-i urbárium többesszámban, 
„a városi mészárosok"-ról írt, amikor a levágott állatok utáni illetéket meghatá-
rozta. 1648-ban 15 mészárszéket vettek fel az urbáriumba, a századvégi nagy 
pusztulás előtt pedig csak a vár alatt árult 18 mészáros, és még több is volt a 
város különböző részein.156 

Ugyanígy nőtt állandóan a kocsmák száma. A 16. századból még csak azt 
tudjuk, hogy a földesúri borokot ki kellett mérni, és mivel városrészenként szabták 
meg a mennyiséget, valószínűleg mindegyikben lehetett italmérés. Ezek egyéb-
ként a város kocsmái voltak, ahol az úr számára kijelölt időkön túl a helybeliek 
termését árulták.1 5 7 Ha nem is azonos helyen, de ilyen városi kocsmák később is 
működtek. A 17. században azonban voltak már állandó földesúri kocsmák is és 
olyanok, ahol csak a sátoros ünnepeken, karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor 
mértek bort. Állandó kocsmát tar tot t a Kollégium és a század végén különböző 
magánszemélyek. „A Rákóczi féle mozgalom előtt", ahogy egy későbbi feljegyzés 
írja, az akkor jezsuita kézen lévő iskoláéval együtt 6 állandó magánkocsma mű-
ködött a földesúriak mellett. Más magánszemélyek időnként kaptak engedélyt 
arra, hogy ideiglenesen kitegyék a cégért és áruljanak.1 5 8 Lehetett aztán élelmi-
szert venni a piactári boltokban. A „görög kalmárok", akikből a 17. század végén 
10 tar tot t üzletet itt, keleti fűszerekkel is ellátták a patakiakat.1 5 9 

Mindez nem volt mindenki számára nélkülözhetetlen. Bizonyos anyagi szín-
vonal alatt lehetett élni vásárlás nélkül is. A tanácsnak a Szepesi Kamarához írt, 
mái- idézett helyzetjelentése azonban alighanem az élet fenntartásának általános 
módjára utal, amikor azt állítja, hogy „a szőlők bevételéből" fedeznek mindent. 
Vagyis pénzből tart ják el magukat. 

A források pedig azt tanúsítják, hogy tényleg igyekeztek a legszegényebbek 
is pénzt szerezni. Az első, 1576-ból ismert vásárrendtartás1 6 0 külön szól azokról, 
akik 10 pénzt vagy kevesebbet érő „marhát" , vagyis árut visznek a piacra; ők 
nem fizettek semmilyen illetéket. Az apránként összeszedett pénzzel általában 
nem mehettek nagyon sokra sem. Egyeseknek azonban sikerült valamit össze-
gyűjteniük. Mert pénzvagyonról a legszegényebbeknél természetesen nem tu-
dunk. Nem maradtak u tánuk végrendeletek sem. De néhányan szereztek maguk-
nak kicsinyke kis szőlőt vagy apró szántóföldet. Ok azok, akiket a bortermelésnél, 
illetve a szántóművelésnél a szegények előkelőinek lehetett nevezni. Nem tartoz-
tak tehetősebb családokhoz, nem volt telkük sem, de egy időre feltűntek a szőlő-
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tulajdonosok vagy a szántóművelők között. A Sárospatakon vizsgálható két idő-
pontban 1567 után, 1664 és 1686 körül összesen 21 személynek sikerült. A sze-
gények általános helyzetére azonban az jellemző, hogy megkapaszkodni nem tud-
tak ezek a legszerencsésebbek vagy leginkább rátermettek sem: utódaikat a for-
rásokban követni nem lehet. 

Vagyongyűjtés vagy pénzre alapozott jelentős emelkedés csak sokkal maga-
sabb anyagi színvonalról volt megvalósítható. Úgy, ahogyan például a Sakos fa-
mília megszedte magát. Az első fennmaradt urbárium szerint az Alsóhóstátban 
élt Sakos János egy egésztelken, 1567-re már két Sakos családfő volt, Mihály az 
egésztelken, Pál pedig egy 1/4 méretűn. Ugyanez maradt a helyzet 1570-ben is, 
és mindkét Sakos kezén volt szőlő; Mihálynál több, Pálnál egészen kevés. Apa 
lehetett és fia. Aztán a Sakosok egy időre eltűntek szem elől, hogy a nagy 1672-i 
tűzvész u t án bukkanjanak újra fel. 1676-ra - nyilván az Alsóhóstát pusztulása 
miatt - vettek egy házat a Hécén, körülbelül a habánok telkeivel szemközt. Nem 
teljesítettek u tána sem adót, sem szolgáltatást: I. Rákóczi Ferenc 300 forint fejében 
felmentette őket minden alól.161 Ezek szerint nemcsak a viszonylag jó helyen, 
iparosok közelében álló házra volt elég pénzük, de elég tekintélyes összeget tudtak 
fizetni a földesúrnak is. Ha megérte nekik, bizonyosak lehettek benne, hogy lesz 
újabb jövedelmük. 

Sakosék jövedelemforrását nem ismerjük. Sok, hozzájuk hasonlóan gazda-
godó, valamilyen módon árukért pénzt szerző ember élt azonban a 16-17. századi 
Sárospatakon. A kispataki Czitor György például, aki pedig nem tartozott a leg-
nagyobb szőlőmüvelők közé, 1579-ben Márton deákkal áruitat ta borait Lengyel-
országban.1 6 2 Aztán hirtelen készpénzre lett szüksége: Pachaj Andrásnak adott 
zálogba egy szőlőt 28 forintért.1 6 3 Mások sokkal nagyobb arányokban kereskedtek, 
így Monor András és felesége 1586-ban 500 lengyel forintos üzletet bonyolított 
valakivel.164 Vásárhelj Tamás deákné 300 forintot adott kölcsön 1607-ben. Szegedi 
Lőrinc deák és felesége elképesztő összeget, 2200 forintot adott kölcsön egy há-
zaspárnak 1619-ben.165 Szegedi Gergely 1629-ben 700 lengyel forinttal tartozott 
a kassai Korodi Istvánnak.1 6 6 

Volt aztán sok birtokátruházás is. Egy részüket, talán azokat, amelyeknél 
rokonok tulajdonjogi vitáitól kellett tartani, bejegyezték a városi könyvekbe. Az 
árakat nem mindig tüntet ték fel, és az is előfordult, hogy a pénz mellett csizmát, 
szövetanyagot adtak szőlőkért vagy szántókért,1 6 7 de az esetek döntő többségében 
pénzen keltek el az ingatlanok. 1585 és 1587 között 8 ilyen ügyről volt bejegyzés, 
1603 és 1605 között 5, 1620 és 1623 között 24 birtokátruházást foglaltak írásba. 
Más évekből nem lehet áttekintéseket készíteni, mert a városi könyveket nagyon 
következetlenül vezették. Megállapíthatatlan az is, hogy a 17. század folyamán 
az írásbeliség iránti igény fokozódott-e vagy a birtokátruházások száma nőtt. A 
patakiak kezén forgó készpénzről azonban ezek a bejegyzések bizonyosan tanús-
kodnak.1 6 8 

A patakiak mellett vagy velük üzleteltek a lelkészek, a tanítók, az ügyvédek, 
sőt az urasági emberek is. Az uradalomtól származó jövedelmek egy része ily 
módon átáramlott a város gazdálkodásába. Ez volt a helyzet már a 16. század 
folyamán, amikor kiderül, hogy különböző egyházi embereknek, így Kopácsi 1st-
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várinak vagy Balsaráti Vitus Jánosnak „saját pénzen vett" ingatlana van.1 6 9 Mivel 
egyébként rengeteget adtak nekik Perényiék adományban, ezeket nyilván pata-
kiaktól vásárolták. Ahogyan később, 1649-ben, Veréczi Ferenc prédikátor párat-
lanul magas összeget, 1900 forintot fizetett egy kőházért,1 7 0 vagy Suri Ormos 
Mihály prédikátor és Debreceni Ember Pál vásárolt magának - lényegesen keve-
sebbért - helybeliektől szőlőt.171 Utóbbi azalatt, míg a reformátusok az iskola 
jezsuita kezelése miatt bujdostak, visszajött, hogy szőlejét a tanáccsal megbecsül-
tesse és eladja.172 

Bizonyosan árulták a nagy egyházi javadalmak terményeit is: a 17. század-
ban a Csernahóról és Nagytoronyáról hagyományosan járó jövedelmek mellett 60 
szántó és igen sok szőlő tartozott a lelkészek és tanárok jövedelemforrásaihoz.173 

Talán már tőlük is lehetett kölcsönöket szerezni. De bizonyosan adtak a jezsuiták, 
miután az egyházi javak az ő kezükre kerültek: 1676-ban az urbáriumból kiderül 
például, hogy „adósságban a páterek foglalták el mindenét" a felsőhóstáti Győri 
Ferencnek. Ugyanezek alatt a reformátusok számára nehéz idők alatt kezdődött 
a Református Kollégium bankári tevékenysége is. Akkor indították, amikor I. 
Rákóczi Ferenc 1669-ben kénytelen volt az iskola nem régen elvett jövedelmei 
helyet 1000 arany kártérítést fizetni.174 A nagy összegű készpénzből adtak 10%-os 
kamat ra kölcsönt főként környékbeli nemeseknek kezdettől, majd bujdosásuk 
alatt is a „skólabeli diákok". Egyszerű patakiakat nem nagyon találhatni az eléggé 
zűrzavarosan vezetet t adósságjegyzékekben. Bizonyos „Sárospatakon lakozó" 
Miskolczi Péter azonban kétségtelenül vett fel a Kollégiumból 39 forint 80 dénárt, 
méghozzá kamat nélkül adták neki.1 7 5 

Az udvari emberek közül az ügyvédek ju t ta t tak a legtöbb pénzt a patakiak 
közé. Jól követhető ilyen szempontból a Baxa vagy a Kazinczy család tevékenysége. 
„Jogügyeink gondozásáért", „törvényes dolgainkban" való eljárásért kaptak ere-
detileg foldesűri adományt. Aztán összevásároltak ezen kívül még rengeteg telket 
és szőlőt a városban. Baxa István igen nagy összeget, 900 forintot fizetett egy 
felsőhóstáti házért Debreceni Istvánné Thornay Zsuzsannának. Utóbb vásárolt 
pincét, szántóföldeket; 1660-ban Báthory Zsófia már összesen három házat és sok 
szőlejét szabadította fel. Baxa valamennyit „saját pénzén" vette. Kazinczy Péternek 
a Felsőhóstát elején álló házán kívül 6 telke volt Kispatakon is. A Rákócziak más 
birtokain ugyancsak szerzett mind a Baxa, mind a Kazinczy család jószágokat.176 

A gazdasági ügyekkel foglalkozó udvari embereket inkább maga az uradalom 
használta ki. Különösen a 17. század második felétől lehet ezt megfigyelni. Bát-
hory Zsófia adott porkoláboktól kezdve szakácsig mindenkinek szabadságot pén-
zért; Perényiék a szabadságokat még ingyen vagy pénz helyett adták megbecsült 
embereiknek. Alattvalóitól a legtöbbet aztán II. Rákóczi Ferenc szedte össze. Volt 
például egy Kőrösy György nevű „szolgá"-ja Sárospatakon, aki egyik adóslevél 
szerint a nevelője volt. Nyilván azok alatt a rövid időszakok alatt, míg a későbbi 
fejedelem gyermekkorában tényleg Patakon tartózkodott. Kőrösy ugyanis várnagy 
volt itt. Rákóczi felnőttként aztán busásan visszaszerezte tőle a jövedelmeket: 
1700-ban 988 körmöci aranyat, az előző években 4000 rajnai forintot, aztán megint 
- a forrásból kivehetetlen összegű pénzek mellett - 3200 rajnai forintot vett fel 
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tőle. A hatalmas pénzek visszafizetésére valószínűleg nem került sor, mert még 
1751-ben is foglalkoztak az üggyel.177 

Ennyi pénz forgása vagy felhalmozódása mellett voltaképpen feltűnő, hogy 
kifejezetten kereskedők eléggé kevesen éltek Patakon. A leggazdagabb valószínű-
leg nem is volt itteni lakos, és nem a patakiak igényeit kielégíteni jött. 1651-ben 
halt meg Sárospatakon, és hatalmas vagyonáról tudtak, valamint arról, hogy Rá-
kóczi Zsigmond 7600 birodalmi tallérért vett tőle három ékszert.1 7 8 Valószínűleg 
a fiatal herceg hívta őt ide, és véletlenül fejezte be életét éppen Patakon. A hely-
beliek közül a 16. század folyamán a forrásokban rendszerint csak azokat a ke-
reskedőket lehet felismerni, akik - általában „deák"-ként megjelölve - mások 
borait árusították. A sok Kalmár névvel összeírt személynél teljes a bizonytalan-
ság; a 16. században már a foglalkozást jelölő nevek is sokszor fedtek a név tar-
talmától teljesen eltérő tevékenységű személyeket. Két kétségtelenül nagy ará-
nyokban kereskedő patakit ismerünk azonban - a rendkívül rossz forrásadottsá-
gok ellenére - a 16. századból is. Az egyik a tanulmány elején bemutatott , rend-
kívül jó üzleti érzékű férfi, Kowach Antal, a másik egy ugyancsak különös adott-
ságú asszony, özvegy Kádas Mihályné volt.179 

Kádasné részletes adatokat hagyott a vagyonáról. О is a Belsővárosban élt, 
de telektulajdonos volt. 1570-ben még férjét írták össze, úgyhogy ez után az idő-
pont u tán maradt özvegyen. Egy vagy két fia és egy lánya volt, mert 1596-ban 
csak vagyona egyharmadáról szóló intézkedését jegyeztette be a városi könyvbe. 
A két másik harmadot a fiú vagy a fiúk nyilván simán örökölték; csupán a lány 
férje, Gáspár deák tar thatot t esetleges vagyonjogi vitától. Kádasné különös ké-
pességei elsősorban abból derülnek ki, hogy volt vita nélkül öröklő utódja, mégis 
meg tudott maradni az igen kis számú női családfő között, holott az asszonyokat 
rendszerint kiszorították ebből a szerepből. 

Tehetségre vall aztán Kádasné vagyonának összetétele is. A szántómüvelés-
nél már említett földeken kívül volt szőleje, gazdasági felszerelései, állatállománya, 
majorságai, épületekkel, ezek közül az egyik háromszobás. A telken emeletes háza, 
kőből épített raktára, lóistállója állt. Tartott ékszereket és felhalmozott élelmisze-
reket. A piacon, a „Bodrog felől", vagyis a hídhoz közeli forgalmasabb részen állt 
az a „patika", vagyis boltnak használt épület, amelyet vejére hagyott. Talán még 
több is volt a birtokában, mert a végrendelet ismételten hangsúlyozza, hogy a 
vőre mindenből egyharmad marad. A patika tele volt áruval; különösen értékesnek 
a lengyel gyolcsot tekintették. Ezt jegyezték a „marhák" közül külön fel. Végül 
készpénzben tartot t Kádasné 900 forintot. Kifizetendő adósságról pedig nem tet t 
említést. Minden arra vall, hogy a férj halála u tán Kádasné a bonyolult összetételű 
gazdaságot nem hanyagolta el; különben nem lettek volna zálogföldekkel lekötött 
kinnlévőségei és nagy összegű készpénze egyidejűleg. Nem tudjuk, hányan keres-
kedtek és gazdálkodtak ilyen színvonalon, de ha egy nő meg tudta tenni, bizo-
nyosan voltak Kowachon kívül más prosperáló kereskedő férfiak is. 

A 17. század folyamán a nem túl nagy mennyiségű borokat Lengyelországba 
szállító, de - sok kölcsönzésükből láthatóan - nagy összegeket felhalmozó deákok 
száma mintha csökkent volna. Lehet azonban, hogy csak a forrásadottságok vál-
toztak. Lengyelországból viszont bizonyosan jöttek kereskedők ide, úgyhogy ter-
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més iránti kereslet csökkenéséről nem lehet szó. Az egyik lengyel kereskedő még 
házat is vett; bizonyosan a nem-pataki illetékességűekre háruló külön terhektől 
akart megszabadulni.180 És azt is tudjuk, hogy eredetileg itteni lakosok költöztek 
Lengyelországba. Ott élt özvegy Gerczeli Györgyné fia, ugyancsak György, és Len-
gyelországból jöhetett haza az alsóhóstáti Antal István, aki mint „lengyelországi 
fi" került összeírásra.181 A jezsuiták nagyon részletes feljegyzései pedig ismételten 
szólnak arról, hogy boraikat megvenni Lengyelországból érkeznek szerzetesek és 
kereskedők.1 8 2 

A helyben kereskedőkről viszont valamivel többet tudunk. 1704-ben egy sor 
csizmadiát közöttük írtak össze. Az urbárium felvételéből derül ki, hogy az Új 
utca közepe táján öt csizmadia is élt, akik közül négynek volt üzlete részint saját 
telkén, részint másokén. Mindegyik a Bodrog felőli házsoron. A vártól sorolva 
őket, Farkas Mihály épített éppen boltot a saját telkén, mellette Gabriani János, 
aki nem volt telektulajdonos, használt 2 boltot is másnak a telkén, u tána Gabriani 
Samu és Hagymási Mátyás üzlete foglalt helyet ugyancsak más telkén, végül Lé-
nárt György csizmadia lakott itt néhány házhellyel odébb, de nála nem tünte t tek 
fel boltot. A két Gabriani lehetett a legtehetősebb. Samunak volt a Hagymási 
melletti üzlete, anyósa telkén lakott, és ezzel szemben is „felfogott" két telket a 
mások házsoron. János pedig 2 boltban árult. Valamelyikük tartott egy szolgálót is, 
az Alsóhóstátban telektulajdonos Csákánynét. Úgy látszik, egyes csizmadiák már 
nem a hagyományos módon, műhelyükben árulták a portékát, hanem külön boltban, 
talán személyzettel, árusítottak. Más iparosok üzleteit a források nem említik. 

A többi bolt árukészletét nem ismerjük,1 8 3 de a tulajdonosok bizonyosan 
nem saját iparcikkeket bocsátottak áruba, mert mind a hatan nők voltak. Né-
gyükről nem lehet semmit kideríteni azon túl, hogy minden valószínűség szerint 
nem telek- vagy szőlőtulajdonosok feleségei. Lassik Anna viszont alighanem Las-
sik Szabó Pál felesége vagy lánya volt. Az urbáriumból a férfiról az állapítható 
meg, hogy akkoriban önállósította magát, mert a megjegyzések rovata szerint 
„más helyen lakik", de a Felsőhóstátnak a Kollégiummal szemben lévő oldalán 
összeírták egy telkét, amin a pince - talán még az előző tulajdonostól - megvolt, 
a ház pedig akkor épült. Lassikék vállalkozó szellemű emberpár lehettek. 

Dusiczáné, a hatodik kereskedő viszont egyenesen Sárospatak egyik legszí-
vósabb családjában volt feleség. Nagyapósa lehetett az a felsőhóstáti Dusicza 
György, akinek a Bodrog balparti Külsővárosban egyedül volt jószága a szörnyű 
pusztulást tükröző 1688-i urbárium szerint. Anyósa és férje - akkor már vele 
együtt, mer t Dusicza Györgynek volt egy fia - lejjebb süllyedtek: 1693-ban mint 
gyalogszeres jobbágyokat írták össze mind Dusicza Istvánnét, mind fiát Dusicza 
Györgyöt. De még a háborús időkben újra megszedték magukat: Dusicza György 
1697-ben a város főbírója volt.184 Márpedig Sárospatak főbíróit nemigen válasz-
tották a szegények közül. Az 1704-i urbáriumból ki is derül, hogy Kispatakon élt 
mint mészáros, és évi 20 forinttal szabadult meg a földesúri terhektől. A család ere-
deti, felsőhóstáti telkét viszont kiadta egy Szabó Pál nevű mesterembernek. A feleség 
boltja ezt a bonyolult gazdaságot egészítette ki a piactéren. 

Még összetettebb volt, és sokkal nagyobb értékekkel dolgozott a 17. század 
végén Sárospatakon feltűnt legjelentősebb kereskedőházaspár, Serer Mihály és 
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Srajfogel Rozina gazdasága.185 1679-ben vették az első házukat itt, Segnyei Pé-
tertől a Belsővárosban 800 forintért és „derék fő tokaji" borokét. Óriási munkával 
tet ték lakhatóvá két év alatt. A ház szörnyű állapotban lehetett: nyolc héten át 
hordták ki belőle a szennyet, és összesen 2427 forintba került a helyreállítás. Igaz, 
„az képírónak az felső házért" is fizettek, űgyhogy freskók díszítették a legszebb 
emeleti helyiséget. 

Sererek Eperjesről jöttek; eredetileg ott voltak kereskedők. Nyilván hegyaljai 
támaszpontjukat kívánták Sárospatakon berendezni, hogy könnyebben szállíthas-
sák Eperjesen át Lengyelországba a borokat. Megtartották azonban eperjesi há-
zukat és ingóságaikat is. A patakiak feltehetőleg kezdettől féltek a versenyüktől. 
Vihar mégis csak akkor tört ki, amikor Sererék 1688-ban Baxa István hűtlenség 
miatt elkobzott teljes vagyonát megvették a Kamarától 1800 forintért. A városi 
könyvben olvasható, milyen sokan tiltakoztak, amikor Serer és felesége beiktat-
ta t ta magát a hatalmas vagyonba. Ők a királyi táblára utasították a felháboro-
dottakat. A beiktatást megsemmisíteni azonban nem lehetett. A patakiak félelmei 
pedig beigazolódtak: Sererék mindenkinek fölébe kerekedtek. Szőlőket szüreteltek 
nemcsak Patakon, hanem az egész Hegyalján. A kamarai birtokok 1697-i elszá-
molásában Serer Mihály termését, aszúval együtt 51 egész és 31 félhordót, külön 
tüntet ték fel. Aztán nem lett belőlük kereskedődinasztia, mert csak két lányuk 
maradt, Eleonóra és Zsuzsanna. Zsuzsa halála miatt Eleonóra az egész vagyont 
saját férjére, Arvai Imrére hagyta. Sererék megjelenése Patakon mégis új korsza-
kot jelölt, a patakiak felett eluralkodó idegen vagyonok hatalmát. 

JEGYZETEK 

1 A neveknél megtartottam a különböző forrásokban használt alakjukat. így előfordulhat 
egyes személyek vagy családok nevének eltérő említése. A névhasználat problémáit éppen pataki, 
illetve környékbeli anyaggal kapcsolatban összefoglalta Veress Éva, Háztartás, telek és termelés 
viszonya hegyaljai és bodrogközi jobbágyfalvakban a XVI. század derekán. Jobbágytelek és paraszt-
gazdaság az örökös jobbágyság kialakulásának korában. Szerk. Makkai L. Budapest 1966. 336. skk. 

2 Az akkori dézsmajegyzék: MOL E 149. Reg. dec. 227, 1567/6. 
3 MOL E 156. U et С 95/22. 
4 Kowachról az uradalmi iratokon kívüli értesülések: MOL E 21. Benignae Resolutiones 14. 

cs. Miksa 1560. december 21.-i leirata tartalmaz mellékletként adatokat. Az anyag jelzetét Bessenyei 
Józsefnek köszönöm. 

5 MOL E 156. U et С 45/36. 
6 Az átadással kapcsolatos uradalmi íratok: MOL E 210. Miscellaneae 38. cs. 114/a. 
7 MOL E 156. U et С 95/22. 
8 Összefoglalóan: Veress E. i. m. 340. 
9 Veress E. falvakban 23-29%-ra becsüli az urbáriumokból kimaradt, de a dézsmajegyzékekben 

felvett személyek számát. Uo. 340. 
10 MOL E 156. U et С 22/21. 
11 Uo. 40/39. 
12 A legkülönbözőbb időkből származó urbáriumok is — ha összeírják egyáltalán a Belsővárost 

•— 60 körüli nem-uradalmi célra használt telket vesznek fel. 
13 A két rendkívüli forrás elemzésének tanulságai alapján már nem nevezném családfőnek, az 

adott esetben női családfőnek, hanem egyszerűen női telektulajdonosnak a Századokban jó néhány 
évvel ezelőtt megjelent tanulmányom főszereplőit. Ld. Századok 1989. 5-6.563. skk. 

14 Makkai László, A robotgazdálkodás kialakulása a sárospataki uradalomban. Agrártörténeti 
Szemle 1965. (Alább: Makkai 1965.) 441. skk. 

15 Az 1570-es urbáriumban (MOL E 156. U et С 95/22.) jegyezték fel a panaszokat. 
16 Az oklevél: Tiszáninneni Református Egyházkerület Levéltára (Alább: TiREL) А. I. 42. 
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17 A városkönyvben leírt eset: Protocollum Judicis Primarii et Senatus Oppidi Sáros Nagy 
Patak (Alább: Prot. A városkönyvnek három, összevissza vezetett kötete van, ezért a kötet- és a 
lapszámon kívül, kideríthető esetekben, a bejegyzés évét is megadom) II. 1. 1617. TiREL irregestrata. 

18 Prot. II. 9. 1576. 
19 Prot. I. 58. 1579. 
20 Uo. 187. 1612. 
2 1 Prot. II. 35. 1636. 
22 Uo. I. 1617. 
2 3 Rákócziék visszaélései: Prot. II. 2. 1618., Prot. III. 13-15. 1654., Uo. 24. 1666. 
24 Prot. II. 32. é. n. 
2 5 Uo. 130. 1626. 
26 Prot. I. 360. 1688. 
27 Prot. III. 74. 1703. szept. 3. 
2 8 Péter К. i. m. 592. 
29 A telekcsere Beolcheséknél az 1567-es és az 1570-es urbáriumok összehasonlításából derül 

ki: MOL E 156. 40/35 és Uo. 95/22. 
30 Sakosék esete az 1567-es urbáriumból: Uo. 40/35. 
3 1 Az urbáriumok és a dézsmajegyzékek összevetésének módszertanát Veress Éva dolgozta ki 

részletesen. Már többször idézett tanulmánya voltaképpen erre épül. 
32 A táblák Veress Éva módszerével a megadott évek összeírásai alapján készültek. Akkorból 

megvan a már többször hivatkozott 1567-es urbárium mellett mind 1567-ből, mind 1568-ból a bor-
dézsma jegyzéke: MOL E 159. Reg. dec. 1567/11 és 1568/11, valamint az 1568-as gabonadézsma 
jegyzéke: Uo. 1568/3, valamint a birtok átadásakor készített elszámolások: MOL E 210. Miscellaneae 
38. es. 114/a-c. A tárgyalt kor 16. századi részére vonatkozó elemzések szinte mindezekből készültek. 

3 3 Prot. I. 79. é. n. 
34 Az egyházmegyei jegyzőkönyv: Protocollum venerabilis tractus Zemplen (Alább: Prot. Zempl. 

Kiadásait nem használtam, mert szemelvényesek és a kiadók az elhagyott részeket nem jelzik.) 
TiREL irregestrata. Leva Demjénékről: 1/1. 34. 1640. 

3 5 Elhagyott szolgálók: Uo. 278 v. 1636., Uo. 340. 1636. 
36 MOL E 156. U et С 45/36. 
37 Körösy majorságát az 1570-es urbárium írta össze először. Ugyanebből az urbáriumból 

származik ennek a bekezdésnek a többi adata is: MOL E 156. U et С 95/22. 
3 8 Az akkori urbárium szerint. 
39 Az 1570-es urbárium feltűnően részletes. 
40 Az 1657-es urbárium: MOL E 156. U et С 41/3. 
41 Az akkori urbárium: Uo. 41/11. 
42 Az 1570-es urbárium szerint. 
4 3 Az akkori urbárium: Uo. 40/39. 
44 MOL E 159. Reg. dec. Irreg. 7/169. A-B. 
4 5 A Hécét az 1554-es urbáriumban nem is tüntették fel. 
46 Az 1567-es urbárium szerint. 
47 Az itteni iparosok lakta telekcsoportot először az 1631-es urbáriumban vették fel: MOL E 

156. U et С 40/39. 
4 8 A habánok ideköltöztetéséről: Román János, A habánok Sárospatakon. Sárospatak 1959. 
49 Az akkori urbárium szerint. 
50 Az 1704-es urbárium: MOL E 156. cs. 9. t. 5. 
51 A hécei református templomról szóló iratok kiadása: Adalékok Zemplén vármegye történe-

téhez (Alább: AZT) 4. 1898. 63. skk. 
52 Soklyossy már az 1554-es urbáriumban benne van mint „literátus" telektulajdonos, és az 

1570-es urbárium aláírásából derül ki, hogy akkor provizor volt. 
53 Debreczeni Tamásról: Makkal László, I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai. Bu-

dapest 1954.(Alább: Makkal 1954.) 668. 
54 Ez volt az 1570-es urbárium, amiben Soklyossy saját kezű szövegei is vannak. 
55 Klobusiczky András a kor szinte minden feldolgozásában szerepel. Tanulásáról I. Rákóczi 

György patronátusa alatt: MOL E 148. NRA 1773/15. 
56 MOL 254. Repr. No. 6. 1568. Az 1567-es urbárium nevezi udvarmesternek. 
57 Végh Ambrusról: Makkai 1965. 464. Özvegyét az 1554-es urbáriumban írták össze. 
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58 Prot. I. 136. 1618. 
59 Prot. II. 37. 1638. 
60 AZT 11. 1906. 341. 
61 Prot. I. 312. 1652. 
62 A jezsuitizmus történetében ismert Grueber Sárospatakon: Pro annuis residentiae Societatis 

Jesu Sárospatak (Alább: Pro annuis) 80-81. Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirattára AB 95. 
63 A birtok kamarai kézbe adásával kapcsolatos iratban: MOL E 156. Miscellaneae 38. es. 114/a. 1. 
fi4 MOL E 167. cs. 9. t. 5. 
65 A megnevezett patakiak beiratkozásai Wittenbergben Fraknói Vilmos, Magyarországi tanu-

lók a wittenbergi egyetemen. Budapest 1874. 305., 308., 316. 
66 Monos, illetve Molnosként említett családnak van telke az 1567-es urbárium szerint: MOL 

156. U et С 40/36. 
67 Az 163l-es urbárium: MOL E 156. U et С 40/39. 
68 Füsüs Miklós főbíró: Prot. I. 109. 
69 A Körösyek különböző névalakban 1568-tól követhetők az uradalmi iratokban. Körösy pro-

fesszor az 1704-es urbáriumban. 
70 A Kollégium anyakönyvébe tett bejegyzés szerint: Nomina in Schola Illustrissima Patakina 

Studiosorum 1. TiREL irregesztrata. 
77 A jezsuiták gazdálkodását, ami külön tanulmányt érdemelne, a Pro annuis bejegyzései írják le. 
72 MOL E 156. U et С 36/25. 
73 MOL E 156. U et С 2/34. 
74 Az Új utca párhuzamos házsorát már az 1570-es urbárium felsorolja. A mellékutcákról: Prot. 

I. 72. é. n. 
75 Az 1657-es urbárium szerint. 
76 A Kollégiumnak ekkor már mind a Felsőhóstátra, mind az Új utcára nyíló kapuit az iskola 

törvényei említik: Marton János, A sárospataki református főiskola története. Sárospatak 1931. 137. 
77 Az akkori urbáriumban. 
78 1648-ban az urbárium szerint 84 szolgálatmentes telektulajdonos élt az Új utcában 
79 Prot. I. 120. 1596. 
80 Gabriani István itteni házát az 1688-as urbárium tünteti fel. 
81 MOL E 254. Repr. No. 13. 1568. márc. 
82 A vár körüli urasági építkezésekről Déthsy Mihály publikált rendkívül sok tanulmányt. 

Hozzá képest újabban J. Dankó Katalin közöl ebben a tárgyban ugyancsak folyamatosan eredmé-
nyeket. 

83 A vári iparosműhelyekről: MOL E 156. U et С 41/1. 1639. 
84 Az ünnepségekről a Pro annuis és a jezsuiták História domus-a tájékoztat: Budapesti Egye-

temi Könyvtár Kézirattára AB 96. 
8 5 A romokban is gyönyörű vár leírása: MOL E 156. U et С 41/41. 1700 körül. 
86 Prot. I. 279-180. 1638. 
87 Az akkori urbárium szerint. 
8 8 Prot. I. 28. 
89 Uo. 96. 
90 Uo. 120. 
91 Uo. 217. 1621.. 314. 1655. 
92 Uo. 232. 1623. 
9 3 MOL E 197. 39. es. 1. f. 
94 Kiadása: AZT 13. 1907. 337. 
95 Ebben a két évben az urbáriumok — szokatlan eljárással — tartalmazzák az egyes telektu-

lajdonosok szőlőinek a számát is. 
96 Orosz István, A hegyaljai mezővárosok társadalma a XVII. században. Agrártörténeti Ta-

nulmányok. Szerk. Szabó I. Budapest 1960. foglalkozott az „extraneus"-ok problémájával, de pataki 
adatai nincsenek. 

97 Déthsy Mihály és Makkai László derítette fel az adataikat. 
98 A patakiak által használt szőlőhegyek neveit az 1567-es és az 1657-es urbáriumok sorolják fel. 
99 Az 1567-es adat az urbáriumból az 1632-es egy töredékes kimutatásból való. Utóbbi kiadása: 

Makkai 1954. 186. 
100 Balassa Iván, Tokaj-Hegyalja szőleje és bora. Budapest 1991. ad az egész vidékről áttekintést. 
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101 A hóstátok lakóinak hécei bortárolására abból lehet következtetni, hogy a dézsmajegyzékek 
tanúsága szerint egyes alsóhóstáti és felsőhóstáti telektulajdonosok a Hécén szolgáltatták be az 
urasági borjárandóságot. 

102 Prot. I. 217. 1621. 
103 Prot. I. 255. 1631. 
104 Uo. 222. 1621. 
105 Uo. 152. 
106 д rendkívül részletes összeírás az 1704-es urbárium. 
107 Prot. I. 109. 1614. 
108 A pincék szerkezete: Uo. 25. 1581., 255.1631., A kazamata: MOL E 210 Miscellaneae 114. 

No. 20. A Kollégiumé: Prot. Zemplen 1/3. 575. 1664. 
109 MOL E 156. Irreg. f. 7. 169/a. 
110 A tokaji hordóról — sok egymásnak ellentmondó állítás közül — Orosz Istvánét fogadtam 

el: i. m. 68. 
111 A forrás tinnáját 40 liternek, a köböljét 8 liternek számítottam. 
112 Egy Kazinczy Ferenctől származó, képtelen legenda szerint Szepsi Laczkó Máté prédikátor 

„találta fel" az aszűbort. 
113 MOL E 217. Miscellaneae 114. No. 71. 1697. 
114 A tállyai vincellér számadása: Uo. 114. No. 71. 
115 Balassa Iván szerint az október 28-án kezdett, tehát tényleg november elején folyt szüret-

nek középkori előzményei vannak, i. m. 372. 
116 A dézsma sürgős beszolgáltatásának szokása: Prot. I. 511. 1726., Prot. III. 433. 1651. 
117 A hegyaljai névanyagot N. Kiss István rendkívül terjedelmes névsora alapján tekintettem 

át: A mezőgazdasági termelő népesség fluktuációja és extraneus birtoklás a Hegyalján a XVI. század 
második felében. Jobbágytelek és parasztság az örökös jobbágyság kialakulásának korszakában. 
Szerk. Makkai L. Budapest 1966. 114-282. 

118 A dézsmajegyzék szerint. 
119 MOL E 148. NRA 295/41. 
120 A szabad szőlők eltérő becslése: Orosz István i. m. 68. és Péter Katalin, Szabad és dézsmás 

szőlők Zemplén megyében a 17. század végén. Agrártörténeti Szemle 1964. 186. 
121 Az adatok az említés sorrendjében: Prot. I. 26., Uo. 224., Uo. 244., Uo. 267. 
122 A magas árak az említés sorrendjében: Prot. III. 8., Prot. I. 270., Uo. 234-235. 
123 A dézsmajegyzék szerint: MOL E 156. U et С Irreg. f. 7. No. 169/b. 
124 Az 1570-es évek elejére vonatkozó adatok: N. Kiss István i. m. 129-139. és Veress Éva i. 

m. 340. 
125 A Báthory Zsófia által elvett földekről az 1657-es urbárium példányára vezettek rá 1689-

ben adatokat. 
126 Prot. III. 25. 1666. 
127 Az 1711-es urbárium a jezsuiták házairól: „sunt adempti. MOL E 147. Acta radicalia 22. 

cs. 57. f. No. 88. 
128 Uradalmi irtásról tud Patakon az 1676-os urbárium. 
129 MOL E 254 Décréta cameralia No. 17. 1568. 
130 A tábla az első rovatban jelzett éveknek megfelelő urbáriumok és dézsmajegyzékek alapján 

készült. A sorszám a nevek sorrend szerinti helyét mutatja a különböző iratokban. Ha a névírás 
nem változott, az első adat után csak a kezdőbetűt tüntettem fel. Kérdőjel ott van, ahol a személyt 
vagy a családot nem lehet biztosan azonosítani. Az azonosításnál Veress Éva módszerét követtem. 

131 A szabók céhéről az első adat egy pecsétlenyomat: Németh Gábor, Sárospataki céhszerve-
zetek és céhfiliációk a Hegyalja társadalmában. Herman Ottó Műzeum Évkönyvei 1988. 295. 

132 A szabók dátum nélkül fennmaradt céhszabályzatát Soklyossy András erősítette meg, aki 
1567-1570 tájt volt provizor (Ld. 51. j.). A szövegből kitűnik, hogy a céh akkor már működött. Az 
oklevél 1707-es átiratban maradt fenn: TiREL A. II. 347. A csizmadiák az 1564 és 1576 között 
uralkodó I. Miksától megerősített céhlevele 1657-es átiratban maradt fenn: Uo. A. II. 113. A gomb-
kötőké 1709-es átirat, de a szöveg kamarai igazgatásra utal, tehát ugyancsak 1568 körüli: Uo. A. 
III. 386. A kovácsok céhe 1576-ban már létezett: Prot I. 15. 1576. A vargák céhe: Prot. I. 88. 1588. 
Az átírásokban fennmaradt oklevelek sok kutatót megzavartak. 
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133 A már működő csizmadiacéh 1598-ban átvette a kassai magyar csizmadiák szabályzatát: 
TiREL A. I. 67. Van egy sokszor idézett, későbbi átirata is; annak az 1639-es dátumára szoktak 
mint a pataki csizmadiacéh megalakulásának időpontjára hivatkozni. 

134 A 16. század vége után alakult céhekkel sokat foglalkozott Román János. Összefoglalása: 
Zemplén megye falusi és mezővárosi iparának termelési viszonyai a XVI-XVII. században. A Mak-
kai László által szerkesztett, többször idézett kötetben. Nem említi azonban a Prot. II. 26. 1621-ben 
feltüntetett mészároscéhet és az 1657-es urbáriumban céhmesterrel felsorolt ácsokat. 

135 A céhmesterek esküje: Prot. II. 129. 1623., az uradalmi tisztviselőké: Uo. 130. 
136 A malomkőbányászathoz kapcsolódó jogokról tanúskodó ügy: Prot. I. 262. 
137 A malomkőbányászok jogai, illetve kötelességei körüli vitákat az 163 l-es urbáriumtól kezd-

ve lehet követni. 
138 Az uradalom raktárkészletéről: MOL E 156. U et С 41/1. 1639. 
139 A jutalmazásról: MOL E 148. 295/41. 1565. 
140 A privilégium kiadása: AZT 7. 1902. 88. 
141 Ezek a leírások az itt csak évvel meghatározott, de feljebb sokszor hivatkozott urbáriu-

mokból, illetve dézsmajegyzékekből állnak össze. 
142 Az 1632-es urbárium írja le, 
143 A rekeszek őrzésének kötelezettségét több urbárium is említi. 
144 A gyalomalja legrészletesebben az 1632-es urbáriumban van leírva. 
145 A járandóságokat az 1648-as urbárium említi először. 
146 Az 1554-es urbárium alapján csináltam az összehasonlítást. 
147 Az akkori urbárium szerint 
148 Prot I. 225. 1622., Uo. 225. 1623. 
149 Prot. I. 92. 
150 Dobó végrendeletének kiadása: Radvánszky Béla, Magyar családélet és háztartás III. Bu-

dapest 1979. 192. skk. 
151 Prot. II. 38. 1638. 
152 A lengyel órásmester: Prot. I. 365. 1690. 
153 Az urasági napszámot az 1567-es urbárium írja le. 
154 A Patakon varrt ruhákat az itteni szabók árszabása írja le: Prot. II. 15. é. n. 
155 A halászok eltávozásáról aratás idejére: az 1657-es, majd a későbbi urbáriumok. 
156 A mészárosok számáról visszamenőleg is tájékoztat az 1704-es urbárium. 
157 A gyakorlat leírása MOL E 147. Acta radicalia 22. cs. f. 57. No. 73. 
158 Prot. II. 1. 1618., Uo. 343. 1668. 
159 Görög kereskedőkről a piactéren az 1704-es urbárium szól. 
160 Prot. II. 10. 1576. 
161 Sakosék adatai a megfelelő urbáriumokból vannak. Mentesítésük: MOL E 197. Rákócz-

Trautson 39. cs. 1. f. 
162 rot.. 55. 1579. 
163 Uo. 64. 1580. 
164 Uo. 76. 1586. 
165 Uo. 158. 1607., Uo. 114. 1619. 
166 Uo. 246-247. 
167 Uo. 216. 1621., Uo. 329. 1664. 
168 Ügyletek 1585 és 1587 között: Prot. I. 74-82., 1603-1605 között: Uo. 146-154., 206-253. 
169 MOL E 147. NRA 295/41. 1561., 1562. 
170 Prot. III. 404. 1649. 
171 MOL E 197. Rákóczi-Trautson 39. cs. 1. f. 1627. 
172 Prot. I. 357. 1687. 
173 Lelkészek jövedelme: Liber redituum 29-30. TiREL irregestrata, Prot. I. 238-239. 
174 Rákóczy közismert kártérítésfizetéséről pataki forrás: TiREL A. II. 250. 
175 A Kollégium anyakönyvébeOd. 69. j.) tett bejegyzések. 
176 В axa és Kazinczy megjutalmazása: MOL E 147. NRA 1773/15. 1645., Kiadott forrás róluk: 

AZT 7. 1902. 1679., Baxa házvásárlása: Prot I. 294. 1646. Más ingatlanai: Uo. 298., 302. é. n. MOL 
E 147 NRA 772/40. Kazinczy Péter telkei az 1676-os urbáriumban. 

177 Báthory Zsófia sok adománylevele kiadva: AZT 7. 1902. Körösy pénzeinél: TiREL Kt. 113., 
MOL E 147. NRA 905/37. 1700. MOL E 197. Rákóczi-Trautson 39. cs. 2. f. 
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178 Prot. I. 307. 
179 Kádasnérói az urbáriumokon kívül már említett végrendelete: Prot. I. 120. 1596. 
180 Prot. I. 359. 1688. 
181 Antal Istvánt az 1704-es urbárium említi. 
182 д p r o annuis ós a Diarium residentiae (ld. 61., 85. j.). 
183 Ugyancsak a fent elemzett 1704-es urbáriumból származó adatok. 
184 Prot. I. 375. 1697. 
185 Serer Mihályról és Srajfogel Rozina, majd lányuk ügyleteiről Patakon, időrendben: Prot. 
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Katalin Péter 

SOCIÉTÉ ET ÉCONOMIE À L'ÉPOQUE PRÉMODERNE DE SÁROSPATAK 
La résistance passive des habitants de Patak 

(Résumé) 

On peut bien constater, grâce aux donnés de source très favorables, qu'à Sárospatak au tour 
des 16-17es siècles ce n'était qu'un fragment de la population qui avait du terrain. 

Les arpentages fait par les seigneurs (nommés en général urbárium) ont registres ces prop-
riétaires du terrain et c'étaient eux qui devaient supporter les redevances (des serfs), organiser 
l'engagement des obligations. On a l'habitude de supposer que la population sans terre végétait dans 
la pauvresse dans l'état de l'assujettissement total. Par contre à Sárospatak éclate que même les 
habitants les plus riches de la bourgade avaient pu vivre dans les terrains des autres. Eux et des 
autres habitants sans terre ont réussi d'être libérés de la dépendance personnelle. En sens de 
l'histoire sociale ce n'était pas une couche homogène, parmi eux étaient des commerçants riches et 
des veufs vivants dans la maison des autres. Leur caractéristique commune était l'indépendance 
personnelle et la possession d'un ménage autonome. 

En plus, hors de ce fait évident, on peut constater que même les propriétaires de terrain 
voulaient organiser une économie qui ne soit strictement liée au terrain. La plupart des propriétaires 
entretenait des organisations économiques d'une structure compliquée. Ayant des terrains ils avaient 
des vignobles en plusieures parcelles et des champs indépendants des terrains. C'était une petite 
partie des propriétaires qui exploitait uniquement son terrain. И y avait aussi un effort de créer une 
existence sans dépendance personnelle et du terrain, que montre l'activité croissante de l'artisanat 
faite par certains habitants de Sárospatak. La base de cette activité était la demande des produits 
convenables, laquelle demande pour l'industriel apportait une possibilité individuelle. 

SOCIETY AND ECONOMY AT EARLY MODERN SÁROSPATAK. 
The Silent Resistance of the Inhabitants 

by Péter Katalin 
Summary 

On the basis of a very abundant source material it can be established that only a small portion 
of the population of Sárospatak owned plots at the turn of the 16th and 17th centuries. 

The surveys prepared by landlords, the so-called urbaria, enumerate the plot-owners, since 
they had to do services as serfs to the landlords or organize the fulfilment of these services. Those 
who had no plots are generally thought to have been the poorest and totally defenceless. 

At Sárospatak, however, even some of the wealthiest inhabitants lived on plots owned by 
others. They and the less well-to-do landless people had managed to get rid of personal subjection 
to the landlord. They did not form a unified layer of society. Rich merchants and widows living with 
others were equally among them. They all were independent and had a household of their own. 

Another interesting feature of the day was that plotowners also tried to organize their agri-
cultural activities outside their plots. Most of them maintained complicated agricultural complexes. 
They often had vineyards at sevaral places and arable lands also not necessarily belonging to the 
plot itself. Only a small minority lived exclusively off the plots they owned. 

Some inhabitants of Patak tried to get rid of personal bondage by becoming artisans. There 
was a great demand for their products on the one hand, and this kind of activity ensured possibility 
for individual success for the artisans on the other. 
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A Romanov-konszolidáció kezdetei 

A zemszkij szoborok kora 

Oroszország igazából nem tudta kiheverni az opricsnyina pusztításait, túl 
korán törtek rá a „zavaros évek", amelyek talán csak a tatárjáráshoz hasonlítható 
katasztrofális következményekkel jártak. A diadalmas moszkvai cárság, amely oly 
magabiztosan tört előre az ősi földek visszahódításában, s amely az állandó véde-
kezésből már régóta többfrontos támadásba, hódításba ment át, JH312 végén a 
másfélszáz év előtti területére szorult vissza. A svédekhez került NovgoTöcbés— 
környéke^ valaminf á Néva-környéki balti-tengeri partszakasz, beleértve ~a~ Finn-~~ 
öböl néhány ősi orosz települését is. Ezzel egyidőben a Lengyel Litván Királyság 
visszafoglalta Szmolenszket és az egész szeverszki területet. Az országot idegen 
martalócok és kozák hordák egyként pusztították, rabló hadjárataikkal megza-
varva a nem sok háborút látott orosz Észak életét is. A lengyelek kiverése u tán 
még évekig tartott a hadiállapot, az ország gyakorlatilag egybefüggő csatatérré 
vált. A permanens harcot választó kozákok messze délre eljutottak, egy időre még 
Asztrahanyt is hatalmába kerítette a második álcár özvegyével és csecsemő fiával 
összeszövetkező Zaruckij atamán.2 

Az évtizedes belháború óriási méreteket öltő belső népmozgást eredménye-
zett. A parasztok nagy tömegei választották a szabad kozákok életét, vagy ván-
doroltak még távolabbra, Szibériába. A centrális területek legalább 60%-a pusz-
tásodott el, sőt, néhány térségben még ennél is riasztóbb a kép; a rjazanyi kerü-
letben pl. a pusztává vált földek huszonkétezer haladták meg a szántóföldeket. 
Egy parasztudvarra átlagban alig öt gyeszjatyina megművelt föld jut, ami legfel-
jebb a fele az előző századi birtoknak. Hasonló helyzetben vannak a szolgáló ne-
mesek is. Egy pomesztyebirtok nagysága nem több 150 gyeszjatyinánál, s körze-
tenként jó, ha a tizedén folyik termelőmunka. A hadsereg romokban, hiszen ilyen 
körülmények között a katonáskodó földesúr nem tudja, de nem is akarja hadra-
foghatása feltételeit biztosítani, elmegy inkább holopként egy nagyúr vagy egy 
kolostor szolgálatába.3 

Cár nincs, a bojár duma nem funkcionál, a helyi közigazgatás 16. század 
közepi, opricsnyina u tán is megmaradt, reformját semmissé teszik a háborús ál-
lapotok. A helyi választott tisztségviselők kompetenciáját fokozatosan megnyir-
bálják, majd engedelmes végrehajtói lesznek a helytartók helyébe lépő vajdáknak, 
akik egy-egy térség teljhatalmú uraivá válnak, soha addig nem tapasztalt mértékű 



8 5 8 SZVÁK GYULA 

I hatalommal a kezükben, és visszaélésekkel hivatalukban. Olybá tűnik, hogy Oroszor-
szág minden tekintetben visszazuhant a IV Iván, sőt a nagyapja előtti szintre. 

Az egész társadalmat szétziláló anarchián úrrálévő rend letéteményese a cár, 
ezért az össznépi óhajt megtestesítő konszolidáció első lépése a cárválasztás volt. 
Viszonylag gyorsan, az „egész ország" véleményét kikérve, de a kozákok kierő-
szakolására megválasztottak egy tizenhét éves fiút, Mihail Fjodorovics Romano-
vot, akinek eleinte egy porcikája sem kívánta ezt a nagy tisztességet. De mindén 
mellette szólt. Orosz volt, apai ágon IV Iván első feleségének rokona, egy siheder, 
akinek személyétől, de még családjától sem kellett a hatalomra ácsingózó csopor-
toknak tartaniuk, hiszen apja, Filaret — a II. Ál-Dmitrij által kinevezett — pát-
riárka éppen lengyel fogságban ült. 

Mihail Romanovot a második népfelkelés vezetői, mint ideiglenes végrehajtó 
hatalom által összehívott országos gyűlés (zemszkij szobor j választotta meg, amely 
népfelkelés ezzel az aktussal mintegy átadta a hatalmat a cárnak, de még inkább 
az őt megválasztó országos gyűlésnek. Ezzel látszólag az előző évek széles társa-
dalmi bázison nyugvó hatalmi gyakorlatát reprodukálták, tudniillik az országos 
gyűlés képviselete a lehető legteljesebb volt, hiszen még a parasztok is delegáltak 
választókat. Valójában azonban már a koronázást követően átkerült a politikai 
döntések joga a bojár dumába, és az új cár közvetlen hozzátartozóinak kezébeTA 
serdületlen uralkodók esetében szokásos helyzettel van dolgunk: a fiatalember 
helyett az anya dönt a bojár dumával kiegyezve. A biztonság kedvéért a legfon-
tosabb hivatalokat a cári rokonokra bízzák, akik jelentős földadományokban is 
részesülnek. Különösen nagy osztogatás kezdődik ezekben az években: a központi 
területekről gyakorlatilag eltűnnek az udvari és fekete földek. E jelenség nem 
csupán az űj uralkodói család mohóságát bizonyítja, de politikai bázisa kiszélesí-
tésének szándékát is. Megkezdődik egy új emberekből rekrutálódó arisztokrácia 
kialakítása, amely már nem származása, hanem a cári kegy alapján számíthat az 
előkelő pozíciókra. És mivel az uralkodó igazán bőviben csak a dumai helyeknek 
van, a bojár duma létszáma látványosan megszaporodik. Az anarchisztikus_ álla-
potok és az egyelőre még gyengécske legitimáció miatt azonban a zemszkij szobor 
szintén gyakorlatilag permanensen ülésezik, tehát a duma mintegy megosztja a 
hatalmat egy tágabb társadalmi képviseleten nyugvó szervvel.4 

A zemszkij szoborok az orosz politikai élet sajátos képződményei. A törté-
nészek véleménye megoszlik arról, hogy melyik gyűlést lehet az első igazi országos 
gyűlésnek tekinteni, s hogy egyáltalán hány volt belőlük a 16. században.5 A 
legnagyobb egyetértés az 1566-os tanácskozást illetően van, amelyet még legfel-
jebb egy-két hasonló követett a 16. században. A zemszkij szoborok száma és 
jelentősége igazából a 17. században, s azon belül is, Mihail cár uralkodásának 
első évtizedében nőtt meg. Az 1613-as cárválasztó gyűlés egyébként a zemszkij 
szoborok történetének legszélesebb képviseletén alapuló tanácskozása, soha ké-
sőbb a parasztok és az egyszerű papság nem küldött embereket Moszkvába. A 
delegálásnak egyébként sem alakultak ki változatlan szokásai, hagyományai. Né-
hány esetben pl. a vidéki szolgáló nemesség szabályos jelölő gyűléseken választotta 
ki képviselőit, máskor azonban, az idő sürgetése miatt, csak a fővárosban szolgá-
latot tevők képviselték ezt a társadalmi réteget. Megint máskor egyáltalán nem 
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hívták meg őket, ami a városi lakosság, a kereskedők esetében még gyakrabban 
előfordult. A zemszkij szobornak tehát nem volt állandó az összetétele, az egyes 
társadalmi csoportok részvételét a cár, és gyakran a napirendre kerülő kérdések 
döntötték el. A zemszkij szoborok ezért igen gyakran nem képviseleti, hanem 
„tematikus" jellegűek voltak, s csak az adott kérdéskörben érdekelt rétegek de-
legáltjait hívták meg. Ennek megfelelően, ezek az országos gyűlések — ritka ki-
vételtől, pl. az 1613-astól eltekintve — nem döntéshozó, hanem inkább tanácskozó, 
tanácsadó fórumok voltak, amelyeken az elhangzó vélemények semmire sem kö-
telezték a végrehajtó hatalmat. Amint arra sincsenek adataink, hogy a választott 
képviselőket a választók bármiféle olyan instrukciókkal látták volna el, amelyek 
meghatározták volna a gyűléseken játszott szerepüket. A meghívottak a főváros-
ban való ülésezést valójában valamiféle olyan szolgálatnak tekintették, mint a 
katonáskodást, ezért vonakodva tettek eleget alattvalói kötelességüknek. 

A 17. századi másfél tucat zemszkij szoborból mintegy tíz Mihail alatt ülé-
sezett. Ez részint a cári hatalom viszonylagos erőtlenségét mutat ta , s ettől elvá-
laszthatatlanul, a politikai viszonyok kuszaságát. 1619-ben ugyan visszatér a fog-
ságból Filaret, a cár apja, s ez az esemény jelentősen megszilárdítja a személyi 
hatalmat. Tulajdonképpen egy duális hatalom jön létre a cárfiű és a pátriárka-apa 
között, amelyben az egyházfőnek meglehetősen kiterjedt világi jogosítványai vol-
tak; fiával együtt használhatta pl. a „nagy uralkodó" címet, s a cári családban 
családfői tekintélye elvitathatatlan volt. Országos gyűléseket azonban ő is össze-
hívatott, elsősorban az ország közállapotának hitelesebb megismerése céljából. 
Ezzel a zemszkij szoborok funkciója jelentős metamorfózison megy keresztül, 
egyre inkább a központi hatalom szolgálattevőjévé válik, miközben a résztvevők 
köre is mindjobban szűkül, majd nagyon hosszű ideig egyáltalán nem hívják össze. 
A korabeli orosz viszonyok között a legszélesebb nyilvánosságot megtestesítő, és 
lehetőségeiben a legfontosabb politikai döntéseket befolyásolni, valamint egy kor-
látozott társadalmi kontrollt gyakorolni hivatott intézmény így válik végül auto-
krácia-konform intézménnyé. Lényegét tekintve ugyan már eredetileg is külön-
bözött a nyugati monarchiák valóságos jogokkal felruházott rendi-képviseleti or-
szággyűléseitől és parlamentjeitől, de ez alatt a néhány év alatt teljesen belesimul 
az újjászerveződő totális állam gépezetébe. 

A szolgáló nemesség térnyerése 

Filaret hazaérkezte után a cári hatalom tekintélye elvileg ismét csorbítatlan. 
A korabeli viszonyok között ez a szükséges, de messze nem elégséges alapja a 
belső rendteremtésnek. Ha valamiben, akkor ebben teljes volt a megegyezés az 
egész társadalomban, ezért az új hatalomnak nem kellett érdemleges ellenzékkel 
számolnia. Zokszó nélkül tűrték, hogy a kormány rendkívüli adók sorát zúdítja 
rájuk - rendszeres jelleggel. A cári kincstár üresen kongott, ezért a legdrasztiku-
sabb eszközökhöz nyúltak: vagyonötödöt vetettek ki, először még 1612-ben, majd 
évente, egészen 1619-ig. Az ötöd valójában a harmad és a tized között ingadozott, 
s először csak a városlakóktól szedték be, ráadásul az sem teljesen világos, hogy 
a teljes vagyont sarcolták-e meg, vagy csak az ingóságokat, mindenesetre ez olyan 
terhet jelentett, amelyet csak a rendkívüli állapot indokolt. A kormányzat igye-
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kezett ugyanakkor a „normális" viszonyokra is új adónemeket bevezetni vagy 
elterjeszteni. A század első felében az általános tendencia az egyenes adók növelése 
volt. Mihail cár uralkodásának első éveiben válik általánossá a korábban regio-
nálisan kivetett postaszolgálati adó, a fogolypénzek adója, és a sztrelec- vagy ko-
zákpénz. Ezeket az adókat területi mértékegység, az ún. ekealj szerint vetették 
ki. A század elején a magánfóldesúri joghatóság alatt élő parasztok állami adója 
évi 14 rubel körül mozgott, amit az udvari és „fekete" parasztoké többszörösen 
meghaladott.6 

E számok azonban sok tekintetben fiktív számok, ugyanis a lakosság minden 
eszközt megragadott az adófizetési kötelezettség alóli kibújásra. Tömegesen szök-
tek vagy vándoroltak el, mások állami adó fizetésére nem kötelezett holopnäk 
álltak egy-egy nagybirtokoshoz, megint más családok inkább összeköltöztek, s így 
csökkentették az egységnyi földterületre eső adót. A kormányzat gyakorlatilag 
tehetetlen, időről-időre összeírja az adóköteles népességet, hogy rögzítse az adó-
zókat és a kötelezettségeiket, de a lakosság leleményesebbnek bizonyul. 

A laza adómorál, persze, nem egyszerűen csak a kincstár érdekeit sérti. A 
földművelő lakosság elbujdokolása valójában a szolgáló nemesek derékhadát érinti 
a legkellemetlenebbül. Nem számít ritkaságnak az országban az olyan kerület, 
ahol a szolgáló nemesek 15%-a földtelen, s további harmada egy paraszti udvart 
birtokol. A novgorodi földeken még ennél is drámaibb a kép: a 15. század végi 
közel 40%-nyi kis- és középbirtokos aránya 85%-ra nő. Nem érthetetlen tehát , ha 
a katonáskodó földesűr nem tud eleget tenni alapvető kötelezettségének, a 15 
paraszt utáni lovas katona-állításnak, hiszen egy fegyveres eltartása valójában 
ötven földművelő munkáját feltételezné.7 

A moszkvai kormányzat a „zavaros" időszak utáni években egy ördögi körbe 
került. A nagyarányú pusztásodás miatt a föld értékét vesztette, a szolgáló ne-
messég a pénzben kapott adományokra áhítozott. Ezért növelik az állami adókat, 
ami ellen a parasztság ismételt elmeneküléssel védekezik. A végeredmény: az adófi-
zetők száma is, a megművelt földterület mennyisége is csökken. Új megoldás u tán 
kell nézni, s ennek kihatásai alapjaiban meghatározzák az orosz társadalom képét. 

Az orosz kis- és középbirtokosoknak régi vágya volt parasztjaik földhözkö-
tése. Borisz Godunov kormányzása alatt érvényesült is e törekvésük, ám a „za-
varos" évek földcsuszamlásszerű társadalmi mozgásai elsöpörték a „tiltott évek" 
gyakorlatát. Az állam azonban partnerük lett ebbeli szándékukban, s a maga 
területén, a kincstári és udvari földeken már a 17. század elején is érvényesült e 
kötöttség. A világi és egyházi földeken azonban bonyolultabb volt a helyzet, u-
gyanis a nagybirtokosok ellenérdekelteknek számítottak, hiszen a népesség-csök-
kenés időszakában elcsábítgatták a kisbirtokosok földjeiről a munkaerőt. Elsősor-
ban a szegényebb földesurak érdekeit szolgálták a 17. században többször módo-
sított rendeletek a szökött parasztok felkutatásáról. Az eredetileg öt évben meg-
szabott határidő 1641-re 10, illetve 15 évre tolódik ki, majd 1646-ban gyakorlatilag 
időhatár nélkül visszatoloncolhatok lettek az 1620-as, illetve 1646-os összeírások 
alapján a szökött parasztok.8 Ezen, az orosz parasztság szempontjából sorsdöntő, 
változások alapját az időközben a gazdaságban végbement folyamatok vetették 
meg. Az egyetemleges pusztulás időszakában ugyanis a földművelők nem nélkü-
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lözhették a földesúri kölcsönöket gazdaságuk újraindításához vagy egy új gazdaság 
megszervezéséhez. E pénz- és anyagi eszközök fejében természetszerűleg vállalták 
a szabad költözés tilalmát, szerződésekben kötelezték el magukat örök időkre 
u ruk mellett. Az állam kodifikációs tevékenysége csak követi és rögzíti ezt a gya-
korlatot 1649-ben. 

Ezzel párhuzamos, és a szolgáló nemesi osztály számára hasonló jelentőségű, 
módosulások történnek a pomesztyék jogállásában is. A század közepére a votcsina 
és a pomesztye közötti egyre több különbség tűnik el. így pl. a pénzszűke gyakran 
kiköveteli a pomesztyék örökbirtokként történő eladását. Lehetőség nyílott ugyan-
akkor korlátozott mértékben a pomesztyék cseréjére, ami igen gyakran valójában 
burkolt adás-vételt jelentett. De, ami talán a leglényegesebb: a pomesztye de facto 
örökíthetővé vált. Ezzel az addig egymástól jelentősen eltérő tulajdonformák egy-
ségesülése út ján érdemi előrelépés történt: a földesúri osztály privilégiumai ko-
moly mértékben kiteljesedtek.9 

Ennyi tellett az első Romanov uralkodásától. Pontosabban, nem is annyira 
Mihail Fjodorovicsot magát minősítik ezek a történések, hiszen a személyéhez 
közvetlenül köthető legkreatívabb tet t a kerti rózsák meghonosítása orosz földön. 
De a rokoni és bojár kormányzat sem nagyon dicsekedhetett, hiszen éppen csak 
a legszükségesebb önvédelmi feladatokat oldották meg, egy sor pillanat diktálta, 
ad hoc jellegű intézkedéssel, a tűzoltás módszerével. Az orosz állam előtt álló 
legfontosabb tennivaló, az elvesztett területek visszaszerzése meghaladta erőiket. 
A svédektől ugyan visszakapták Novgorodot, a lengyelektől azonban semmit, bár 
többször is megkísérelték Szmolenszket bevenni. A vége mindig megalázó vereség 
lett, 1633-ban olyan súlyos volt a kudarc, hogy az egykori szmolenszki hőst, Sein 
vajdát a vereség miatt kivégezték. Ráadásul, a belpolitika sem volt sikerágazatnak 
minősíthető. Amikor a doni kozákok egy rajtaütéssel elfoglalták Azovot a törö-
köktől, majd megtartásához az orosz államtól kértek segítséget,10 1642-ben ismét 
összeült a zemszkij szobor, hogy megtárgyalja a segítségnyújtás kérdését. A kül-
döttek ennek kapcsán olyan panaszáradatot zúdítanak a cárra, hogy az ország 
urai számára világossá vált; szerencsésebb lenne előbb a saját portájuk előtt se-
perniük. Három évvel később aztán Mihail Romanov örökre eltávozott. A konszoli-
dáció tartós eredményeit immár fiától, Alekszej Mihajlovicstól várta a társadalom. 

Kiadások és bevételek 

A hadsereg 

A „zavaros" időszak gyászos külpolitikai végeredménye és az azt követő 
katonai vereségek eleg egyértelművé tették, hogy a kudarcok alapvető oka a ne-
mesi felkelésen nyugvó hadviselés csődje. Az orosz kormányzat ezt nem könnyen 
látta be, hiszen egy eladdig jól bevált, szilárd katonai-társadalmi s t ruktúrá t kér-
dőjelezett meg. Ezért is próbálják minden erővel „helyzetbe hozni" a katonáskodó 
földesurakat, hiszen ők más oldalról az autokrácia társadalmi bázisai is. Ezek az 
erőfeszítések azonban nem hozták meg az áhított háborús győzelmeket, ezért 
megkezdődött a hadszervezet lassú átalakítása - még Mihail uralkodása idején. 
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Az orosz haderő — nem számítva a tatár és egyéb keleti segédcsapatokat 
— 1631-ben kb. .70 ÇLQ0 főt számlált. Döntő többségét a szolgáló nemesek tet ték 
ki, hadba vonuló fegyveres szolgáikkal együtt. Elrettentő erejét inkább nagy tö-
mege és rendkívüli tarkasága okozta, ugyanis ez a vegyes társaság nem volt had-
rendbe állítható, a korszerű harcmodort nem ismerte, fegyverzete elavult volt. 
Eleinte azzal igyekeztek feljavítani, hogy külföldi zsoldosokat fogadtak fel, akikből 
nem volt hiány a harmincéves háború idején Európa hadszínterein. Az 1630-as 
évek legelejétől kezdve azonban komolyabb újításokra is sor kerül. Korszerűsítik 
a tüzérséget, nő a lőfegyverrel ellátott gyalogság létszáma és jelentősége. És, ami 
a legfontosabb, megszerveződik néhány, külföldi tiszt által parancsnokolt, ún. „i-
degen mintájú" ezred, amely már a modern hadászat és szigorú regula elvei a-
lapján működik. Az elkövetkező évtizedekben ezek az ezredek egyre jobban elter-
jednek, s túlsúlyba kerülnek. 

Az 1681^es hadsereg-lista 164 000 katonát tartalmaz. Ez, azon kívül, hogy 
több, mint két és félszerese a félévszázad előttinek, összetételében döntően eltér 
tőle. A hagyományos struktúrát képviselő moszkvai szolgálók már csak két és 
félezer fővel, meg a kb. 22 ezres kisegítő szolganéppel képviseltetik magukat. A 
tradicionális hadrendben mindösszesen 13 ezer szolgáló nemest találunk, míg a 
hadsereg zömét a 63 ú j típusú ezredbe szervezett 90 ezer katona alkotja. Ezek 
élén — három kivétellel — külföldi tisztek állnak, míg a katonák többsége elsze-
gényedett birtokos és sorozott paraszt volt, akik zsoldot és ellátást kaptak. Ez a 
hadsereg már reguláris, de állandónak nem nevezhető, hiszen a hadjárat végez-
tével, a tisztek kivételével, minden katona hazatért családjához.11 

Adók, vámok, monopóliumok 

A háborúhoz és a hadsereghez, természetesen, pénz kell, ezt Montecuccoli 
korának oroszai is jól tudták, ezért találtak ki új adókat, és növelték a régieket. 
A beinduló hadsereg-reformmal azonban csakhamar világossá vált, hogy a hirtelen 
megnőtt költségeket a 17. század első felében próbált módokon nem tudják fe-
dezni. Új, bőségesebb bevételi források után kellett nézni, ami kikövetelte a gaz-
daságpolitika, és azon belül is elsősorban az államháztartás átalakítását. 

A 17. század második felének meghatározó fejleménye, hogy a korábban 
túlsúlyban lévő egyenes adók háttérbe szorulnak a közvetett adók mögött. Ennek 
az volt a fő oka, hogy a hagyományok és az adózó lakosság terhelhetősége erősen 
leszűkítette az adóbevétel növelési lehetőségeket. A kormányzat ugyan mindennel 
megpróbálkozott és alig-alig válogatott az eszközökben. Amíg eljutott arra a fel-
ismerésre, hogy a gazdaság nagy jövedelemtartalmú ágazatait is fokozottan meg-
sarcolja, s ezt több-kevesebb tudatossággal, mint egy gazdaságpolitikai fegyvert 
használja, addig egészen primitív módszereket is bevetett. A pénzrontás pl. évti-
zedekig bevett gyakorlatnak számított. A 16. század első harmadától az orosz 
pénzrendszer alapja az ún. kis grivna volt, ami 204 756 gramm ezüstöt testesített 
meg, s amelyből egészen 1610-ig 300, darabonként 0,68 g súlyú kopejkát vertek. 
1610-ben azonban ugyanennyi ezüstből 400 érmét készítettek, majd 1626-ban 
425-öt, és további szűk évtizedet követően egy kopejka súlya már csak 0,45 gramm 
ezüstöt tartalmaz. De extraprofithoz jutott a kincstár a külföldi Joachim-tallérok-
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ból is, ugyanis ezeket beolvasztották és 40-50%-kal nagyobb névértékű kopejkát 
vertek belőle.12 

Ez mind semmi volt azonban ahhoz képest, amire az éppen aktuális lengyel 
háborúra készülődő kormányzat szánta el magát 1654-ben. Az ezüstalapú pénzről 
á t tér t a rézpénzre, és tömeges mennyiséget zúdított az országra. E pénzreform 
teljesen szétzilálta a gazdaságot, és óriási méretű társadalmi ellenállásba torkol-
lott. Erre a későbbiekben még kitérünk, most csupán arra utalunk, hogy az ál-
lamnak 1654 és 1656 között a rézpénz veretésből gigantikus nagyságú jövedelme 
származott. Egy font (409 512 g), 12 kopejka piaci értékű rézből 10 rubel névér-
tékű pénz csináltak, ami — a munkabéreket nem számítva — mintegy nyolcezer 
százalékos haszonkulcsot tartalmaz. Ez több, mint kétszerese volt az orosz állam 
ekkortájt évi kétmillió rubel körüli teljes évi költségvetésének.13 

Jóval elegánsabb, hasonlóképpen tradicionális, és nem kevés fiskális lele-
ményre lehetőséget adó bevételi források voltak a^ vámok. Amíg az áru elért a 
fogyasztójához, legalább negyvenféle jogcímen terhelték meg illetékekkel, s ezen 
ú t végén akár a duplájára is emelkedhetett az ára. Útadót, fejadót, hídpénzt, 
sorvámot, állatvámot, nyolcadvámot, raktárdíjat, elárusítási helypénzt, mérleg-
használati díjat stb. kellett a kereskedőnek fizetnie, de pénz jár t a különféle en-
gedélyek pecséteiért vagy mondjuk, a ló-billogért. Területenként a vámok változ-
hattak, néhány esetben a helyi kereskedők némely alól kedvezményt kaphattak, 
de a fő vámilletékek — az áruszállítás, a forgalom, a szolgáltatások vámja, a fej-
adók és a különös eljárási díjak — mindenhol fellelhetők voltak, és végső soron 
a vásárlót terhelték. Minél távolabb szállították az árut, az annál drágább lett.14 

Oroszországban a kereskedelemre is igaz volt, hogy minden ú t Moszkvába 
vezet. Hat jelentősebb útvonal indult a fővárosból. Az egyik a vologdai út, ahová 
télen hat nap alatt lehetett eljutni, majd a Dvina-folyón Arhangelszk volt a vé-
gállomás. Novgorod a Baltikummal kötötte össze Moszkvát, míg a volgai út Aszt-
rahányig vezetett, s onnan egész Perzsiába. Szibériába a Moszkva-, Oka-, Volga-, 
Káma-folyókon és szárazföldi úton lehetett eljutni.15 A Litvániába és az ukrán 
területekre vezető u tak a század legnagyobb részében az állandósult csatározások 
miat t használhatatlanokká váltak, s csak egy 1678-as szerződés biztosítja a za-
vartalan kereskedést a lengyelekkel. A távolsági kereskedelemben már a 16. szá-
zad végétől nagy szerepet játszó angolokon és hollandokon kívül Moszkvában 
külön piacuk volt a perzsáknak, örményeknek, görögöknek, litvánoknak, svédek-
nek. Orosz részről 13 távolsági nagykereskedő látta el az állami monopóliumoknak 
számító cikkek tranzitját, és több száz alacsonyabb rangú kereskedő dolgozott 
állami megbízásból a nagyobb kereskedelmi központokban, viszonylag népes hi-
vatalnoksereg asszisztenciája mellett. Ezáltal a kereskedelem sajátos hivatalos 
színezetet kapott, erős állami kontroll alatt állt. Becslések szerint a vámbevételek 
fele a behajtó apparátust gazdagította - legálisan, úgy, hogy megbecsülni sem lehet 
az e szisztémában benne rejlő visszaélések okozta károkat. Az orosz gazdaság 
számára a legkárhozatosabb, természetesen az volt, hogy a nagy profitot hozó 
távolsági kereskedés nem a vállalkozók kockázatára és gyarapodására, hanem ál-
lami szolgálatra épült7 ami egy merőben piaci mechanizmust is a korrupció me-
legágyává tudott változtatni. Társadalmi szempontból pedig az a legszembetű-
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nőbb, hogy ez a kereskedő-hivatalnok réteg nem tud igazán privilegizált helyzetbe 
kerülni. 1613-ban ugyan közös adománylevél menti őket fel bizonyos városi kö-
telezettségek alól, és részt vehetnek az országos gyűléseken, de 1664-ben a vajdák 
hatáskörébe kerülnek, ami a helyi közigazgatásnak való alávetettségüket jelenti. 

Az előbb részletezett vámokon is túltettek a 17. század második felében a 
különféle állami monopóliumok. A legfontosabb állami monopóliumok a külföldiek 
által keresett és exportképes árucikkek voltak - már a század első felében. Kü-
lönösen féltve őrizte privilégiumát a kincstár a prémek kényszerfelvásárlásában, 
amihez esetenként más termékek (kender, hamuzsír, szurok, faggyú stb.) is csat-
lakoztak. Bizonyos térségekben egyéb árucikkek szintén kizárólagos állami for-
galmazásban lehettek, mint pl. a Volgánál a só és a hal. Az egyik legjelentősebb 
állami monopóliumnak a korcsmáitatás joga számított. Az engedélyezett italmé-
résekben csak állami eredetű bort, söft,~mézsört lehetett árulni. Meglehetős ha-
tékonysággal történhetett mindez, hiszen a kor állandóan, még törvényileg is 
szankcionált, felpanaszolt erkölcsi vétsége a részegség, amiért kirívó esetben akár 
száműzetés is járhatott . Egyébként sem az egy fogyasztónak kiadható alkohol-
mennyiség limitálása, sem a szigorú büntetések nem tudták a könnyű bódulatra 
vágyók kedvét szegni, így e téma az egész tárgyalt időszakban aktuális marad. 

A gazdasági élet szempontjából negatívabb következményei lettek az ún. 
kismonopóliumok elburjánzásának. Minthogy ezeket az állam a leggyakrabban 
haszonbérletbe adta, bizonyos helyeken egészen extrém árucikkek és szolgáltatá-
sok is állami monopóliumokká váltak. Ilyen volt pl. Nyizsnyij-Novgorodban az 
ecetárusítás és a köszörülés, vagy Usztjugban a szappan- és mézeskalács-árusítás. 
A kismonopóliumok néha komoly bevételeket eredményeztek, mint pl. a szurok-
főzés, amiből 1625-ben még csak 100 rubel körül volt az illeték, de amikor egy 
holland kereskedő vette haszonbérletbe a jogát, akkor két év alatt mintegy 1200 
rubelt fizetett. Ez a példa is azt mutatja, hogy a helyi termelés bizonyos ágaza-
tokban és területeken jelentősen fellendült már a század első felében, de egyúttal 
jól jellemzi a korabeli orosz gazdaságpolitikában a gazdaságon kívüli eszközök és 
módszerek primátusát. 

Az érintettek a maguk módján természetesen tiltakoztak. Sokhelyütt kérel-
mezték a kismonopóliumok eltörlését, s 1639-ben, ezeken a helyeken visszaállí-
tották a régi egyenes adót, az obrokot. De hallatták a hangjukat az Azov kapcsán 
összehívott országos gyűlésen is, ahol sérelmezték a városi lakosság megnyomo-
rodását, a honi kereskedők külföldiekkel szembeni védtelenségét, a vajdák önké-
nyét stb. 1646-ban külön beadvány foglalkozott a külföldi kereskedelem kivételezett 
helyzetével, míg végül az angol kereskedőktől, három év múlva, meg is vonták a 
kedvezményeket. Egyébként sajátos argumentációval, gyakorlatilag az angol forra-
dalmat büntetve ily módon, amiért az alattvalók felkent királyuk ellen fordultak. 

A külföldiekkel való kereskedést, és általában a monopóliumokat illetően 
egyébként elég gyakran változott a kormány álláspontja. Hatott rá az orosz ke-
reskedők állandó panasza, de a realizálható extraprofit is, illetve az, hogy az állam 
a nemesfém felhalmozást tet te külkereskedelme sarkkövévé, és a nemesfém be-
hozatal a külföldiekkel való kereskedéstől függött. Néha ideológiai, külpolitikai, 
netán erkölcsi meggondolások befolyásolták. 1652-ben pl. egyházi nyomásra kor-
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látozták az italmérést, de már a következő évben vissza kellett állni az eredeti 
gyakorlatra, ugyanis a bevételek kb. harmadával visszaestek. 1662-ben az új ra 
nemesfém alapra helyezett pénzverés anyagi feltételeit voltak hivatottak fedezni 
az újonnan bevezetett monopóliumok, a kender, hamuzsír, szurok, faggyú, ju ta és 
cobolyprém. Csakhamar ezt a rendeletet is vissza kellett azonban vonni az érin-
tet tek elégedetlensége miatt. A kusza viszonyok rendezésére először egy 1653-as 
vámszabályzat tesz kísérletet, amely megtiltja néhány kisebb áru haszonbérletbe 
adását, és egységes kereskedelmi adót vezet be. A generális megoldást azonban 
az 1667-ben bevezetett ún. Új kereskedelmi szabályzat vállalja magára. 

A bevezetőből és 94 paragrafusból álló dokumentumot sokat eláruló módon 
a Külügyi Hivatalban állították össze, és szellemi atyjának e hivatal vezetőjét, 
bizonyos Orgyin-Nascsokint tekinthetjük, aki kora egyik legtehetségesebb orosz 
államférfija volt. A Szabályzat kitüntetett jellegzetessége az ellenőrzés szigora. 
Modern korokat is megszégyenítő precizitással dokumentálták a vámkönyvekben 
az árucikkeket, s könyörtelenül elkobozták az abból hiányzó tételeket. Az orosz 
kereskedők saját városukban szabadon kereskedhettek, más városokban egysége-
sen, a pénzen vett áru u tán 5%, míg az elcserélt áru után 4% forgalmi vámot 
voltak kötelesek fizetni. A paragrafusok majdnem fele a külföldiekkel foglalkozik. 
Ok szintén a szokásos forgalmi adót fizetik, de csak akkor, ha már Arhangelszkben 
eladják árujukat. Ellenkező esetben 10% átutazó vámot róttak ki rájuk. Mindez 
a nagybani kereskedésre vonatkozott, a hazai kereskedelmet védendő, a Szabály-
zat ráadásul eltiltotta a külföldieket a kiskereskedelem gyakorlásától. A sok te-
kintetben merkantilista jellegű rendelkezések sorába illettek a védővámok is. A 
külföldi borokat pl. közel tízszeres vámmal terhelték.1 7 

Az 1667-es Szabályzat aprólékos tiltásával ugyan nem tet te sokkal olajozot-
tabbá a kereskedést Oroszországban, de az orosz kereskedelmet kétségkívül hely-
zetbe hozta. Nagyon fontos azonban, hogy ennek előnyeit szinte kizárólag a kincs-
tár élvezte és mindez nem eredményezte egyúttal az orosz termelés felfuttatását. 
Az állami kereskedelem látványosan fejlődik, ám az ebből származó profit nem 
áramlik a kézműiparba. Az ekkortájt létrehozott néhány manufaktúra sorsa is 
ezt bizonyítja. Német, holland, svéd vállalkozóknak köszönhetően már a század 
első felében megvetik a hadiipar alapját a réziparral és a vasipar első nagy köz-
pontjával Tulában. Ekkortájt alapították Moszkvában az első gyapjúüzemet, és 
vette kezdetét az üveg- és papíripari termelés. A még a század első felében kon-
cesszióba adott üzemek azonban csakhamar állami irányítás alá kerültek, hiszen 
már addig is az állam volt a megrendelőjük és a kényszermunkaerőt is ő biztosí-
totta. A század végén mintegy két tucat manufaktúra működik hosszabb-rövidebb 
ideig, jó pár közülük bojárok tulajdonában van, ám helyzetük nem tud stabilizá-
lódni, ugyanis termékeiket az állam gyakran egyszerűen rekvirálja.18 

A fentiekben részletezett bevételekből állt össze az orosz állam költségvetése. 
1680-ban az egészen pontosan 2 313 096 rubelt jelentett. Ennek a közvetett adók 
több, mint egynegyedét tették ki, míg a külkereskedelemből és a monopóliumokból 
származó hozadékok majdnem pontosan a felét. S ugyan a kormányzat az egyenes 
adók területén is jelentős változtatásra szánta el magát 1680-ban, amikor a kü-
lönböző adónemeket összevonta és egységes sztrelecadó néven szedte be - immár 
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nem ekealjanként, mert adózás alapjává az udvarokat tette. A gyakorlatban a 
kétféle kivetés egymással párhuzamosan működik, de így sem sokkal haladja meg 
az összes bevétel 20%-át.19 

A prikázok 

Az adókat be kell szedni, az adózókat nyilván kell tartani , és a befolyt jöve-
delmeket szét kell osztani költségnemek szerint a társadalom meghatározott cso-
portjai között. E feladatokat a központi hivatalok (kormányszékek), a prikázok 
voltak hivatottak megoldani. Az egykori udvari apparátusból, a Nagy Udvar Hi-
vatalából kivált néhány prikáz már a 16. század második felében komoly jelentő-
séget kap a központi irányításban. A Moszkvához került új területek és a kon-
szolidálódó állam egyre bővülő és egyre bonyolultabbakká váló új funkciói a 17. 
század első felében egy sor ú j prikáz létesítését eredményezik, hogy a század 
közepére számuk elérje a félszázat. Egy később Svédországba szökött prikáz-hi-
vatalnok, Grigorij Kotosíhin jóvoltából ezekről viszonylag pontos képpel rendel-
kezünk.2 0 

A prikázok egy jelentős csoportja közvetlenül a hadsereg ügyeivel foglalko-
zott. A legnagyobb befolyással és kompetenciával bíró ilyen hivatal a Besorolási 
prikáz volt, amely háború esetén a hadsereg vezérletét adta és felügyelte, békei-
dőben nyilvántartotta, szemlézte és birtok-, illetve pénzadományokkal lát ta el a 
szolgáló nemeseket. A gyakorlatban felettese volt a Sztrelecek-, a Puskások-, a 
Dragonyosok-, a Lovasok-, a Muskétások-, és a Gyalogosok hivatalainak. E priká-
zok meghatározott városok és területek (a Besorolási pl. 33 város) adóival és egyéb 
jövedelmeivel részlegesen vagy teljes egészében rendelkeztek, így működésükben 
a funkcionális és területi közigazgatási elv keveredett. Néhány prikáz eleve ter-
ritoriális alapon jött létre, mint pl. a Kazanyi Udvar Hivatala, vagy a belőle 1637-
ben kivált Szibériai Hivatal. Feladatuk az országnyi területek irányítása volt - de 
elsősorban a rendfenntartás, illetve a szolgálattevő katonák biztosítása és ellátása. 

A prikázok másik nagy csoportját az adózó lakossággal foglalkozó hivatalok 
alkották. Külön hivatalok intézték egy-egy adónem behajtását, mint pl. a Nagy 
Vámhivatal, a Rendkívüli adók-, a Sorozottak-, a Sztrelecek Élelmezésének hiva-
talai, vagy a Postaszolgálat Hivatala. A különféle társadalmi csoportok állami a-
dóztatásának felügyeletét szintén elkülönült prikázok biztosították. A Nagykincs-
tár Hivatala a kereskedők, a városlakók és a parasztok kereskedelmi adóit szedte, 
a Pátriárkái Hivatal és a Kolostorok Hivatala az egyházi földeken ülők állami 
adóiért volt felelős. Külön prikáz tartotta nyilván a szolgáló nemesi földeket, megint 
más a holopokat, és egy harmadik a moszkvai adózókat. Ezek a prikázok az adók 
behajtásán és a közigazgatási funkciókon túl esetenként akár bírósági ügyekben 
is ítélkeztek.21 

A prikázok működésének jellemzője a szétaprózottság és a kompetenciák 
zavart okozó átfedései, a nem világos munkamegosztás. E funkcionális zavarok a 
század második felére a központi és helyi közigazgatás anarchiájához vezettek, 
amikor is a lakosság már nemigen volt képes megkülönböztetni a rá nehezedő 
sokféle hivatalt, s csak egy eszközt ismert basáskodásuk józan keretek között 
tartásában: a baksist. 
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A már a kormányzat számára is tehertétellé vált összevisszaságon ideiglenes 
megoldásokkal segítettek. Néhány befolyásos bojár esetenként elérte, hogy egy-
szerre több prikáz is felügyelete alá tartozzon, s ezzel mintegy „csúcsprikázokat" 
hozott létre. Vagy egy-egy prikáz több funkciót is maga alá gyúrt, mint pl. a 
Külügyi Hivatal, amely mindvégig magában testesített meg egy „szuper"-hivatalt. 
Ez ugyanis nemcsak a diplomáciával, a külföldi kereskedő ügyeivel foglalkozott, 
de szedte pl. a fogolypénzek adóját, és felügyelte az idegen eredetű fegyveres szol-
gálókat is. A legfelsőbb pénzügyi ellenőrző szerv funkcióját az ún. Számviteli Hi-
vatal töltötte be, amely nyilvántartotta az állam valamennyi kiadását és bevé te le^ 
s ily módon kontrollálta az egyes prikázok ilyen irányú tevékenységét. Sajátos 
feladatot látott el az ún. Titkos Hivatal. Eredetileg, mint a cár, Alekszej Mihajlovics 
személyes kancelláriája működött, de csakhamar egy sor hatáskört átvett más 
prikázoktól, amelyek felett tulajdonképpen a legfelső ellenőrzést gyakorolta. Amíg 
ugyanis a többi prikázt a bojár duma felügyelte, addig a Titkos prikáz a cár saját 
hivatali szerve volt. A „ki őrzi majd az őröket?" ősi kérdés ilyetén megválaszolása 
azonban nem segítette a bürokrácia funkcionális zavarainak tisztázását.22 

Ha végigtekintünk a „zavaros" időszakot követő évtizedek pénzügyi és köz-
igazgatási „reformjain", nemigen látjuk valamiféle stratégiai irányvonal, tudatos 
szisztéma jeleit. Sokkal inkább a pillanatnyi helyzet, az azonnali megoldásra váró 
(elsősorban katonai) feladatok határozzák meg a válaszokat, amelyekre az élet 
adta meg a visszaigazolást. Alapvetően pozitív előjellel, hiszen minden kaotikus-
sága ellenére az ekkor kialakult államigazgatási rendszer a kor színvonalán állt. 
A prikáz-hivatalnoki foglalkozás igen gyakran öröklődött, komoly pénzjövedel-
mekkel és egzisztenciális presztízzsel járt. A hivatalok működési rendjét aprólé-
kosan szabályozták, magas fokú írásbeliség és szakszerűség jellemezte. Appará-
tusuk — a megvesztegethetőségen kívül — szakértelmével tűn t ki. Összességében 
alkalmas volt arra, hogy az állandóan növekvő hadsereg folytonosan gyarapodó 
szükségleteit fedezze.23 

A több, mint megduplázódó hadsereg megtriplázódó kiadását a Péter előtti 
költségvetés vitézül állta: kb. a kétharmadát fordították erre a célra. Am az ár 
sem volt csekély, amit ezért a lakosság fizetett. Ennek a századnak éppen az 
kölcsönzi egyik megkülönböztető jellegzetességét, hogy az alattvalók egy pillanatig 
sem haboznak mindezt a kormányzat tudomására hozni. 

Kid- és belháborúk 

Törvénykönyv 1649-ben 

Az új cár t rónra léptével nem szűntek meg automatikusan a társadalom 
széles rétegeinek panaszai. Sőt, ha lehetséges, még fokozódtak, ugyanis a 16 esz-
tendős fiút eleinte nem sokra tartották. Mindenki tudta, hogy helyette nagyha-
talmú bojárok kormányoznak, akik közül különösen az uralkodó nevelője, Morozov 
bojár szerzett aránytalanul nagy befolyást. Morozov, aki saját birtokain kiterjedt 
és ügyes vállalkozásokat bonyolított, az ismét kongó cári kincstár deficitjére szin-
tén ütőképesnek tűnő megoldást javasolt. 1646-ban a kormányzat ismét összeí-
ra t ta az adózó lakosságot, és ismét csalt arra az eredményi-e jutott, hogy a be-



8 6 8 SZVÁK GYULA 

szedhető egyenes adók vajmi kevésre elegendők. Ezért úgy döntöttek, hogy nem 
kérik a sztrelec-adót, ám helyette külön adóval terhelnek egy mindenki által, 
minden nap használt árucikket, a sót. E financiálisnak tetsző adótrükknek belát-
hatatlan következményei lettek. 

Az első reakció az volt, hogy a lakosság korlátozta a felhasználását, és, amíg 
tehette, nem vásárolt sót, hiszen annak illetéke meghaladta a normál piaci értékét. 
Ennek következtében nemcsak a sóforgalmazás esett vissza, de a várt adónöve-
kedés is elmaradt, sőt az addig szedett egyenes adóknál is kevesebb pénz jött be. 
Két év elteltével ezért úgy döntöttek, hogy a sóadót eltörlik, de egyúttal beszedik 
erre az időre visszamenőlegesen a sztrelec-adót. Ez már azonban sok volt a moszk-
vaiaknak. Előbb alázatosan kérték a cárt, majd a körmenet nyilvánosságát ki-
használva követelték, hogy távolítsa el környezetéből a hatalmukkal visszaélő „e-
rősembereket". Majd végül, nyomatékot adva óhajuknak, betörtek a Kremlbe. A 
megrémült cár által áldozatul odadobott Plescsejevet, a városi bíráskodással fog-
lalkozó hivatal vezetőjét a tömeg azon nyomban széttépte, majd feldúlta és kira-
bolta a tehetős bojárok és kereskedők portáit. Ám ez sem csillapította bosszú-
szomjukat. A Vorös-téren kivégezték Trahanyiotov bojárt, a Puskás prikáz veze-
tőjét, és makacsul követelték Morozov kiadatását is, aki egyébként — több funk-
ciója mellett — a Sztrelec prikáz főnöke volt. A feldühödött tömeg napokig ran-
dalírozott a fővárosban, és ezt szabadon tehette, mivel a zsoldjukat követelő sztre-
lecek nagy része is a lázongók mellé állt. Végül a Morozovhoz hű sztrelecek és a 
Moszkvában tartózkodó idegen zsoldosok segítségével helyreállt a rend. Előzőleg 
Morozovot leváltották, és eltávolították a fővárosból.24 

Mindenki érezte azonban, hogy a tartós nyugalomhoz több kell. Néhány 
nappal a véres események u tán 1648. június 10-én a cári udvarban megjelentek 
a szolgáló nemesek és a fővárosi kereskedők képviselői, és azt kérték, hívná össze 
az uralkodó a zemszkij szobort annak érdekében, hogy megszülessék végre a tör-
vényes garanciája a hivatali önkényeskedések megszüntetésének. A cár, eleget 
téve a szelíd követelésnek, rendeletet adott ki a képviselők választásáról, akiket 
szeptember 1-jére a fővárosba rendelt. Ezzel egyidőben Odojevszkij herceg veze-
tésével egy öttagú bizottságot állított fel egy új törvénykönyv előkészítő munká-
latai céljából. A munka viharos gyorsasággal haladt: október 3-án már megkezdték 
a törvényszöveg tárgyalását, külön a cár a bojár dumával és a főpapi karral, és 
külön a kb. 290 küldött. Majd menetközben módosították, figyelembe véve a kül-
döttek esdeklő kérelem formájában benyújtott javaslatait is (a 967 cikkelyből min-
tegy 60 került ily módon a törvénybe), míg végül 1649. január 29-én a végleges 
szöveget szentesítették. Tavasszal az Országgyűlési törvénykönyvet kétezer pél-
dányban kinyomtatták, és minden közigazgatásilag fontos helyre megküldték.25 

Aligha gondolhatták a lázas kodifikációs munka résztvevői, hogy a szűk fél-
esztendő alatt elkészült törvénykönyv közel kétszáz évig érvényben marad. Ilyen 
nagyravágyó célkitűzésük nem is igen lehetett, hiszen kompilációjuk zömmel a 
régi Törvénygyűjteményeken, korábbi precedens-értékű cári rendeleteken, bizánci 
forrásokon alapult, s a legmodernebb kútfő a Litván Statutumok voltak. E vegyes 
„alapanyag" végül eklektikus tar ta lmat eredményezett, ahol az egyes cikkelyek 
gyakorta ellentmondtak egymásnak, s erősen a pillanatnyi társadalmi-politikai 
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helyzet határozta meg belső arányait, súlypontjait. A Törvénykönyv kb. harmada 
a szűken vett bíráskodás ügyeivel foglalkozik, s nagyjából a fele érinti ilyen vagy 
olyan módon a szolgáló nemességet. 

Mondhatni, az 1649-es Országgyűlési Törvénykönyv a szolgáló nemesség 
érdekeit szolgálja, hiszen a votcsina-tulajdonlást a szolgálattól teszi függővé — s 
ezáltal rétegspecifikussá minősíti —, korlátozza az egyházi földtulajdonlást, és a 
parasztokat véglegesen — felkutatási idő nélkül — a földesúr személyéhez köti, 
komoly — 10 rubeles — bírsággal sújtva a szökött parasztokat befogadókat. A 
jobbágyokat gyakorlatilag teljesen kiszolgáltatta a földesuraknak, még ingó va-
gyonukat sem védte a jog. A törvénygyűjtemény fontos állomás volt a parasztság 
és a holopok, mint külön társadalmi rétegek egybeolvasztása terén. Ám korántsem 
a végállomás, ugyanis a parasztok a jogképességnek még sok elemét megőrizték. 
Megbecstelenítésükért bírság járt, vagyonukat önkényesen nem lehetett elvenni, 
sérelmezhették az erőszakos járadék-behajtást, a földesúr a birtokán belül a pa-
rasztot nem választhatta el telkétől stb. Egyébként még a holopnak is jár t egy 
minimális állampolgári megbecsülés, hiszen pl. a szökött szolgával való kegyet-
lenkedést a törvény büntette. 

A városi kereskedők és iparosok érdekeit szintén szolgálta az új jogalkotás, 
hiszen megtiltotta a szolgáló nemesek embereinek adómentes üzletelését a váro-
sokban. Egyik oldalról tehát megvédte őket az esélyegyenlőtlenség hátrányaitól 
és a kontárok konkurenciájától, a másik oldalról azonban súlyos árat fizettetett 
velük: helyhez kötötte őket, és ettől kezdve egyetlen városi adózó sem léphetett 
ki adózó közösségéből.26 

Végül is, ez utóbbi rendszabályban érhető tetten a Törvénykönyv társadal-
mi-politikai irányultsága. Egyetlen osztály vagy réteg érdekeit sem védi közvet-
lenül, ugyanis a rendező elve az állam, még közelebbről a kincstár érdeke. A 
lakosságot az adózás szempontjából különíti el egymástól, s határozza meg pontos 
helyét az adózás és a szolgálat rendszerében, ami ettől kezdve örökletes és meg-
változtathatatlan. Hiába válik tehát jobbággyá a paraszt, megmarad állami adó-
zónak, és ez továbbra is fenntart ja az állami jelenlétet a földesúr és jobbágya 
magánjogi viszonyában. A kelet-közép-európai „második jobbágyság" korában ki-
alakul há t Oroszországban az egységes (ám „első") jobbágyság, de az attól eltérő 
sajátosságok egyrészét még mindig őrzi.27 

Az 1649-es Országgyűlési Törvénykönyv a feudalizálódási folyamat egyik 
nagyon fontos — majdhogynem záró — akkordja. Jól szolgálta az állam stabilitá-
sát, és fő társadalmi bázisának óhaját. Nem tekinthető hát történelmi véletlennek 
matuzsálemi kora, amit megért. A századközepi társadalmi forrongáson azonban 
nem tudot t egykönnyen és egymaga úr rá lenni. 

Már a következő évben komoly zavargásokat kellett leszerelnie a kormány-
nak Novgorodban és Pszkovban. Novgorodban — a későbbiekben még igen fontos 
szerepet játszó — Nyikon érsek határozott fellépésének is köszönhetően gyorsan 
véget ért a zendülés. Pszkovban azonban a városlakók átvették a hatalmat, és 
visszaverték a Novgorodot pacifikáló Hovanszkij vajda seregét. Végül az 1650-es 
zemszkij szobor által verbuvált küldöttség győzi meg a lázadó várost ígéreteivel, 
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amelyeket aztán a cár nem tart magára nézve kötelezőknek, s a főkolomposokat 
elítélteti.28 

A hatalmat ismét megleckéztető népmozgalomnak 1662-ben újfent a főváros 
ad otthont.2 9 Az okok még 1654-re mennek vissza, amikor a rézpénzt bevezették. 
Ez akkor, a hirtelen jött hadikiadások miatt, talán sikeres átmeneti megoldás 
lehetett volna, ám a háború elhúzódott, s a kincstár továbbra is ezt a „csodafegy-
ver t" részesítette előnyben. A lakosság érthető bizalmatlansággal fogadta a kez-
detleges, rossz minőségű, szokatlan érméket, és, aki tehette, termékét visszatar-
totta, vagy jóval drágábban adta. Az árak drasztikusan felszöktek, miközben a 
zsoldból, pénzellátmányból, fizetésből élők bére egyre kevesebbet ért. A krízis jelei 
már 1659-ben világosan észlelhetők voltak, majd az infláció 1661-re katasztrofális 
méreteket öltött: egy ezüst rubelért akár 17 rézrubelt is megadtak. Ezenközben 
a pénzverdékben nagy méreteket öltött a manipuláció, és virágzott a gabonaspe-
kuláció. A helyzetet súlyosbították a cári udvar értéktelen pénzen történő kény-
szerfelvásárlásai és jó pénzen realizált viszonteladásai. Az új pénzt tulajdonképpen 
azok jára t ták le, akik kitalálták: a kincstár nem elég, hogy fedezetlen pénzmeny-
nyiséget zúdított a piacra, a válság előrehaladtával maga is részben vagy egészben 
ezüstben hajtotta be járandóságait. 

1662. július 25-én a különféle röpiratok által felheccelt sok ezres moszkvai 
tömeg a fővárostól néhány km-re lévő Kolomenszkojéba, a cár tartózkodási helyére 
vonult, és ott egy proklamációt adott át az uralkodónak, amelyben a visszaélések 
kivizsgálását követelte. Minden bajok okozóiként a cár apósát, Ilja Miloszlavszkijt, 
a pénzverdék és a Sztrelec prikáz főnökét, valamint magas hivatalokat elfoglaló 
rokonait és Fjodor Rtyiscsevet, a Nagy Udvar vezetőjét nevezték meg. A cár ria-
dalmában az egyik békétlenkedővel még kezet is rázott, és megígérte, hogy az 
ügyet kivizsgáltatja. Ez meg is történt, miután Moszkvából lóhalálában megérke-
zett három sztrelec ezred, de másként, mint a tömeg vágyta. A katonák azonnal 
szétverték a lázongókat, majd megkezdődtek a kínvallatások, amelyek végén több 
tucat embert elrettentésül felakasztottak, s sokakat száműztek. Igaz, a rézpénze-
ket is visszavonták, és újból ezüstpénzre tértek át. A beváltás során egyébként 
tíz rézrubelért egy ezüstöt kapott az alattvaló. 

Az „ukrán kérdés" 

A kormányzat azért kényszerült az adók és egyéb bevételei állandó növelé-
sére, amibe belefért az ismételt vagyonötöd kivetése vagy a durva pénzrontás is, 
mer t szinte állandóan háborúzott. Most ismét a század első felében már hagyo-
mányossá vált lengyel háborúval volt elfoglalva, de ezúttal több, mint egy évtizedig 
folynak majd a harcok, és nem csupán Szmolenszk, hanem egész Ukrajna a tét. 

Az egykori Kijevi Rusz nyugati területei évszázadokon keresztül annak a 
Litván Nagyfejedelemségnek az uralma alatt voltak, amely 1569-ben egyesült a 
Lengyel Királysággal. Ezzel néhány, valaha keleti szláv terület közvetlenül a len-
gyel koronához került, de, ami a leglényegesebb: megkezdődött a lengyel és lit-
vániai nemesség összeolvadása, aminek következtében utóbbiak a lengyel feudális 
urakéval azonos, kiterjedt hatalmat kaptak jobbágyaik felett. Ezzel párhuzamo-
san, a lassan benépesülő egykori határvégi sztyepp-vidéken, Ukrajnában, különö-
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sen a Dnyeper középső folyásánál a nagybirtokosok jelentős terjeszkedésbe kez-
denek. A pravoszlávnak megmaradt szántóvetőket azonban nemcsak a röghözkö-
tés, hanem a Litvániában gyors és sikeres reformáció kiváltotta heves ellenrefor-
mációs törekvések is fenyegették - nemcsak létükben, de hitükben is. 

Törvényszerű tehát, hogy a Dnyeper alsó folyása megtelik szökött parasz-
tokkal, akik az itteni ún. zaporozsjei kozákok számát gyarapítják. A kozák szó 
maga az egyik legrejtélyesebb eredetú és jelentéstartalmú, valószínűleg, török szó, 
amely a 14-17. század között az eredeti közösségükből kikerült olyan szabad em-
bereket jelölt, akik vagy alkalmi bérmunkát végeztek, vagy a határvidéken telje-
sítettek katonai szolgálatot. A több állam ütközőterületén berendezkedő kozákság 
etnikailag igen vegyes összetételű volt, és már a 15. század végén túlsúlyba ke-
rül tek itt a feudális függés elől menekülő parasztok. A spontán kolonizáció köz-
pontja Kanyev és Cserkasszk vára lett, de a nemesi előrenyomulás következtében 
mintegy 400 km-rel délebbre kellett húzódniuk, oda, ahol a Dnyeper élesen jobbra 
fordul, s ahol a korai kijevi történetből is jól ismert tizenkét sellő akadályozza a 
szabad hajózást. E „sellőkön túl i" terület, Zaporozsje lesz a dnyeperi kozákok 
főhadiszállása. Északról a zuhogok, délről pedig az ún. Vojszkovaja Szkarhnyica, 
egy átláthatatlan szigetcsoport védi, és a közöttük lévő szigetek egyikén alakul 
meg még 1556-ban a kozákság önigazgatási szerve, a Zaporozsjei Szics.30 

A zuhogókon túli területet a kozákok eredetileg csak tavasztól őszig népe-
sítették be, télen a városokba költöztek. Zsákmányszerző portyáik és demokrati-
kus játékszabályaik gyakorlása tehát nyári foglalatosságoknak számítottak. Az 
osztály nélküli társadalmakat idéző kozák „szabadság" azonban egyre többeket 
vonzott Zaporozsjéba, és a szigetek télre is benépesedtek. A télen eredetileg 300, 
nyáron sokezer harcosnak helyet adó sziget-erőd különösen a hadi vállalkozások 
hírére telt meg. A kezdetben halászó, vadászgató kozák szabadok egyre inkább a 
nagyobb haszonnal kecsegtető rablóhadjáratokat részesítették előnyben. A lengyel 
kormányzatot e turbulens társaság természetesen nyugtalanította, ezért megpró-
bálta szolgálatába állítani, és a határvédelemben feladatot adni neki. Az ily módon 
regisztrált kozákság száma azonban még 1625-ben is csak 6000 főre tehető, szem-
ben a regisztrálatlanok több tízezres tömegével. Amíg a fölös energiáikat a szom-
szédos államok — így Oroszország — elleni portyáikkal vezették le, addig nyílt 
konfliktusra nem került sor a feudális függés alól szabaduló népelemek és az 
államhatalom között. Az 1640-es években azonban döntő fordulat következik be 
a térségben. 

A kozákok radikalizálódásának távolabbi oka a breszti egyházi unió volt 
1596-ban. A hivatalos pravoszláv egyház és a pravoszláv főurak ekkor a görögka-
tolikus vallásra tértek át, ám a privilegizálatlan népesség megőrizte atyái hitét. 
A szociális ellentétek ezáltal vallási színezetet kaptak, ami által a lengyel és a 
hitehagyott nyugat-orosz földesurak elleni osztályharc nemzeti felszabadító küz-
delem jellegét öltötte. A pánokkal szembeni kozák ellenállás sokáig társadalmilag 
elszigetelt akciósorozat maradt, de az 1624-től 1638-ig évente megújuló támadá-
saik már a pravoszláv egyház áldásával történtek, ugyanis 1620-ban éppen a kozák 
vezér, Szagajdacsnij hetman segítségével állították vissza Kijevben a metropóliát. 
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Mikor Bogdan Hmelnyickij lett a zaporozsjei kozákok vezére, ő sem gondolt 
először másra, mint a lengyel urak megleckéztetésére. A jobbágyság ellen tiltakozó 
parasztokon kívül azonban az „igaz h i te t" védelmező más társadalmi csoportok 
is mellé álltak, így a széles társadalmi összefogás eredményeképpen rövid időn 
belül háromszor is megverte a lengyel csapatokat, és 1648-ban szinte egészjnai 
Ukra jna és Belorusszia egy része is a kezére került. S bár Bogdan he tman maga 
is szeretett eljátszani azzal a gondolattal, hogy fejedelem lesz, jöttek az első ku-
darcok, ezért lázasan igyekezett a Lengyel-Litván Királysággal rivalizáló államok 
valamelyikének hűséget esküdni. Lepaktált a krímiekkel, az oroszokkal, a végén 
még a lengyelekkel is, de a függetlenség ügye egyre rosszabbul állt. Ennek egyrészt 
belső okai voltak, hiszen ë terület népessége etnikai, vallási, szociális szempontból 
igen kevert volt, s a társadalmi szövetség csak ideig-óráig tar thatot t - legkevésbé 
éppen a kozákok tudtak kiegyezni egymással, hiszen a regisztráltak tűlságosan 
hamar pánokként kezdtek viselkedni. Másrészt a közös vallás és a történelmi 
tradíciók okán legkézenfekvőbb orosz támogatás is késett. Evekig tartot t , amíg 
az oroszok rá tudták szánni magukat a nyílt színvallásra. Tagadhatatlanul ké-
nyelmesebb lett volna ugyanis a moszkvai kormányzat számára, ha az ukrajnai 
kozákok maguktól is elboldogulnak a lengyelekkel, vagy egyszerűen testületileg 
átállnak — akár területüket hátrahagyva — orosz szolgálatba. Fél évtizedig vártak 
az oroszok, míg végül a zemszkij szobor áldásával 1654 januárjában elfogadták a 
kozákok alattvalói felajánlkozását. Ezzel egyszersmind kezdetét vette a Lengyel-
Litván királyság elleni újabb háború.3 1 

Tagadhatatlanul jól időzített az orosz vezetés. A svédek ugyanis szintén 
ekkor támadtak a lengyelekre, s a nyugati, illetve keleti irányból nyomuló svéd 
és orosz csapatok rövid időn belül egész Lengyelországot és Litvániát hatalmukba 
kerítették, gyakorlatilag felosztották egymás között. Az orosz-lengyel háború ily 
módon szükségszerűen torkollott orosz-svéd háborúba, hiszen X. Károly svéd ki-
rály lengyel uralkodónak is kikiáltotta magát, és igényt formált az oroszolThÖdí-
tásaira. Oroszország ezért 1656-ban felfüggesztette a lengyel háborút, a svédek 
ellen fordult, amivel a lengyeleket egy kis erőgyűjtéshez segítette. Ennek meg az 
lett a következménye, hogy három év sem telik el, és ú j ra kell kezdeni a lengyel 
háborút, miközben még tar t a svéd (1661-ben zárják le a kardizi békével.) A 
bajorokat súlyosbítandó, Hmelnyickij még a halála előtt a svédekkel és az erdélyi 
fejedelemmel is szövetséget kötött Moszkva ellen, mert továbbra sem tet t le az 
önálló Ukrajna megteremtéséről. Utóda, Vigovszkij he tman egy ta tár sereggel e-
gyesülve vereséget mér az oroszokra, ami a hadiszerencse teljes megfordulását 
jelenti Moszkva számára. Csakhamar elvesztik a „fehér orosz" és a litván terü-
leteket, miközben a lengyelek szinte egész Malaja Ruszt (Ukrajnát) visszafoglalják. 
A rivalizáló kozák vezérek ezalatt szinte kettévágják e területet a Dnyeper men-
tén: az ún. jobbparti és az űn. balparti Ukrajnára. Kihasználva a mind elkesere-
dettebbé váló orosz-lengyel háborúskodást, Dorosenko, jobbparti he tman a török 
szolgálatába áll. E közös veszély, valamint az, hogy a svédek ismét lerohanják a 
lengyeleket, ily módon végül megegyezésre kényszeríti a szemben álló feleket. 
1667-ben aláírják az andruszovói békét, amely balparti Ukrajnát Kijevvel együtt 
orosz kézen hagyja, és visszaadja Oroszországnak Szmolenszket a szeverszki te-
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rületekkel együtt, amiért az oroszok az egész század folyamán addig hiába küz-
döt tek. A hosszú háború ugyan a legkevésbé éppen az „ukrán-kérdést" oldja meg, 
de az azt lezáró béke sikere perspektívájában mégis a balti- és a balkáni térségre 
koncentrálja a mindenkori orosz külpolitika figyelmét. 

A Razin-felkelés 

Alighogy véget ér a század leghosszabb ideig tartó orosz háborúja, kezdetét 
veszi a kialakult feudális rendet ért legnagyobb támadás. Ebben a történetben 
szintén a kozákok játsszák a főszerepet, csak párszáz kilométerrel keletebbre, egy 
másik nagy folyónál, a Donnál. Az itteni társaság nem sokban különbözött dnye-
peri kollégáitól. Ok is a minden szabad harcos egyenlőségén alapuló primitív de-
mokrácia keretei között éltek, s közöttük is megindult már egy komoly differen-
ciálódás, az ún. „házzal bíró" és az ún. „mezítelen" kozákok között. A doni ko-
zákok szintén halászatból, vadászatból és rablásból éltek, de az oroszok és tatárok 
közötti „senki földjén" élő akadályt jelentettek a ta tár portyázok számára, amiért 
a moszkvai kormány rendszeres adományokat küldött számukra. Ez utóbbi ma-
radozott el a lengyel háború éveiben, amikor pedig a doni kozákság sorai is jócskán 
kibővültek a katonáskodás elől menekülő parasztokkal és szökött katonákkal. 

Aktuális lett volna hát egy újabb zsákmányszerző hadjárat, de amióta a 
törökök erős várat építettek Azovnál, és amióta orosz erődítmények sora vigyázta 
a Volgát, lezárultak a hagyományos kozák portyák útvonalai. Nem maradt tehát 
más választás, mint a cárhoz intézett sürgető kérelem. Amikor ez válasz nélkül 
maradt, akkor szánták rá magukat a kozákok, hogy mégis dacolnak a volgai á-
gyúkkal.32 

Ekkor már_egy Sztyepan Razin nevű harcos áll a Don-felső folyása mentén 
tanyázó^mezít lábas" kozákok élén, akik a legnagyobb szükségét érezték a gyors 
jövedelem-kiegészítésnek. Razin maga a „házas" kozákok közül származott, több-
ízben részt vett különféle kozák diplomáciai küldetésekben. Állítólag nyolc nyel-
ven beszélt és tapasztalt katona volt. A legutóbbi háború végén súlyos sérelem 
érte: az oroszok kivégezték a cári zsoldban álló kozákok egyik vezetőjét; a test-
vérbátyját. Az 1667 őszén Perevololinál (ott, ahol a Don a legközelebb van a Vol-
gához) gyülekező mintegy ezer kozák mindazonáltal nem azt a célt tűzte ki, hogy 
az oroszokat megleckéztesse. A szokásos kaszpi-tengeri portyára készülődtek, csak 
ez most már jóval nagyobb szervezettséget, fortélyt és szerencsét igényelt. A 35 
csónakból álló kozák flottilla végül csodával határos módon átcsusszant a volgai 
orosz várak között, csellel bevette az utolsót, és ott áttelelve, a perzsa partvidéket 
kezdte fosztogatni. Több, mint egy évig meglehetős sikerrel tette meg ezt, de a 
perzsa hajóhad megérkezése után jobbnak látták hazatérni. A visszaúton azonban 
már éberré tették az orosz várparancsnokokat a kozákok által rabolt kincsek. 
Razin azonban ezt a nyelvet is értette: a hivatalnokokat megvesztegette, a városi 
nép közé pénzt szórt, s mint egy diadalmas hadvezér térhetet t vissza a Donhoz 
a kétéves kaland végén. 

A történet itt kezd eltérni a hagyományos kozák rabló vállalkozásoktól. A 
harcosok nem szélednek szét. Kétnapi járásra a „Doni Sereg" fővárosától, Cser-
kasszktól erődítést emelnek, s az időközben négy-ötezer főre duzzadt sereg kivárja 
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a tavaszt és újra megindul a Volga felé. Ekkor azonban már a „gonosz bojárok", 
a cár „rossz tanácsadói" megsemmisítése, és a , j ó " cár megsegítése a cél. A rend-
teremtést a Moszkvától legtávolabb eső helyen kezdik, ugyanis ismét Dél felé 
úsztatnak a Volgán - talán, mert jó emlékeik voltak erről az útvonalról, de bizo-
nyosan tömegbázisuk kiszélesítése céljából is. És valóban, a Volga-menti parasz-
tok, szolgák özönlenek a táborukba, hiszen az ellenállás nélkül hódoló városokban 
minden alá-fölérendeltségi viszonyra utaló dokumentumot megsemmisítenek, a 
jobbágyokat felszabadítják, a gaz hivatalnokokat kivégzik, a gazdagokat pedig ki-
fosztják. 

Tipikus népmozgalom bontakozik ki, mégpedig a középkori felkelések min-
den jellemző ismérvével. Nincs világos cél, hiszen a kozákok sokáig azt sem tudják 
eldönteni, hogy egyáltalán a főváros felé induljanak-e. A kozák szabadság elvont 
eszméje lebeg szemük előtt, szigorúan a , jó cár"-hit eszmerendszerén belül, nem 
véletlenül utaztatnak egyik lefüggönyözött csónakjukban egy álcárevicset. S bár 
igyekeznek a felkelés területét kiszélesíteni, és csapatokat küldenek a Donhoz, az 
Északi-Donyechez, a népi ellenállás a Volga mentén hatalmas területekre kiteljed, 
de a harcoló egységek között laza, szervezetlen a kapcsolat. Amennyire kiszélesítik 
a paraszti tömegek a kozákfelkelés méreteit, annyira fel is hígítják soraikat. Ca-
ricin, Asztrahany, majd ismét Caricin, Szaratov, Szamara után Szimbirszk követ-
kezne, de itt az irreguláris kozák sereg szükségszerű vereséget szenved az ideér-
kező cári csapatoktól. Amilyen törvényszerű volt a felkelés bukása, olyan kiszá-
mítható véget ért a vezére. A csatában megsebesült Razint társai még hazame-
nekítik, ám az ottani „házas" kozákok kiszolgáltatják az oroszoknak, akik a Vörös-
téren, testvérével együtt kivégzik. 

A Razin-felkelésnek, minden tipikus vonása mellett, megvoltak a konkrét 
történelmi tanulságai. Egyrészt az, hogy a cári rendszer már eléggé konszolidá-
lódott ahhoz, hogy könnyűszerrel leveijen egy lázadást. Másrészt mégis azt pél-
dázza, hogy a társadalom végzetesen polarizálódott jobbágyokra és jobbágytartók-
ra. A szociális értelemben megosztott Oroszország azonban lelkileg is meghason-
lott önmagával. 

A nagy orosz schisma 

Az orosz egyház „clunyi" mozgalma 

A „zavaros" időszak nemcsak az állam világi feladatainak megoldását tet te 
parancsoló szükségszerűséggé, de a vallásiakat is. Igaz ugyan, hogy a háborús 
anarchiában éppen az egyház őrizte meg leginkább egységét, s válhatott ezért az 
idegenek elleni küzdelem élharcosává, ám az sem kétséges, hogy a társadalmi és 
állami csőd demoralizálta az alattvalókat. Felborult a hagyományos értékrend, az 
orosz élet addigi axiómaként elfogadott alapjai rendültek meg, az írástudók kínzó 
kérdések sorát fogalmazták meg, s nemigen érkezett rájuk válasz. 

A 17. századi orosz egyház egyébként is inkább világi kvalitásaival, és nem 
morális magasabbrendűségével vagy intellektuális színvonalával tűn t ki. A profán 
elemek dominanciájának a „zavaros" időszakban megvoltak a tagadhatatlan e-
redményei: Hermogén pátriárka, mint egy országszervező, a Troice-Szergijev ko-
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lostor védelmét irányító Gyionyiszij archimandrita pedig akár egy várkapitány 
vitézkedett. Egyéb tekintetben azonban ennek az állapotnak inkább negatív ho-
zadékai tűntek ki: az eltelt csaknem háromnegyed század ellenére a Sztoglav-zsi-
nat által regisztrált állapotok uralkodtak. Az opricsnyina, majd a „zavaros"" idő-
szak viharai elsöpörték az egyházi élet reformkezdeményeit, ezért 1619-ben Fila-
ret pátr iárkának gyakorlatilag mindent elölről kellett kezdenie. 

A 17. század első felében ellentmondásos helyzet alakul ki. A fentebb említett 
okok miatt az államnak eminens érdeke az egyház erősítése - ezek az évtizedek 
mégis az egyház gazdasági-társadalmi súlyának gyengítéséről szólnak. Egy sor 
adófizetési és bíráskodási privilégiumát megszüntetik, sőt az újonnan létrehozott 
Kolostorügyi Hivatal — a pátriárka földjei kivételével — a teljes egyházi népesség 
feletti bíráskodást a saját hatáskörébe vonja. A szolgáló nemesek és a kereskedők 
1648-ban külön beadványban kérik az egyház anyagi alapjainak megrendítését: 
javaslatukban az 1580 óta a papsághoz került valamennyi földbirtok konfiskálása 
szerepel. Az 1649-es törvénykönyv végül ezt nem tartalmazza, de az egyház városi 
birtokainak elkobzása bekerül a szövegébe. 1649 és 1652 között e rendelkezés 
80%-ban meg is valósul. S bár az orosz egyház továbbra is hatalmas földbirtokkal 
rendelkezik (1678-ban egészen pontosan 116 461 paraszti udvarral), a felsorolt 
állami intézkedések már önmagukban is társadalmi helyzetének ingatag voltára 
uta lnak. 3 3 

Az állam és a világi társadalom által állandó — és az idő előrehaladtával 
mind reménytelenebb — védekezésre kényszerített egyház sorsában ritka szeren-
csés történelmi pillanat jött el, amikor Mihail cár apja, Filaret hazatért a lengyel 
fogságból. A haláláig hátralevő bő évtizedben az orosz pátriárka az állam tulaj-
donképpeni vezetője. Aminek nem is az az egyház szempontjából legfontosabb 
eredménye, hogy a pátriárka birtokai gyarapodnak, hanem, hogy kezdetét veheti 
az egyházi rendteremtés. Filaret, nyilván saját élményeitől is befólyásoltan, a 
bajok legfőbb okozóinak és az ideológiai „fellazulás" értelmi szerzőinek a külföl-
dieket tartotta. Különös szigorral lép fel hát a pravoszlávia tisztaságát veszélyez-
tető minden idegen hatással szemben. Szélsőséges hitvédő magatartására jó példa, 
hogy még a nem orosz pravoszlávokat is újrakeresztelteti Moszkvába érkezésük-
kor, könyveiket pedig elkoboztatja. Az ukrán és belorusz pravoszláv egyházi iro-
dalom ugyanúgy indexre került, mint az eretnek „latin" művek. A pravoszláviát 
ért káros idegen befolyás elleni intézkedéseihez hasonló eréllyel veszi fel a küz-
delmet a hitéletet belülről bomlasztó jelenségekkel szemben is, amikor betiltatja 
a pogány szokásoknak minősített népi vigasságokat.34 

Az egyház belső megtisztulási folyamatának út ján az igazán jelentős előre-
lépés sajátos módon mégis Filaret halála u tán következik be. Az érdem az ún. 
harcos egyház képviselőié, akik már az 1630-as évek közepén fellépnek a vallási 
élet tisztasága érdekében, ám igazán átütő sikert csak az ú j cár uralkodásának 
első éveiben érnek el. A városi papság néhány moszkvai és vidéki képviselőjéből 
1646 körül kristályosodik ki egy csoport, a „harcos egyház" szószólói, akik valóban 
tettekkel kívánnak érvényt szerezni a SztógTáv elveinekrAhitéletet megreformál-
ni kívánó pópák csoportja tíz évvel azelőtt egy igazi alulról szerveződő társulásnak 
indult, Nyizsnyij-Novgorodban, de végül mégis felülről szerveződött befolyásos 
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társasággá. A két évtized és két grémium közötti folytonosságot egy Ivan Nyeronou 
nevű nyizsnyij-novgorodi lelkész jelentette, de a hasonlóképpen gondolkodó egy-
háziak valójában Sztyefan Vnyifatyjeu köré tömörültek. Nem véletlenül, hiszen 
Vnyifatyjev atyja egyben az ifjú cár lelkiatyja is volt. Ide tartozott két későbbi 
esküdt ellenség is: a muzsikból lett szerzetes, Nyikon és az ugyancsak a nyizsnyiji 
vidékről származó falusi pópa, Avvakum is. A csoport tagjait kezdettől támogatta 
(anyagilag is) a cár egyik bizalmi embere, Fjodor Rtyiscsev. A kérdést végül is, 
természetesen, az döntötte el, hogy a fiatal uralkodó szimpátiája a harcos egyház 
képviselőié volt. 

Akik ennek ellenére sem számíthattak gyors sikerre. A bajok ugyanis mélyen 
gyökereztek. Nem egyszerűen az egyház belső gondjairól szólt a történet, hanem 
általában a keresztény hit felszínes elterjedtségéről és befogadásáról. Nem vélet-
lenül ismétlődnek meg újra és ú j ra — az 1640-es évek második felében cári ren-
deletek által megerősített formában is — a nagy népszerűségnek örvendő csepű-
rágók, a vásári ökölcsaták, kártyajátékok elleni egyházi filippikák. A papi prédi-
kációk azonban süket fülekre találtak, az uralkodói ukázok pedig üres papírlapok 
maradtak. A nép a r i tka ünnepnapokat nem böjttel és zsolozsmálkodással, hanem 
tánccal, énekkel és vodkával szerette volna feledhetetlenné tenni. Az istentiszte-
letekre ugyan eljártak, de a hosszű és követhetetlen szertartások fárasztották 
őket. Az idők során ezért kialakult az orosz templomokban egy „gyorsított" szer-
tartás-menet, aminek az volt a lényege, hogy a pópák és diakónusok, akár né-
gyen-öten is, egyszerre énekeltek és olvasták fel a szertartáskönyvekből az aznap-
ra rendelt passzusokat. 

A „harcos" egyház képviselői ezt már nem tűrhették. Nyeronov a vörös-téri 
Kazanyi (a későbbi Vaszilij-Blazsennyij) székesegyházban, eszmetársai pedig vi-
dékre kirajzva minden alkalmat megragadtak, hogy a híveket ostorozzák és ál-
landó lelki terrorban tartsák. A nép a maga módján válaszolt: megverte, majd 

kergette a fanatikus prédikátorokat. Tette ezt a realitások iránt több affinitást 
táruló helyi hatalom segítségével. Egyébként a hivatalos egyház vezetői szintén 

nagyobb kompromisszumképességet tanúsítottak, ugyanis az 1649-ben összehí-
vott egyházi zsinat végül elvetette a templomokban uralkodó bábeli zűrzavart 
megszüntetni kívánó reformot, mondván: ahol helyreállt a régi rend, ott az em-
berek nem járnak istentiszteletre.35 

Nikoniánusok kontra óhitűek 

Ebben az évben azonban az orosz egyház megreformálásának szempontjából, 
a következményeit tekintve, lényegesebb esemény is történik. (Annál inkább, 
mivel a cár „nyomására" 1651-ben mégis elfogadják a javaslatot.) Alekszej Mihaj-
lovics Kijevből kér tudós szerzeteseket a szertartáskönyvek felülvizsgálatára. A 
bangsűly itt Kijeven van, ugyanis a liturgikus könyvek szerkesztési és másolási 
abái régtől fogva ismertek voltak az orosz írástudók számára. Sőt, az egyházi 

vezetés időről-időre kísérletet is te t t a kiküszöbölésükre, nem véletlenül hívták 
az előző század elején Makszimot, a görögöt ebből a célból Moszkvába, vagy tár-
gyalta a Sztoglav-zsinat a kérdést ugyanezen század közepén, és tet t Filaret kí-
sérletet alig pár évtizeddel unokája előtt már egyszer a probléma orvoslására. 
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Az újdonság lényege éppen az volt, hogy abból a Kijevből jött a segítség, 
amely Filaret számára még nemkívánatos szellemi műhelynek számított. Az ú j 
cár és környezete ezzel szemben követendő példát látott abban, hogy Pjotr Mohiig, 
kijevi metropolita már a maga területén elvégeztette a korrekció munkáját, és az 
ukrajnai pravoszláv könyvek immár nem különböztek a görög eredetiektől. Hogy 
az orosz nyelvűek se térjenek el tőlük, érkezett Moszkvába Jepifanyij Szlavinyeckij 
és Arszenyij Szatanovszkij. E gesztus mögött a cárnak az a nyílt beismerése hú-
zódott meg, hogy az orosz egyházi tudósok nem alkalmasak erre a filológiai mun-
kára. Alekszej Mihajlovics szemét egyébként Rtyiscsev nyithatta fel a látásra, u-
gyanis ő már előtte kolostort építtetett 30 ukrajnai szerzetesnek, hogy tudományra 
okítsák az arra vállalkozókat, így pl. magát Rtyiscsevet.36 Az igazi jelentősége 
ennek a lépésnek mégis az, hogy tetten érhető benne az uralkodónak az a szán-
déka, hogy az egyházi ügyek rendbetételét kívülről oldja meg, szemben az addigi 
belső reformtörekvésekkel. Ez egyben előrevetíti a „harcos" egyház képviselőitől 
való elfordulását is. 

A szakítás kezdete paradox módon Nyikon pátriárkává emelése volt 1652-
ben. Talán még Alekszej Mihajlovics sem érzékelte kellő mélységben, hogy Nyikon 
hitvédő buzgalmánál csak a karriervágya nagyobb, a „harcos" egyház képviselői 
pedig bizonyosan nem, különben aligha támogatták volna jelölését az egyházfeje-
delmi tisztre. Nem sejtették, hogy a cár és az új pátriárka valójában egy sajátos 
egyházi puccsot hajtanak végre, s Nyikon lesz az, aki csakhamar meghirdeti a 
régi orosz egyházi hagyománytól váló elfordulást, és a modern görög minta alapján 
reformálja meg a moszkvai egyházat. Első lépései azonban még teljesen a „harcos" 
egyház óhajainak megfelelően alakultak, hiszen bezáratta a falusi birtokokon a 
kocsmákat, és a Moszkvában élő idegeneket külön városrészbe telepítette ki, a 
Jauza-folyón túlra. , !7 

1653. március 14-én azonban a birodalom valamennyi templomába „emlé-
keztetőt" küldenek, amelyben a pátriárka előírja, hogy a jövőben nem kell térdre 
borulni a templomban, elég csak derékban meghajolni, illetve, hogy ezentúl három 
ujjal kell keresztet vetni az addig kétujjal történő keresztvetés helyett. Ezzel pár-
huzamosan a Nyikon közvetlen irányítása alá került Könyvnyomtató Udvarban 
lázas szerkesztési tevékenység kezdődik. 2700 darab zsoltároskönyvet, evangéli-
umot, misekönyvet, egyházi szabályzatot és egyéb könyvészeti anyagot kértek be 
a kolostorokból és templomokból, hogy összevessék őket görög megfelelőikkel. A 
sziszifuszi filológiai munka azonban sosem fejeződött be: mielőtt még megbizo-
nyosodhattak volna az eltérések valódi okairól, megkezdődött a nagyrészt Velen-
cében kinyomtatott görög szövegekhez igazított ukrajnai szertartáskönyvek alap-
ján az orosz kéziratok kijavítása és nyomtatása.3 8 Persze, ha mindezt kivárták 
volna, Nyikont és a cárt kellemetlen meglepetés éri: kiderült volna ugyanis, hogy 
a gondos szövegkritika az orosz egyházi könyvek autentikus voltát bizonyítja. Az 
orosz szerzetesek sok-sok generációja sem torzította kódex-másoló tevékenysége 
során annyira el az ősi — görög — egyházi szövegeket, mint a sok viszontagságon 
átment, de intellektuális színvonalukat emelni tudó és írásbeliségüket folyama-
tosan tökéletesíteni akaró tudós görög papok. 
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A „harcos" egyház szószólói igazuk tudatában és az ősi hit védelmében, 
természetesen, azonnal tiltakoznak, és nem hajtják végre tegnapi elvbarátjuk ú-
jításait. Erre a pátriárka represszióval válaszol és az egyházi zsinat elé viszi a 
reformok ügyét. 1654 tavaszán a pátriárka az orosz egyház vezetőinek kijelenti, 
hogy az oroszok eltértek az egyetemes pravoszláv egyház tradícióitól, hogy szer-
tar tásrendjük és könyveik olyan újításokat tartalmaznak, amelyeket nem igazol-
nak a kanonikus szövegek. Ez az állítás annyira kategorikus volt (és oly kevéssé 
helytálló), hogy még az orosz püspökök is bizonyos fenntartásaikat hangoztatták, 
s kinyilvánították azon óhajukat, hogy a textusok korrigálása egyként történjék 
az autentikus görög és orosz könyvek alapján. 

A pátriárkát a zsinati határozat nem elégítette ki, és útbaigazításért a pra-
voszláv egyház legtekintélyesebb vezetőjéhez, a konstantinápolyi pátriárkához for-
dult. A válasz lassan érkezett, annál gyorsabb volt azonban a patriarchátusok 
sorában kevésbé előkelő helyen rangsorolt antióchiai patriarchátus feje, Makarij, 
aki éppen adományért érkezett Moszkvába. A török fennhatóság alatt álló keleti 
pravoszláv egyházfejedelmek gyakorta választott út ját jár ta , nem érthetetlen 
tehát, hogy támogatta Nyikon minden elképzelését, és a sietve összehívott újabb 
zsinaton kiátkozta a kétujjas keresztvetés híveit. Mire végül megérkezett a kons-
tantinápolyi pátriárka, egyébként nagyon körültekintő és kompromisszumos meg-
oldást sugalló levele, Nyikon már biztosította maga számára a szükséges legiti-
mációt.39 

Ennek alapján gyors ütemben folytathatódott a javított liturgikus könyvek 
nyomtatása és a szertartásrend korrekciója. A továbbiakban Jézus nevét nem az 
oroszos „Iszusz", hanem a görögös „Iiszusz" formában írták, a Szentháromságban 
az „Atya és Fiú" formulából kihagyták az „és" kötőszót, a templomban három-
szoros „alleluja" hangzott fel a kétszeri helyett, de egyszerűsítették a kereszt 
formáját, megfordították a templom körüli keresztes menet irányát, és még hosz-
szan sorolhatnánk. A lényeg, hogy a hitélet legáltalánosabb, a mindennapi rut in 
szempontjából meghatározó fogódzóit változtatták meg. A hit tartalmi, dogmatikai 
kérdéseit a reform nem érintette (e tekintetben mindössze „az Atya, a F iú" és 
kötőszavának elmaradása sugallhatott egy „Atyafiú"-i értelmezést, tehát a szent-
háromság megkérdőjelezését), annál inkább a szertartásrendet. Minthogy azon-
ban a pravoszláviában a hit gyakorlásának külsődleges attribútumai, tárgyi esz-
közei, jelrendszere, a szertartások misztikuma mindig is elsőbbséget élvezet a hit 
tanításaival, a Szentírás értelmezésével és a prédikációkkal szemben, a korabeliek 
joggal tekinthették Nyikon ténykedését az éberen és féltő gonddal őrzött hagyo-
mányok megcsúfolásának, az igaz hittől való eltérésnek.40 

A „harcos" egyház egykori képviselői immár nem az egyház belső megtisz-
tulását prédikálják. A pravoszlávia megmentéséért, mint hiszik, kell harcba in-
dulniuk. Egy minden addiginál veszélyesebb ellenséggel, egykori barátjukkal, 
szemben, akit a megtestesült Anti-Krisztusnak mondanak. Híveik száma egyre 
nő, ami a pátriárkát is gyors reakcióra ösztönzi. A reformokat ellenzőket számű-
zeti, megöleti, és az 1656-os zsinaton az egyházból kiközösíti. Az életben maradt 
óhitűek cserében őt átkozzák ki. Egyik fél sem enged az igazából: az orosz egyház 
kettéoszlik a hivatalos és a szakadár egyházra. 
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A w a k u m protopopa Önéletírásából^1 amely a régi orosz irodalom egyik ma-
gaslata, különösen szuggesztív képet alkothatunk az egyenlőtlen küzdelem tragi-
kus végkifejletéről. A vezéralakokat fokozatosan mind elpusztítják, ám helyükbe 
üjak állnak, delejes erővel vonzzák az egyszerű népet, sőt sok előkelőséget is. 
A w a k u m mágikus személyes varázsával, akárcsak majdan Raszputyin, még a cári 
család hölgytagjaira is befolyást gyakorolt, Morozoua bojárasszony pedig a halált 
választotta miatta. Az óhitűek tömeges öngyilkosságba menekülése lassan kortü-
netté válik, amiben igen nagy szerepe van egy Kapiton nevű remete szektájának, 
aki a megtisztulás út jaként az önkéntes tűzhalált tanította követőinek. A hatalom 
szempontjából azonban sokkal veszélyesebbé vált, hogy a vallási sérelmek és a 
szociális elégedetlenség egymásra találtak, s ettől kezdve századokon át minden 
cárellenes népmozgalom táborában ott találjuk az óhitűeket.42 

A cár és a pátriárka 

Felvetődik, természetesen, a kérdés, miért érte meg mindez a cári hatalom-
nak? Amellett, hogy az egyházi szertartások reformjának következményei előre 
kiszámíthatatlanok voltak, az uralkodó valóban nyomós érvek miatt támogatta 
egész tekintélyével a pátriárka tűzzel-vassal véghezvitt újításait. Amint nem vé-
letlenül tartottak ki a hivatalos egyház képviselői azok mellett a pravoszláv gyö-
kerektől elágazott ukrajnai szertartáskönyvek mellett, amelyek az egyházszaka-
dás közvetlen okozói lettek. A magyarázat két esemény egybeesése. Nyikon köz-
vetlenül azután hirdeti meg reformjait, hogy a cár a bojár dumával határozatot 
hoz az ukrajnai kozákok csatlakozási szándékának elfogadásáról. Azt mondhatjuk 
tehát, hogy végsősoron egy külpolitikai döntés rendeli el az orosz egyház jövőbeni 
sorsát.4 3 

A cárt is, már trónrakerülését követően, de Nyikont is — még novgorodi 
érsek korában — meghatározó vallási-politikai hatások érték - elsősorban a gyak-
ran Moszkvába jövő keleti egyházfejedelmeknek és a török elől szökő bolgár, szerb, 
moldvai szerzetesek hangulatkeltésének köszönhetően. A balkáni pravoszlávok 
érthető okokból jobb szerettek volna egy Moszkva központú pravoszláv biroda-
lomhoz tartozni, s így voltak ezzel a „kis-oroszok" (ukránok) és a „fehér-oroszok" 
(beloruszok) is. Sajátos módon, az ukránok Mohila metropolitának köszönhetően 
már előbbre tar tot tak egy elképzelt egység belső feltételeinek megteremtésében. 
Lényegében ezt a megfeleltefest végzik el Nyikonék is - a „kiigazított" ukrajnai 
szertartáskönyveket mintegy átültetve orosz nyelvre. Ezzel egyházi-ideológiai ér-
telemben előkészítették a talajt az ukrajnai csatlakozásra az orosz birodalomhoz 
és a jövőre nézve megideologizálták a majdani balkáni texjeszkedést is. 

Egy hatalmas pravoszláv birodalom eszménye lebegett tehát Alekszej és Nyi-
kon szeme előtt is. Ez volt szövetségük megingathatatlan alapja, ezért alakulhatott 
ki az 1650-es évek közepén ismét a Filaret-Mihail pároshoz hasonlítható kettős 
hatalom Oroszországban, amikor pl. a lengyel hadbavonulás idején, a távollévő 
cár helyett a pátriái-ka az ország világi vezetőjének is számított. A későbbi ese-
mények azonban megmutatták, hogy a közös cél merőben eltérő egyéni ambíciókat 
szolgált. Nyikon nemcsak a helyzetet, a történelmi tradíciókat értette félre, de 
félreismerte a cárt is. Alekszej Mihajlovicsot már a korabeliek is a , j á m b o r " jel-
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zővel tisztelték meg, amelynek jelentéstartalma közelebb állt a Jóságoshoz". És 
valóban, az uralkodó korpulens, joviális külseje bizonyos fokú puhaságot, határo-
zatlanságot, a konfliktusok elkerülésére való hajlamot takart . 4 4 Sokkal inkább 
meditativ, mint operatív beállítottságú személyiség volt. Ellentétben Nyikonnal, 
akit határozott, ellentmondást nem tűrő egyénisége, eszközökben nem válogató 
kíméletlen elszántsága, és nem utolsósorban hatalmas termete, uralkodásra te-
remtet t . A személyiségek és a szerepek láthatólag felcserélődtek. Ez elégséges 
alapot jelentett a pátriárka számára, hogy meghirdesse a teokratikus állam esz-
méjét, hogy kinyilvánítsa az egyházi hatalom elsőbbségét a világi hatalommal 
szemben,4 5 , 

Idáig még Filaret sem merészkedett, pedig ő a cár atyja volt. Jól tudta u-
gyanis, hogy de jure nem lehet a birodalom feje, hiszen az az autokratikus cárság 
intézményét rendítené meg. Tisztában volt ezzel, természetesen, Alekszej Mihaj-
lovics is, és minden ám borsága" ellenére, leszámolt a pátriárkával - amint az 
végrehajtotta az áhított egyházi reformokat. Az elkerülhetetlen szakítást siettette, 
hogy Nyikon beleártotta magát a hadviselést és a külpolitikai doktrínát érintő 
ügyekbe is, mivel a svédek elleni háborút erőltette. Gyanúba keverte az is, hogy 
pártfogolta a később pálfordulatot végrehajtó Vigovszkij hetmant , és síkra szállt 
a kijevi metropólia önállósága mellett. 

A közvetlen kiváltó ok jellemző módon mégis az volt, hogy a cár kérdőre 
vonta a pátriárkát, amiért az a „nagy uralkodó" címet használja. Nyikon válaszul 
demonstratív módon elhagyta pátriárkái székhelyét és a VoszkreszenszkiAtolostor-
ba vonult. Az orosz egyház történetében példa nélkül álló helyzet alakul ekkor 
ki, és tar t nyolc esztendőn át, 1658-tól 1666-ig. A szituációt leginkább a „róka-fogta 
csuka, csuka-fogta róka" hasonlattal világíthatjuk meg. Hamar kiderült ugyanis, 
hogy a pátriárka taktikázott - és rosszul mérte fel esélyeit. Elvonult ugyan, de 
nem kívánt megválni pátriárkái rangjától, orosz egyházfői tisztétől. A cár viszont 
kapva kapott volna a lehetőségen, a pátriárka önkéntes távozásán, de semmit sem 
ért vele, mert nem nevezhetett ki ú ja t a helyére. Volt is pátriárkája, meg nem is 
volt Oroszországnak ebben a szűk évtizedben. A patthelyzetet, hosszú előkészítő 
munka után, végül az 1666-os egyházi zsinaton oldják meg, ahol a pátriárkát 
elítélik hivatala önkényes elhagyásáért, „az egyháznak, a cárnak, a zsinatnak, és 
valamennyi pravoszlávnak" okozott sérelmekért, megfosztják rangjától és számű-
zik a távoli Ferapontov-kolostorba. 

Az 1667 elején véget érő zsinat nem nélkülözi a paradoxális mozzanatokat. 
Erősen kiütközik koncepciós jellege, amiben a legnagyobb szolgálatot a cárnak az 
a Makarij antióchiai pátriárka teszi, akit annak idején éppen Nyikon használt fel 
az óhitűek elítélésében, és akit szintén megfosztottak patriarchátusától. Most vi-
szont Nyikon az, aki emiatt nem ismeri el a keleti egyházfejedelem kompetenci-
áját, és általában a görög könyvekét, mert azokat, úgymond, „eretnekek nyom-
ta t ták" . A zsinat azonban kimondja a javított szövegek és szertartások kanonikus 
jellegét, tehát szankcionálja a nikoniánus reformokat, és egyben kiátkozza az el-
lene fordulókat.46 

Az 1666-1667-es egyházi zsinat határkő az orosz egyház történetében. A 
legkevésbé sem azért, mert helyreállította a „cárság és a papság" bizánci mintán 
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nyugvó viszonyát és munkamegosztását. Az ugyanis érdemben soha nem kérdő-
jeleződött meg. A legnagyobb történelmi paradoxona az volt, hogy miközben re-
formjaival erősíteni kívánta, valójában végzetesen meggyengítette az orosz egy-
házat. Leszakította róla az óhitűeket, a leghívőbb pravoszlávokat. Évszázados, 
temérdek áldozattal járó frontot nyitott ellenük. A szakadároknak bélyegzetteket 
ugyanis semmi nem tántorí that ta el hitüktől. Awakum pl. élete utolsó évtizedét 
egy négy négyzetméteres földbe vájt odú-cellában tölti el, a Szolovecki-kolostor 
harcos szerzetesei pedig nyolc esztendő keresztül fegyverrel a kézben védik iga-
zukat. Ezenközben pedig a hivatalos egyház „hátországa" a cár felől védtelen 
maradt: innentől kezdve már nem az állami és egyházi kompetenciák pontos meg-
határozása, hanem az egyház maradék integritásának megőrzése a tét. 

A tradicionális kultúra válsága 

A Nyugat „beszivárgása" 

A hivatalos egyház diadala a szakadárok ellen nem egyszerűen azért tekin-
tendő „pirruszi" győzelemnek, mert még védtelenebbé vált a cári hatalommal 
szemben, hiszen a cezaropapizmus mélyen az orosz tradícióban gyökerezett. A 
hagyományos orosz kultúra szempontjából jóval kárhozatosabb eredménye volt 
annak, hogy — miközben a belső csatározásokban az egyház végzetesen meggyen-
gült — a „hivatalos" és az „óhitű" egyház számára egyformán eretnekeknek, 
tehát üldözendőknek tartott nyugati eszmék gyakorlatilag akadálytalanul szivá-
roghattak be Oroszországba. 

Az orosz ember Nyugattal való első találkozása a „zavaros" időszakban nem 
sok jót hozott számára, de annál mélyebb nyomokat hagyott benne. Nem vélet-
lenül hirdette meg Filofej pátriárka az izolacionizmus programját. A megoldásra 
váró külpolitikai feladatok és a megoldásul választott eszközök azonban kikény-
szerítették a nyugatiak Moszkvába engedését, bár az orosz kormányzat igyekezett 
a katonáskodásra és kereskedésre korlátozni tevékenységüket. Hatásuk azonban 
csakhamar érzékelhetővé vált az élet számos területén. Sajátos módon, kezükre 
játszott az is, hogy a moszkvai nép időről-időre felégette különálló városrészüket, 
s a zavaros idők elmúltával beköltözhettek a fővárosba,ahol elvegyültek a pra-
voszláv „bennszülöttek" között. Hatásuk szinte észrevétlenül, és ennélfogva visz-
szavonhatatlanul lopózott be a hétköznapokba, és oda-vissza érvényesült, hiszen 
a külföldiek közül sokan eloroszosodtak, átkeresztelkedtek, de szokásaikat meg-
őrizték, és a lakosság fokozatosan elleste azokat. Az előkelők házaiban kezdtek 
megjelenni a „lengyel mintájú", „német munká jú" faragott asztalok, kecses ka-
rosszékek, gondosan letakart tükrök, festmények és olcsóbb metszetek. Egyre 
többen öltöttek „német" ruhát (így a cár fiai is), viseltek „német divatú" frizurát, 
nyírták szakállukat. Megjelentek a „német" házitanítók, bűvészek, mutatványo-
sok, cirkuszi bohócok. Sok volt közülük a sarlatán, portékáik a leggyakrabban 
igen olcsók voltak,tudományuk szülőhazájukban rég idejét műlta, ám egyelőre 
még ők is igen sok újat tudtak itt mondani.47 

Az egyház szempontjából túlságosan is sokat, ezért a külföldiek elleni fellépés 
része lett a „harcos" egyház rendteremtő programjának. Először megtiltják az 
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idegeneknek, hogy orosz ember házába betegyék a lábukat, majd a pravoszláv 
templomokhoz túlságosan közel épült házakat lerombolják, és végül 1652-ben 
ismét felépítik, a Jauza folyón túlra, a „német" városrészt. A külföldiek elleni 
hadakozásnak azonban inkább demonstratív a jelentősége, és jobbára csak a fel-
színt érinti. Az orosz állam ekkor már nem nélkülözheti a külországbeli kereske-
dőket, mesterembereket, és főleg katonákat. Ez utóbbiak száma az 1660-as évekre 
már túlsúlyba kerül a kb. 1500 főt számláló moszkvai idegenek kolóniájában. 
Kialakul az a gyakorlat, hogy az itt élő külföldieket bízzák meg különféle diplo-
máciai feladatokkal. Ennek az lesz az egyik következménye, hogy az orosz állam-
férfiak sokkal közelebbi kapcsolatba kerülnek a nyugati államokkal, és szinte napi 
munkakapcsolatba egyes nyugati polgárokkal. A nagyhatalmú Matvejev bojár pl. 
eloroszosodott skót nőt vett feleségül, de még fontosabb, hogy Alekszej cár tulaj-
donképpeni külügyminisztere, Orgyin-Nascsokin politikai krédójává emeli mon-
dását: „a jót nem szégyen megtanulni, mégha kívülről való is."4 8 

Az orosz egyházszakadással tulajdonképpen a nyugati hatások „beereszté-
sének" kérdése is eldőlt. Amíg a 17. század első felében az egyház még elkeseredett 
küzdelmet folytatott az idegen eszmék kirekesztése érdekében, addig a század 
második felében — Kljucsevszkij meglátása szerint — a viták már nem akörül 
forogtak, hogy felhúzzák-e az elzárkózás eszmei vasfüggönyét, hanem, hogy mely 
területekre engedjék be az idegen hatásokat, ha már nélküle nem boldogulnak.49 

E dilemmát elvi szinten egy Jurij Krizsanics nevű horvát gondolkodó fogalmazta 
meg. Katolikus hite és az orosz állapotok rendkívül kritikus elemzése miatt a 
birodalom megreformálására vonatkozó javaslatait tisztes száműzetésből, Szibé-
riából, küldözgette a moszkvai kormányzatnak - aligha tudta tehát korának ese-
ményeit befolyásolni. Nem véletlenül tekintik azonban a szlavofilok és a pánsz-
lávizmus eszmei előfutárának, hiszen ideálja az orosz vezetésű egységes szláv bi-
rodalom volt. Korokat előzött meg azzal, hogy, nem tagadván a nyugati vívmányok 
átvételének szükségességét, egyben a mérsékletre és mértékletességre is felhívta 
a figyelmet.50 

Alekszej cár idején a mértékkel aligha volt baj. Amire a gyakorlati életben 
szüksége volt kormányzatának, azt különösebb lelkiismereti skrupulusok nélkül 
elkölcsönözték az idegenektől. E tekintetben elsősorban a „német" protestáns 
hatás volt a legjelentősebb, hiszen a németek, hollandok, angolok, svédek adták 
a legtöbb katonát, kereskedőt, mesterembert. S mivel a cár maga is nyitott, ér-
deklődő személyiség volt, a nyugati kulturális szokások némelyike viszonylag szé-
les körben ismertté vált az udvari elit körében. Közismerten bigott vallásossága 
sem riasztotta pl. vissza attól, hogy kedvet kapván Matvejev háziszínházától, hoz-
zájáruljon az első orosz színház létrehozásához 1672-ben. Mindezek mellett nem 
véletlenül írta Kotosihin, hogy az orosz kormányzat valójában „retteg attól, hogy 
a külföldi országok hitét és szokásait, és legfőképpen üdvös szabadságát az orosz 
alattvalók megismerik".5 1 Ezért aztán óvakodtak attól, hogy az alattvalókat az 
országhatárokon túlra engedjék, és igencsak megszűrték a határokon belül terjedő 
nyugati ideákat. 

A hit tisztasága látszólag helyre állt a rendet teremtő 1666-67-es zsinatot 
követően. A nikoniánus hivatalos egyház ugyanis nem kevésbé türelmetlenül vi-
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szonyult a nyugati eszmékhez, mint az óhitűek. Mégsem ok nélkül vádolta Awa-
kum Nyikont azzal, hogy „latin" eretnekségbe esett, mert valóban a pravoszláv 
egyház erősítésén fáradozó pátriárka volt az, aki kieresztette a másként gondol-
kodás szellemét a pravoszláv eszmerendszer addig zárt palackjából. Innentől kezd-
ve, bármennyire is akarták, az idegen átvételeket már nem lehetett a gyakorlati 
szükségletekre korlátozni. 

Nyikon bukása ellenére Alekszej cár uralkodása alatt a hivatalos egyházi 
doktrínát és írásbeliséget végig az Ukrajnából hívott tudós szerzetesek határozzák 
meg, tehát a „görög" hatás érvényesül. A kijevi Akadémia végzettjei azonban 
skolasztikán nevelkedett teológusok voltak - ami már önmagában idegen az orosz 
egyházi tradíció számára. Az orosz egyháziak ekkor is a hit szertartások által 
közvetített misztikumára helyezték a fő hangsúlyt, és a hitbéli tudományoktól 
úgy óvakodtak, mint ördög a tömjénfüsttől. Az ukrán pravoszlávok bűneit az 
igazhitű oroszok szemében csak tovább szaporította, hogy a lengyelekkel a hosszú 
együttélés és szomszédság okán, azokkal igen szoros kulturális szimbiózisban vol-
tak. Törvényszerű tehát, ha Oroszországba is elkerültek Kijevből a lengyel kato-
likus hatások. 

Az „orosz barokk" 

1664 jelentős dátum ebből a szempontból, ugyanis ekkor költözött Moszk-
vába a belorusz területről származó szerzetes-tanár, Szimeon Polockij, aki a Kreml 
közelében megnyitotta latin iskoláját a Titkos Ügyek Hivatalának dolgozói szá-
mára. Befolyását mégis elsősorban annak köszönhette, hogy a cár is rábízta gyer-
mekei oktatását. A későbbi cár, Fjodor, és régensnő Szófia neki köszönheti latin-
tudását és a korabeli viszonyokhoz képest különösen egy nő számára, széleskörű 
műveltségét. A cárevics folyékonyan beszélt lengyelül - és verselni is tudott . Po-
lockij ugyanis_az_európai kultúra elkötelezett híveként, igyekezett a szillabikus 

^költészetet meghonosítani az orosz Irodalomban. Minden alkalmat megragadott, 
hogy híveket toborozzon művészetének. Esküvők és temetések, de még a lakomák 
is elegendő ürügyet szolgáltattak számára, hogy versbe öntse léleknemesítő gon-
dolatait. Udvari poétaként mintegy ötvenezer verssorral szolgálta meg a belévetett 
bizalmat.52 

Költészetének mintájául a lengyel irodalom szolgált, amelynek uralkodó stí-
lusirányzata e korban a barokk volt. Az európai múvészet e nagy korszakának 
szele nemcsak a költészetet, de más művészeti ágakat is meglegyintett Oroszor-
szágban. Az építészetben pl. a 17. század utolsó negyedét „moszkvai" vagy „Na-
riskin "-barokknak nevezik. Alekszej cár második házasságából való rokonsága, a 
Nariskinok kölcsönzik a nevet a középkori szakrális építőművészeten túlmutató 
új építészetnek. Az 1630 utáni félévszázad a felfokozott építőkedv időszaka Orosz-
országban. Egy ideig Nyikon pátriárka igyekezett jó példával elől járni a sátortetős 
építkezést elvető és az ötkupolás templomok szentségét valóra váltó templom-épít-
kezésével, de a kanonikus előírásokat az orosz építőmesterek állandóan felrúgták. 
Ennek következtében megszűnt a hagyományos keresztkupolás építészet, az öt 
kupola üres dekorációvá minősült át, a gazdag templombelsőt a homlokzat sző-
nyegszerűen beborító díszítése váltotta fel. A Nariskinok építészete még egy to-
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vábbi lépést jelentett ezen az úton, amennyiben a kompozíció letisztultságának, 
a szerkezet szimmetriájának, a geometriának egyetemes barokk elvei is érvénye-
sülnek a korábbi aszimmetrikus, építészeti tervet nélkülöző gyakorlat helyett -
anélkül azonban, hogy bárki összetéveszthetné az általuk emeltetett templomo-
kat, mondjuk, a barokk Róma bármely épületével.53 

A barokk hatás eredményeként szokás értékelni a színházművészet megho-
nosodását is Moszkvában. Es valóban, az instrumentális zene, a tánc a színpadon, 
az elsősorban történeti tematika életszerű megjelenítése a művészi ábrázolás ra-
dikálisan új eszközeit testesítette meg a sematikus és didaktikus évkönyvi vagy 
hagiografikus elbeszélésekhez képest. Az élmény annyira katarkt ikus volt, hogy 
pl. Alekszej Mihajlovics az első előadást szünet nélkül, mintegy tíz órán keresztül, 
ülte végig. A német vezetésú színház léte azonban túlságosan is a cár személyéhez 
kötődött, és 1676-ban bekövetkezett halála u tán az előadásokat beszüntették. A 
főképpen bibliai szüzséket feldolgozó moszkvai cár-színház ily módon egy gyorsan 
kihűlő fellángolás maradt - nagyjából Molière halálának évében.54 

Az európai barokk hatását, a fentebb említett példák is ezt bizonyítják, hiba 
lenne eltúlozni a századvég orosz udvari kultúrájában. Szűk körben és keretek 
között mozgó átmeneti sikereit éppen a barokk középkorba forduló, de a rene-
szánsz tematikákat is megőrző kettőssége biztosította az orosz befogadó közegben. 
Azzal a nagyon fontos sajátossággal, hogy itt a középkori elemek dominanciája 
érvényesült. Ettől vált adaptációra alkalmassá, s ezért nem változtathatta meg a 
pravoszláv-nemzeti kultúra jellegét. Egyfajta kulturális újjászületés ígéretét hor-
dozta magában, de nem játszhatta el az elmaradt reneszánsz pótlásának szerepét, 
amint ezt néhány jelentős kutató állítja.55 

Végsősoron az ikonfestészet fejlődése is ezt példázza. A nyikoni reformok a 
kanonikus festészet terén is jelentős változásokat hoztak. Awakumék mereven 
ragaszkodtak ahhoz, hogy a régi ikonok szentek és sérthetetlenek, s ilyképpen 
megváltoztathatatlanok. Az egyfajta művészeti központ és iskola funkcióját be-
töltő moszkvai Oruzsejnaja Palata (Fegyvertár) műhelyeiben koncentrálódó ikon-
festők azonban eltértek a régi sémáktól. A cári festő, Szimeon Usakov vezetésével 
működő új irányzat képviselői a szépség életszerű ábrázolását tekintik elsőrendű 
feladatuknak, s törekszenek arra, hogy portréik hasonlítsanak a megfestett ala-
kokhoz. Kétségkívül megújították az ikonfestészet technikáját, és ebben jórészt 
az észak-európai festészetre hagyatkoztak. (Érdekes pl., hogy az épületeket nyu-
gati nyomatokról másolják.) Művészetük mégis a régi ikonográfiái rendszeren 
belül maradt, és továbbra is középkori, posztbizánci jellegű.56 

Bármely kulturális területet is nézünk tehát, kétségtelenül arra a következ-
tetésre jutunk, hogy a 17. század második felében a hagyományos pravoszláv 
kul túra zárt rendszere szűknek és fojtogatónak bizonyul, dogmáit mindenütt ki-
kezdik, de a lényege sértetlen marad. Még ez is sok azonban a hivatalos egyháznak, 
és ismét támadásba lendül a kárhozatos idegen hatások ellen. Erre a számára 
kedvező politikai változások adtak alkalmat. Alekszej cár halála u tán legidősebb 
fia, a 14 éves gyenge egészségű, Fjodor került a trónra. Alig több, mint félévtizedes 
uralkodása a lengyel szellemi befolyás és Szimeon Polockij tekintélyének csúcs-
pontja. Ekkor már Joakim, egy rendkívül ambiciózus, ám meglehetősen iskolá-
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zatlan szerzetes minden oroszok pátriárkája, aki a nikoniánus reformok elköte-
lezett híve. Jó taktikai érzékkel azonban ezekben az években nem konfrontálódik 
a cár kedvencével, és energiáit a belső szervezeti kérdések megoldására fordítja. 

Fjodor cár hamar bekövetkezett, de nem váratlan halálát követően Joakim 
a szellemi rendteremtés terén is határozott lépésre szánta el magát. A főpróbára 
még Fjodor életében, 1681-ben, sor került, amikor, a pravoszláv-orosz kultúrkör-
ben szokatlan módon, elégettette a szakadárok még életben lévő vezéralakjait, / 
köztük A w a k u m protopópát. Ekkor már nem élt sem a „görög" iskola, sem a 
„latin" műveltség egymással vitázó vezéralakja, Szlavenyickij és Polockij sem. A 
helyükbe lépő utódok azonban továbbfolytatták a teológiai színezetű liturgiái vitát, 
amelyben ezúttal a pátriárka nyíltan Polockij követője és tanítványa, Szilveszter 
Medvegyev ellen fordult. Először is megakadályozta, hogy az ő tervei alapján szü-
lessék meg az első orosz felsőoktatási intézmény, a Görög-szláv-latin Akadémia, 
amely egyébként eredetileg legalább annyira inkvizíciós cenzúra hivatal lett volna, 
mint iskola. Egészen addig halogatta a döntést, amíg a jeruzsálemi pátriárka nem 
küldött Moszkvába két tudós görögöt, а Lihuda-testvéreket, akikre 1687-ben végül 
rábízták az új „Akadémia" vezetését és oktatói feladatait. A Lihudákkal megerő-
södött moszkvai „grekománok" az 1680-as években ádáz polémiát folytatnak a 
„latinimádó" Szilveszter Medvegyewel és híveivel, és pátriárkái áldással fokoza-
tosan fölénybe kerülnek. Sikerül elmozdítaniuk Medvegyevet a Könyvnyomtató 
Udvar főrevizori tisztségéből. Ezzel kezdetét veszi a kijevi minta alapján nyom-
tatott könyvek revíziója, amelynek mintegy záróakkordja a latin befolyásoltsággal 
megvádolt kijevi tudósok nyugdíjazása, vagy önkéntes távozása. Erre egyébként 
már a nyugati kultúra iránt affinitást, az idegen vallások iránt pedig ritka tole-
ranciát mutató Szófia régensségét követően kerül sor. (Az 1680-as években nem-
csak a hugenottákat, de a jezsuitákat is megtűrték Moszkvában.) Az orosz mű-
veltségre csapást mérő hivatalos pravoszlávia ellentámadására és Szilveszter Med-
vegyev lefejezésére egyébként I. Péter önálló uralkodásának a kezdetén kerül sor.57 

Ünnep- és hétköznapok 

A Nyugattal folytatott ádáz egyházi küzdelem ellenére a hétköznapi életben 
észrevehetően érvényesült az idegen hatás. Ez is leszűkült azonban a moszkvai 
udvarra, s annak néhány européer személyiségére. A meghatározó miliő továbbra 
is középkorias. Különösen Alekszej Mihajlovics idejére igaz ez, akinek buzgó val-
lásossága rányomta bélyegét az udvari elit mindennapjaira is. A napi többszöri so-
kórás ájtatoskodás egyhangúságába csak az ünnepélyes kivonulások, körmenetek 
hoztak némi változatosságot, no meg a solymászat, amely az istenfélő cár egyetlen 
passziójának számított. Amíg az udvari körök életét lényegében a pravoszláv szer-
tartásrend határozta meg, addig az alattvaló családi életét a, még a 16. század kö-
zepén szigorú egyházi szellemiségben fogant, Domosztroj (Házirend). Ez aprólé-
kosan szabályozza a családtagok feladatait, egymáshoz való hierarchikus viszonyát, 
a társas érintkezés és viselkedés szabályait. Különös hangsúlyt fektet a családfő meg-
fellebbezhetetlen tekintélyére és hatalmára a családon belül, amely leginkább a 
mértékkel és szenvtelenül kiszabandó testi fenyítések garanciájára épül.58 
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A Házirend által felvázolt ideális viselkedés és életforma elsősorban a városi 
lakosság követendő mintájának készült. A népesség túlnyomó többségét kitevő 
falusi nép szokásait még a 17. században sem tudta ennyire mélyen átjárni a 
pravoszláv eszmeiség. A parasztnak nem volt ideje órákat a templomban tölteni, 
helyette ugyanis dolgozott. Mégpedig nem keveset. Nyáridőben 4 órakor kelt, s 
kb. 10 óráig egyfolytában munkálkodott. Ekkor jött az ebéd, majd déli tizenket-
tőtől még egy-két órai munka, majd pihenés délután négyig. Ezután következett 
a délutáni „műszak", amely este 10 után ért véget. Télen a tempó lelassult, hiszen 
a nap lerövidült, a napi kétszeri meleg étel — az ebéd és a vacsora — elfogyasz-
tásának ideje is arrébb tolódott délelőtt 11, illetve esti 8 órára.5 9 

A megfeszített munka, a hosszú, kemény tél már önmagában is aszkézisre 
kényszerítette az orosz parasztot. Ehhez jöttek még a vallás által előírt böjtök, 
amelyek egyébként ésszerűen a legínségesebb tavaszi és téli időszakra estek. A 
Húsvét előtti nagyböjt pl. hét hétig tartott, a karácsonyi pedig másfél hónapig. 
„Normálisan" hetente csak két napot kellett böjtölni, bár a buzgó híveknek a 
szerdán és pénteken kívül a hétfői nap is elő volt irányozva. Érthető ezek után, 
ha a hívek nehezen böjtölték ki az ünnepeket, vagy a nagy munkák végét, s ezért 
ilyen alkalmakkor nem a vallási előírások szerint óhajtottak vigadni. Nyári idő-
szakban, az ünnepeken a réteket vagy ligeteket ellepte a nép és vad tánccal, é-
nekléssel, körtánccal mulatott. Télen a betlehemes játék és a maszlenyica (hús-
hagyó) volt a legkedveltebb. A betlehemes játék sajátos álarcos mulatság volt, 
amelyben a legények ijesztő maszkokat öltöttek, vaskos durvaságokat követtek 
el, majd énekeltek, táncoltak, ettek és ittak. A húshagyót palacsintaevéssel, nagy 
lakomával és trojkázással ünnepelték. A vad száguldozás és kurjongatás a 10-12 
személyes szánokon egész héten át folyt, gyakorta a 13 métert is elérő hóhalmok-
ról való nyaktörő sikankózással kiegészülve. A kicsapongás aztán a hét végére a 
teljes apátiába fordult: az oroszok sírva búcsúztatták ünnepüket. 

Télen a sikankó, nyáron meg a libikóka számított a legkedveltebb szórako-
zásnak. Az egyház egyébként a hintázást ugyanúgy igyekezett tiltani, mint a népi 
szórakozás egyéb kedvelt válfajait. Időről-időre összetörették és elégették a komé-
diások hangszereit; a guszlit, dombrát, dudát, balalajkát, tülköt és tilinkót. Mind-
hiába. De üldözték az ugyancsak népszerű ökölcsatákat, amelyek győztese az a 
legény lett, alti a legtovább állta az ütéseket. Máskor meg csatárláncok ütköztek 
meg egymással. így mulatott az orosz nép. Pogány módra, megőrizve ősi szokásait 
és hagyományait, amelyek egy „demokratikusabb" és „közösségibb" korban fo-
gantak.6 0 

Különösen a 17. század második felében már elég sok nyugati utazó meg-
fordult Oroszországban.61 A nyugati civilizáció fennsőbbrendűségének tudatában 
nyilatkoztak a hosszú ruhájú és szakállú, igénytelen házakban és sivár szobákban 
lakó férfiakról, a temérdek pirosítót használó, fekete fogú nőkről, az iskolázatlan 
papokról, a csalfa kereskedőkről, a korrupt hivatalnokokról, a hajlott gerincű bo-
járokról és a despota cárról.62 Még az Oroszországban sosem jár t nagy John Mil-
tonnak is volt véleménye az oroszokról, emígyen: „Ok tudatlanok..., a legnagyobb 
fecsegők, hazugok, hízelkedők és képmutatók, különösen szeretik a durva ételt 
és a bűzös halat, az italuk valamivel jobb..."33 A magyar Zalánkeményi Kakas 
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István pedig azért tar t ja őket „állatias, durva, műveletlen" embereknek, mert 
„tányér és kés nélkül esznek, az ételt puszta kézzel fogják meg".6 4 Az ilyen leki-
csinylő, ám naiv ítéleteknél, természetesen, jóval megalapozottabbak is megfogal-
mazódtak, mint pl. az ugyancsak angol Fletcheré, aki a korlátlan egyeduralomból 
vezeti le a sajátosságokat.65 

Nyugati mércével mérve egyébként ez valóban műveletlen és elmaradott 
ország volt. A 17. század közepéig azonban, oly sok véres korszakot átvészelve, 
az egyszerű nép a Nyugaton már ismeretlen szabadságban, harmóniában, viszony-
lagos jólétben és nyugalomban élt. A századközépi politikai és egyházi reformok 
ettől a relatív szabadságtól és belső békétől igyekeztek őt megszabadítani - anél-
kül, hogy kulturális szintjét emelni szándékoztak volna. 

I. Péter hozománya 

A kocka tehát a történelmi köztudatba Oroszország „európaizálójaként" be-
vonult I. Péter uralkodása előtt „el volt vetve". Atyja, részint testvérei, már ko-
rábban hozzáláttak Oroszország lassú, tétova, óvatos átformálásához. Nézzük, 
mire jutot tak a „rövid" 17. század végére! 

A szó fizikai értelmében Péter kétségtelenül egy birodalmat kapott örökül 
- j ó v a l hatalmasabbat, mint a „zavaros időszak" előtti Oroszország. Idekerült a 
balparti-Ukrajna Kijevvel, „minden orosz városok anyjával", és Zaporozsje is, mi-
közben az orosz telepesek a fegyverek nyomán egyre mélyebben hatoltak be a 
déli, délnyugati ütközőzónába. Hasonló intenzitással folyt a keleti irányú koloni-
záció. Még IV Iván uralkodásának végén vette be egy merész akcióval a Szibériai 
Kánság központját Jermak, kozák atamán - az uralkodó tud ta nélkül.66 Szibéria 
meghódítása igazi lendületet majd — immár állami ösztönzésre — a 17. században 
vesz. A század elején az Irtis- és az Ob-medencéjében megjelennek az orosz tele-
pülések, hogy a 20-as években elérjék a Jenyiszejt, majd a 40-es években a Lénán 
is túlra kerüljenek. A következő két évtizedben a Bajkál és az Amúr birtokbavétele 
folyik - ahol az ismeretlen távolból előkerülő kínaiak megálljt parancsolnak a 
további előrenyomulásnak. A század végén aztán már Kamcsatkán vannak az 
oroszok.67 

Egy, az európai Oroszországnál jóval nagyobb kiterjedésű hátországgal gaz-
dagodik tehát fokozatosan a moszkvai állam, lényegében egy gyarmattal, amely 
történelmi távlatban óriásian növeli a birodalom potenciálját. A birodalomét, 
amely már az előző század közepén, a Kazanyi és Asztrahanyi Kánság hódolta-
tásával, megindult a soknemzetiségűvé válás űtján, de amely ekkor lesz igazán 
egymástól eltérő és egymás számára távoli és idegen etnikumok és kultúrák gyűj-
tőhelyévé. Oroszország valójában ekkor válik ázsiai hatalommá, s kétségtelenül 
egy modernebb civilizáció vívmányainak közvetítőjévé ebben az irányban. Az el-
sősorban vadászó, halászó, gyűjtögető törzseket és népcsoportokat viszonylag laza 
függésbe vonja, különállásukat tiszteletben tart ja, és a helyi vezető rétegeket a 
maga oldalára állítja, amivel egy lényegében békés annexiót valósít meg.68 

A birodalom területe megtöbbszöröződött - a lakosságáról ugyanez, persze, 
nem mondható el. Számát illetően még óvatos becslésbe is alig bocsátkozhatunk. 
(Jellemző a történészek bizonytalanságára, hogy pl. az angol Massie kb. 8 milli-
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óra,69 egy orosz kézikönyv pedig kb. 16 millióra teszi a század végi lakosok szá-
mát.70) Egy későbbi, 1722-es, összeírás azonban jóval 10 milliót meghaladó né-
pességet valószínűsít. Az 1678-as adóösszeírás összesen 888 ezer adózó udvart 
regisztrál, ami a következőképpen oszlik meg.7 1 

Szolgáló nemesek parasztudvarai 507 000 57,0% 
Egyházi parasztudvarok 118 000 13,3% 

Poszádi és fekete adózó udvarok 92 000 10,4% 
Bojárok parasztudvarai 88 000 10,0% 

Udvari (cári) parasztudvarok 83 000 9,3% 

A fenti számokból jól látható, hogy a táradalom szerkezete jelentősen áta-
lakult az előző századhoz képest. Különösen figyelemre méltó az állami és egyházi 
birtokok arányának csökkenése, és ezzel párhuzamosan a szolgáló nemesi birto-
kok túlsúlyba kerülése. A század történéseinek lényege érhető tetten e táblázat-
ban. A 16. század még sok tekintetben archaikus, korafeudális jellegű társadalma 
átadta helyét egy feudalizáltabb struktúrának. Ami magával hozta ugyanakkor 
mind a földesúri, mind pedig a neki alávetett rétegek zárt osztályokká formáló-
dását. E század másrészt az előző társadalomfejlődésben ismeretlen méretű bojári 
birtokkoncentrálódás kora is (Morozov pl. egymaga 9000 udvarral rendelkezik),72 

ám e kor mégis a bojárság, mint önálló réteg kimúlásának az időszaka. Az oprics-
nyina, majd a zavaros idők viharai már alaposan megtépázták az ősi bqfär csalá-
dokat, és az első Romanov maga is igyekezett új, kevésbé előkelő emberekkel 
körülvenni magát. Sikerrel, mer t 1668-ra már a bojár duma 62 tagjából csak 28 
régi famíliák leszármazottá.73 Ezekből az ú j hatalmasságokból, természetesen, 
kialakult az új elit, de ez már nem a származás, hanem a cári kegy alapján kapta 
besorolását. Ugyan az idegen tisztek előtérbe kerülése és a korszerű katonai ve-
zénylet igénye követelte ki, de mégis e társadalmi folyamat logikus politikai le-
zárása a mesztnyicsesztvo eltörlése 1682-ben.74 A régi besorolási könyvek ünne-
pélyes elégetése valójában egy történelmi kor végére tesz pontot. A régi-új arisz-
tokrácia egyébként közvetlenül ezt megelőzően tett még egy elkeseredett kísér-
letet régi pozíciója újjáélesztésére. A korábbi részfejedelemségekre emlékeztető, 
örökletes helytartóságokra kívánták az országot osztani, ám Fjodor korai halála 
miatt mindez csak terv maradt . 7 5 

A hadseregben a külföldiek, a bojár dumában a szolgáló nemesek, a priká-
zokban a még alacsonyabb rangú hivatalnokok háttérbe szorítják az ősi nemzet-
ségek leszármazottait. A bojár duma, mint intézmény, maga is kénytelen a zemsz-
kij szoborokkal konkurálni, hogy a végén mindkét, a cári hatalmat elvben lega-
lábbis korlátozó testület eljelentéktelenedjen a századközépi társadalmi katakliz-
mákból diadalmasan kikerülő autokratikus uralkodói hatalom árnyékában. Mely 
hatalom nem jelentéktelen eredményeket ér az ütőképes hadsereg, az azt finan-
szírozó gazdaságpolitika, illetve ez utóbbit működtető hivatalszervezet kialakítása 
terén. Az addig ismert minták és követett gyakorlata alapján jószerivel a maxi-
mumot kihozta a moszkvai kormányzat a tradíciók meghatározta lehetőségeiből. 
Mondhatnánk: kiépítette a központosított államot, ha e fogalmat nem a rendi 
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alapokon nyugvó államfejlődésre használná a történetírás. Nagy a hasonlóság, 
időben is, és az intézményeket tekintve is, a nyugatabbra ismert abszolutizmusokkal 
is. Annak alapját azonban a „harmadik rend" térnyerése biztosította. Oroszország-
ban pedig — annak ellenére, hogy ekkor már 226 várost lajstromoznak7 6 — a 
polgárság semmivel sem emelkedett nagyobb jelentőségre a 16. századhoz képest. 
Az abszolutizmus eszmerendszerét, szervezetét és működtetési technikáit, természe-
tesen, egyszerűen importálni is lehet, ám e vonatkozásban még csak az első lépéseket 
tet te meg a moszkvai állam. Alekszej Mihajlovics uralmának éppen az a megha-
tározó jellegzetessége, hogy organikusan következik a megelőző orosz fejlődésből. 

E korlátlan hatalom azonban egy pillanat alatt anarchiává tudott változni, 
amint Fjodor Alekszejevics utód nélkül meghalt. A cárrá kikiáltott Péternek na-
pokig egy sötét szobában kellett megbűjnia, végig kellett néznie, amint a zsold-
jukat követelő sztrelecek legközelebbi híveit és rokonait lemészárolják, hogy a 
többhetes sztrelec-uralom végén arra kényszerüljön, hogy a cári címet megossza 
gyengeelméjű, félvak féltestvérével, Ivánnal, s hogy a tényleges hatalmat átadja 
nővérének.77 Tízéves ekkor Péter. Bizonyosan nemcsak az ideges rángásokat az 
arcán hozta ekkor útravalóul a pogrom-dúlta Kremlből. 
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Gyula Szvák 
LE 17e SIÈCLE „COURT" DE LA RUSSIE 

(Résumé) 

Après avoir esquissé la logique de développement du 16e siècle „long": l 'auteur dans cette 
étude tente de saisir les contextes les plus généraux du 17e siècle „court". La composition de l'étude 
est thématique. Du point de vue méthodologique c'est une tentative intéressante: suivre - malgré 
la composition thématique: un ordre chronologique. L'auteur veut dans cet article définir les noeuds 
communs de l'histoire d'économie, de société, idéologie et celle de mentalité du 17e siècle russe. 
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Le premier chapitre: „Les débuts de la consolidation Romanov" donne en essence l'histoire 
politique de 3 décennies après la „période confuse" insistant sur la présentation de la prise du 
pouvoir de la noblesse servante et sur l'importance du zemszkij szoborok (états généraux, diète) 
lequel - même modérément bornait le pouvoir tzariste. 

La base du chapitre „Dépenses et rendements" part de la thèse développée par le chapitre 
précédent, soit le plus important devoir de l 'État russe était la récupération des territoires perdus 
dans la „période confuse" à travers du renforcement de l 'ordre intérieur et de la consolidation d 'État . 
Ce sera le temps de la réorganisation lente de l'armée, suivant le modèle occidental, et celui de la 
concentration même augmentation des rendements d 'État avec une politique d'économie relative-
ment simple mais efficace, et l'époque du développement d 'une administration centrale plus profes-
sionnelle. 

Le chapitre intitulé „Des guerres intérieures et extérieures" s'occupe du code d'1649 qui a 
précisé le développement social du demi-siècle précédent et s'étale sur des guerres et sur les insur-
rections qui manifestent d 'une part le partage de la société et d 'autre part la stabilisation d 'État 
indiscutable. 

Le chapitre intitulé „Le grand schisme russe" révèle que la société contemporaine devait 
payer très cher la consolidation spectaculaire du pouvoir d 'Éta t par une dissension totale en elle-
même, dont la conséquence était le dédoublement de la société fidèle et l 'assujettissement définitif 
de l'Église russe au pouvoir tzariste. 

Le chapitre „La crise de la culture traditionnelle" s'occupe des conséquences de la victoire à 
la Pyrrhus de l'Église officielle soit qu'elle devait supporter non seulement l'infiltration des techni-
ques de l'Ouest mais celle de certaines idées occidentales qui naturellement ne modifiaient pas le 
caractère traditionnel de la culture russe. 

Dans la partie intitulée „L'héritage de Pierre 1 e r" on constate: bien que la société patriarcale 
ne se soit pas décomposée, mais la possibilité d'un changement radical y était inhérente. 

THE „SHORT" SEVENTEENTH CENTURY OF RUSSIA 
by Szvák Gyula 

Summary 

In an earlier article the author has already dealt with the logic of development in the „long" 
sixteenth century in Russia. In the present article he attempts to explain the coherent elements of 
the „short" seventeenth century. He arranges his subject according to the various aspects of seven-
teenth-century life (economy, society, ideology, and mentality), but a chronological approach is also 
inevitable. 

The first chapter („The Beginnings of Consolidation in the Romanov Period") offers political 
history in over three decades after the „period of turmoil", emphasizing the growth of the „serving 
nobility" and the role of zemskii sobor, an institution restricting, however weakly, the power of the 
Tsar. 

The chapter entitled „Expenditure and Income" establishes that the most important task of 
the Russian state was to recover the territories lost during the „period of turmoil". @REU-
MESZTRZS = To reach tha t purpose the state had to reestablish order in the country and strengt-
hen the state organization. The army was gradually reorganized after western models, state incomes 
were concentrated through a relatively simple but still effective economic policy, and the system of 
central administration was built out and modernized. 

The chapter „Wars at Home and Abroad" deals with the law-book of 1649 reflecting the 
development of society in the previous fifty years. The wars and revolts described in this chapter 
show the divided nature of society and the strengthening of state power. 

The chapter entitled „The Great Russian Schism" speaks of the price the society had to pay 
for the spectacular consolidation of the state. The people came into conflict with themselves, the 
believers became divided, and the Russian Church became fully exposed to the Tsar. 

In „The Crisis of Traditional Culture" the consequences of the Pyrrhean victory of the official 
Russian Church are dealt with. The Church had to tolerate the influx of Western ideas alongside 
Western technology, but the traditional Russian culture remained unchanged. 

The last chapter entitled „The Dowry of Peter I" establishes that although the patriarchal 
society had not disintegrated by the late 17th century, the possibility of a radical change was already 
present. 

t 



KÖZLEMÉNYEK 

Fodor Pál 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS VÁLSÁG A 15-17. SZÁZADI 
OSZMÁN-ZSIDÓ KAPCSOLATOKBAN 

Minden jel arra mutat, hogy az oszmán állam vezetői kezdettől fogva rend-
kívüli jóindulatot tanúsítottak az uralmuk alá került zsidó lakosság iránt. Állítólag 
már Bursza elfoglalása (1326) után arra biztatták a környéken élő zsidókat, hogy 
költözzenek az oszmánná lett városba. Ugyanígy jártak el, amikor meghódították 
és birodalmuk európai székhelyévé tet ték Edirnét (1369); itt a következő évtize-
dekben jelentős zsidó kolónia jött létre, melyhez már nemcsak egykori bizánci, 
hanem Európából, közöttük Magyarországi-ól érkező zsidók is csatlakoztak. Orhán 
szultán (1324-1362) udvarában a 14. század közepén zsidó származású jövendő-
mondókkal találkozunk. Ezek a görög forrásokban chionai-nak nevezett emberek 
a korai oszmán-zsidó együttműködés szimbólumainak is tekinthetők: olyannyira 
azonosultak az oszmán dinasztia ügyével, hogy megtanultak törökül és felvették 
az iszlám vallást is. Mint ilyenek, természetesen törpe kisebbséget alkottak, hiszen 
az egykori bizánci zsidók többsége továbbra is görögül beszélt, és itt kialakult 
hagyományos vallási rítusát, a minhag romania-1 követte.1 

Miközben az Oszmán Birodalom zsidósága viszonylagos biztonságot és széles 
vallási szabadságot élvezett, az Európában élő zsidókat egyre-másra érték a tá-
madások. A skála az erőszakos térítésektől (pl. Spanyolországban 1411-ben) a 
mészárlásokig (pl. Spanyolországban 1391-ben, Bécsben 1421-ben) és a kiűzésekig 
(pl. Angliából 1306-ban, Franciaországból 1322-ben és 1394-ben, Magyarországról 
1376-ban, a német földekről az 1420-as évektől kezdve) teijedt. Miután az osz-
mánok nemcsak tartózkodtak az ilyenfajta akcióktól, hanem kifejezetten védték 
zsidó alattvalóikat, érthető, hogy a 15. századtól kezdve az európai zsidóság szá-
mára az Oszmán Birodalom egyre inkább az „ígéret földje" lett. Ezt a benyomást 
azok a hírek is megerősíteni látszottak, melyek az ottani szabadabb életről és 
nagyobb lehetőségekről szóltak. Egy Edirnébe telepedett nyugati rabbi, bizonyos 
Jichák Zarfati, a következőket írta erről németországi hitsorsosainak (levele va-
lamikor a 15. század első felében kelt): „Hallottam a halálnál is keserűbb szeren-
csétlenségekről, amelyek németországi testvéreinket érték — a zsarnoki törvé-
nyekről, a kényszerű megkeresztelkedésekről és a száműzetésekről, melyek nap 
mint nap történnek. Azt mondták nekem, hogy amikor egyik helyről elmenekül-
nek, még sanyarúbb sors jut nekik a másikon. Mindenfelől lelki gyötrelmekről és 
testi kínzásokról értesülök... Testvérek és tanítók, barátok és ismerősök! Én, Ji-
chák Zarfati, aki ugyan francia származású vagyok, de Németországban születtem, 
és ott ültem nagyra becsült tanítóim lábainál, kijelentem nektek, hogy Törökőr-
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szág az a föld, ahol semmi sem hiányzik és ahol, ha ti is úgy akarjátok, minden 
a legnagyobb rendben lesz. Törökországon át nyitva áll előttetek az ú t a Szent-
földre. Nem jobb-e nektek a muszlimok, mint a keresztények alatt élnetek? It t 
mindenki békében élhet a szőlőlugasa és a fügefája alatt. Itt a legdrágább ruhákat 
viselhetitek... Ébredjetek, és hagyjátok ott örökre azt az átkozott földet!"2 

A tapasztalatok és a biztatások hatására hamarosan megindult a közép- és 
nyugat-európai, főleg a németországi (askenázi) zsidók kivándorlása az Oszmán 
Birodalomba. Ez azonban csak a század második felében öltött nagyobb méreteket, 
főleg 1470 táján, a csehországi üldözések hatására. Ugyanebben az időszakban 
tűnnek fel nagyobb számban spanyol zsidók (szefárdok) is az oszmán területeken. 
A szefárdok a 14. század végén és a 15. század elején jobbára a Földközi-tenger 
keleti medencéjébe vagy Palesztinába menekültek a zaklatások elől, de az 1460-
70-es évekbeli pogromok és az inkvizíció felállítása nyomán már közülük is szá-
mosan kerestek és találtak menedéket az oszmánok uralma alatt. Minden korábbit 
felülmúlt azonban az a menekülthullám, amelyik az 1490-es években bontakozott 
ki és tar tot t több évtizeden át. Ez utóbbit a spanyolországi zsidók 1492. évi elűzése 
váltotta ki. Ferdinánd király és Izabella királynő ez év elején kiadott ediktuma 
úgy rendelkezett, hogy a keresztény vallás ellen elkövetett bűneik miat t a zsidók-
nak „folyó év július havának végéig el kell hagyniuk valamennyi említett király-
ságunkat és uradalmunkat, fiaikkal és leányaikkal, férfi és női zsidó szolgáikkal 
és háztartásuk tagjaival, kicsivel és naggyal, akárhány évesek legyenek is, és ne 
merészeljenek visszatérni vagy lakni ezekben, vagy ezek bármely részében... En-
gedélyt adunk a mondott zsidó férfiaknak és nőknek, hogy javaikat és vagyonukat 
kivigyék valamennyi királyságunkból és uradalmunkból, szárazon és vízen, felté-
ve, ha nem visznek ki aranyat és ezüstöt vagy vert pénzt, vagy királyságaink 
törvényei által tiltott más dolgokat".3 

A rövid határidő miatt a többség a szárazföldi utat választotta, és először a 
szomszédos vagy könnyebben elérhető országokba: Portugáliába, Navarrába, Pro-
vence-ba, illetve kisebb részben Észak-Afrikába, Itáliába és Németalföldre mene-
kült. Néhány éven belül azonban ezekből az országokból is kiűzték őket. Ekkor, 
s különösen az 1496-97. évi erőszakos portugáliai térítések hatására döntöttek 
tömegesen a szefárdok úgy, hogy az Oszmán Birodalom felé veszik az út jukat . Az 
érkezők először a jelentősebb városokba: Szalonikibe, Isztambulba, Edirnébe köl-
töztek, majd egyéb dél-balkáni és a nyugat-anatóliai kikötővárosokban telepedtek 
le. Innen aztán fokozatosan terjeszkedtek tovább a Balkán, illetve Anatólia és 
Szíria irányába. A Közel-Kelet török kézre kerülése u tán jelentős zsidó bevándor-
lás indult meg ezekre a területekre is. Az oszmán földre emigrált szefárdok pontos 
számát nem ismeijük, de egyes becslések szerint mintegy 90 000-en lehettek, ami 
azt jelenti, hogy az 1492 után eltávozott mintegy 165 000 ibériai zsidó nagyobbik 
része ide érkezett. 

A bevándorlás, a belső migráció, az oszmán hódítások és kényszertelepítések 
(az utóbbiról alább még szólunk) következtében hamarosan számos oszmán vá-
rosban jött létre kisebb-nagyobb zsidó közösség. Két település: a makedóniai Sza-
loniki és a palesztinai Szafed szinte „zsidó várossá" alakult át. Az előbbiben már 
a 16. század első harmadában 60%-ot ért el a zsidó lakosság aránya, s ez egészen 
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a török fennhatóság végéig, 1912-ig így is maradt. Érdekesen oszlott meg a „fő-
városok" lakossága is: Isztambulban 1477-ben 11%-ot, 1520 és 1530 között 10%-ot, 
Burszában ugyanebben az időszakban 1,8%-ot, Edirnében 1528-ben 7%-ot tet t ki 
a zsidó lakosság. Később, 1570 körűire Burszában durván meghatszorozódott, 
Edirnében pedig több mint kétszeresére növekedett a zsidó közösség. Az 1512-30 
közötti oszmán összeírások kilenc városban regisztráltak 100-nál több zsidó ház-
tar tás t (háne), hűszban 21-91 hánét, és számtalan más helyen ennél kisebb cso-
portokat. A század közepén készült felmérések azt mutatják, hogy mindegyik 
kategória újabb településekkel bővült, és szembetűnően megemelkedett a közel-
keleti városok zsidó népessége.4 A 16. század folyamán határozott zsidó „expan-
z iódnak lehetünk tanúi, amely főként a folyamatosan érkező külső utánpótlásból 
táplálkozott. Ugyanakkor az oszmán hódítások következtében egy államba került 
a Mediterráneum zsidóságának java része, egy olyan államba, amely politikai ereje 
és központi fekvése révén ellenőrizte a korabeli kereskedelmi u tak legfontosabb 
szakaszait. Mindez újabb erőforrásul szolgált valamennyi itt élő zsidó számára. 
Bár nem rendelkezünk összehasonlításra alkalmas adatokkal, a kérdéssel foglal-
kozó szakemberek az elmondottak miatt hajlanak arra a feltevésre, hogy a 16. 
században a világ zsidóságának legnagyobb, vagy még pontosabban: anyagilag és 
kulturálisan legerősebb közössége az oszmánok fennhatósága alatt élt. Hozzájuk 
mérhető közösségek csak Lengyelországban és Litvániában léteztek.5 

Mivel magyarázható az a különös — legalábbis a korban szokatlan — szí-
vélyesség, amellyel az oszmán vezető réteg az uralma alatt élő zsidókat kezelte, 
illetve az oda érkezőket fogadta? Az oszmánok magatartását nagy mértékben meg-
határozta az iszlám hagyomány, a muszlim vallásjog zsidókkal kapcsolatos állás-
pontja. Az iszlám a hitetleneket két nagy csoportra osztja. Az egyikbe tar toznak 
azok, akik szentírással rendelkeznek, vagyis kinyilatkoztatáson alapuló monote-
ista vallást követnek; ők az ún. ahl al-kitab, vagyis „a könyv népe". A Korán a 
keresztényeket, a zsidókat és a szábeitákat sorolja ebbe a kategóriába. A másik 
csoportot az ilyen írással nem rendelkezők, vagyis a politeisták alkotják. Az iszlám 
teológiailag magasabbra értékeli a kereszténységet és a judaizmust, mint más 
„pogány" vallásokat, mert úgy tekint rájuk, mint az iszlámhoz vezető út állomá-
saira, az igaz hit kifejletlen formáira. Ezért a muszlim állam egyfajta politikai 
védelmet nyújt a határai között élő keresztényeknek és zsidóknak; megengedi, 
hogy gyakorolhassák vallásukat és bizonyos határokig megőrizhessék belső kö-
zösségi intézményeiket (autonómiájukat). A muszlim állam „elkötelezettségét" 
vagy „felelősségét" e vallási kisebbségek iránt az iszlám vallásjog zimmának (osz-
mán-törökül zimmetnek) nevezi, azt a csoportot pedig, amely e védelemben ré-
szesül, ahl al-zimmának (oszmán-törökül: ehl-i zimmet vagy egyszerűen zimmi). 
A muszlimok uralma alatt álló keresztények és zsidók tehát ahl al-zimmának 
(zimminek) számítottak, ennélfogva élhettek saját vallásuk szerint, de természe-
tesen nem feltételek nélkül. Ahhoz, hogy a zimmi státust elnyerjék, el kellett 
ismerniük az iszlám és a muszlimok felsőbbségét, s ennek jeleként meg kellett 
fizetniük a fejadót (a dzsizjét) és а földadót (a harácsot). De ha teljesítették is e 
kötelezettségüket, csak másodosztályú állampolgárok lehettek a muszlimokhoz 
képest. Ez fejeződött ki a következő korlátozásokban: a zimmi köteles volt meg-
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különböztető ruhában járni; nem ülhetett lóra (illetve csak úgy, ahogy a nők) és 
nem viselhetett fegyvert; templomait nem nagyobbíthatta meg és csak engedéllyel 
tatarozhatta; tanúskodását csak más zimmivel szemben fogadták el. A zimmi elv-
ben bármilyen foglalkozást űzhetett, de általában nem nézték jó szemmel, ha 
közfunkciót vállalt vagy ilyennel bízták meg. Ezt — legalábbis al-Muktedir kalifa 
908. évi rendelete szerint — csak két területen tartották megengedhetőnek: az 
orvoslásban és a bankügyletekben.6 

A zimmiket illető elvek és a gyakorlat azonban a középkori iszlám történe-
tének legnagyobb részében igen távol esett egymástól. Néhány rövidebb időszaktól 
eltekintve, amikor egy-egy energikusabb uralkodó vagy a vallási ortodoxia „beke-
ményített", a korlátozásokat igen lazán tartot ták be. Általában véve megelégedtek 
a zimmik alacsonyabbrendűségének érzékeltetésével, és széltében alkalmazták 
őket a gazdasági élet legkülönbözőbb területein. Minthogy azonban az iszlám a 
kamatszedésben ugyanúgy korlátokat szabott, mint a kereszténység, a zimmik 
mégiscsak azokon a pályákon juthat tak a legmagasabbra, amelyeket a muszlim 
közfelfogás eleve nekik tar tot t fenn: a pénzügyekben és az orvoslásban (az utób-
biban a nagyobb nyelvtudás is biztosított számukra némi előnyt). 

Az iszlám vallásjog a zimmik között elvben nem tet t különbséget, de a két 
fő csoport: a keresztények és a zsidók megítélése azért mégsem volt teljesen azo-
nos. A kezdeti időkben a keresztények álltak nagyobb becsben, mindenekelőtt 
azért, mert a zsidóktól eltérően nem szálltak szembe határozottan a prófétával. 
A későbbiekben viszont a zsidók fokozatosan „kiegyenlítették" ezt a hátrányt, 
sőt, egyértelműen közelebb kerültek a muszlimokhoz, mint a keresztények. Ebben 
óriási szerepe volt annak, hogy az iszlám birodalom zsidósága gyors ü temben és 
mélyen arabizálódott, nyelvében, kultúrájában és mentalitásában rendkívüli mér-
tékben hasonult muszlim környezetéhez. A közeledést az is megkönnyítette, hogy 
a zsidók és a muszlimok lényegében azonos elveket vallottak vallásról és jogról, 
s ezeknek a mindennapi életben betöltött szerepéről. Az egyezések olyan alapvető 
kérdésekben is fennálltak, mint a muszlim jogtudós és a zsidó rabbi törvényér-
telmező szerepe, a jogi döntvények (a fetva illetve a responzum) használata, a 
teológia csekély jelentősége, nem is szólva olyan életmódbeli hasonlóságokról, mint 
a többnejűség (amit az iszlám világ zsidói egészen az újabb korokig gyakoroltak), 
az étkezési szokások stb. Ez az egyesek által „zsidó-arab"-nak vagy „zsidó-isz-
lám"-nak nevezett kultúra és a raj ta nyugvó „zsidó-arab hagyomány" csak egyik 
összetevője volt a zsidók iránti rokonszenv megnövekedésének. Hozzájárult ehhez 
— persze inkább csak közvetett módon — egy külső tényező is, nevezetesen a 
keresztes háborúk megindulása. A keresztényekkel vívott évszázados harcok két-
féleképpen befolyásolták a muszlimok kisebbségekkel kapcsolatos magatartását. 
Egyfelől erősítették a muszlim társadalom kohézióját és öntudatát , s ezzel önkén-
telenül is a vallási különbségek hangsúlyozása felé taszították azt. Aligha véletlen, 
hogy egyes területeken éppen a 12-13. századtól kezdték szigorúbban betartatni 
a zimmikre vonatkozó vallásjogi előírásokat. Másfelől az ellenségeskedések meg-
ingatták a muszlimok bizalmát, akik kezdték bizonyos gyanakvással szemlélni 
keresztény alattvalóikat. Mivel a zsidók ebben a küzdelemben általában érintet-
lenek maradtak, helyzetük a keresztényekéhez képest önmagától megjavult.7 
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A zimma által nyújtott védelem természetesen sohasem jelentett teljes biz-
tonságot, és az iszlám történetéből sem hiányoznak a vallási kisebbségek elleni 
támadások. Ilyenekre azonban mindent összevéve is ri tkán került sor, s ha igen, 
akkor is gyakran kimutatható bennük a neofita buzgalom vagy éppen a kárvallott 
kisebbség hibája. Mindkét esetre találunk példát az anatóliai szeldzsukok hűbér-
urainak, a Perzsiában uralkodó mongol ilhanidáknak a korából. Itt 1282-ben Te-
güder kán foglalta el a trónt; kevéssel ezután hátat fordított a Dzsingisz-kori 
hagyományoknak, nyíltan át tér t az iszlám vallásra és az Ahmed nevet vette fel. 
Már mint muszlim uralkodó azonnal elrendelte, hogy a keresztények templomait 
dzsámikká alakítsák át.8 Az őt követő Argun kán (1284-1291) viszont szokatlanul 
éles iszlám-ellenes politikát folytatott, melynek sugalmazója és végrehajtója egy 
Száduddevle nevű zsidó vezír volt. Kormányzásuk óriási zsidóellenességet ébresz-
tett , s amikor a kán súlyos betegségbe esett, a mongol urak azonnal megölték a 
vezírt, a muszlim lakosság pedig öldösni és fosztogatni kezdte a zsidókat. Ahogy 
az egyik forrás mondja, a bagdadi muszlimok örömünnepet ültek a „zsidó ura lom" 
bukása alkalmából.9 

Úgy tűnik, ez a közjáték a korabeli Kis-Azsiában semmiféle visszhangot nem 
keltett, arrafelé senkinek nem jutott eszébe, hogy utánozza az iraki és az iráni 
muszlimokat. Ezen a tájon a szokásosnál is jobban érvényesült az iszlámra jel-

I lemző türelem, hiszen a szeldzsuk állam lakossága mindvégig elképesztően tarka 
képet mutatott . A legnagyobb összevisszaságban éltek itt görögök, örmények, tö-
rökök, zsidók, perzsák és mongolok, és a fő ellentétek nem vallások és etnikumok, 
hanem nomádok és letelepedettek között hűzódtak. A harcoktól zajos nyugati 
határvidékeket, ahol a 13. század második felében és a következő évszázad elején 
egyre-másra jöttek létre az ú j török fejedelemségek, szintén a keveredés és a sok-
színűség jellemezte. A híres arab utazó, Ibn Battuta leírásából tudjuk, hogy az 
ajdini fejedelem egy tudós zsidó orvost tartott maga mellett, akit az udvari nép 
— egy-két irigyétől eltekintve — megkülönböztetett tisztelettel övezett.10 E te-
kintetben nem volt lényeges különbség az újonnan születő és a régi, nagy hagyo-
mányokkal rendelkező iszlám államok között. 

Hasonló szellem uralkodott az ekkoriban formálódó oszmán bégségben is. 
Oszmán, az uralkodóház névadója, kezdettől fogva törekedett a hódításra kisze-
melt területek görög lakóinak megnyerésére, és szívesen fogadta szolgálatába őket. 
Az oszmánok a későbbiekben is mindig nyitottak maradtak, igyekeztek átvenni 
és beilleszteni saját rendszerükbe mindazokat, akik hajlandók voltak együttmű-
ködni velük, valamint azokat az intézményeket, amelyek az együttműködők révén 
hasznukra válhattak. Bármennyire toleránsak voltak is azonban a keresztények-
kel szemben, minden téren nem támaszkodhattak rájuk teljes bizalommal. Az 
oszmánok állama az iszlám és a keresztény világ határán helyezkedett el, és ter-
jeszkedése egyre nagyobb károkat okozott az utóbbinak. Az oszmán vezető réteg 
tisztában volt azzal, hogy keresztény alattvalóinak tetemes része jobb híján, kény-
szerből vállalja az oszmán szolgálatot, s hogy Európában elevenen él még a ke-
resztes gondolat. Ezért mindig számolnia kellett a lehetőséggel, hogy alattvalói 
titokban segítik az oszmán állam megállítására vagy megsemmisítésére törekvő 
európai hatalmakat. Márpedig az oszmán politikai és gazdasági elitnek éppen a 
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legélesebb összecsapások és az ezzel párhuzamosan zajló birodalomszervezés idő-
szakában nőtt meg az igénye olyan megbízható alattvalók iránt, akik rendelkeztek 
azokkal a gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi és technikai ismeretekkel, amelyeket 
ő maga egyelőre nélkülözött. Ez a hiány különösen Bizánc 1453. évi elfoglalása 
után vált nyilvánvalóvá. 

Ezért fordultak az oszmánok a zsidók felé, akik már a megelőző időszakok-
ban is bizonyították hozzáértésüket, és akiknek megbízhatóságáról már számta-
lanszor meggyőződhettek. Az oszmánok biztonságos életet, szabad vallásgyakor-
latot és anyagi lehetőségeket kínáltak nekik, cserébe pedig gazdasági, technikai 
és szervezési tapasztalataik hasznosítását várták és kapták tőlük. E hallgatólagos 
„szerződés" folytán az oszmán elit és zsidó alattvalói között — Marc Epstein 
kifejezését kölcsön véve — olyanfajta szimbiózis alakult ki, ami az érdekek kö-
zösségén alapult, és ami a saját korában páiját ritkította. A zsidók egyértelműen 
az oszmán állam oldalára álltak annak Európa ellen vívott harcában, s választá-
suknak a 15-16. században folyamatosan zajló bevándorlással is nyomatékot 
adtak. A birodalom kisebbségei közül egészében véve csak a zsidók vállalták ön-
ként az oszmánok szolgálatát, és ennek fejében olyan szabadságot kaptak, amilyet 
másut t csak kivételes esetekben élveztek.11 Az oszmánok iránti bizalmat a budai 
zsidóság 1526. évi magatartása is jól példázza: Jószéf ben Slómó vezetésével kül-
döttséget menesztettek a Földvárra érkező Szülejmánhoz, átadták neki a város 
kulcsait, és azt kérték, hogy a török haddal együtt mindnyájan Törökországba 
távozhassanak. így kerültek budai zsidók Szalonikibe és más görögországi városokba, 
s e szolgálatért élveztek kiváltságokat Jószéf utódai még a 19. században is.12 

A budai zsidók elszállítását az oszmán források a szürgün szóval fejezik ki, 
ami szó szerint „elűzést", „száműzést" jelent. Ám mint oly sokszor, ez esetben 
is helyesebb „kényszertelepítést" értenünk rajta, hiszen egy jól ismert és széltében 
alkalmazott módszerről volt szó.13 Az oszmán kormányzat már a 14. század má-
sodik felétől gyakran költöztetett át kisebb-nagyobb népcsoportokat az újonnan 
meghódított vagy valamilyen okból fontosnak tartott területekre, hogy benépesít-
se, iparosokkal, kereskedőkkel lássa el, vagy katonailag biztosítsa azokat. Máskor 
a szürgünt kifejezetten büntetésül alkalmazták az elégedetlenkedő vagy katona-
ilag és politikailag veszélyesnek tartot t csoportok elszigetelésére.14 A szürgün alól 
a társadalom egyetlen rétege sem vonhatta ki magát, így általában véve a zsidók 
sem. Az oszmánok a fentebb mondottak értelmében különös előszeretettel hasz-
nálták fel őket újabb városaik vagy régióik helyreállításában, az ottani ipar és 
kereskedelem fellendítésében. Az első ismert zsidó telepítésre Konstantinápoly 
1453. évi elfoglalása után került sor, amikor az oszmánok valószínűleg valamennyi 
„vidéki" városuk zsidóságát az ú j fővárosba költöztették át, hogy tapasztalataik-
kal, kapcsolataikkal és tőkéjükkel részt vegyenek a város újjáépítésében. Ugyanez 
történt a szemközti Pérában, az egykori genovai kolónián élő zsidó kereskedőcsa-
ládokkal is. A szultán a városnak ugyanazon részén jelölte ki ú j otthonukat, ahol 
korábban a velencei kereskedők laktak.15 Ez nem volt véletlen, hiszen Hódító 
Mehmed az ő segítségükkel próbálta megtörni az akkoriban még többnyire osz-
mán-ellenes Velence kereskedelmi és politikai hatalmát, és számított rájuk a gö-
rögök háttérbe szorításában is. Úgy látszik, az oszmán udvar az 1492 utáni szefárd 
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beáramlás idején is nagyon tudatosan jár t el, de ekkor már minden igyekezetével 
azon volt, hogy az érkezők ne Isztambulban, hanem a birodalom más jelentős 
kereskedelmi és ipari központjaiban telepedjenek le. így próbálta — sikerrel — 
elkerülni, hogy a fővárosban tülságosan megnövekedjék a számuk, és kiegyenlíteni 
azt az aránytalanságot, melyet 1453 utáni idetelepítésük idézett elő. Úgy tűnik, 
a zsidók az időnkénti kényszerköltözéseket vagy a kormányzati „tereléseket" e-
leinte jól tűrték, ám miután közösségeik és gazdasági kapcsolataik megszilárdul-
tak, már kevésbé lelkesedtek értük. Amikor Ciprus elfoglalása (1571) u tán néhány 
évvel az oszmán kormányzat tervbe vette bizonyos zsidó csoportok áttelepítését 
a szigetre, az érintettek minden rendelkezésükre álló eszközt bevetettek, és elér-
ték, hogy régi lakóhelyükön maradhassanak.1 6 

A források arról vallanak, hogy az oszmánok a 15. században és a 16. század 
nagyobbik részében „pozitív megkülönböztetést" alkalmaztak a zsidókkal szem-
ben. Míg az ortodox kereszténység intézményeit rendszeresen és megfontoltan 
mállasztották,1 7 addig a zsidókat már a terminológia szintjén is kedvezőbb elbá-
násban részesítették. Nemcsak arról van szó, hogy a kefere ve jahudi (hitetlen és 
zsidó) fordulat állandó használatából világosan kitetszik: az oszmánok számára a 
zsidó nem közönséges hitetlennek számított. Az igazán meglepő az, hogy sokszor 
a zimmi és a jahudi között is különbséget tettek, vagyis a zimmin a 16. század 
utolsó harmadáig túlnyomórészt a keresztényeket értették. Ez a szétválasztás 
azért fontos, mert az a gyakorlati tény fejeződött ki benne, hogy amíg a keresz-
tényekkel szemben viszonylag szigorúan alkalmazták a zimma által megkövetelt 
korlátozásokat, addig a zsidók a szóban forgó időszakban rendszerint semmibe 
ve(he)tték a vonatkozó előírásokat.18 így például zavartalanul, egymás u tán épí-
tet ték a zsinagógákat, tetszésük szerinti ruhákban jártak (a külföldre utazó ke-
reskedők például gyakran a muszlimoknak fenntartott fehér turbánt viselték), 
rabszolgákat tartottak, lovon jártak és fegyvert hordtak maguknál stb. Noha ez 
utóbbi „bűnöket" a keresztények is gyakran elkövették és nem is származott 
nagyobb bajuk belőle, az engedély nélküli templomépítések miatt velük szemben 
sokkal kérlelhetetlenebbül léptek fel a hatóságok. Míg a keresztény (és a muszlim) 
adófizetők időről időre súlyos rendkívüli adókkal járultak hozzá a hadjáratok költ-
ségeihez, és gyermekeiket rendszeresen elvitték janicsár-újoncnak, addig a zsidók 
gyakran felmentést kaptak e terhek alól (pontosabban: ha rendkívüli adót vetettek 
ki rájuk, akkor azt nem egyénileg, hanem közösségként, meghatározott összegben 
rót ták le, amelyet a közösség tagjai anyagi képességük arányában adtak össze, 
gyermekadót pedig egyáltalán nem követeltek tőlük). „A zsidók gúnyolnak ben-
nünket azért — írta Hans Dernschwam, aki az 1550-es években jár t török földön 
—, mert a törökök nem foghatják le, nem hurcolhatják el, nem tehetik rabszolgává 
és nem adhatják el őket."1 9 

Az Oszmán Birodalomban élő zsidók a zsinagógák körül szerveződött, egy-
egy rabbi vezetése alatt álló kisebb közösségekben éltek. 1453 és 1526 között 
Isztambulban szultánok által kinevezett főrabbi is működött, de szerepe inkább 
csak jelképes volt. A zsidók és az oszmánok között elsősorban nem a vallási ve-
zetők, hanem a szultáni udvarban élő fontos zsidó személyiségek közvetítettek, 
akiket a közösségek a maguk szószólóinak tekintettek, és akik valóban képviselték 
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az egész közösség érdekeit. Ezek az emberek orvosok, politikai és pénzügyi taná-
csadók, fordítók vagy hárem-alkalmazottak voltak, sőt nagyon gyakran egy sze-
mélyben töltötték be ezeket a funkciókat (természetesen az utolsót kivéve). Már 
II. Murád szultán (1421-1451) udvarában zsidó ember, bizonyos Jichák kapta meg 
az udvari főorvos tisztét. Ettől kezdve a 17. század elejéig minden szultán mellett 
találunk legalább egy rendkívül befolyásos zsidó tanácsadót, aki többnyire, de 
nem szükségképpen, egyben az uralkodó orvosa is volt. 

Ebbe a kategóriába tartozott az itáliai származású Jakub (eredeti nevén: 
Giacomo/Jacopo) is, aki még II. Murád idejében költözött Edirnébe.20 Ott hama-
rosan az udvari orvosok élére küzdötte fel magát, és posztját II. Mehmed (1451-
1481) alatt is megőrizte. Sőt, bekerült az uralkodó legszűkebb tanácsadói körébe, 
ahol annak rendelkezésére bocsátotta Európából magával hozott politikai és tu-
dományos ismereteit. Egyesek szerint ő győzte meg Mehmedet arról, hogy Kons-
tantinápoly ostromához a kor egyik legerősebb tüzérségét kell kifejlesztenie. A 
szultán egyre nagyobb bizalmával tünte t te ki, s ennek jeleként Jakub mind ma-
gasabbra emelkedett a hivatalos ranglétrán. Előbb birodalmi kincstartó (defter-
dár) lett, majd vezíri rangot kapott. Elete végén át tér t az iszlámra, de egyes vé-
lemények szerint utódainak egyik ága megmaradt a judaizmus mellett.21 A török 
hagyomány Jakub működéséhez köti a zsidók udvari befolyásának és az adósze-
désben való előretörésüknek a kezdeteit. Ezt a véleményt az újabb kutatások 
teljes mértékben alátámasztják, és hangsúlyozzák, hogy Jakub pályafutása rend-
kívül bátorítólag hatott a zsidókra: az ő példája szolgált legjobb bizonyítékul arra, 
hogy az Oszmán Birodalom a nagy lehetőségek hazája. 

Az 1483-84 tá ján elhunyt Jakubtól egy bizonyos Jószéf Hámon vette át a 
„stafétabotot", de az ő tevékenységéről viszonylag keveset tudunk. Hámon Gra-
nadából érkezett a szultáni udvarba II. Bajezid (1481-1512) uralkodása idején, és 
1512-ben az apját trónról letaszító I. Szelim (meghalt 1520-ban) személyes orvosa 
lett. Annyi bizonyos, hogy határozottan képviselte a zsidó közösség érdekeit, és 
időnként döntőbíróként lépett fel annak belső vitáiban. Hámon és utódai több 
mint egy évszázadon keresztül szolgáltak a szultáni udvarban. Közülük valószí-
nűleg fia, Móse jutott a legnagyobb hatalomra; apja halála (1518) u tán előbb Sze-
lim, majd élete végéig, 1554-ig, Szülejmán (1520-1566) bizalmasa lett. 0 is elkö-
telezetten őrködött hitfelei biztonságán; többek között az ő közbenjárására uta-
sította el a szultáni tanács a zsidókkal szemben több ízben hangoztatott vérvá-
dakat, vagy űzte el azt a hírhedt szaloniki adóbérlőt, aki tűlkapásaival lassanként 
az egész zsidó közösséget veszélybe sodorta. Hámon a zsidó kultűra és tudomány 
támogatását is feladatának tekintette. Helyzetét azonban megnehezítette, hogy 
belebonyolódott az udvarban dúló ádáz hatalmi harcokba. Ennek során Hürrem, 
a szultán kedvenc felesége és Rüsztem nagyvezír eresebbnek látszó frakciója mellé 
állt, amibe az is belejátszhatott, hogy Hürremék intrikáinak fő célpontja, a trón-
örökös Musztafa herceg állítólag élesen zsidóellenes volt. Hans Dernschwam a 
fővárosban és Amásziában is úgy hallotta, hogy „amikor Musztafa császárfinak 
császárrá kellett volna lennie, az volt a szándéka, hogy az egész törökországi 
zsidóságot megöleti".22 Az „összeesküvők" azonban ügyesebbnek és gyorsabbnak 
bizonyultak, s elérték, hogy Szülejmán szultán 1553-ban kivégeztesse rendkívül 
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népszem elsőszülött fiát. Bár ezután Rüsztem rövid időre kegyvesztetté vált, s 
Möse pozíciója is megingott, a frakció végső soron győztesen került ki a küzde-
lemből.23 

Hámon és Rüsztem kulcsszerepet játszott abban is, hogy 1553-54-ben az 
Oszmán Birodalomba települt át a híres Mendez-Nászi zsidó bankárcsalád. A Men-
dez-cég a korabeli Európa egyik legnagyobb pénzügyi vállalkozása volt, amely a 
francia és a spanyol királyi udvaroknak is hitelezett. Az Antwerpenben működő 
családi vállalathoz az 1540-es években csatlakozott Mendez feleségének, Gráciá-
nak egyik unokaöccse: Joao Miques, aki utóbb Don Jószéf Nászi néven lett ismert 
bankár (apja a portugál királyi udvar orvosa volt). Mendez halála u tán az ügyeket 
irányító Grácia úgy döntött, hogy visszatér a judaizmushoz (a család az ún. mar-
ránusokhoz, vagyis a színleg keresztény hitre tér t zsidókhoz tartozott), s az Osz-
mán Birodalomban telepedik le. Ez kapóra jött Rüsztem nagyvezírnek, a keresz-
tények és a velenceiek nagy ellenségének, aki az utóbbiak luxusáru kereskedelmét 
a zsidók segítségével szerette volna visszaszorítani.24 Ezért Hamonnal egyetér-
tésben rábírta Szülejmánt, hogy járjon közben a velencei hatóságoknál az akkor 
már ott tartózkodó Mendezék elengedése érdekében. A beavatkozás sikerrel járt , 
és előbb Grácia, majd unokaöccse költözött át Isztambulba, ahol azonnal nyíltan 
visszatértek a zsidó valláshoz. Jószéf Nászi feleségül vette nagynénje leányát, mi-
u tán még Itáliában megszöktetett és elvett másik unokahúgát fivérének engedte 
át (a család viharos házassági ügyletei nyilvánvalóan a vagyon egybentartására 
irányuló törekvésekkel álltak kapcsolatban). Grácia és Jószéf az átköltözés u tán 
nagy összegeket fordított a zsidó vallás, tudomány és kultűra támogatására. Zsi-
nagógákat és iskolákat építtettek, fenntartásukhoz adományokat tettek, Tiberiás 
városában új közösséget alapítottak az Európából érkező zsidók elhelyezésére, s 
figyelmük arra is kiterjedt, hogy pénzt juttassanak a zsidó kórházaknak és elesett 
hittestvéreiknek.2 5 

Jószéf Nászi hamarosan a zsidó közösség elismert vezetője és az Oszmán 
Birodalom egyik legbefolyásosabb embere lett. Ezt — hatalmas vagyonán kívül 
— főleg annak köszönhette, hogy családja az áttelepülés u tán késedelem nélkül 
bekapcsolódott az oszmán gazdaság legkülönbözőbb ágazataiba.26 Mivel óriási tő-
kével rendelkezett és nagy összegeket tudott befektetni (ami egyfajta hitelezést 
jelentett az udvarnak), rövid időn belül megszerezte a legjövedelmezőbb adóbér-
leteket, fontos pozíciókra tet t szert a kül- és belkereskedelemben. Nászi gazdasági 
ereje komoly politikai hatalommal párosult, annál is inkább, mert széleskörű ügy-
nökhálózata révén kiváló politikai információkkal rendelkezett, amelyeket nem 
habozott az oszmán vezetés rendelkezésére bocsátani. Amikor Szülejmán utolsó 
éveiben kitört a trónharc a szultánfiak között, Jószéf Nászi jó érzékkel a későbbi 
győztes Szelim mellé állt, és hamarosan learathatta választásának gyümölcseit. 
Az új uralkodó egyik legfőbb tanácsadója lett, és rendkívüli megtiszteltetésekben 
részesült: a szultán kinevezte Naxos és a Kykládok hercegének (itáliai t i tulatúra 
szerint: dükának; oszmán szóhasználattal szandzsákbégnek), megengedte neki, 
hogy fényűző palotát tartson fenn a Boszporusznál, sőt kevésen múlott, hogy nem 
emelte a nagyvezíri székbe. Nászi politikáját a spanyol-, Velence- és francia-elle-
nesség határozta meg, ami a lengyelek iránti barátságos magatartással párosult. 



9 0 4 FODOR PÁL 

Oroszlánrésze volt a ciprusi háború kirobbantásában; mivel szerette volna, ha a 
levantei kereskedelem hasznát Velence helyett az Oszmán Birodalom fölözi le, 
rábeszélte II. Szelimet Ciprusnak, a Köztársaság kulcsfontosságú támaszpontjá-
nak a megtámadására. A szigetet el is foglalták, ám az agresszió egy hatalmas 
keresztény liga létrejöttéhez és az oszmánok katasztrofális lepantói vereségéhez 
vezetett, ami Nászi befolyásának csökkenését eredményezte.27 

Jóllehet a udvarban Nászi halála (1579) után is találunk befolyásos zsidó 
tanácsadókat, ők legfeljebb megközelíteni tudták azokat a magaslatokat, ahová 
Nászi feljutott. Ideig-óráig sikerült megkapaszkodnia az udvar közelében az 1585-
ben betelepedő Alvaro Mendeznek, aid elsősorban a magával hozott irdatlan 
mennyiségű, 850 ezer - 1 millió dukátra becsült készpénznek köszönhette meleg 
fogadtatását. Igaz, elérte azt is, hogy Nászi mintájára Mytilene hercegének ne-
vezzék ki, de 1592 körül már komoly politikai nehézségekkel küszködött. Ebben 
közrejátszhatott nyíltan vállalt angolbarátsága, ami kevéssé tetszhetett bizonyos 
udvari köröknek.28 Átmenetileg komoly politikai hatalomra tett szert az a Dávid 
Passzi is, aki az 1580-as évek második felében, illetve az 1590-es évek legelején 
élvezte III. Murád (1574-1595) szultán bizalmát (és aki ezért nagy versenyben 
állott Alvaróval). Bár Passzi gazdasági ereje valószínűleg jócskán elmaradt Nászi-
étól, mégis a szultáni udvar meghatározó személyiségévé nőtte ki magát. Róla 
alább még bővebben szólok, ezért itt csak annyit jegyzek meg, hogy valószínűleg 
az egyik utolsó volt a számottevő udvari befolyással bíró zsidók sorában.2 9 

A szultánok körül működő tanácsadók segítségével a kellő szakértelemmel 
és tőkével rendelkező zsidó vállalkozók, kereskedők és iparosok már a 15. század 
második felében meghatározó szerephez jutottak az oszmán gazdaságban.30 Egyes 
ágazatokban különösen szembetűnő a jelenlétük. Ide tartozott a textil- és a fű-
szerkereskedelem, ahol közvetítőkként működtek az európai és a keleti piacok 
között. A nyugati kereskedőktől elsősorban ők vásárolták fel a jó minőségű spa-
nyolországi és firenzei gyapjúszövetet és terítették szét a Balkánon, a Fekete-ten-
ger vidékén és Kis-Ázsiában. Cserébe gabonát, nyers gyapjút és fűszert vittek ki. 
A keleti kereskedelmi u tak nyugati végpontjaiban: Burszában és Isztambulban 
pedig a firenzeiekkel és genovaiakkal versengve iráni selymet, keleti fűszert és 
festékanyagot szereztek be és továbbítottak a balkáni, a fekete-tengeri és a nyugati 
piacokra. Bekapcsolódtak az ankarai mohair velencei exportjába, valamint a fő-
város és a tartományok közötti belső kereskedelem lebonyolításába is. 

A Spanyolországból menekült zsidók néhány év alatt az Oszmán Birodalom-
ban is megszervezték a cadizihoz hasonló (bár annak minőségét el nem érő) gyap-
júszövet gyártását. A Szalonikiban és Szafedben felállított posztószövő műhelyek 
termeléséből a századforduló körül már exportra is jutott. A szaloniki gyapjúipar 
megszületésével az oszmán kormányzat rengeteg pénzt takarított meg, mert a 
janicsárokat és más katonai alakulatokat immár kielégítő minőségű hazai szövet-
tel tudta ellátni (az elit számára azért továbbra is bőségesen vásárolt firenzei 
posztót). Nem kizárt, hogy a szultáni udvar éppen ezt szem előtt tar tva döntött 
úgy, hogy befogadja a Spanyolországból és Portugáliából menekülő zsidókat. 

A kereskedelem és a különféle iparok mellett a zsidók rendkívüli jelentőségre 
tettek szert az állami pénzügyigazgatásban. Általános vélemény szerint a marrá-
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nus bevándorlók honosították meg az Oszmán Birodalomban a kapitalizmus kez-
deti formáit, az akkori legkorszerűbb pénzügyi módszereket.31 A tőkeerős és hoz-
záértő helyi zsidó pénzemberek azonban már a 15. század vége előtt óriási állami 
megbízásokat kaptak. Mivel a birodalmi készpénzbevételek többsége a kereske-
delmi forgalom megadóztatásából és bizonyos speciális adókból (pl. a dzsizjéből, 
a bányahaszonvételekből stb.) származott, s e járadékokat általában mukátaák: 
adóbérletek formájában hajtották be,32 a zsidó vállalkozók már ebben az időszak-
ban megszerezték a legjövedelmezőbb mukátaákat . Különös előszeretettel pályáz-
ták meg (és nyerték el többnyire) a főváros és a pénzügyileg hozzákapcsolt ha-
talmas területek, a legnagyobb városok (Edirne, Bursza, Ankara, Szaloniki stb.), 
egész tartományok (pl. Egyiptom), valamint a fő kereskedelmi u tak vámházainak, 
kikötőinek, ki- és behozatali illetékeinek stb. adóbérleteit. Isztambulban és von-
záskörzetében már 1480 körül az ő kezükön volt szinte valamennyi számottevő 
mukátaa. Hasonló lehetett a helyzet száz év múltán is, hiszen egy 1583. évi szul-
táni rendelet úgy fogalmazott, hogy a fővárosban működő „kikötő- és vámbiztosok 
és egyéb vállalkozók többsége zsidó", akik még alkalmazottaikat is „a zsidók közül 
válogatják ki" . 3 3 A birodalom északi ütőerének számító Al-Duna átkelőhelyeinek, 
vámhivatalainak és só-lerakatainak bérlete mintegy százötven éven át zsidó mo-
nopóliumnak számított. Ez utóbbiak birtoklását a zsidó vállalkozók az általános 
forgalmi szempontok miatt annyira fontosnak tartották, hogy akkor is megvették 
őket, ha a bérleti díj nyilvánvalóan meghaladta a várható bevétel összegét. A zsidó 
adóbérlők nemcsak meghatározott régiókat, hanem bizonyos termékek forgalmát 
is igyekeztek ellenőrzésük alá vonni; leggyakrabban ők nyerték el a bor-, a timsó-, 
a viasz- és a halkereskedelem megvámolásának jogát, 

A zsidó adóbérlők gyakorta alakítottak társaságokat, s ezekbe rendszerint 
ún. szarra/ókat: pénzváltókat is bevontak. Az Oszmán Birodalomban az utóbbiak 
valójában a bankok funkcióit látták el, ami magában foglalta valamennyi pénz-
forgalmi műveletet a pénzveréstől az árfolyamszabályozásig. A pénzváltás és az 
ahhoz szorosan kapcsolódó bányák és pénzverdék irányítása (általában ugyancsak 
adóbérletként) szinte teljes egészében a zsidó szakemberek felségterülete lett. Az 
1480-as évek első felében a birodalom összes pénzverdéje az ő kezükön volt, és 
szintén sokat mondó adat, hogy ez idő tájt az isztambuli pénzverdével kapcsolat-
ban álló kilenc szarraf közül hét volt zsidó.34 A zsidó pénzváltók különleges je-
lentősége abban állott, hogy a zsidó közösség raj tuk keresztül kapcsolódott össze 
leginkább az oszmán katonai vezető réteggel. Az ilyen dolgokhoz nem értő oszmán 
méltóságok ugyanis többnyire maguk mellé vettek egy-egy zsidó pénzváltót, aki-
nek részben az volt a feladata, hogy gazdája anyagi ügyeit intézze, részben az, 
hogy annak rossz pénzben befolyó jövedelmeit időtálló pénznemekre váltsa át. A 
zsidó szarrafok számos udvari méltóságnak is hasonló szolgálatokat tet tek, s 
ennek folytán egyre inkább összefonódott a két réteg; olyan vállalkozások alakul-
tak, amelyekbe az oszmán vezetők politikai kapcsolataikkal, a zsidó pénzemberek 
pedig tudásukkal szálltak be, s így tudtak megszerezni és működtetni olyan adó-
bérleteket, amelyeket önmagában egyik fél sem lett volna képes megszerezni. Az 
együttműködés eredményeként fokozatosan nőtt az oszmán irányító apparátus 
tagjainak érdeklődése a pénzügyi tevékenység iránt (különösen a 16. század má-
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sodik felétől), s miután jól megszedték és kezdték kiismerni magukat ezen a te-
rületen, lassanként tanácsadóik vetélytársaivá váltak. 

A zsidók sikere és gazdasági térnyerése természetesen más csoportok visz-
szaszorulásával jár t együtt, pénzügyi (főként adóbérlői) tevékenységük pedig ko-
moly hatást gyakorolt az adózók helyzetére. (Ennek ellenére a görög adóbérlőkkel 
folytatott verseny még sokáig eltartott: csak a 16. század második felében kere-
kedtek föléjük „végleg" a zsidók.35 Az olyan „külhoni" kegyencek, mint Lodovico 
Gritti politikai és gazdasági karrierje viszont inkább Ibrahim pasa személyéhez 
és politikai szándékaihoz kötődött, s az ő hatalmának megingásával véget is ért.)3 6 

Az érdekeltek vagy érdekeikben sértettek ezért időnként hangot adtak nemtet-
szésüknek. Egy datálatlan beadvány szerzője a 15. század második felében arról 
panaszkodott, hogy miközben a szakképzett muszlim hivatalnokok „megszégye-
nülten járnak-kelnek élelem és ruházat nélkül", azaz nem találnak állást, addig 
„a zsidók, akik az iszlám vallás ellenségei, magas szultáni hivatalokban kapnak 
állásokat, önhittségben és rosszakaratban élnek".3 7 Ásikpasazáde krónikájának 
(1481) egyik részlete arra vet fényt, hogy az adófizető alattvalók sem örültek a 
zsidó adóbérlők megjelenésének; Jakub pasáról szólván a történetíró a követke-
zőképpen tolmácsolta véleményüket: „oszmán földön ő (ti. Jakub) vezettette be 
azokat az újításokat, amelyek azelőtt hallatlanok és ismeretlenek voltak. Koráb-
ban az uralkodó ügyeit nem bízták zsidókra, mert azt tartották, hogy a zsidó bajt 
okoz. Mihelyst Jakub, az orvos, vezírré lett, ahány mohó zsidó csak volt, mind 
beleavatkozott a szultán ügyeibe. Az ő érkezése előtt nem volt szokás adóbérlőket 
kivégezni."38 Több mint véletlen egybeesés, hogy a 15. század második felében 
találkozunk először a zsidókkal szembeni vérvádakkal (igaz, ezeket a szultáni 
udvar mindig határozottan visszautasította). 

Általában is igaz, hogy ezek a megnyilvánulások semmiféle következménnyel 
nem jártak mindaddig, amíg a központi hatalom egységesen kiállt zsidó alattvalói 
és alkalmazottai mellett. Érdekes módon ennek a kapcsolatnak még a töretlen 
fejlődés, a felívelés szakaszában, II. Bajezid (1481-1512) uralkodása idején kellett 
kiállnia az első szakítópróbát. Zsidó források beszámolói szerint a muszlim jog-
tudósok befolyása alá került uralkodó bezáratta az 1453 u tán emelt isztambuli 
zsinagógákat, és a kormányzat nagy nyomást fejtett ki a zsidókra, hogy át térésre 
bírja őket. Ennek esett „áldozatul" a fentebb már említett J akub pasa, aki pozí-
ciója megőrzése érdekében kénytelen volt iszlamizálni. Hosszabb távon azonban 
ezek a kísérletek csupán múló közjátéknak bizonyultak, mert Szelim trónralépése 
u tán megszűntek a korlátozások, és a zsidók olyan szabadságban élhettek, hogy 
az még a 15. századit is felülmúlta. A látszat ellenére maga Bajezid és udvara 
sem lehetett különösebben zsidó-ellenes, hiszen ő volt az, aki józan számítással 
beengedte országába a nyugatról menekülő szefárdok több tízezres tömegét. 

Az oszmán történelemben a 16. század első felét, illetve Szülejmán uralko-
dásának idejét szokás a zsidó aranykornak tekinteni. Egy francia utazó 1547 körül, 
tehát még Násziék érkezése előtt, úgy tapasztalta, hogy a zsidók „oly mértékben 
átvették Törökország forgalmát és kereskedelmét, hogy a törökök gazdagsága és 
jövedelme teljesen a kezükben van. Az adószedéskor a legmagasabb árat teszik a 
provinciákból befolyó adókra és a hajók után szedett kikötői illetékekre, és más 
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efféle dolgokra...".39 Más utazók beszámolói szerint a zsidók azzal tették nélkü-
lözhetetlenné magukat, hogy megtanították a törököknek a tűzfegyverek (ágyúk, 
puskák) és a jó puskapor készítésének és használatának módját. A zsidók viszont 
rendkívül hálásak voltak a kedvezményekért, a védelemért, azért, hogy zavarta-
lanul látogathatták a Szentföldet. Szülejmánt kiváltképpen tisztelték amiatt, hogy 
az 1530-as évek végén helyreállíttatta Jeruzsálem falait. A viszony különlegességét 
érzékelteti, hogy az uralkodót a zsidó írásokban sem nevezték gójnak, sőt, egy 
rabbi egyenesen úgy vélekedett, hogy „aki nem tiszteli uralkodónk, az igazságos 
és hatalmas király méltóságát, jobb lett volna, ha meg sem születik. Mert ugyanúgy 
kötelező megfogadni szavát, végrehajtani törvényeit és parancsait, mint ahogy 
kötelező teljesíteni a világegyetem királyának parancsait és törvényeit".40 

A szúlejmáni aranykor elmúltával, a 16. század utolsó harmadában aztán 
megint jelentkeztek és szemmel láthatóan sűrűsödtek a zsidók elleni panaszok, 
ami nyilvánvalóan összefüggött az akkoriban kibontakozó és az oszmán társadal-
mat alapjaiban megrázó pénzügyi válsággal.41 Miután a zsidók kulcsszerepet ját-
szottak ezen a területen, nem meglepő, ha sokan őket tették felelőssé a gazdasági 
bajokért.4 2 A kortárs krónikaíró, Szelaniki Musztafa, aki rendkívül elmarasztaló 
véleményt nyilvánít III. Murád (1574—1595) uralkodásáról, azt rótta föl a szultán 
egyik legfőbb hibájául, hogy hagyta szétesni az oszmán pénzrendszert, s a kész-
pénzbevétel bűvöletében megengedte, hogy a zsidó adóbérlők a mértéktelenül föl-
vert bérleti díjakkal tönkretegyék a főváros és a birodalom kereskedelmét.4 3 Az 
általános válság közepette a kormányzat maga is merevebbé vált, s részben iszlám 
önazonosságának kidomborításával próbálta ellensúlyozni politikai, katonai és 
gazdasági kudarcait. Ennek jegyében szigorúbban lépett fel a vallási kisebbségek-
kel, illetve azoknak a zimmi státussal összeférhetetlen, „engedetlen viselkedésé-
vel" szemben, és időnként hajlandó volt elvenni a zsidóknak korábban biztosított 
jogokból is, hogy igazolja magát muszlim alattvalói előtt. A fentebb már említett 
1583. évi rendeletet a birodalmi tanács muszlim kereskedők kérésére adta ki, akik 
amiatt panaszkodtak, hogy az isztambuli vámhelyeken kénytelenek megalázkodni 
az előírtnál jóval több illetéket követelő zsidó adóbérlők és azok szolgái előtt; 
mélyen sérti őket és igaz vallásukat, hogy amíg nem szólítják uramnak a zsidó 
hivatalnokokat, addig azok nem hajlandók foglalkozni velük. A rendeletben ezért 
eltörölték a zsidó vállalkozók újításait, és megtiltották nekik, hogy olyan zsidó 
szolgákat alkalmazzanak, akiknek neve nem szerepel kinevezési irataikban.4 4 A 
kormányzati magatartás változására utalt, hogy az 1579-ben elhunyt Jószéf Nászi 
vagyonát lefoglalták a kincstár számára, s hogy a korábbi mentességeket semmibe 
véve a zsidókra is több ízben vetettek ki rendkívüli adókat.45 A zűrzavaros 1590-es 
években ismét feléledtek a vérvádak.46 Az érdekelt muszlim körök nyomására a 
századfordulótól kezdve sorozatosan muszlimokkal váltották fel a zsidó udvari 
orvosokat, aminek az lett az eredménye, hogy a 17. század közepén a testületnek 
már csak egyharmadát tették ki a zsidók (korábban általában a felét).47 

De történtek ennél sokkal cifrább dolgok is. 1600-ban a feldühödött udvari 
szpáhik megölték a zsidó kirát, azt a hölgyet, aki a hárem asszonyai (elsősorban 
az anyaszultánnő) számára szállított ruhákat és más holmikat, s egyúttal közve-
títői és ügynöki megbízásokat is teljesített nekik. Miután a kira volt a legfontosabb 
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kapocs a hárem és a külvilág között, óriási lehetőségek nyíltak meg előtte. A 16. 
század vége felé egyre nagyobb mértékben avatkozott bele a nagypolitikába, és 
legfelső kapcsolatait kihasználva családjának és hitfeleinek ju t ta t ta a legzsírosabb 
adóbérleteket. Ez rendkívüli módon felingerelte az adó, főleg a dzsizje behajtásá-
ban korábban jelentős megbízásokat elnyerő udvari szpáhikat, akik a zsidó kira 
által beültetett adóbérlőket tet ték felelőssé azért is, hogy általában rossz pénzben 
fizették ki a zsoldjukat. Elégedetlenségükben fellázadtak, és a kezükre adott kirát 
egyik fiával együtt darabokra vágták; a másik csak úgy menekült meg, hogy azon 
nyomban felvette az iszlám vallást. A szpáhik követelésére a szultán rendeletet 
hozott arról, hogy a zsidók ezentúl nem hordhatnak finom és elegáns posztóruhát, 
piros sapkában kell járniuk, és nem engedhetők az adóbérletek közelébe. Ezen-
kívül alapot létesített az oszmán fémpénzek értékének helyreállítására, elkobozta 
a kira vagyonát, és az udvari zsoldosoknak adta át a nála talált adódeftereket.4 8 

Bár a kedélyek lecsillapodása után a szultán szükségesnek érezte, hogy nyílt 
rendeletben álljon ki a zimmiknek (köztük a zsidóknak) járó jogok mellett,49 az 
említett események kétségtelenül a zsidók helyzetének megingását jelzik. Ilyen 
és ehhez hasonló jelenségekre hivatkozva állítja a kutatók többsége, hogy a 17. 
századtól a birodalom zsidósága gazdaságilag és kulturálisan fokozatos hanyat-
lásnak indult. A zsidók lassanként elvesztették a 15-16. században megszerzett 
különleges pozícióikat, s azokat részben muszlimok, részben a birodalom más 
kisebbségei, elsősorban a görögök és az örmények vették át tőlük. 

Az oszmán zsidóság visszaszorulását rendszerint egy külső és több belső 
okkal magyarázzák. Legfontosabbnak az Oszmán Birodalom hanyatlását és a ke-
resztény hatalmak gazdasági és politikai behatolását, a birodalom perifériára ke-
rülését tekintik; amilyen mértékben csökkent az oszmán állam ereje, olyan mér-
tékben szorult vissza a vele szövetséges zsidóság, miután a győztes európaiak 
természetesen a keresztény görögöket, örményeket stb. karolták fel és fogadták 
szolgálatukba. Nagyrészt ennek tudható be, hogy a zsidók egyre hátrább csúsztak 
mind a nemzetközi kereskedelemben, mind az iparban, különösen a számukra 
létfontosságú textiliparban, ahol nélkülözve a merkantilista állam védelmét, nem 
bírták a versenyt az európai termékekkel. Ehhez járult, hogy a zsidók lassanként 
elvesztették azokat a tulajdonságokat, amelyek a 15-16. században oly kívánatos 
partnerré tették őket az oszmánok szemében: nyelvtudásuk megcsappant, európai 
összeköttetéseik megritkultak (idővel elapadt ugyanis a bevándorlás, legalábbis a 
fejlett területekről), nyugatról hozott gazdasági, tudományos és technikai isme-
reteik megkoptak, noha annak idején éppen ebből származott a legtöbb előnyük. 
Ugyanakkor a birodalom keresztényei egyre több szállal kapcsolódtak a keresz-
tény világhoz; a tehetősebbek európai egyetemekre küldték gyermekeiket, akik 
visszatérve fokozatosan kiszorították a zsidókat a magas állami hivatalokból is 
(többnyire közülük kerültek ki a fordítók, az orvosok egy része stb.). 

Kevesebb figyelmet kapott viszont az a tény, amelyre H. Gerber hívta fel a 
figyelmet, hogy a zsidókat részben saját szövetségeseik, az oszmánok ütötték ki 
a nyeregből.50 A pénzügyi krízis és az állások szűkössége folytán az oszmán ka-
tonai-bürokratikus elit és a hadsereg (janicsárság, egyéb udvari zsoldos alakula-
tok) tagjai maguk is arra kényszerültek, hogy vállalkozásokba fogjanak és ekkép-
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pen egészítsék ki megcsappant bevételeiket. Mivel az állam a készpénzhiány eny-
hítésére jövedelmeinek egyre nagyobb hányadát kezeltette mukátaában, nyílt is 
némi tér az új oszmán vállalkozó réteg előtt,51 de nem akkora, hogy kielégíthette 
volna étvágyát. Elkerülhetetlenné vált tehát, hogy az „új osztály" támadást in-
dítson a zsidók ellen, és megpróbálja kézbe venni azokat a gazdasági pozíciókat, 
amelyek véleménye szerint őt illették meg. Keveset tudunk ennek a „háborúnak" 
a részleteiről (a kira meggyilkolása nyilvánvalóan ennek volt egyik csatája), de 
annyi világos, hogy a 17. század közepére az oszmánok kerültek ki győztesen 
belőle. A burszai adóbérletekből például, ahol korábban meghatározó szerepet 
játszottak, ekkorra már teljesen eltűnnek a zsidó vállalkozók, illetve csak az azokat 
irányító állami hivatalnokok vagy katonák alkalmazottaiként találkozunk velük.5 2 

A zsidók „vereségében" nyilvánvalóan elsőrendű szerepet játszott, hogy a 
17. századra elvesztették azokat a gazdag és befolyásos udvari szószólókat, akik 
valamelyest megvédhették volna őket a vetélytársakkal szemben. A kutatás mind-
máig adós annak feltárásával, hogy a 17. században miért hiányoznak a szultáni 
udvarból Jakub, Hámon és Nászi lehetséges utódai, vagy ha éltek is ott kijáró 
emberek, miért nem voltak képesek oltalmazni a zsidókat és érdekeiket úgy, ahogy 
azt elődeik tették. És egyáltalán: mikor és milyen közvetlen okokból ingott meg 
az udvari tanácsadók helyzete? Kik állhattak háttérbe szorításuk folyamata mö-
gött, amely a 17. század elejére befejeződni látszik, és kik keltek védelmükre? 
Milyen érdekeket képviseltek az egyik, s milyet a másik csoport tagjai? Az aláb-
biakban ezekre a kérdésekre keressük a választ egy 1590 körüli udvari frakcióharc 
és a hátterében kitapintható gazdasági motívumok felvillantásával. 

Elsőként ismerkedjünk meg röviden a főszereplőkkel. Az egyik oldalon ta-
láljuk az „Öreg" (Kodzsa) Szinán pasát, aki 1589 áprilisában másodszor foglalta 
el a nagyvezíri széket.53 A korabeli közvélemény úgy tekintett rá, mint a biroda-
lom egyik legjobb, legtapasztaltabb katonájára. Nem alaptalanul, hiszen számos 
nagy haditett fűződött a nevéhez: Jemen pacifikálása, Goletta és Tunisz elfogla-
lása, perzsiai hódítások stb. Az a hír járta róla, hogy a kereszténység esküdt el-
lensége. Rendkívüli módon szerette a pénzt, ami többször okozta bukását; nagy-
vezíri megbízatásai során ellenfelei többnyire harácsolási szenvedélyére hivatkoz-
va bírták rá a szultánt, hogy vonja meg tőle kegyeit. 

Amikor immár másodszor sikerült visszaküzdenie magát e magas polcra, 
két nagy politikai probléma várt megoldásra. Az egyik: a perzsa háború lezárása, 
ami a birodalom anyagi erőinek kimerülése miatt vált halaszthatatlanná. Még 
javában foglalatoskodott a békemű létrehozásával (az egyezményt majd csak 1590 
márciusában írják alá a perzsákkal), amikor újabb kihívással kellett szembenéz-
nie: a lengyel trónutódlással, azzal a lehetőséggel, hogy az osztrák Habsburgok 
szerzik meg ezt a hatalmas és veszélyes országot. Bár 1589 decemberében az 
oszmánoknak is elfogadható Wasa Zsigmond került ki győztesen a lengyel koro-
náért folytatott küzdelemből, a következő két évben a szultáni udvar továbbra is 
komolyan fontolgatta a Lengyelország elleni háborút. Az oszmánok főleg két dolog 
miatt fenyegetőztek erőszakkal: egyfelől azért, mert a lengyel fennhatóság alatt 
élő kozákok folyamatosan dúlták az oszmán területeket, másrészt azért, mer t a 
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lengyelek határozottan visszautasították a Porta által követelt óriási adót és az 
azzal járó vazallusi viszony elfogadását.54 

A lengyel ügy kétszeresen is kellemetlenül érintette a korszak feltörekvő 
nagyhatalmát, Angliát. Egy esetleges török-lengyel háború könnyen veszélybe so-
dorhatta a számára létfontosságú lengyel gabonaszállításokat. Ezenkívül szívesen 
vette volna, ha az oszmánok nem Európában, hanem a Földközi-tengeren újí t ják 
fel európai hadviselésüket, és az ő oldalán belépnek a Spanyolországgal küszöbön 
álló tengeri háborúba. Az isztambuli angol követek ezért már 1588 előtt közvetí-
tettek az oszmán-lengyel béke, illetve az oszmán hajóhad felújítása és mielőbbi 
bevetése érdekében.55 Szinán, bár általában a spanyolok ellenségei közé sorolták, 
kezdetben igen keményen lépett fel a lengyelekkel szemben (Uczyanski, az első 
követ, nem is élte túl az isztambuli tárgyalásokon alkalmazott „érveket"). Am 
hamarosan közeledni kezdett a „mediterrán párthoz", hozzáfogott a flotta újjáé-
pítéséhez, és engedményeket téve megpróbált egyezségre jutni a lengyel udvarral 
(1590-1591). De meglepődve kellett tapasztalnia, hogy most meg a békében va-
lóban érdekelt lengyelek vonakodnak. Hamarosan ennek okára is rájött: az osz-
mán udvarból biztatták őket azzal a nyilvánvaló céllal, hogy zátonyra fut tassák 
a megegyezést. Azt már könnyű volt kinyomoznia, hogy az akciót a háttérből nem 
más, mint a szultán kegyence és tanácsadója, a zsidó Dávid Passzi irányítja. О a 
történet másik főszereplője. 

Dávid származásáról, arról, hogy miként került a szultáni udvarba, a forrá-
sok csupa hézagos és ellentmondó adatot közölnek.56 Annyi bizonyosnak látszik, 
hogy valamelyik nyugat-európai országból érkezett; az európai híradások mellett 
erre vall egy oszmán dokumentum is, amelyben „Frenk"-nek nevezik, ami álta-
lában a nyugatiak: olaszok, franciák, portugálok stb. megjelölésére szolgált.57 Dá-
vidról elsőként 1585-ben adnak hírt egy követi jelentésben, amelyben azt állítják, 
hogy politikai helyzetelemzést írt a szultán számára. A következő években némileg 
megszaporodnak a róla szóló beszámolók, s ezekből egy rendkívül ügyes, minden 
kétséget kizáróan többszörös ügynök képe bontakozik ki. Dávid nyilvánvalóan 
élvezte III. Murád feltétlen bizalmát; a szultán rendszeresen bevonta őt úgy a 
kül-, mint a belpolitikai kérdések megtárgyalásába és eldöntésébe, és gyakran 
fordult hozzá pénzügyi tanácsokért (állítólag tőle származott az az ötlet, hogy a 
vezető méltóságok közvetett megadóztatásával teremtsék elő a hajóhad építésének 
költségeit). Egyes vélemények szerint ő felügyelte az isztambuli pénzverdét is.58 

Dávid azonban nem elégedett meg ennyivel, hanem önálló politikai akciókat 
is folytatott. Jó kapcsolatokat épített ki az angolokkal, a velenceiekkel és a spa-
nyolokkal, információkkal lát ta el e hatalmak isztambuli követeit (a spanyol ki-
rályi udvartól rendszeres fizetést húzott). Mindez nem akadályozta meg abban, 
hogy elvállalja az utóbbi ellen szervezkedő portugál trónigénylő: Don Antonio 
képviseletét a szultáni udvarban (a fent említett Alvaro Mendezzel éppen azon 
különbözött össze, hogy ez idáig Alvaro képviselte a portugált). Noha többiránjai 
működése az európai követek előtt sem maradt titokban, úgy látszik, Passzi el 
tudta érni, hogy valamennyien a saját emberüknek tekintsék. 

Egyetlen ember volt az oszmán udvar környékén, aki hivatalba lépése óta 
ellenségesen szemlélte a kegyenc tevékenységét és hatalmának növekedését: Szi-
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nán pasa. Annál is inkább, mert meg volt győződve arról, hogy Dávid vezető 
szerepet tölt be az ellene szervezkedő frakcióban. Azt is sejtette (és hamarosan 
be is bizonyította), hogy ennek a csoportnak a tagjai gyártották azokat a névtelen 
beadványokat, amelyekkel le akarták járatni őt és intézkedéseit a szultán előtt. 
Bár lázasan kereste, egy ideig nem találta azt az ürügyet, amellyel támadást in-
díthatott volna Passzi ellen, hiszen első próbálkozásaival megszégyenítő kudarcot 
vallott. (Az uralkodó állítólag azzal dobta vissza kifogásait, hogy hozzá hasonló 
embere sok van, de Dávidhoz mérhető egy sincs.)59 A lengyel ügy aztán tálcán 
kínálta neki a várva várt alkalmat. Különféle hírforrásokból rájött, hogy Dávid a 
lengyel királyi udvarban élő testvére és odaküldött pénze révén azon dolgozik, 
hogy az oszmánokat összeugrassza a lengyelekkel, s ezáltal megmentse a spanyo-
lokat és a velenceieket egy újabb földközi-tengeri háborútól. Ez már megfelelő 
alapot nyújtot t ahhoz, hogy beadványaival bombázni kezdje a szultánt Passzi el-
távolítása érdekében. 

Az e tárgyban kelt előterjesztésekben (telhiszekben)60 Szinán olyan hangot 
ütöt t meg, ami igencsak idegenül hangzott volna a néhány évtizeddel korábban 
élt oszmánok fülének. Ez a hang élesen zsidóellenes volt, s teológiai és gyakorlati 
érvekkel igyekezett bizonyítani, hogy egy muszlim államban megengedhetetlen a 
zsidók ilyen mérvű alkalmazása és beemelése a hatalomba. Valamikor 1591 elején, 
amikor III. Murád utasította, hogy beszélje meg Dáviddal a hajóhad kérdését, 
Szinán a következő módon fakadt ki uralkodója ellen: „Mi szükség van most arra, 
hogy felfedjük elképzeléseinket és intézkedéseinket egy zsidónak? Isten ments, 
hogy a boldogságos padisah ebbe beleegyezzék! A hatalmas Isten nemes szavai 
szerint... 'az emberek között bizony úgy találod, hogy a zsidók és a pogányok a 
legellenségesebbek a hívőkkel szemben' (Korán, 5: 82, Simon Róbert fordítása). 
Ezen alapul a hitünk. Ha Urunk így parancsolta, a nemes szavaknak ellentmondva 
nem tár juk fel neki a szultánátus ügyeit".6 1 Miután felidézte a Korán többi, ha-
sonló szellemű passzusát, Szinán egy merőben gyakorlati kifogást is megfogalma-
zott ugyanebben az előterjesztésben: „... méltatlannak tartom, hogy egy ilyen féreg 
szavainak méltóztatik hitelt adni, s miközben oly sok tapasztalt hitharcos, idős 
ember, sejk és hittudós található a szultáni udvarban, egy másvallásű zsidót avat 
be a szultánátus ügyeibe, főként olyan fontos témába, mint a flottáé. Nem lehet-
séges-e, hogy ez az átkozott Velence és Spanyolország barátja? Méltóztatik-e fon-
tolóra venni, hogy folyton a frenkekkel eszik, iszik és tárgyal, s ugyan miből tud-
hatnánk, hogy hűséges hozzánk?" 

Ahogy a nagyvezír egyre biztosabb lett a dolgában, úgy fokozta a roham 
erejét. Egyik 1591 első felében kelt beadványában, hivatkozva a lengyel udvarban 
tapasztaltakra, így írt a szultánnak: „Lehet-e zsidó az iszlám barátja? A Korán-
versek és a hagyomány nem bizonyítják-e ennek lehetetlenségét? Az iszlám val-
lásnak és követőinek különösen az akarhat rosszat, aki az iszlám világon kívül 
nőtt fel és utóbb jött be országunkba."6 2 A lendületbejött Szinán egyúttal Dávidot 
próbálta felelőssé tenni a gazdasági bajokért is, mondván, „... a legtöbb újítást, 
amely a szultánátus becsületének kárt okoz, ennek az átkozottnak a tanácsára 
és ösztönzésére vezették be".6 3 



9 1 2 FODOR PÁL 

Végül is az ellen-frakcióban való részvétel, a lengyel béke akadályozása és 
a kémkedés elegendő vádnak bizonyult ahhoz, hogy a szultán fokozatosan kihát-
ráljon védence mögül. Először egy időre kitiltotta a városból, majd Szinán unszo-
lására 1591 július elején belegyezett a letartóztatásába, és elrendelte, hogy zárják 
az ún. Jenihiszár börtönbe. A vérszemet kapott nagyvezír ekkor már egy ideje 
nyíltan Dávid életére tört. Egyik ez idő tájt készített jelentésében egyenesen „nagy 
hitharcot" (gaza-i ekber) követelt ellene, ami vallási kötelezettségként tünte t te 
volna fel Dávid megölését: „... e szent napokban méltóztassék nagy hitharcba 
bocsátkozni, és méltóztassék tüstént magas engedélyt adni ennek az átkozottnak 
a kivégzésére... Oly mértékben elárulta az iszlám vallást és a szultánátus becsü-
letét,... hogy habozás nélkül, azonnal méltóztassék hozzájárulni a megbüntetésé-
hez. Legyen érte a felelősség az enyém, a túlvilági jutalom pedig a boldogságos 
padisahé."6 4 

Murád szultán azonban nem volt hajlandó feláldozni bizalmasát. Egyébként 
is roppant kelletlenül lépett fel ellene, és úgy határozott: elég lesz, ha Rodoszra 
száműzi és ott őrizet alá helyezteti. Megparancsolta Szinánnak, hogy készíttessen 
elő egy gályát, majd egyik legjobb kapitányával a szigetre vitette kedvelt tanácsa-
dóját. Még úton volt a hajó, amikor 1591 július közepén utasítást küldött a rodoszi 
bégnek, és meghagyta neki, hogy a várban tartsa fogva Dávidot, akit „bizonyos 
árulásai" miat t fognak odaszállítani.65 

Szinán küzdelme Dávid Passzi ellen természetesen személyek közötti, a szul-
tán kegyéért folytatott harcnak is tekinthető, az ennek során használt zsidóellenes 
retorika pedig a nagyvezír egyéni módszereként, ügyes taktikájaként is felfogható. 
Am valószínűleg nagyot tévednénk, ha csupán az oszmán vezető körökben szo-
kásos hatalmi vetélkedést látnánk kettejük párviadalában. Ez már csak azért sem 
intézhető el ennyivel, mer t feltűnően egybeesett azokkal a zsidóellenes lépésekkel, 
amelyekről az imént szóltunk. S ha tovább vizsgáljuk a kérdést, valóban azt ta-
láljuk, hogy Szinán nem egyszerűen csak Dávidot próbálta kitúrni a hatalomból, 
hanem azzal egyidejűleg megkísérelte kidönteni a zsidók gazdasági hatalmának 
egyik alappillérét: a bortermelésben, a borkereskedelemben és az annak adózta-
tásában élvezett kiváltságaikat is. 

Míg az iszlám a muszlimoknak megtiltotta a bor és más, pontosan megha-
tározott szeszes italok fogyasztását, addig a keresztényeknél és a zsidóknál elnézte 
ezt, hiszen az utóbbiak vallása ezen a téren nem írt elő korlátozásokat.66 Miután 
az oszmán állam a muszlimokat rendszerint a borral való kereskedéstől (különö-
sen az italméréstől) is eltanácsolta, a termelés és a forgalmazás túlnyomó részét 
a keresztények és a zsidók tartot ták kezükben. Ok (elsősorban görögök és zsidók) 
látták el a rendkívül nagy piaccal rendelkező fővárost, ahol a tilalmak ellenére 
nemcsak a zimmik, hanem számos igazhitű (főleg az egykori keresztény foglyokból 
lett katonák) is a vevőkörükhöz tartoztak. A görög és a zsidó kereskedők a közeli 
Thrákiából, Nyugat-Anatóliából és mindenekelőtt az égei-tengeri szigetekről sze-
rezték be a szőlőt, s maguk állították elő boraikat. Mint H. Dernschwamtól tudjuk, 
ez úgy történt, hogy a görög és a zsidó vállalkozók jó pénzért előre árendába 
vették a termést, majd szüret idején hordókkal felszerelkezve kivonultak a szige-
tekre, és maguk és embereik szedték le és sajtolták ki a szőlőt. A mustot vagy 
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helyben tárolták, vagy a fővárosba szállították, de mindkét esetben maguk kezel-
ték és készítették a bort belőle.67 

Dernschwam szerint az isztambuli zsidóknál lehetett a legjobb borokat 
kapni. Nemcsak azért, mert másoknál gondosabban bántak velük (nem vizezték 
úgy, mint a görögök), hanem azért is, mert a legkülönbözőbb termőterületek fajtáit 
kínálták. (A 17. századi Evlia Cselebi szerint a legkiválóbb európai borok is meg-
találhatók voltak készleteikben.) Ahogy a boruk, úgy kereskedelmi pozícióik is 
egyre javultak a keresztényekéivel szemben. Az oszmán hatóságok a borforgalom-
ra vámokat vetettek ki, s ezeket rendszerint adóbérletben szedették be. Az isz-
tambuli mukátaa-rendszer működése és ezen belül a bor adóztatásának formái 
sajnos ma még feltáratlanok, de űgy tűnik, a fővárosba behozott bor és egyéb 
szeszes italok után valamifajta „tizedet" (reszm-i hamr vagy ösr-i hamr) és talán 
kikötői illetéket kellett fizetni.68 A bor-mukátaák rendkívül nagy jövedelmet hoz-
tak, ezért nem meglepő, hogy a zsidó vállalkozók már a 15. század második felében 
monopolizálták őket. Nem változott a helyzet a következő században sem, sőt, a 
Mendez-Nászi család beköltözése tovább erősítette a zsidók helyzetét a bor- és a 
szeszüzletben. Alighogy Násziék Isztambulba érkeztek, rögvest megvették a hor-
dókészítéshez szükséges fűrészáru behozatalának, majd röviddel ezután a szeszes 
italokra kivetett adók beszedésének jogát (1556). A hordófa-monopólium az isz-
tambuli hajóépítő műhelyekre is kiterjedt, ami elvben kizárta a csempészet, illetve 
a vámok alóli kibújás lehetőségét. Az első alkalommal három évre szóló mukátaa 
megszerzése azért ment könnyen, mert Násziék előre kifizették a bérleti díj felét, 
amire ra j tuk kívül valószínűleg kevesen lettek volna képesek.69 

Nászi hercegi kinevezése mögött szintén nem nehéz meglátni a gazdasági 
indítékokat. Az égei-tengeri szigetek kiváló borait ugyanis nemcsak Isztambulba, 
hanem a Fekete-tenger vidékére és Lengyelországba is exportálták, s a Naxost és 
a Kykládokat magában foglaló „hercegség" adóit évi 6000 aranyért szintén Nászi 
vette bérbe. Ezzel egycsapásra megszerezte az ellenőrzést a velencei kézen lévő 
Kréta északra irányuló borkivitele fölött is, mivel az kizárólag a Nászi által ellen-
őrzött oszmán területeken át ju thatot t el rendeltetési helyére. Ebből befolyó évi 
jövedelmét 15 000 dukátra becsülték. Nászi többek között azért támogatta a Cip-
rus elfoglalására irányuló terveket, mer t az ottani nagyarányú bortermelés ugyan-
csak tekintélyes haszonnal kecsegtetett.70 

A bortermelésben a 16. század nyolcvanas éveiben újabb lehetőségek nyíltak 
a pénzüket befektetni kívánó vállalkozók előtt. Ezek azonban már nem a ma-
gánszféra terjeszkedéséből vagy a piac bővüléséből adódtak, hanem az állami a-
dóztatás változásából. A központi kincstár a készpénzbevételek növelésének kény-
szere miatt egyebek között a nem-muszlimok fejadóját, a dzsizjét is folyamatosan 
növelte, de sem ez, sem más intézkedések nem tudták megállítani a deficit roha-
mos növekedését. Amikor Kara Üvejszet, a birodalom egyik legkiválóbb pénzügyi 
szakemberét (korábbi budai beglerbéget) 1586 március végén ismét (immár har-
madszor) kinevezték főkincstárnoknak, maga is arra kényszerült, hogy újabb be-
vételi források u tán nézzen. Minden valószínűség szerint ekkor (tehát 1586. már-
cius 31. és 1587. március 7. között) találta ki, hogy „bor- és pálinka-váltság" 
(baha-i hamr ve arak vagy egyszerűen bedel-i hamr) vagy más forrás szerint 
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„újbor-illeték" (hamr-i hadisz mukátaaszi) címen 15 akcse pótadót vet ki a nem-
muszlim alattvalókra.71 Az adó megállapításának és lerovásának konkrét módjáról 
semmit sem tudunk, de annyi bizonyos, hogy behajtását, amely valamiképpen a 
termeléshez kapcsolódott, adóbérlet formájában szervezte meg. A fentiek alapján 
aligha okoz meglepetést, hogy a szóban forgó mukátaa bérlői többnyire a zsidók 
közül kerültek ki. Az „újbor-mukátaa" (a továbbiakban nevezzük így) bevezetése 
és az adóbehajtók tevékenysége azonban hatalmas feszültségeket keltett, és a 
szőlőművelésben hamarosan a válságjelei mutatkoztak. 

Alighogy elfoglalta a nagyvezíri posztot, Szinán pasa azonnal egy táborba 
gyűjtötte az elégedetlen parasztokat, timár-birtokosokat és más érintetteket, és 
feltételezésem szerint már 1589-ben keresztülvitte az adóbérlet felszámolását. 
Hogy az állam bevételei ne csökkenjenek, Szinán egyidejűleg 15 akcséval felemel-
tette a dzsizje-adó összegét.72 Ez a megoldás egyértelműen arra utal, hogy a nagy-
vezír nem kizárólag a „szegény adófizetőkön" kívánt könnyíteni (bár a jövede-
lemforrás elválasztása a termeléstől ezt a célt is szolgálta), hanem elsősorban a 
mukátaára telepedő bérlőket óhajtotta eltávolítani az oszmán pénzügyigazgatás-
ból. Az utóbbiak persze nem hagyták magukat, és szószólóik révén szinte az első 
pillanattól kezdve győzködték a szultánt, hogy vonja vissza az intézkedéseket. 
Érveikről a tanácstalannak tűnő és ingadozó uralkodó tájékoztatta a nagyvezírt, 
aki válaszul 1590-ben alapos összefoglalót készített a „reform" indítékairól és 
bevezetésének körülményeiről. Mivel Szinán ebben az előteijesztésben az ügy 
minden lényeges részletére kitér, érdemes lesz hosszabban idéznünk belőle: „... 
boldogságos padisahom, ha ebben a mukátaában egy szemernyi megfontolásra 
érdemes dolog lett volna, már felséged ősei éltek volna vele,... vagy legalábbis ezt 
alkalmazták volna a rendkívüli adók (avariz) helyett. De tekintsünk el ettől, s 
lássuk, milyen hasznot hozott. A megbízás 500 jük (50 millió) akcsét irányzott 
elő; több, mint három év telt el, és mindössze 120 jüköt (12 millió akcsét) adtak 
át. A ráják pedig éppen csak túlélték, hogy minden kerületben (náhije) egy más-
vallású zsidó támadta és zaklatta őket számos szpáhi és janicsár [segítségével]. A 
zsarnokság és a zsidók által gyakorolt elnyomás miatt valamennyien felhagytak 
azzal, hogy tovább dolgozzanak szőlőikben. Ha felséged engedélyével nem szün-
tetem meg ezt, a ráják mind otthagyják szőlőiket, és az adóbérlet teljesen tönk-
remegy. Ezenkívül az összes timár-birtokos, csausz és más államférfi egyöntetűen 
panaszkodott rá és számtalanszor tette szóvá a szultáni tanácsban, a kádik pedig 
nyers hangú jelentéseket küldtek [róla]. Megtárgyaltuk a dolgot a szultáni neve-
lővel (hodzsa efendi), a kádiaszkerekkel, más előkelőkkel és notabilitásokkal, és 
Tkérésünkre] fetva adatott ki arról, hogy a nagyúri kincstárnak minden szempont-
ból hasznosabb lesz, ha e [mukátaal helyett a szent törvény által előírt mértékben, 
a ráják és az alattvalók óhaja és beleegyezése szerint, a szent törvény követelmé-
nyeinek megfelelően minden harács-fizetőre 15 akcséval többet vetünk ki; [a fetva] 
azt is kimondta, hogy aki ezt az újítást (ti. az újbor-mukátaát) sugallta, az az 
istenkáromlásnál és a tévelygésnél is nagyobb bűnt követett el, aki pedig a fel-
számolására törekszik, az jutalomban részesül. Mikor ezt a valóságnak megfele-
lőenjelentet tük felséged kengyeléhez, olyan rendelet adatott ki, hogy szűnjön meg 
[ez az adóbérletet], mondván: 'nem engedélyezhetek a szent törvénnyel ellentétes 
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újítást ' . Az elmúlt egy évben több pénz folyt be és került a kincstárba [a 15 
akcsényi dzsizje-emelésből], mint abból az újításból három év alatt... 

Boldogságos padisahom,... a napnál világosabb, hogy ezt az ügyet nem lehet 
felséged e szolgájának vagy másnak a személyes indítékaira visszavezetni, mer t 
az újítás megszüntetése a rája hasznára vált... Nem mondhatják, hogy hiba volt, 
hiszen nem a mi egyéni véleményünk alapján változtattuk meg... 

Hogy szavaimat összefoglaljam: a rájákat és az alattvalókat Allah bízta ránk; 
úgy kell elmennünk és átadnunk őket, ahogy kaptuk, hogy képesek legyünk szá-
mot adni az utolsó ítéletkor... Az evilági és a túlvilági boldogság feltétele az igaz-
ságosság. Aki azt sugallja, hogy Allah teremtményeit dobjuk martalékul a más-
vallású zsidóknak, aki ilyen hamis érveket talál ki, az... nem tartozik azok közé, 
akik szívükön viselik boldogságos padisahom földi és túlvilági sorsát; nem kétsé-
ges, hogy az efféle ember a vallás és a birodalom ellensége."73 

Ez a szöveg kísértetiesen egybecseng a fentebb idézett Passzi-ellenes iratok 
tartalmával. Mindez arra mutat, hogy Szinán pasa nem csupán az udvari kegyen-
cet, hanem az általa és a többi befolyásos zsidó személyiség (a kira és mások) 
által támogatott zsidó adóbérlőket is célba vette, s pénzügyi intézkedéseit — leg-
alábbis részben — az ő kiszorításuk érdekében hozta. Hogy valóban erről lehetett 
szó, az abból is kiderül, hogy nem sokkal később kezdeményezte és elérte az 
isztambuli kocsmák bezáratását is, újabb csapást mérve az e területen múködő 
vállalkozókra. 

Igaz, a kocsmák és az erjesztett köles-italt árusító bozahánéк (valamint a 
16. század közepe u tán a kávéházak) elleni fellépést nem ő szorgalmazta először. 
A kocsmákat és az azokban folyó léha életet már I. Szelim idejében heves táma-
dások érték,7 4 ám mégsem ő, hanem Szülejmán szultán lett az első, aki uralko-
dásának vége felé betiltotta őket. II. Szelim előbb érvénytelenítette, majd rövide-
sen felélesztette atyja intézkedését, és maga is bezáratta az isztambuli csapszé-
keket.7 5 Ettől kezdve gyakran éltek bizonytalanságban a fővárosi italmérők és 
kereskedők. A kormányzat hol engedélyezte, hol tiltotta működésüket, attól füg-
gően, hogy éppen melyik irányzat kerekedett felül. A hatalom változékony maga-
tar tása abból fakadt, hogy többféle érdeket kellett összehangolnia. Miközben a 
kincstár óriási bevételekre tett szert az italforgalmazásból, az állam vezetői gya-
nakvással tekintettek a közösségformáló, s ezáltal politikailag veszélyesnek ítélt 
kocsmákra (és persze a kávéházakra). Ezt az álláspontot képviselték a vallásjo-
gászok (ulema) is, akik a sejhüliszlámmal az élen egyre nagyobb befolyást gyako-
roltak az állam politikájára, s akik úgy hitték, a kocsmák és a kávéházak lezül-
lesztik a társadalom erkölcseit. Ennek ellenére az elvi megfontolások többnyire 
hát térbe szorultak az anyagi érdekekkel szemben, és a korlátozásokat rendszerint 
rövid idő u tán feloldották. Ebben az a felismerés is közrejátszott, hogy a tiltások 
csupán a csempészet fellendülését és az adóbevételek csökkenését eredményez-
ték.7 6 A szultánok inkább csak a látszathoz ragaszkodtak akkor, amikor időről 
időre felújították azt a Szülejmán-kori rendelkezést, amely előírta, hogy a musz-
limok egyáltalán nem, a hitetlenek pedig csak titokban hozhatnak be és árulhat-
nak egymásnak bort és egyéb szeszesitalt.77 
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Ha ismerve az előzményeket és tudva azt, hogy III. Murád milyen idegesen 
reagált minden bevételcsökkenéssel járó intézkedésre, Szinán mégis hozzányúlt 
a kocsmákhoz, akkor az csakis azzal magyarázható, hogy a végletekig elszánta 
magát a zsidó vállalkozók megtörésére. Egyik felterjesztésében meg is írta, hogy 
a borforgalmazással és a boradóztatással kapcsolatos különböző lépései összefüggő 
rendszert alkotnak, s a nála már megszokott ideológiai érvekre hivatkozva kije-
lentette: amennyire károsnak tartot ta az „újbor-mukátaát", olyannyira elfogad-
hatat lannak érzi, hogy a „halálos méreg" (az alkohol) terjesztésére kocsmákat 
tar tsanak fenn a dzsámik és a mecsetek közelében. Nyilvánvaló célzatosságot árul 
el az is, hogy míg a nagyvezír a régi Isztambul területén található italméréseket, 
melyek számát 500-nál többre becsülte, mindenestől bezáratta, addig a galatai 
görögök kocsmáit, a partokon épült csapszékeket és a kávéházakat kivonatta a 
tiltás hatálya alól. Az intézkedés ilyen módon a zsidó kocsmárosokat és a fővárosi 
bor-mukátaát bérlő vállalkozókat érinthette a legsúlyosabban.78 Szinán tudatában 
volt annak, hogy az italmérés és a borbehozatal leállítása tetemes pénzügyi vesz-
teségeket fog okozni, és ezért nehezen lesz védhető. Előterjesztéseiből ítélve va-
lószínűleg nem is rendelkezett kész tervekkel a kieső bevételek pótlására, és már 
az első „ellenlökésekre" kapkodva, bizonytalanul reagált. Nyilvánvalóan abban 
bízott, hogy a 15 akcsés „újbor-illeték" átalakításával aratott siker ki tart egy 
darabig, s ennek árnyékában, az átmeneti veszteségeket is vállalva, teljessé teheti 
diadalát a zsidó kegyencek és pénzügyi vállalkozók fölött. 

Szinán számításai azonban nem váltak be, győzelme pünkösdi királyságnak 
bizonyult. 1591. augusztus 2-án leváltották, és a nagyvezíri székbe ellenfelét, Fer-
hád pasát ültették. Alig tet te ki a lábát, egy Arszlán nevű zsidó azzal a kérelemmel 
fordult az uralkodóhoz, hogy engedje szabadon „bűntelen, rosszakaratból számű-
zött" apját, Dávid Passzit. Augusztus 9-én a szultán utasította a rodoszi béget, 
hogy „a nevezettet bocsásd el, és küldd el boldogságos küszöbömhöz".79 Egy 1591. 
szeptember 21-i követjelentés arról számol be, hogy Dávid ismét felbukkant Isz-
tambulban.8 0 Hamarosan újra megnyíltak a fővárosi kocsmák és csapszékek, hely-
reállították a borbehozatalhoz kapcsolódó mukátaákat, a zsidó bérlők pedig megint 
elfoglalták régi helyeiket.81 Bár az uralkodókon néha erőt vett a lelkifurdalás, és 
ilyenkor „kemény" intézkedéseket foganatosítottak a „bűnök anyjának" és „a 
zavarok okozójának" tekintett bor ellen,82 mindannyiszor gyorsan visszavonulót 
fújtak. Nem nélkülözhették a borfogyasztásból befolyó hatalmas összegeket, és 
nem szegülhettek szembe tartósan a tömegek igényeivel. Ahogy a történetíró 
Naima egy 1613 augusztusában életbe léptetett tiltás kapcsán bölcsen megjegyez-
te, mit sem ért az egész, rövidesen ugyanúgy itták a bort, mint annak előtte, mert 
„az emberi természeten a romlottság uralkodik".8 3 

A zsidók pedig átvészelvén a Szinán részéről indított támadást, és túljutván 
a kira meggyilkolása által okozott megrázkódtatáson, megpróbálták ott folytatni, 
ahol korábban abbahagyni kényszerültek. Egy ideig jól is ment minden, a század-
forduló körül ismét őket találjuk a legzsírosabb bérletek birtokában.8 4 Nincs tu-
domásunk arról, hogy a 17. században bármikor is sor került volna olyan „anti-
szemita" érvekkel megtámogatott kirohanásokra, mint amilyeneket Szinán pasa 
részéről tapasztaltunk. Habár a zsidókat — mint ahogy más alattvalókat is — 
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időnként érték atrocitások, az Alliance Israélite Universelle-nek nyilván alapos 
oka volt arra, hogy 1892-ben, a spanyol zsidók befogadásának 400. évfordulóján, 
mély háláját fejezze ki Abdülhamid szultánnak azért, hogy egykori hittestvéreik 
„menedékre leltek Törökországban. Miközben a világ más részein elnyomták őket, 
az ön dicső elődeinek földjén olyan védelmet élveztek, amely sohasem szűnt meg. 
Ez tette lehetővé nekik, hogy biztonságban éljenek, dolgozzanak és fejlődjenek".8 5 

Bár sokszáz év távolából a szináni próbálkozások múló epizódnak tetszhet-
nek, valójában nem azok voltak. Hiába térhetett vissza Dávid a fővárosba és a 
politikába, többé nem tudta visszaszerezni régi befolyását. Spanyol kapcsolatai 
miat t 1593-ban és 1594-ben ismételten letartóztatták, és ezután eltűnik a sze-
münk elől. Vele együtt leáldozott a zsidó udvari kegyencek kora is. Bukásával 
elpattant a legfontosabb láncszem, amely az Oszmán Birodalomban összefogta a 
legkülönbözőbb zsidó érdekeket. Hosszabb távon e láncszem kihullása tet te lehe-
tővé a vállalkozó kedvű oszmánoknak, hogy — anélkül, hogy bármiféle ideológiai 
vagy vallási ellenszenv vezette volna őket — kiszorítsák a zsidókat a gazdaság 
egyes területeiről. Fontos észrevennünk, hogy Szinán nem egyedül vállalkozott 
az akcióra, hanem — mint fentebb idézett beadványa tanúsítja — az oszmán elit 
bizonyos köreit is maga mögött tudhatta . Sőt, joggal feltételezhető, hogy maga is 
csupán szószólója volt a zsidók pozícióira áhítozó köröknek. Ebben az összefüg-
gésben nézve a nagyvezír zsidóellenes retorikája nem mai értelemben vett „anti-
szemitizmus" volt (ami egyébként manapság is eléggé szabadosan értelmezhető 
és használható fogalom),86 hanem azt jelezte, hogy az oszmán elit egy része fel-
mondta a korábbi együttműködést, és partnere tudomására hozta: nagyobb sze-
letre tar t igényt a gazdaság tortájából. Miután a zsidók eddigi sikerei azon ala-
pultak, hogy az oszmán vezető réteg egyöntetűen mögöttük állt, a kapcsolatukban 
bekövetkezett törés, az, hogy az elit egy része szembefordult velük, elkerülhetet-
lenül gazdasági hatalmuk csökkenését vonta maga után. 

A századforduló után lassanként elhalványult a zsidóellenes fellépések em-
léke, az ellenséges hangnem megszelídült, a hatalom és a zsidók viszonya ú j ra 
szívélyessé vált. Közben az oszmánok (és persze az európaiak) szívósan tör tek 
előre a gazdaságban, és — legalábbis az adóbérletekben — fokozatosan hát térbe 
szorították korábbi szövetségeseiket. A 17. század közepén élők valószínűleg nem 
is tudták már, hogy mindez csak azért volt lehetséges, mert elődeik, Szinán nagy-
vezírrel az élen, 1589 és 1591 között megvívták azt a „háborút", amelyet a fen-
tiekben igyekeztem bemutatni. 
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rendelet a mentességükre hivatkozó zsidók tiltakozása ellenére ekképpen utasította az isztambuli 
kádikat: „ne engedjétek, hogy a nevezett népség ilyen módon tiltakozzék és vonakodjék; mindenkitől 
a teherbírása és tehetsége szerint követeljetek hozzájárulást, s ne hagyjátok, hogy mentességüket 
hozzák fel ürügyül" (Istanbul, Ba§bakanlik Osmanli Ar§ivi, Mühimme defterleri 69, 218. p. 434. sz.) 

4 6 Miként egy 1595. szeptember 3-i szultáni rendeletből megtudjuk, az ajdini szandzsákban 
„egyes gonosztevők" azzal vádolták a zsidókat, hogy „embert öltök és vérükkel kenyeret süttök". 
Az érintettek a divánhoz intézett panaszos beadványukban kijelentették, hogy a vádlók és a nekik 
tanűskodók ezzel az ürüggyel csupán a zsidók vagyonára áhítoznak, s felhívták az uralkodó figyel-
mét, hogy apja és elődje parancsban tiltotta meg az efféle vádak meghallgatását. Kérésükre III. 
Mehmed megerősítette ezt a rendelkezést. Ld. Mühimme defterleri 73, 280. p. 641. sz. 

47 A. Levy: i. m., 76. 
48 Selânikî Mustafa Efendi: Tarih-i Selânikî, [II,] 854-856. Vö. J. H. Mordtmann: Die jüdischen 

Kira im Serai der Sultane. Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen 32 (1929) 1-38. 
és Leslie P Pierce: The Imperial Harem. Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. New 
York-Oxford, 1993, 242. A hölgy neve Esperanza Malchi volt, amit azért említek meg, mert gyakorta 
összekeverik elődjével, Eszterrel, aki valószínűleg 1590 táján halt meg. 

4 9 III. Mehmed 1602-es rendelete hangsúlyozza: ha megfizették adóikat, a zimmiket nem sza-
bad korlátozni, a muszlim közösség és az uralkodó köteles biztosítani nekik a szent törvény által 
előírt védelmet és nyugalmat; idézi B. Lewis: The Jews of Islam, 43-44. 

50 H. Gerber: Jewish Tax-Farmers, 154. és egy számomra elérhetetlen, héber nyelvű munkája 
a burszai zsidókról, melynek következtetéseit röviden ismerteti A. Levy: i. m., 75-76. Röviden utalt 
a janicsárok ebbéli szerepére W. F. Weiker is, Id. Ottomans, Turks, 37. Az igen elfogult Standford J. 
Shaw (The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic. New York, 1991, 3. fej. és 
Christian Anti Semitism in the Ottoman Empire. Belleten 54:211 [1990] 1073-1149) a zsidók összes 
bajáért a keresztényeket teszi felelőssé. 

5 1 Ezekről ld. Klaus Röhrborn: Untersuchungen zur osmanischen Verwaltungsgeschichte. Ber-
lin-New York, 1973, 125-144. (Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur des islamischen Orients. 
Beihefte zur Zeitschrift „Der Islam", N. F 5.) 

52 A. Levy: i. т . , 75-76. A zsidók lehetőségeit az is szűkítette, hogy a 17. században egyre több 
mukátaa „fagyott be", azaz lett odzsaklik, olyan rögzített összegű bevételi forrás, ahol elvben nem 
volt lehetőség a bevétel emelésére és ezáltal a haszon növelésére; ráadásul ezeknél általában egy évre 
adták a megbízásokat, ezért alkalmatlanok voltak a pénzfelhalmozásra. Vö. Murát Çizakça: Tax-Far-
ming and Financial Decentralization in the Ottoman Economy, 1520-1697. The Journal of European 
Economic History 22 (1993) 219-250. 

5 3 Szinánról a legújabb összefoglalás: Géza Dávid: Sinan Pasha. In: The Encyclopaedia of Islam 
(megjelenés alatt). 

54 Joseph von Hammer: Geschichte des osmanischen Reiches... Zweyte verbesserte Auflage. II. 
1520-1623. Pesth, 1834, 577-578. Carl Max Kortepeter: Ottoman Imperialism During the Reforma-
tion: Europe and the Caucasus. London-New York, 1973, 104-107. 

55 Fodor P: Két szárazföldi háború között, 7-26. 
56 Halil Sahillioghi: Koca Sinan Pa§a'mn telhisleri (1591 Lehistan sulhunda íngilizler ve 

Yahudiler). Belgelerle Türk Tarih Dergisi 18 (1969) 29-33, 19 (1969) 37-40, 20 (1969) 19-23. Suraiya 
Faroqhi: Ein Günstling des osmanischen Sultans Murád III: David Passi. Der Islam 47 (1971) 
290-297. S. W. Baron: i. т . , 134-140. Utóbbi szerző a sok jó részadat ellenére véleményem szerint 
tévesen rajzolja meg Passzi szerepét és politikai szándékait. Az alábbiakban saját, gyökeresen eltérő 
verziómat adom. 

57 Mühimme defterleri 67, 151. p. 396. sz. (1591. augusztus 9.) Fez ezzel kiesik a számba jöhető 
helyek közül. 

5 8 Ezt azonban még nem sikerült hitelt érdemlően bizonyítani. 
5 9 S. Faroqhi: i. т . , 292. S. W. Baron: i. т . , 135-136. 
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s o Ehhez ld. Fodor Pál: A nagyvezíri előterjesztés (telhis). Adalékok az oszmán központi admi-
nisztráció működéséhez 1566-1656. Levéltári Közlemények 65 (1994) 27-63. 

6 1 Istanbul, Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphanesi, Revan 1943, 6a. H. Sahillioglu: Koca Sinan 
Pa^a'nin, III. 22-23. 

6 2 Revan 1943, 6b. H. Sahillioglu: i. m., III. 19. 
fi3 Revan 1943, 6b. H. Sahillioglu: i. m., III. 20. 
6 4 Revan 1943, ЗОа-ЗОЬ. Я. Sahillioglu: i. т . , III. 21-22. 
6 5 Mühimme zeyli defterleri 5, 93. p. 266. sz. (1591. jűlius 14-23. között). 
6fi Az iszlám és a bor viszonyáról kiváló összefoglalás: Ralph S. Hattox: Coffee and Coffeeho-

uses. The Origins of a Social Beverage in the Medieval Near East. Seattle-London, 1985, 46-57. 
67 H. Dernschwam: i. m., 182, 197-198, 205-206. 246-247, 261, 268-274, 285. Egy 1591. 

szeptember 17-i rendelet azt mutatja, hogy a Dernschwam által leírt helyzet negyven évvel később 
sem sokat változott; ebben a szultáni tanács arra intette a karamürszeli kádit (az Izmiti-öböl déli 
partján), hogy az isztambuli szőlőhiányra tekintettel ne engedje, hogy a körzet falvainak lakói a 
zsidóknak adják el a termést, akik azért vásárolják fel a szőlőt, hogy mustot, majd bort készítsenek 
belőle (Mühimme defterleri 67, 158-159. p. 414. sz.). 

6 8 Legalábbis ezt írja M. A. Epstein (i. m., 117), amit részben megerősít egy 1573. jűlius 23-án 
kelt szultáni utasítás (A. Refik: i. m., 71.). Az utóbbi űgy rendelkezik, hogy a zimmik fél, a külföldi 
hitetlenek pedig teljes tizedet fizessenek a behozott bor után. Arról is szól, hogy a bor-tizedet „bi-
zományban" (ber vedzsh-i emanet) szedi be a kincstár „biztosa" (emin). A rendelkezésemre álló kevés 
adat alapján nem dönthető el, hogy ez mindig ilyen formában történt-e; néha ugyanis kifejezetten 
„vállalkozásról" (hamr miiltezimi: Mühimme defterleri 67, 167. p. 420. sz.) beszélnek, máskor meg 
„vállalkozásba adott bizományról" (iltizám ile emánetin...: Cengiz Orhonlu: Osmanli tarihine áid 
belgeler. Telhísler [1597-1607]. Istanbul, 1970, 27: 32. sz.). Az ilitizám és emánet közti különbségről 
a vélemények eltérnek. H. Gerber szerint ez abban állt, hogy az emin meghatározott fizetségért 
szedte az illetékeket, vagyis igazából nem volt adóbérlő (Jewish Tax-Farmers, 148: 39. jegyzet és 
Mukata 'a . In: El2 , 508; vö. A. Tabakoglu hasonló véleményével: Gerileme dönemine, 128-129). Ez 
azonban nem ilyen egyszerű, hiszen a „vállalkozó" (mültezim) is kaphatott napidíjat, ld. Káldy-Nagy 
Gyula: Magyarországi török adóösszeírások. Budapest, 1970, 57. (Értekezések a történeti tudomá-
nyok köréből, 52.) Az egész kérdés legűjabb és legkimerítőbb tárgyalása: Linda T. Darling: Revenue-
Raising and Legitimacy. Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire 1560-
1660. Leiden-New York-Köln, 1996, 123-136. (The Ottoman Empire and its Heritage. Politics, So-
ciety and Economy, 6.) Itt jegyzem meg: még nem készült részletes leírás a 15-16. századi isztambuli 
mukátaáról. Meglepő, hogy Robert Mantran sokat idézett könyve is mennyire felszínes tájékoztatást 
nyújt a borkereskedelemről és annak adóztatásáról: Istanbul dans la second moitié du XVIIe siècle. 
Essai d'histoire institutionelle, économique et sociale. Paris, 1962, 205-211. 

69 M. A. Epstein: i. m., 89-91. 
70 Safuet: Yusuf Nasi. Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuasi 3:16 (1328/1910) 988-993. H. ínalcik 

An Economic and Social History, 212-213. 
71 Az itt következőket Szelaniki egyik rövid passzusa ([1,1 292-293), egy nagyvezíri telhisz 

(Revan 1943, 4a-4b) és még néhány elszórt adat alapján magam rekonstruáltam. 
72 Az oszmán gazdaságtörténetírás nem látszik tudomással bírni arról, hogy a dzsizje-adózta-

tásban az 1590-es évek elején bevezetett változtatások több lépcsőben zajlottak, s valójában Szinán 
(vagy tanácsadói) ötletére épültek, azt fejlesztették tovább. Nem vették észre a Kara Üvejsz-féle 
reform és a Szinán intézkedései közti összefüggést sem. Vo. Hamid Hadzibegic: Glavarina u osmans-
koj drzavi. Sarajevo, 1966, 65-66. Linda T. Darling: Revenue-Raising and Legitimacy, 108-113. 

7 3 Revan 1943, 4a-4b. Hogy Szinán mindjárt 1589-ben végrehajtotta a változtatást, arra köz-
vetett bizonyítékkal szolgál az az 1591 tavaszán (de mindenképpen május 13. előtt) kiadott szultáni 
parancs, amelyben a következő kitétel szerepel: „abból a 15 akcséból, mely a megszüntetett bor-a-
dóbérlet helyett minden adófizetőtől szedendő..." (ref olunan hamr mukátaaszina bedel her haneden 
alinadzsak onbes akcseden...; ld. Mühimme defterleri 68, 37. p. 77. sz.). Miután a rendeletben emlí-
tett esztergomi és székesfehérvári szandzsákösszeírás a megelőző évben kezdődött, s az adózók 
felmérése már az ű j szabály szerint történt, annyi bizonyos, hogy az „újbor-mukátaa" legkésőbb 
1590-ben megszűnt. A telhisz azon közlése, hogy három év telt el az „újbor-mukátaa", és egy év a 
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15 akcse pótadó bevezetése óta, nem sok kétséget hagy afelől, hogy Kara Üvejsz 1586-ban, Szinán 
pedig 1589-ben léptette életbe az említett intézkedéseket. 

74 Selähattin Tansel: Yavuz Sultan Selim. Ankara, 1969, 26. 
7 5 A. Refik: i. m., 199. 
76 Ugyanez a megfontolás vezetett el végül a kávéfogyasztás engedélyezéséhez is, ld. Suraiya 

Faroqhi: Coffee and Spices: Official Ottoman Reactions to Egyptian Trade in the Later Sixteenth 
Century. Wiener Zeitschrift fü r die Kunde des Morgenlandes 76 (1986) 87-93. 

77 A. Reßk: i. т . , 71 (1573), 208 (1583). Az első rendelet egy részét idézi Bernard Lewis: 
Isztambul és az oszmán civilizáció. Budapest, 1981, 149-150. 

7 8 Az elmondottak Revan 1943, 4b-5a, 16a-16b, 62b-63a-n alapulnak. 
79 Mühimme defterleri 67, 151. p. 396. sz. 
8 0 S. Faroqhi: Ein Günstling, 295. 
8 1 Valószínűleg az sem véletlen, hogy az uralkodó éppen ebben az időben (1591 szeptember 

végén) teljesítette a „bor adóbérlőjének" (hamr miiltezimi) mondott Haim zsidó rokonainak kérését, 
akik azért fordultak hozzá, hogy a Rodoszra száműzött és „bűntelenül" bebörtönzött Haimot hozzák 
vissza Isztambulba, és tárgyalják újra az ügyét; ld. Mühimme defterleri 67, 167. p. 420. sz. 

8 2 III. Mehmed 1601-ben kijelentette, hogy „lemondtam a bor-mukátaából származó haszon-
ról", és megparancsolta a kocsmák lerombolását, ld. C. Orhonlu: Telhísler, 27: 32. sz. 

8 3 Naima tarihi. II. 108. 
84 Egy 1602-ben kiadott szultáni rendelet szerint a bor-mukátaát a „zsidók kapták meg", ld. 

C. Orhonlu: Telhísler, 27: 32. sz. Egy 1594 és 1598 között készült keresztény leírás szerint a szultán 
bevételi forrásai közé számítanak a „meglehetősen sok és egyáltalán nem lebecsülendő harmincadok, 
útadók és vámok, melyeket tőle leginkább zsidók bérelnek, akiktől évente igen nagy pénzösszeget 
szed be". A latin szöveget kiadta és magyarra fordította Pálffy Géza: Egy keresztény kortárs a török 
szultán bevételeiről ós kiadásairól a hosszú török háború (1593-1606) idején. Keletkutatás 1995 
tavasz, 107, 110. 

8 5 A. Levy: i. т . , 3. Mahir Aydm Musevilerin Osmanli topraklarina kabűlünün 400. yildönümü 
kutlamalari. Osmanli Ara§tirmalari 13 (1993) 29-38. 

8 6 Hogy Szinánt nem személyes ellenszenv vezette a zsidókkal szemben, az abból is látható, 
hogy neki is volt zsidó orvosa és tanácsadója, ld. S. W. Baron: i. т . , 145. A. Levy: i. т., 29. 



Knapp Éva - Tüskés Gábor 

A BAROKK KORI TÁRSULATI ÉLET FORRÁSAI 

A vallásosság laikus szervezeti formái egyik társadalomtudományi diszcip-
línában sem tartoznak a klasszikus kutatási területek közé. A népi vallásosság 
iránt több tudományág részéről megnyilvánuló érdeklődéssel párhuzamosan ter-
mészetesen jelentkezik az igény a vallásosság széles rétegeket átfogó kereteinek 
és ezek társadalmi, kulturális funkcióinak megismerésére. A 17-18. században 
ezek a keretek fontos szerepet játszottak különféle ismeretanyagok és magatar-
tásformák szerveződésében és közvetítésében. Ezért egyrészt lehetőséget adnak 
a barokk kori társadalom rétegműveltségének, a társadalmi rétegződés és a kul-
turális differenciálódás történeti összefüggéseinek tanulmányozására. Másfelől a 
vallásosság laikus szervezeti formái — mint kultúrahordozók és közvetítők — 
hozzájárulnak a „magas műveltség - népi kul túra" sematikus modelljének meg-
haladásához, a széles rétegekre kiterjedő populáris műveltség társadalmi hátte-
rének, szintjeinek és fokozatainak megismeréséhez. 

A számba vett forrásanyag sokrétű, a témára vonatkozó szakirodalom egyol-
dalúságai ellenére is tekintélyes. A részletkérdések tisztázásához tudományközi 
megközelítésre van szükség, s az eredmények hasznosításában a történettudo-
mány, az irodalom- és a művészettörténet, a néprajz és a folklorisztika egyaránt 
érdekeltek. 

A „társulat" kifejezés nemcsak a magyar és a nemzetközi szakirodalom szó-
használatában, hanem a valóságban is rendkívül sokrétű, térben és időben állan-
dóan változó tartalmú jelenségegyüttest takar. A vizsgálatot kiterjesztettük min-
dazokra a katolikus egyházhoz kapcsolódó laikus vallási szervezeti formákra, a-
melyek egyrészt a korabeli forrásokban a „társulat" vagy más rokon értelmű 
megnevezéssel (confraternitas, Bruderschaft stb.) szerepelnek, másrészt amelyek-
nek ugyan többnyire más az elnevezése, de az eltérő megnevezés mögött rejlő 
kisebb-nagyobb szervezeti különbségek a gyakorlatban másodlagos szerepet ját-
szottak (congregatio, sodalitas, harmadrend stb.). Ezt az eljárást indokolja, hogy 
a források ugyanarra a szervezeti formára gyakran eltérő megnevezéseket hasz-
nálnak. Másfelől ezek a különböző névvel illetett formák a szervezeti különbségek 
ellenére számos rokon vonást mutatnak, s forrásaik is csak együttesen tükrözik 
az általuk közvetített művelődési anyagok árnyalatait. 

A középkori társulati élet viszonylag kedvezőtlen magyarországi forrásadott-
ságaival szemben a barokk kori szervezetek történetének feltárásában számos 
különböző típusú forrásra támaszkodhatunk. Ennek a forrásanyagnak az eddigi 
kutatás csak töredékét hasznosította, s rendszeres feltárása és bemutatása máig 
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hiányzik. A forrásanyag áttekintésével egyrészt megkönnyítjük a további kutatá-
sok tájékozódását. Másrészt mivel a rendszeres forrásfeltárás csak kisebb egységen-
ként végezhető el, szükségesnek látszik érzékeltetni az egész anyag körvonalait. 

A forrásanyagot megjelenése és funkciója alapján három nagyobb csoportba, 
ezen belül több kisebb egységre osztottuk. 

1. Kéziratok 

A kéziratos forrásanyag túlnyomó többsége az egyházmegyei levéltárak kü-
lönböző egységeiben található. Ezenkívül nagyobb mennyiségű, elsősorban a tár-
sulatok feloszlatásával kapcsolatos iratanyagot őriz a Helytartósági Levéltár. Szük-
séges továbbá a nagyobb könyvtárak kézirattári állagainak, valamint az országos, 
a megyei és a rendi levéltárak vonatkozó anyagának az átvizsgálása. Az egyház-
megyei levéltárak rendezettsége és feltártsága rendkívül különböző, s ezeket a 
forrásokat ritkán kezelik önálló egységként. Az is előfordult, hogy a címe szerint 
társulati vonatkozású iratcsoportban egészen más tartalmú források találhatók. 
Az így összegyűlt kéziratanyag terjedelmi szempontból rendkívül változatos: az 
egy-két lapos feljegyzéstől a kötetes anyagok szórványos bejegyzésein át a több 
száz további kisebb egységet felölelő gyűjteményekig terjed. Elvileg szükség lenne 
mindazon egyházi szervezetek (plébániák, rendházak stb.) teljes forrásanyagának 
átvizsgálására, amelyekhez társulatok kapcsolódtak. Ennek az anyagnak egy része 
az esetenként fennmaradt társulati levéltárakkal együtt rendszerint a plébániá-
kon található. 

a/ Kizárólag társulati vonatkozású források 
A társulatok működése során keletkezett iratok 

A szervezetek létesítésének legfontosabb dokumentuma a működést enge-
délyező pápai vagy püspöki oklevél, megerősítő irat.1 Az is előfordul, hogy az 
illetékes püspök saját átírásában adja a pápa engedélyét.2 A társulatok társadalmi 
összetételére alapvető források az ún. társulati albumok, amelyek minden esetben 
közlik a belépő tagok nevét és lakóhelyét, ritkábban foglalkozását és halála idejét.3 

Az albumok rendszerint külön-külön, a keresztnevek abc rendjében tartalmazzák 
a férfiak és a nők nevét. Ettől többnyire elválasztva, elöl kapnak helyet a magasabb 
társadalmi rétegekhez tartozó személyek, számos esetben címerük vagy nevük 
díszes keretezésű, kézzel festett ábrázolásával. 

Az album alkalomszerűen magában foglalja a társulatot engedélyező bulla 
és a működést szabályozó regula szövegét. Kivételesen előfordul a felvételi lapok 
részben kézi elkészítése,4 s ismerjük társulati alapszabályok kéziratos példányait is.5 

Értékes felvilágosítással szolgálnak a szervezetek működésére a társulati 
élet eseményeit rögzítő, esetenként más vegyes feljegyzéseket is tartalmazó nap-
lók.6 így például az ecsegi szent kereszt társulat diáriuma az 1672-1767 között 
időszakból leírja a társulat alapítását, reguláit, a tagok névsorát, ismétlődően szól 
a tisztségek megújításáról, a tagok büntetéseiről, adósságairól és a miseszolgálta-
tás rendjéről, s meghatározott ünnepekre énekszövegeket és elmélkedéseket is 
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tartalmaz.7 A nagyobb vagyonnal rendelkező társulatoknál a gazdasági feljegyzé-
sek céljára külön számadáskönyvet vezettek, melyből megismerhetjük a szervezet 
bevételeit, kiadásait, kölcsönügyleteit és más anyagi ügyeit.8 Egyedi forrásnak 
számít egy társulati tag erkölcséről ismeretlen célból kiállított bizonylat.9 Néhány 
esetben nyomtatásban megjelent vagy nyomtatásra előkészített munkák (társulati 
könyv, strena) kéziratos példányait is megtaláltuk.10 

Külön forráscsoport a társulati ügyekkel kapcsolatos levelezés. A levelek első 
csoportjában az egyik fél maga a társulat: ilyen levélváltás történhet például két 
különböző szervezet,11 a főtársulat és filiája,12 a társulat és az egyházi feljebbvalók 
(esperesség, püspökség, szerzetesrend) között.13 A levelek másik csoportját az egy-
házi és világi hatóságok között a társulatok ügyében váltott levelek alkotják. A 
felek itt rendszerint a megyéspüspök és a káptalan,1 4 a társulatot gondozó szer-
zetesrend,1 5 valamint a Helytartótanács.16 A levelek visszatérő témája különféle 
vitás kérdések eldöntése. A Helytartótanáccsal váltott levelekben a társulatok 
megszüntetése, illetve működésének engedélyezése szerepel leggyakrabban. 

A társulatok feloszlatása kapcsán keletkezett iratok 

Az utóbbi levelezéscsoport már átvezet a kéziratos források másik fő tema-
tikus egységéhez, a feloszlatás kapcsán keletkezett iratokhoz. Ezek közül a királyi 
és helytartótanácsi rendeletek adminisztratív jellegűek. Ismétlődő megjelenésük 
elsősorban a társulatok szívósságát, a feloszlatás nehézségeit tükrözi.1 7 Az iratok 
másik csoportját az egyházmegyei elöljárók és az állami hatóság részére készült 
jelentések,18 összeírások,19 leltárak és számadások20 alkotják. Ezekből felvilágo-
sítást kapunk egy adott területen (Köz- vagy egyházigazgatási kerületben) és i-
dőpontban működő vagy feloszlatott társulatokról, azok vagyonáról és vagyontár-
gyairól. A forráscsoport előnye, hogy szeriális jellegű, s bár a részletesség foka 
különböző, rendszerint azonos felépítést követ, s alkalmat ad a kvantitatív érté-
kelésre. A feloszlatás során elvileg minden egyházmegyében kimutatást kellett 
készíteni az ott működő társulatokról, ezt a rendeletet azonban nem mindenüt t 
hajtották végre. Az egyházmegyei összeírásokat csak részben helyettesítik a föl-
tehetően ezek alapján, közigazgatási kerületenként csaknem az egész ország te-
rületét felölelő kimutatások, amelyek több, mint 700 társulat 18. század végi meg-
létét, illetve megszüntetését tanúsítják. 

Ы Társulatokra vonatkozó anyagot is tartalmazó egyéb források 
Egyházmegyei iratok 

A nem kizárólag társulati adatokat tartalmazó források feltárásában a leg-
nagyobb nehézséget az okozza, hogy ilyen adatok az egyháztörténeti forrásanyag 
számos egységében találhatók. Ezért a kutatást a rendszeres előfordulású forrá-
sokra összpontosítottuk. Az egyházmegyei iratanyagban ilyen forráscsoportnak 
számítanak az egyházlátogatási jegyzőkönyvek (canonica visitatio), amelyek pont-
jai között rendszerint szerepel a társulatokra vonatkozó kérdés is.21 így egy-egy 
egyházmegye több különböző időpontban felvett egyházlátogatási jegyzőkönyvei 
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plébániai bontásban felvilágosítással szolgálnak az adott területen és időszakban 
működött társulatok számáról, nevéről és székhelyéről. Ilyen visitatio-szerű fel-
jegyzések alkalomszerűen készültek egyes plébániákról is.22 Külön forráscsoportot 
alkotnak az egyházmegyei protocollumok, ügyviteli és levelező könyvek, amelyek 
ugyancsak tar talmaznak adatokat a társulatokról.2 3 A püspöki körlevelekben 
gyakran találunk utalást a társulatok bevezetésére és más ügyeire.24 

Rendi iratok 

A szerzetesrendek közvetlen irányítása alá tartozó laikus vallási szervezetek 
legbőségesebb forrásai a különböző rendi iratok. Első helyen kell említeni a házi 
krónikákat, naplókat (história domus, diarium), amelyek rendszeresen közlik az 
adott helyen működő társulatokkal kapcsolatos eseményeket.25 A jezsuita rend-
házak história domusai alapján összeállított évi jelentésekben külön pont a tár-
sulatok működése.26 Eddig csupán egy példát találtunk a szerzetesi rendszabályok 
olyan kéziratos gyűjteményére, amely tartalmazza a kordás társulatok rendi fel-
ügyeletére vonatkozó, meghatározott területen érvényes tudnivalókat is.27 

2. Nyomtatványok 

A nyomtatott forrásanyag feltárását a bibliográfiai segédletek áttekintésével 
kezdtük, majd a számításba jöhető könyvtárak állományában folytattuk. Nem 
minden esetben sikerült példányt találni a bibliográfiák és a szakirodalom által 
jelzett kiadványokból, ugyanakkor számos olyan kiadványt sikerült azonosítani, 
amit semmiféle bibliográfia nem vett számba. Az áttekintésben csak azokat a 
nyomtatványokat vettük figyelembe, amelyekből legalább egy példány ismert, s 
amelyekről autopszia alapján leírást készíthettünk. A nyomtatott forrásoknál nem 
mindig hűzódik éles határ a különböző kiadványtípusok köpött, s a kiadványtí-
pusok között is átmeneti formák találhatók. Ez jórészt abból fakad, hogy a nyom-
tatványok összeállítói gyakran korábbi kiadványokra nyúltak vissza, kis változta-
tással elismételték azok tartalmát, s némileg módosították a szerkezetet. A nyom-
tatot t forrásoknál szem előtt kell tartani, hogy ezek előállítása csupán a társulatok 
egy bizonyos anyagi színvonalat és szervezettségi fokot elért csoportjára jellemző. 
A három fő csoportot a helyi társulatokhoz kapcsolódó, a helyi társulathoz nem 
köthető kiadványok és az egyéb nyomtatott források alkotják. A nyomtatott for-
rásanyag túlnyomó részét a helyi társulatokhoz kapcsolódó, kisebb részét az ilye-
nekhez nem köthető kiadványok alkotják, míg az egyéb nyomtatott források gyűj-
tését csupán alkalomszerűen végeztük. 

a/ Helyi társulatokhoz kapcsolódó nyomtatványok 
Felvételi lapok 

A helyi társulatokhoz kapcsolódó nyomtatványok legáltalánosabb formája 
az ún. felvételi lap, más kifejezéssel diploma, „schedula", „papiros".2 8 Ezt a tár-
sulatba lépők kapták, rendszerint azzal a meghagyással, hogy az illető halála u tán 
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a hozzátartozók juttassák el a szervezet központjába. Ennek megfelelően a felvé-
teli lapok személyi részén helyet hagytak a belépő nevének, a belépés és a halál 
idejének, valamint a belépést tanúsító egyházi személy nevének kitöltésére. A 
lapok rendszerint közlik a regula kivonatát, a társulat búcsúit, s néha a társulat 
történetéről rövid leírást és áhítati részt is tartalmaznak. Állandó tartozéknak 
számítanak a társulat alapvető célkitűzésére utaló ábrázolások. A terjedelem ál-
talában egy ív, néha azonban előfordul a kisalakú, füzetszerű megoldás is. Néhány 
esetben a felvételi lap szerkezeti egységei kibővülnek, így ezek a nyomtatványok 
mintegy átmenetet alkotnak a társulati könyvek felé.29 

Társulati könyvek 

A szervezetek működésére legtöbb felvilágosítással a tagok használatára ké-
szült kézikönyvek, ún. társulati könyvek szolgálnak.30 Ezek többnyire azonos fel-
építésűek, a szerkezeti egységek sorrendje azonban gyakran különböző. A beve-
zető részek (ajánlás, előszó, kiadási engedély) után általában a társulat (vagy a 
főtársulat) eredetére, történetére, speciális jellemzőire vonatkozó leírás követke-
zik. Ezt követi a társulati szabályok (regulák) és szokások ismertetése. Külön 
egységet alkot a társulat búcsúinak, néha egész búcsúrendszerének, valamint a 
vonatkozó pápai és egyéb megerősítő oklevelek szövegének a közlése.31 A társulati 
könyvek legterjedelmesebb szerkezeti egysége az ún. áhítati rész, melyben az 
ének- és imádságszövegeken kívül gyakran olvashatók szentéletrajzok,32 miráku-
lumok,3 3 exemplumok34 és más elmélkedésre alkalmas szövegek.35 Itt kaphat he-
lyet a társulat jótevőinek, elöljáróinak a bemutatása.3 6 Némely társulati könyv 
egy ún. kalendáriumi részt is tartalmaz, amely a társulat ünnepeit, bűcsűit jelzi 
az egyházi év rendszerében.3 7 A társulati könyvek speciális változatát képviseli a 
nagyszombati jezsuita kollégium mellett működő Mária látogatása társulat több 
kiadványa, amelyek a konkrét szervezeten túlmutató, általánosabb igények figye-
lembevételével készültek:.38 Néha előfordult, hogy a társulati könyvet ajándékként 
jelentették meg,39 illetve hogy a társulati könyvhöz vagy annak részletéhez egy 
ajándéknak szánt művet kapcsoltak.40 

Ajándékkönyvek, egyéb áhítati művek 

Ez utóbbi megoldás átvezet a helyi társulathoz kapcsolódó nyomtatványok 
harmadik csoportjához, a társulat által vagy a társulatnak ajánlott ajándékköny-
vekhez (xénia, strena).41 Ezek rendszerint ismert vagy ismeretlen szerző konkrét 
művét vagy annak részletét tartalmazzák, amit a társulat tagjai áhítatuk, vallá-
sosságuk elmélyítése érdekében felhasználhattak. Itt rendszerint csupán a címlap 
és az ajánlás jelzi a kapcsolatot a társulattal. Az így megjelentetett munkák műfaja 
és tar talma rendkívül sokrétű: szentéletrajz,42 lelki gyakorlat,43 exemplumgyűj-
temény, ú tmuta tó a helyes életre, 4 4 hittudományi fejtegetés,45 elmélkedés,46 tör-
téneti kronológia,47 neves társulati tagok életrajza48 stb. egyaránt megtalálható 
közöttük. 
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A társulati használatra készült áhítati művek másik csoportjánál nincs uta-
lás a kiadványok ajándék jellegére. Ezek közül több a társulati élet valamely konk-
rét alkalmához kapcsolódik,49 másik része alkalomhoz nem kötött énekeket, i-
mádságokat, elmélkedéseket és más áhítati szövegeket közöl.50 Az is előfordul, 
hogy az ilyen kiadvány részleteiben tartalmazza a társulati könyvek némely jel-
lemzőit (pl. a helyi társulat bűcsúit, ünnepeit, áhítatait).5 1 

a/ Alkalmi nyomtatványok 

Változatos képet muta tnak a társulati élet különböző alkalmaival összefüggő 
nyomtatványok. Ide tartozik a társulat ünnepeire szóló meghívó,52 a társulat ha-
lottairól szóló értesítő (katalógus),53 az elöljáróválasztás54 és a tagfelvétel55 rend-
jét tartalmazó szertartáskönyv (ceremoniale), a társulatot engedélyező pápai, püs-
pöki oklevél,56 illetve az alakítandó szervezet reguláinak,57 az alapítás körüli e-
semények dokumentumainak a megjelentetése.58 Külön csoportot alkotnak az al-
kalmi prédikációk, melyekhez néha hozzákapcsolták a társulat elöljáróságának 
névsorát vagy a prédikáció szerzőjének egy másik társulat megszervezéséről írt 
verses munkáját is.59 A prédikációk rendszeres alkalmai a társulat megalakulá-
sa,60 újjáalakulása,.61 elöljáróinak megválasztása,62 évi fő ünnepe 6 3 és más ünne-
pei, illetve összejövetelei,64 új tagok ünnepélyes felvétele.65 Volt néhány olyan 
társulat, amely évről évre rendszeresen megjelentette ezeket az alkalmi beszéde-
ket.6 6 Alkalmi kiadványnak számítanak a társulatok jubileuma6 7 és fő ünnepe 
alkalmával68 kiadott munkák, a társulat által ajánlott és előadott színdarabok,69 

valamint a jeles tagok életéről,70 esetleg azok halálakor megjelentetett elogiu-
mok.7 1 

Ы Helyi társulathoz nem köthető nyomtatványok 

Ezeknek a kiadványoknak a típusai nagy vonalakban megegyeznek a helyi 
társulathoz kapcsolódó nyomtatványok fő típusaival, de nem tükrözik azok vál-
tozatosságát. Az első csoportot az egyházmegyei hatókörrel megszervezett társu-
latok kézikönyvei,72 áhítati művei7 3 és alkalmi nyomtatványai alkotják.74 A má-
sodik csoportba azokat a nyomtatványokat soroltuk, amelyek egy-egy elterjedt 
társulat típushoz fűződnek. Itt is megtaláljuk a felvételi lapok,75 társulati köny-
vek,76 áhítati művek7 7 és alkalmi nyomtatványok típusait.78 

A harmadik csoportot a működési hely és közelebbi meghatározás nélküli 
Mária-társulatok társulati könyvei79 és a használatukra szánt egyéb áhítati művek 
alkotják.80 A negyedik csoportba az ismert helyen működő, de közelebbről meg 
nem nevezett Mária-társulatok kiadványai tartoznak.8 1 

с/ Történeti jellegű müvek és egyéb nyomtatott források 

Ebbe a csoportba azokat a korabeli vagy közel egykorú forrásokat soroltuk, 
amelyek nem elsősorban társulati használatra vagy társulati célkitűzéssel szület-
tek, s mintegy mellékesen tartalmaznak társulatokra vonatkozó adatokat. Csak 
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részben sorolható ehhez a csoporthoz Nádasi János történeti áttekintése a jezsuita 
szervezésű Mária-kongregációkról, amely magyar vonatkozású adatokat is közöl.82 

Hasznos források a rendi szervezésű társulatokra a 18. századi rendtörténeti mun-
kák, 8 3 s a nagyszombati egyetem története is szót ejt a Mária-kongregációkról.84 

Szórványos utalásokat tartalmaz a társulatok életére a prédikáció irodalom a ko-
rabeli sajtó,86 valamint a püspöki utasítások gyűjteményei.87 

3. Tárgyak 

A három fő forrástípus közül a tárgyi anyag feltárása jelenti a legnagyobb 
nehézséget. Ennek oka elsősorban az, hogy a feloszlatások következtében a tár-
sulatok használati tárgyainak többségét eladták, funkcióját megváltoztatták vagy 
magát a tárgyat megsemmisítették. Másfelől sehol nem törekedtek ezeknek a 
tárgyféleségeknek tudatos és rendszeres összegyűjtésére. A múzeumi gyűjtemé-
nyekben elszórtan találunk ugyan egykori társulati használatra utaló tárgyféle-
ségeket, ez a kapcsolat azonban csak ritkán bizonyítható. További nehézség, hogy 
több tárgytípusnál szoros rokonság áll fenn a céhek és a vallásos társulatok tárgyai 
között, s nem egyszer előfordul, hogy egy föltehetően társulati vonatkozású tár-
gyat a céhek működésének emlékeként tar tanak számon. így nem marad más 
lehetőség, mint az írott források segítségével rekonstruálni a társulatok tárgyi 
kultúráját . Ez megkönnyítheti a még meglévő tárgyak azonosítását és az eredeti 
használati összefüggések helyreállítását. 

a/ írott források mint vagyontárgyak 

A kéziratos és nyomtatott forrásoknak van egy csoportja, amely anyagi ér-
téke miatt rendszeresen szerepel a vagyonösszeírásokban és más feljegyzésekben. 
Ilyen értéktárgynak számított a díszes kötésű, különféle ábrázolásokkal ellátott, 
néha pergamenre írt társulati album. A kötés gyakran színes bársonyból vagy 
más nemes anyagból készült, a táblákat réz vagy ezüst veretek borítják és kapcsok 
tar t ják össze. A kassai ferences kordás társulat albumát például Szt. Ferenc és 
Szt. Antal képe díszíti,88 az egri Krisztus teste főtársulat albumában az osztrák 
uralkodóház tagjainak képei találhatók.8 9 Az album vereteit gondosan javíttat-
ták.9 0 A boldogasszonyi kordás társulat albumának ezüst vereteit például a kegy-
szobornál felajánlott fogadalmi adományokból (anathema) készíttették.9 1 Több 
esetben vagyontárgyként veszik számba a társulatot megerősítő oklevelet, amit 
néha üveg alatt,9 2 díszes (pl. aranyozott) keretben helyeztek el,93 valamint az 
értékesebbnek látszó kéziratos naplókat.94 Egyes társulatok vagyonában jelentős 
tételnek számítottak a nyomtatott könyvek, könyvtárak. így például a győri hal-
dokló Krisztus társulat német tagozatának 1780 körül 66 kötetes könyvtára volt.95 

A források többször szólnak azokról a könyvekről is, amelyeket a társulatok ki-
adtak, vásároltak, köttettek vagy árusítottak; az időközben megsemmisült nyom-
tatványokról nem egy alkalommal csupán ezekből a feljegyzésekből szerzünk tu-
domást. A kassai Mária látogatása társulat például halotti katalógusa kinyomta-
tására 1769-ben 2 forint 6 krajcárt ,9 6 az egri oltáriszentség társulat 1773-ban 
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halotti értesítőkért és könyvekért 11 forint 48 krajcárt,9 7 1781-ben tíz társulati 
könyv kötéséért 4 forint 48 krajcárt, a 'halot t i értesítőkért 6 forint 30 krajcárt 
fizetett.98 Itt kell megemlítenünk a nyomtatott felvételi lapok és más illusztrált 
kiadványok előállításánál használt metszett rézlapokat, amelyek jelentős anyagi 
értéket képviseltek. A kassai haldokló Krisztus társulat például 1770-ben 12 forint 
22 krajcárt fizetett a katalógus kinyomtatásához szükséges rézlap javításáért.9 9 

Ы Templomi felszerelés 

A társulati tulajdonban lévő tárgyak másik csoportja a liturgikus cselekmé-
nyekhez kapcsolódik. Ezeket rendszerint a társulatok készíttették a liturgia fé-
nyének növelésére. Ide tartoznak a szertartások során használt liturgikus tárgyak 
(kehely, monstrancia, kehelytakaró, füstölő, tömjéntartó, két ezüst kancsó tálcával, 
pacificale), a liturgikus öltözetek (alba, casula, dalmatica, stóla, superpellicea, mi-
nis tránsruha stb.), az oltár díszei (ereklyetartó, kereszt, gyertyatartó) és az egyéb 
kellékek (persely, harang). Az egri oltáriszentség társulat például 1782-ben 2 ke-
hely aranyozásáért 16 forint 36 krajcárt fizetett az aranyművesnek.1 0 0 Ugyanők 
1784-ben 2 casula és 2 dalmatica áraként 204 forint 28 krajcárt fizettek ki.1 0 1 A 
jelentős vagyonnal rendelkező társulatok gyakran saját oltárt állíttattak, s nem 
egyszer ők készíttették az általuk használt kápolnák, oratóriumok, társulati ter-
mek díszítését és berendezését is. 

cl Reprezentatív használati tárgyak 

Ebbe a csoportba soroltuk egyrészt azokat a tárgyakat, amelyek a tagok 
társulathoz tartozásának kifejezését, áhítatának elmélyítését szolgálták (skapulá-
ré, korda, rózsafüzér, érme stb.). Másfelől ide tartoznak mindazok a tárgyfélesé-
gek, amelyeket a szervezetek nyilvános szereplésük alkalmával használtak saját 
maguk megkülönböztetésére és az ünnepélyesség emelésére. A nyilvános fellépés 
leggyakoribb alkalmai a különféle körmenetek és a temetések, s a társulatok 
ennek megfelelően alakították ki kelléktárukat is. A körmenetben hordozott tár-
gyak leglátványosabb csoportját a társulati jelvények, rudak alkotják. A díszes 
faragású, aranyozott, néha világító szerkezettel is ellátott rudak száma és a raj tuk 
látható ábrázolás rendszerint szimbolikusan utal a társulat jellegére. Magas ér-
téküket megvilágítja az adat, amely szerint például a győri skapuláré főtársulat 
1753-ben nyolc új rudat vett a társulat jegyeivel 25 forintért, ezeket bearanyoz-
tat ták 36, a rudakra világító szerkezeteket tetettek 120 forintért, s ezenkívül még 
hat hasonló rudat vettek.1 0 2 A márianosztrai Krisztus öt sebe társulat jelvényei 
közül a fennmaradt három rúd csúcsán a sebek ötvösművű ábrázolása látható, a 
rudak száma eredetileg öt lehetett.1 0 3 Különféle világító eszközöket a társulati 
jelvényektől függetlenül is hordoztak a körmenetekben. Ilyenek voltak az üveg 
lámpások, a fáklyák és az aranyozott fából, rézből, ólomból vagy ónból készült 
gyertyatartók. 

A társulatok kelléktárához tartoztak a szimbolikus ábrázolásokkal díszített 
zászlók. Ezeket különböző színű selyemből vagy más szövetből varrták. Míg a 
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zászlók száma egyszerre több is lehetett, a különösen díszes és súlyos ún. laba-
rumból egy társulatnak legfeljebb egy vagy kettő állt rendelkezésre. így például 
a Közép-Sáros megyei Szentmihály oltáriszentség társulatának nagyobb ünnepe-
ken használt labaruma vörös bársonyból, ezüst díszekkel készült, kézzel faragott 
tartója tetején aranyozott réz csillag volt. A temetésen használt labarum alapszíne 
fekete volt fehér díszítéssel, tartóját aranyozott fa csillag díszítette.104 A körme-
netek elmaradhatat lan elemei a különböző hordozható keresztek, szobrok és 
képek, melyek egy részét a halott koporsójára helyezték. Ezek az ábrázolások 
többnyire ugyancsak kapcsolatban álltak a társulatok jellegével: így például a lévai 
Nepokumi Szt. János társulat egy Nepomuki Szt. János szoborral,105 az egri hét-
fájdalmú Szúz Mária társulat egy hordozható hétfájdalmú Mária szoborral ren-
delkezett.106 A szobrok kellékei közé tartoztak a szobornak készített ruhák, ko-
ronák, fogadalmi ajándékok és díszek, valamint az a trónus, amelyen a szobrokat 
vitték a körmenetben. A nezsideri rózsafüzér társulat például 1780 körül kb. har-
minc, Mária és Jézus szobrára való ruhával rendelkezett.107 Ezek az adatok arra 
utalnak, hogy szoros kapcsolat volt a zarándokhelyek kultusztárgyai és a hordoz-
ható társulati szobrok között: ez utóbbiakat mintegy kicsiben igyekeztek ellátni 
mindazokkal a külső jegyekkel, amelyek a kegyszobrokat jellemezték. Az oltári-
szentséget a körmenetben kísérő baldachin a templomi felszereléshez tartozott, 
de több társulat saját baldachinnal108 vagy szerényebb kivitelű ernyővel (umbrel-
la)1 0 9 rendelkezett. Föltehetően ugyancsak a körmeneti pompa emelését szolgál-
ták a forrásokban közelebbi meghatározás nélkül említett koszorúk, füzérek 
(serta).110 

Külön kell szólnunk a társulati tagok ünnepi öltözetéről, a különböző fela-
datokat ellátó személyek ruházatáról. Az öltözet alkalom szerinti változására utal, 
hogy meghatározott személyek más-más színű ruhát viseltek például az oltári-
szentség imádásakor, illetve temetésen.1 1 1 Rendszerint külön ruhájuk volt a zász-
ló- és labarumvivőknek,112 a ministránsoknak,1 1 3 a rúdvivőknek,114 a gyertyatar-
tók hordozóinak1 1 5 és a fáklyavivőknek.116 A ruhák színe gyakran vörös, teme-
tésnél fekete, anyaga posztó, speciális darabja a köpeny, amit a források külön is 
megemlítenek.11 7 

Temetés alkalmával a már felsorolt tárgyféleségeken kívül néhány további 
kelléket is használtak. Ilyen a fából készült koponya118 és könyv,119 amit a halott 
koporsójára tettek, valamint a koporsó letakarására szolgáló fekete lepel,120 sző-
nyeg.1 2 1 Speciális tárgyféleség a társulati alkalmakkor jelen nem lévő tagok ne-
vének rögzítésére szolgáló tábla,122 a társulati búcsúkon használt asztal,123 melyre 
a terí tőt ,1 2 4 feszületet, gyertyát és a társulati albumot tették, valamint a csengő, 
amellyel az oltáriszentséget kísérték a beteghez.125 Utoljára hagytuk azokat a fa 
vagy bádog szekrényeket, ládákat, amelyekben a felsorolt tárgyakat tárolták.1 2 6 

Mindez mutatja, hogy a társulatok egy sajátos, nagyobbrészt csak rájuk jel-
lemző, gazdag tárgyi kultúra létrehozói, mecénásai és hordozói voltak. Speciális 
használati tárgyaik előállítása érdekében több kézműves iparágat foglalkoztattak, 
s hozzájárultak azok fenntartásához, fejlesztéséhez. E jórészt csupán írásos nyo-
maiban fennmaradt tárgyi forrásanyag számbavételekor nem szabad megfeled-
kezni arról sem, hogy ezek a tárgyak nem csupán a szervezetek működésének 
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külső kereteit jelentették, hanem szoros kapcsolatban álltak azok célkitűzésével. 
Ezért szükség van a tárgyi, a kéziratos és a nyomtatott forrásanyag együttes és 
egyenrangú vizsgálatára. 

* 

Áttekintve a barokk kori társulati élet fő forráscsoportjait, u ta lnunk kell 
arra, hogy ezeken a forrástípusokon kívül még számos egyéb korabeli (pl. végren-
deletek, egyházjogi források és későbbi (pl. egyházi sajtó) forrás tartalmaz a té-
mára vonatkozó adatokat. Az itt bemutatott anyag sokrétűségéből következik, 
hogy az egyes források értelmezési tartománya és hasznosíthatósága jelentősen 
eltérő. Egyrészt minden forráscsoport beletartozik egy tágabb forrásegyüttesbe, 
melynek darabjaival összetett kapcsolatrendszer fűzi össze. Másrészt mindegyik 
egy-egy önálló műfaj t is jelent, amelynek megvannak a saját keletkezési körülmé-
nyei, fejlődési sajátosságai és törvényszerűségei. Ezért az értelmezés különböző 
kezelésüket, a forráskritika sokrétű alkalmazását, valamint további, a témához 
csak közvetve kapcsolódó források (hely- és településtörténeti adatok stb.) felhasz-
nálását teszi szükségessé. Minél több társulat minél teljesebb forrásanyagának 
részletes és együttes vizsgálatától remélhető, hogy közelebb ju tunk a barokk kori 
társulati élet, s azon keresztül a laikus vallási szervezetek kulturális, társadalmi 
szerepének megértéséhez. 
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tus Szent kereszt-e Congrégátzióiának... Innepén... nyuitattatótt. Nagyszombat (1722.) 

fi8 Felséges királyi magyar udvar-által fel-állíttatott Szentháromság congregatziójával, fel-tett 
czéllunkról-való beszélgetés, Budán... Nagyszombat 1745. 

69 Patrona Hungáriáé in Caelos Assumpta sub schemate... Judith... ab... Nobili Sine Macula 
Conceptae Virginis Sodalitate... Tragocomicé Repraesentata. Tyrn. 1649. 

70 Illustrissini... Ignatii, Emerici, Aloysii Kohary de Csabrag... Vita, et Virtutes X. Elogiis... 
alma ac venerabilis Sodalitas В. V Mariae sub titulo Elisabeth Visitantis Tyrnaviae Congregate... 
(Tyrnaviae, 1720.) 

71 Imago elogio adumbrata... Nicolai Eszterházi... a Mariane Coll. S. J. Tyrnaviae Beatiss. V 
Matris Visitantis... Praefecto... omnibus Eszterhaziis Sodd. Marianis ab eodem Coetu... data... Vien-
nae, 1645. 

72 Minden Társaságok Annyának Az Az az Egri püspökségben felállíttatott Oltári Szentség 
főtársaságának könyvetskéje... Eger, 1769. 

73 Padányi Bíró Márton: Der Einigen Gottheit Dreyfaches Lob, Oder: Zu Ehren der Allerhei-
ligsten Dreyfaltigkeit... Ofen, 1747. 

74 (Kelemen XV, pápa:) De confraternitatibus SS. Eucharistiae. Jaurini, 1773. 
75 Karmelus hegyérül neveztettetett Boldogságos Szűz Máriának szent scapulárét viselő hívek-

hez való rövid oktatás... Buda, 1757. 
76 Len kötelecske az az... korda-viselő Atyafiak Congregacziojanak Reguláit... magában foglaló 

könyvecske... Poson, 1736. 
77 Formularium Benedictionum et Precum pro usu Archiconfraternitatis Cordigerorum. Budae, 

1733. 
78 A Szentséges Jesus Neve Társaságárul való újonnan kiadatott... indulgentiak... Róma é. n. 
79 Leges congregationum Beatae Virginis Mariae... Claudiop. 1730. 
80 Officium В. M. Virg. az-az Aszszonyunk Szűz Marianak... Szolosmaja... Poson, 1643. 
81 Maria, aeternitatis beatae Porta Sancta... Mellyet... a Nagy-Szombati és Győri Collegiumban 

lévő Boldog Szűz Mária Congregatioinak ajándékozott... (Nagyszombat, 1645.) 
82 Nádasi, Johannes: Annales Mariani Societatis Jesu Ab Anno 1521 usque ad Tempora hodi-

erna... Romae, 1661. 554-555, 635-638. 
83 Friedrich, Urbanus: História seu compendiosa descriptio provinciáé Hungáriáé Ordinis Mi-

norum S. P Francisci Strictioris Observantiae... Cassoviae, 1759. 
84 Kazy, Franciscus: História Universitatis Tyrnaviensis Societatis Jesu ad annum Christi 

1735. Tyrnau, 1737. 201-209. 
85 Padányi Bíró Márton: Ünnep-napokon, Diaetáknak alkalmatosságával s egyéb jeles napokon 

mondott... prédikátziók. . Győr 1761. 104-148, 447-460, 472-486, 565, 700-717. 
86 így pl. Ofnerisches Mercurius 1735. Nr. 40. 6., Merkur von Ungarn 1787. Heft 5. 393-394. 
87 Szily, Joannes: Instructio V Cleri Sabariensis... Vindobonae 1777. 50, 61. 
88 Confraternitates et eorum abrogatio. 1783. i. m. 41. 
89 Congregationem SS. Sacramenti tangentia. 1772-1797. (198 lap) ÉL E Archívum Vêtus 13. 

Nr. 67. 
90 Congregationem Marianam respicientia. 1766-1768. i. m. 89-91, 52-54. 
91 Conscriptio substantiae universarum Congregationum.,.)é. n. 1784. után) i. m. 
92 Congregationem SS. Sacramenti tangentia. 1772-1797. i. m. 143, 149. 
9 3 Elenchus Omnium in Dioecesi Jauriensi Congregationum et Confraternitatem, ante Benig-

nam de abolitione emandata ordinationem preexistentem. 1787. PL Gy Ordines Religiosi fasc. 1. 
94 Congregationem SS. Sacramenti tangentia. 1772-1797. i. m. 98, 149. 
95 Elenchus Omnium in Dioecesi Jauriensi Congregationum... 1787. i. m. 
96 Congregationem Marianam respicientia. 1766-1768. i. m. 89-91. 
97 Congregationem SS. Sacramenti tangentia. 1772-1797. i. m. 20-29. 
98 Uo. 52-54. 
99 Congregationem Marianam respicientia. 1766-1768. i. m. 71. 

100 Congregationem SS. Sacramenti tangentia. 1772-1797. i. m. 61-62. 
101 Uo. 46-49. 
102 Liber Fundationis Conventus Iauriensis F F Carmelitarum Discalceatorum Provinciáé SS. 

Sacramenti in Apostolico Regno Hungáriáé... Conscriptus Anno reparatae Salutis 1690. (-1792 
után) (Tom. 1.) PL Gy Religiosa sz. n. 
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103 A fennmaradt rudak a márianosztrai plébániatemplomban találhatók. 
104 Congregationem Marianam respicientia. 1766-1768. i. m. 146. 
105 Visitatio Ecclesiae Levensis Anno 1779. Léva, Plébániai Levéltár és Könyvtár, sz. n. 
106 Confraternitatum et congregationum variarum per Diaecesium Agriensem institutarum. 

1722-1790. i. m. 
107 Elenchus Omnium in Dioecesi Jauriensi Congregationum... 1787. i. m. 
108 Uo. 
109 Congregationem Marianam respicientia. 1766-1768. i. m. 119. 
110 Elenchus Omnium in Dioecesi Jauriensi Congregationum... 1787. i. m. 
111 Congregationem Marianam respicientia. 1766-1768. i. m. 149. 
112 Conscriptio substantiae universarum Congregationum... (é. n. 1784. után) i. m. 
113 Elenchus Omnium in Dioecesi Jauriensi Congregationum... 1787. i. m. 
114 Uo. 
115 Uo. 
116 Congregationem Marianam respicientia. 1766-1768. i. m. 98. 
117 Elenchus Omnium in Dioecesi Jauriensi Congregationum... 1787. i. m. 
118 Congregationem Marianam respicientia. 1766-1768. i. m. 81-82. 
119 Uo. 46-49. 
120 Elenchus Omnium in Dioecesi Jauriensi Congregationum... 1787. i. m. 
121 Congregationem Marianam respicientia. 1766-1768. i. m. 85. 
122 Elenchus Omnium in Dioecesi Jauriensi Congregationum... 1787. 
123 Congregationem Marianam respicientia. 1766-1768. i. m. 82. 
124 Uo. 98. 
125 Confraternitatum et congregationum variarum per Diaecesium Agriensem institutarum. 

1722-1790. i. m. 83-87. 
126 Congregationem Marianam respicientia. 1766-1768. i. m. 106. 



Hoffmann Tamás 

„EGY MARÉK RIZS" 

Kultúrhistóriai vázlat az emberiség felének legfontosabb élelmiszernövényéről 
európai nézőpontból 

Az európaiak jószerével csak a középkorban ismerték meg a rizst, kezdetben 
az elit (arisztokraták és patríciusok), majd egyre szélesebb körben a városlakók 
és itt-ott a vidék népe, a modern időkben pedig még a periférián is meghódította 
étrendünket. Persze az előzmények régebbiek. A mediterrán civilizációkban (min-
denekelőtt a császárkori Rómában) ritka kulináris örömöket szereztek az Indiából 
importált magvak főzetével, ám a diffúzió lassú volt, az Alpoktól északra csak a 
14-16. században kezdett terjedni édes kásaként a rizs; ennek ellenére századokon 
át ritkaságszámba ment a drága étel. Később minden megváltozott. A modern 
élelmiszerpiac gazdaságának kiépülése óta, tehát az utóbbi négy-öt emberöltő 
során közönséges hétköznapi ételek közé sorolták a rizs főzetét az ipari civilizá-
ciókban élők asztalán. Európa lakói tehát a rizsfogyasztás terén is kiegyenlíteni 
látszanak helyi értékrendű étkezési szokásaik normáit.1 

A búza, az árpa stb. szárazon termesztett gabonaféléi mellett a rizs az em-
beriség legnagyobb tömegben fogyasztott élelmiszernövénye, melyet többnyire ön-
tözéses gazdálkodásban nevelnek. Ez a helyzet azonban nem az elsődleges állapot, 
noha — mondanivalónk megértése érdekében meg kell jegyeznem — Európában 
csupán a vizes kultiváció honosodott meg. A rizs mindennapi eledelünk a Távol-
Keleten, Dél-Ázsiában, sőt a modern technikai civilizációkban is, Észak-Ameriká-
ban és Európában. Története (ha hidrokultúrában művelik) összefonódik a civi-
lizációk történetével. Eredetileg ezt a kalászos növényt is szárazon művelték, sőt 
vannak még ma is olyan félreeső zugok a Távol-Keleten és az óceániai Szigetvi-
lágban, ahol nem változtattak a munkakul túra stílusán, ezt csak ott tet ték meg, 
ahol nagyobb embercsoportok éltek együtt, a civilizációk kezdeti szakaszában és 
csaknem valamennyien vállalták a többletmunka gyötrelmét, miután erre az 
éhség kényszerítette őket. 

A rizs, noha kifizetődőbb termesztése a Közel-Keleten és Európában szoká-
sos gabonákénál, vagy azoknál a kalászosoknál, amelyeket Észak-Kínában és In-

1 Beadle, 1977: 615-36.; Béthemont, 1982: 7-30.; Chang, 1959: 100-49.; Chang, 1976: 143-55.; 
Grigg, 1980: 53. skk.; Gorman, 1971: 300-20.; Guyot, 1963.; Higham, 1984: 138. skk.; Ho, 1969: 
1-36.; Kelly, 1983: 880-86.; Mischung, 1984: 241-55.; Ping-Ti Ho, 1977: 413-84.; Raseyer, én.; Smal-
ley, 1968. 224^11.; Sorensen, 1986: 267-79.; Steward, 1955.; Steward-Adams, I960.; Stanton, 1969: 
463-70.; Stuart, 1989.; Swaminathan, 1984: 62-71.; Swaminathan, 1984: 80-140.; Vennum, 1988.; 
Watson, 1969: 397-402. 
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diában műveltek, emészthetetlen cellulózburokban neveli magvait, amelytől hán-
tolással kell megszabadulni, s ilyenkor elvesztik a termés egynegyedét. Ennek 
ellenére a rizstermesztés előnye számukra nyilvánvaló, tudniillik más kalászosok-
hoz mérten magasabbak termésátlagai. (Közepes értéket számítva a búza 16,6 
q/ha, míg a rizs 26 q/ha átlagterméssel hálálja meg a ráfordított munkát.) Mint-
hogy a vizes gazdaságban a munkaráfordítás növekszik, ez az élelmiszernövény 
a fold legtöbb törődést kívánó gramíneája. Délkelet-Ázsiában például a rizsfölde-
ken az élőmunka-ráfordítást 800-1200 munkanap [ha-ra kell tennünk, ahol az 
átlagos birtoknagyság nem haladja meg a 0,75^4,0 ha-t, a hozam pedig (Thai-földi 
adatok szerint) 15-17 q/ha.] Ezzel szemben az USA — modern technológiát al-
kalmazó — rizstermesztő körzeteiben, Kaliforniában és Arkansasban 26-28 q/ha 
átlagokat érnek el, miközben az élőmunka-ráfordítást a 75-250 ha-nyi gazdasá-
gokban 8 munkanappal számítják. 

Alighanem ezekben a körülményekben lehet megtalálni az öntözéses rizs-
termesztés keletkezése, nemkülönben eltartóképessége növekedése közötti össze-
függések magyarázatát. A rizstermesztés legrégibb nyomait a Hanoi, Hongkong, 
Sanghaj vonaltól északra húzódó övezetben, a Jangce vízgyűjtő-medencéjében e-
lőkerült botanikai leletek képviselik. Ez a terület jóval alatta van a Sárga folyam-
nak, csapadékban gazdag (évente 1300 mm-nél több eső hull alá), mígnem ettől 
északra, s Sárga-folyamtól 400-500 km-el délre van a búza-, illetve a rizstermesz-
tés mai határvonala. Mint ilyenkor lenni szokott: az újabb ásatási eredmények 
rövid időközönként módosítják a „legrégibb" termesztési központ lokalizálási kí-
sérleteit (Jangce-delta, Taj-tó stb. lelőhelyei). Mindenesetre az „Oryza sativa" 
7000 és 5000 közötti magvai már nem gyűjtögetett példányokból valók. A domesz-
tikáló földművesek nem tekinthetők a kínaiak őseinek. A terület akkor még er-
dőkben gazdag volt, a pionírok irtásgazdálkodást és vándorföldművelést folytat-
tak. A III. évezredben leszármazottaik ebből a körzetből vándoroltak tömegesen 
délre, a mai Vietnam és Thaiföld irányába, sőt azon túlra, Indonézia területére. 
Az ottan szokásos gumós növények kultivációját, a bővebben termő rizs termesz-
tésével cserélték fel. A művelésmód száraz volt, bár lehet, hogy már a Taj-tó 
mellett élők az V évezredben rájöttek, hogy nagyobb termést ara tnak az elárasz-
tott rizsföldeken, mint a felégetett irtásokon. Erre azonban egyelőre nincsenek 
határozott bizonyítékok. Mindenesetre a Sárga-folyótól délre főként mocsaras vi-
dékeken terjedt a rizs kultivációja, vagyis a kanalizálás, a lecsapolás, az árasztásos 
öntözés és a művelés összefonódott egymással. Érdekes, hogy a világon a leggaz-
dagabb nómenklatúrája Kínában van a rizsnek. A legnagyobb terméseredményeit 
is itt jegyezték fel. Dél-Kína lett a világ legnagyobb rizstermesztő körzete, mivel 
ennek a vidéknek klimatikus és phytogeográfiai adottságai — a monszun miatt 
— kifejezetten ideálisak a rizstermesztés számára. Az 1-2. századi nyelvemlékek-
ből úgy tűnik, hogy még ebben az időben is sokfelé arattak vadrizst, a „lü", „li", 
„ni" stb. kifejezés vad alanyokra vonatkozik. Ezeket a kifejezéseket a Huan-folyó 
mentén még eredeti értelemben használták. Az európai kora középkorral egyide-
jűleg készített feljegyzésekből az derült ki, hogy Csekiang, Huai, Kiangsu és Hopei 
területén még nagy készleteket takarítottak be vadrizsből is. Másfelől egy 6. szá-
zadi kéziratban (Cs'i-mi yao su) a termesztett rizsnek több alfaját nevezik meg, 
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köztük van az „indica"-van azonosítható is, amely Csámpából, tehát Indokínából 
jutott el ide északabbra és végeredményben a déli delta-vidéktől az északi hegy-
vonulatok lábáig elterjedt. Még az utóbbi övezetben is a július-augusztusi közép-
hőmérséklet 24—26°, s ez a legkedvezőbb a növény termesztéséhez. 

Nyilvánvaló továbbá az is, hogy a rizsmúvelés penetrációja az i. е. I évez-
redben vett nagyobb lendületet, tehát akkor, amikor kiformálódott a kínai civili-
záció. Alapos a gyanú, hogy az utóbbit a rizs élelmiszerbázisán felduzzadt paraszt-
tömegek kordában-tartásával azonosíthatjuk. A trágyázás, az ekés művelés olyan 
—hozamnövelő — innovációk, amelyek materiálisán alátámasztják a vizes gaz-
dálkodás eredményességét. Kínában ekkor építettek először a vízduzzasztáshoz, 
a tározáshoz szükséges töltéseket, ami az árasztásos művelés terén szerzett pozitív 
tapasztalatokra utal. A Mekong deltájában a rendszert a vízibivaly fogatolásával 
egészítették ki. Már ennek előtte, a II. évezred utolsó harmadában a rizs vizes 
kultivációja kedvező tapasztalatokkal egészítette ki az indiai Harappa-civilizáció 
parasztjainak munkakultúráját , más szóval a rendszer nyugati irányba teijedt. 
Az Industól nyugatra húzódó hegyvonulatok azonban gátat vetettek a további 
penetrációnak. Ennek ellenére a Nagy Sándor hódítóhadjáratai során megismer-
ték és nemsokára Görögországba, majd Rómába exportálták az indiai rizst. A 
Nílus-deltában arabok honosították meg a 7. században. A mórok vitték el His-
pániába az ezredforduló tájékán, innen a Dél-franciaországi Camargue területén 
létesített rizsföldeken át jutot t el a középkor végén a Po-síkságra, hol 1475-ben 
említik először. A 16. században Tessinben már ez a legfontosabb élelmiszernö-
vény. Szállítmányai a hágókon át jutnak el messze, az Alpoktól északra fekvő 
tájak városaiba. 

A rizskása az Alpoktól északra delikateszként illeszkedett be az étrendbe, s 
csak később, a modern urbanizáció során vált — különféle hűsokkal és zöldsé-
gekkel elegyítve — főétellé a hétköznapok asztalán. Ez a pályafutás merőben 
másként zajlott le domesztikációs centrumától délre, a kínai kultűrvilág nagy 
befolyási övezetében Japántól Indonéziáig és tovább, Óceánia szigeteiig. Ezeken 
a területeken ugyanis mindenütt főtáplálékká vált a rizskása, hiszen adaptációja 
is azért következett be, mert szűkében voltak az ennivalónak. 

Egy pillantás a térképre meggyőz arról, hogy ennek a növénynek a fogyasz-
tása ott szorította ki az alacsonyabb hozamúakat, ahol az adottságok is kedvezőek 
műveléséhez, a meleg égövben. A Po-síkság a legészakibb övezet, ahol termesztik 
(az északi 45°-ig), Japántól Spanyolországig a 42°-ig terjed kultivációja. A tropikus 
fajták 18° minimális hőmérsékleten fejlődnek, a szubtropikusak 10-12° felett. 
Itáliában 15-16° a tenyészidőben a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmagasabb 
pedig 35° is lehet. Az öntözött rizsföldek legfeljebb 1200-1600 m tengerszint-fel-
etti magasságban fekszenek, bár vannak szárazságtűrő fajták is, amelyeket 2000 
m-en is lehet termeszteni. (Ezeknek tenyészidejében azonban 1250-1500 mm eső 
esik!) 

A száraz rizskultiváció elsősorban hegyvidékeken tanulmányozható: Thai-
föld, Burma, Malajzia, Fülöp-szigetek, Borneo és Szumatra területén. I t t sok he-
lyütt még ma is irtásgazdaságban művelik a rizst. Kis kerteket alakítanak ki az 
erdőből, nem pedig szántóföldeket; a talajmunkához ásóbotokat (ritkán kapát) 
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használnak. A mondott területeken mindenütt domináns az irtásgazdaság a he-
gyekben, nyomaiban pedig a völgyekben még fellelhető. Sehol sem egyeduralkodó 
kultúrnövény a rizs. Ellenkezőleg, a gyökérzetükért vagy gumóikért termesztettek 
(taro, yams, maniok, édesburgonya) mellett bab-fajták, tök, dinnye, uborka és 
különféle pálmák gyümölcsei biztosítják az ehető növényi terméseket. A talaj itt 
gyorsan kimerül, a harmadik év után zuhan a hozam, ezért fel is hagynak a 
műveléssel, de 15-20 év múlva ismét irtják és feltörik az egykor használt földda-
rabot. Ebben a rendszerben a rizsnek számos fajtáját kultiválják az irtásföldeken. 
A borneoi dajakok például több mint ötven fajtát termesztenek. Kedvelik a gyorsan 
növőket, amelyeknek tenyészideje három hónapon belül van. Az egyik faluban 
(1975-1976. évi megfigyelés időtartamában) a száz főt alig meghaladó közösség 
negyvennégy rizsfajtát termesztett, az egyik család pedig tizenötöt. Alkalmazkod-
tak mindenhez: a talajadottságokhoz, a föld fekvéséhez, napozási szögéhez stb. és 
irracionális magyarázatokat is adtak, mondván, hogy kultikus célok vezetik őket 
egyes fajták kiválasztásában. Egészében véve a hagyományos földművelés mun-
kakultúrájának az a tulajdonsága határozza meg tetteiket, amellyel a termelési 
biztonságot akarják elérni. Ha egyik fajta gyengébben terem, kedvező aratást re-
mélnek a másiktól, és nem kell koplalniok. Hogy a pionír rizstermesztők eléljék 
céljukat, mégis inkább a fajtákon és a művelődésmódon kellett változtatniok. 

Alkalmasint ez vezetett az öntözéses rizsművelés kialakulásához. A rizs vad 
alanyainak többsége ugyanis mocsári növény, a vizes termesztés terén nem üt-
köztek biológiai akadályokba. 

Kétségbevonhatatlan bizonyítékok az i. е. I. évezred előtti időből egyelőre 
nincsenek. Valószínűleg Dél-Kínában alakították ki a módszereket és innen terjedt 
különféle irányokba. Mindamellett erről a területről csak a 12. századból maradt 
fenn a vizes rizstermesztés leírása. Az említett változások jóval szélesebb körben 
mentek végbe, hogysem kizárólag a rizs termesztésére korlátozódjanak. Északon 
például (és a vele határos övezetben) a kölest hovatovább mindenüt t kiszorította 
a búza a 8-12. században. Ez részint a népességnövekedésnek, részint a malmok 
őrléstechnológiájában beállott javulásnak volt a következménye. A rizs művelésé-
ben is több változtatást eszközöltek, amelyek átalakították az öntözés technoló-
giáját. Tartósabb gátakat tudtak építeni, zsilipkapukat alkalmaztak, a noria (a 
folyóvíz által hajtott lapátkerék, melynek peremén vízemelő vödrök vannak fel-
szerelve) és a lábhajtású vízemelő lánc széleskörű terjedése megoldotta az öntö-
zéses gazdaság csaknem valamennyi műszaki problémáját. A hántolatlan rizssze-
meket olyan lébe áztatták, amelyben csontot főztek, majd kisebb ágyásokba ve-
tet ték a magvakat. Az ágyásokat ősszel és télen kétszer-háromszor felszántották 
a tavaszi vetés előtt, betakarták fahamuval, majd kora tavasszal ismét megszán-
tot ták (ekkor trágyát és rothadt kenderszalmát forgattak a talajba), és csak ezt 
követően vetették el a magvakat. A vetést folyami, tehát nem valamelyik gyűjtő-
medencéből származó vízzel öntözték meg. Ekéjükön számos módosítást hajtot tak 
végre, mert iszapot kellett szántaniok, nem száraz földet, s ez a körülmény a 
vonóerőt is csökkentette, (Egyébként is, amilyen mértékben növekedett a rizs-
táblák kiterjedése, arányosan csökkent a vonójószág száma, mivel nem tudták 
;akarmányozni őket, végül is az emberek húzták az ekét!). Nagyfogú boronával 
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egyengették a felszántott talajt, a száraz gazdaságban pedig fogakkal teletűzdelt 
fahengereket vagy bordázott kőhengereket használtak erre a célra. Számos — 
oktató célú — táblát rajzoltak az okszerű mezőgazdaság munkaműveleteiről, a-
melyeket kifüggesztettek a hivatalokban, azt remélve, hogy a parasztok okulnak 
a látottakon. 

Mindenesetre a legtöbbet a rendszeres trágyázásnak köszönhették. CSEN 
FU (aki egy gazdasági értekezést írt a 13. században) azt állította, hogy „a föld-
műves házának oldalán mindig van egy házikó a trágya számára. A cölöpökre 
rakott tető mélyen lenyúlik, hogy felfogja a szelet és az esőt. A trágya számára 
szolgáló házikó alá mély gödröt ásnak és téglával vagy más cseréppel bélelik ki, 
hogy a trágya ne tudjon elszivárogni. A hulladékot, a szitálásnál fennmaradó hé-
jakat és lehullott leveleket összegyűjtik és elégetik, majd folyékony trágyával dú-
sítják és komposzthalomba rakják." Ilyen körülmények között a fekália össze-
gyűjtése jövedelmező üzlet lett. Még olyan nagyvárosban is, mint a 12. században 
félmillió lelkes Hangcsou, kimeregették a pöcegödröket és eladták az ürüléket. 
Sok helyütt (városokban) facsebrekben gyűjtötték — volt, ahol naponta — azt, 
amitől bő termést reméltek. A kanálisokból kikotort iszapot is földeken terítették 
szét. Másutt összekeverték mészporral és ezt a keveréket (tkp. műtrágyát) hasz-
nál ták földjeik javítására. A mészkőbányászat jól jövedelmezett a 13. században. 

Rájöttek arra, miként kell palántáról rizst ültetni. Délen ezeket egyes so-
rokba, hatos csomókba ültették, egymástól öt-hat hüvelyknyi távolságban. PENG 
KUJNIEN a 12. században azt állítja a hupeji parasztokról, hogy „a vidék gyéren 
lakott, és az emberek a földművelési módszerek tekintetében hanyagok. Vetéskor 
nem ültetnek palántákat: ezt az eljárást népiesen 'széthintésnek' nevezik. Ha 
kapnak is termést, az rendkívül silány. Még a bőség éveiben is csak a helyi szük-
ségletek kielégítésére elegendő." Egyik kortársa, VANK JENG sem volt jobb vé-
leménnyel sok parasztról. Azt mondta róluk, hogy ,,... palántázás és gyomlálás 
nélkül vetnek. Ha véletlenül gyomláltak is, trágyázást nem alkalmaznak, így tehát 
együtt nőnek a magok és más hajtások. Hatalmas területeket művelnek meg, de 
gyatra termést takarí tanak be." Ennek oka szerinte abban van, hogy a vidék 
gyéren lakott. Ezek szerint rájött arra, hogy az öntözéses rizskultúra és a magas 
népsűrűség feltételezi egymást. Az ázsiai rizstermesztő övezetekben van a világon 
a legnagyobb (vidéki) népsűrűség. Kínában és Japánban már a 16. században is 
meghaladta az 500 fő/km2, sőt Kínában voltak körzetek, ahol ennek az értéknek 
háromszorosát érték el. Nemsokára Korea, Vietnam, Nyugat-Bengál és a Malabár 
part laksűrűsége is csaknem 1000 fő/km2 lett. Ennek oka részben a rizs magas 
eltartóképességében keresendő, részben abban, hogy idővel a parasztok igényei, 
ha a kelleténél többen voltak - egyre jobban alászálltak. Ezeken a területeken 
mindenüt t számottevő száraz gazdálkodás is található. A száraz gazdálkodás az 
elmúlt két-három, évszázadban érzékelhetően kiterjedt. Indiában, ahol a művelt 
földeknek csak az. egyharmadát öntözik, a száraz gazdálkodás egyharmadnyi te-
rülettel nagyobbodott az elmúlt százhúsz évben, miközben az öntözött terület 
egyötödével nagyobb lett. A középkori Kínában rájöttek arra, milyen rizsfajtákat 
kell művelniök ahhoz, hogy kétszer arathassanak. A felfedezéssel kapcsolatos ta-
pasztalatok széles körben teijedtek. A középkori Kínában az innovációs folyama-
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tok Vietnamból importált rizzsel kezdték el, ezek a fajták rossz talajokon is bő 
(sőt sikértartalomban a korábbikanál gazdagabb) terméssel hálálták meg a pa-
rasztok igyekezetét. Megrövidült a tenyészidő, s ez lehetővé tette a kétszeri ara-
tást. Egy-két évszázad alatt Dél-Kínában csaknem mindenütt átálltak az új rend-
szerre. Néhol a búzát váltogatták a rizzsel. Ez a módszer — elsősorban a kedvező 
klíma miatt — bevált. (Itáliában viszont, ahol ezzel szintén megpróbálkoztak ké-
sőbb, kudarcot vallottak, talán a monszunhatásokat nélkülöző mediterrán klíma 
miatt.) A Jangce-deltában a közelmúltban huszonegy mérsékelt sikértartalmú és 
nyolc magas sikértartalmú rizsfajtát műveltek, azonfelül még négy alacsony si-
kértar talmú és tíz vegyes változatot. Ez arra mutat, hogy rájöttek, milyen előnyök 
rejlenek az összetett vetésszerkezetben, ennélfogva mindenütt olyan fajtákat ter-
mesztettek, amelyek a talajhoz és az éghajlathoz a legjobban alkalmazkodtak. 

H a az öntözött rizsfoldekkel kapcsolatos adatokat lokalizáljuk, rá kell jön-
nünk, hogy a hidrokultúrák egykori és mai övezetei nem mindenütt fedik egymást. 
Ázsiában ugyanis két nagy csoportja van ezeknek a rendszereknek. Az egyik a 
régebbi, a másik a fiatalabb. Az előbbi Délkelet-Ázsiában található és története 
összefolyik a civilizációkéval. Itt mindenütt van száraz rizstermesztés is, sőt hely-
lyel-közzel a talajváltó irtásgazdaság ad keretet a betevő falat előállításának. A 
hidrokultűrákkal elegyes száraz-gazdaság ázsiai övezetében (Jáva kivételével) a 
népsűrűség alatta marad az 500 fő/km2 értéknek. 

Kínában a Hoangho völgye volt a Han-korszakban (amikor a rizs müvelé-
sében talán a legtöbb újítást kiagyalták) - a legsűrűbben lakott övezet. Indiában 
ekkortájt — a Gupták uralma alatt — a Gangesz középső folyása mentén lakott 
a legtöbb ember. A Han-birodalomban talán 58 millió ember élt két évezreddel 
ezelőtt, ebbők 43 millió a Jangce-deltájától északra, viszont a maradék a Hoangho 
és mellékfolyói mentén gazdálkodott. A rizsművelés terepe a hidrokultúra, de a 
többi kultúrnövény a talajváltó rendszerhez kötődött. Ekkor még (legalábbis a 
Hoangho völgyében) nem a rizs volt az élelmezés alapja. A száraz gazdaságban 
még nem dolgoztak ekével. Az árasztáshoz használt vízikerek, a talajjavítás feká-
liával és más anyagokkal még ismeretlen. A helyzet akkor változott meg, amikor 
a Jangcetői délre mind több ember települt északról. A 4. századtól felgyorsult 
az egész folyamat. A 8. században a kínaiak fele már a Jangcetői délre lakott. A 
Jangce-delta, a Hsiang-völgy, Szecsuan és Kvantung alföldje ekkor vált az intenzív 
művelésű rizskultúrák körzetévé. Csekiang és Fukien még nem is volt túlnépe-
sedve. Mindamellett ezer évvel ezelőtt már minden paraszt rövid tenyészidejű 
rizst aratott a Jangce alföldjén és évente kétszer takarította be a termést. Tera-
szokat építettek, ezekkel átalakították a tájat. Ráadásul a divatos rizskultúráknak 
kisebb volt a vízigényük, mint a régebben ismerteknek. A 14. században hetven-
millió kínaiból negyvenötmillió a hidrokultúra élelmiszerbázisán — „napi egy 
marék rizsen" — élt, de megélt és szaporodott, sőt valamelyest (bár korántsem 
a szükséges mértékben) még terjeszkedett is. Azóta tudniillik megnégyszereződött 
a termőterület, az öntözéses gazdaságé megháromszorozódott. A népsűrűség az 
öntözéses övezetben 301 fő/km2-ről 816 fő/km2-re emelkedett. Ebből azonban 
újabb problémák adódtak. Az éhezés sötét árnya ismét elhomályosította a jövőt. 
A művelt földterület nagysága ugyanis (a népességszám emelkedéséhez viszonyít-
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va) mindössze megduplázódott. A túlnépesedés tipikus kísérője: a behajthatatlan 
adók tömege, a korrupt hivatalnokok erőszakoskodása és furfangja, az uzsorások 
szemérmetlen kapzsisága, a földbérletek emelkedő ára, s ha ez nem volt elég, 
mindmegannyi fosztogató katona tartósította a korábban már megismert nyo-
mort, az éhínségekből tömeges éhhalál lett. Az elmúlt százötven-kétszáz év kró-
nikájában leírt krízist nem enyhítette a kivándorlás, a dinamikusan terjeszkedő 
ipari központok elözönlése, sőt még a polgárháború sem. A modern társadalmak 
születésének előestéjén üdvtanok, kábítószerélvezet, a boldog egyenlősdi társadal-
mát ígérgető agitátorok és politikai mozgalmaik hozták mozgásba - az emberiség 
egynegyedét, hovatovább egyharmadát. 

Jóval ennek előtte a kínai paraszt kölesen élt. A búza csak az európai kora 
középkor kezdetére, amikor a malomtechnológiát sikerült megjavítani, váltotta 
fel az irtásföldek ősi terményét. Délről terjeszkedett a legnagyobb hozamokkal 
kecsegtető rizs. A búza — Amerika felfedezése utáni századokban — a Jangcetői 
északra foglalta el vezető helyét, ettől délre pedig a rizs, noha a hegyoldalakon 
sok minden megmaradt az ősi termeivényekbői. A parasztokat azonban a síkság 
vonzotta. Az elmúlt évezred folyamán a hidrokultúra délkínai gazdaságában u-
ralkodóvá vált a rizs monokultúrája, kettévált az ősi „vegyes gazdaság", a nö-
vénytermesztésről leszakadt az állatok tartása, s az utóbbi mihamar el is sorvadt. 
A parasztok minden földet (még a legelőt is!) elárasztottak, hogy minél több rizst 
arassanak, a vonójószágot tehát levágták és megették, ettől kezdve maguk húzták 
az ekét. A falu két tényező közé szorult. A vízzel elárasztott síkság agglomerációja, 
a város elszívta — közmunkák, adók és migrációk révén — energiáit, miközben 
szinte semmit sem jut ta tot t vissza a parasztoknak találmányai, gazdaságszerke-
zeti újításai átadásával — az anyagi ösztönzőkben csökötten maradt — vidéknek. 
A javak áramlása tehát teljesen egyirányú lett. Másrészt ott maradtak a hegyol-
dalak - a fölösleges természet, hiszen a hegyoldalt nem tudták elárasztani (itt 
nem építettek teraszokat), még állatokkal sem legeltethették, mert azoktól rövid 
úton megszabadultak. 

A történtek ellenére az öntözéses gazdaság (persze megjósolhatatlan fejle-
ményei tudtának hiányával) követendő minta lett csaknem valamennyi Távol-ke-
leti társadalom számára. Kambodzsa volt talán az az ideális terep, ahol a hidro-
kul túra — meglehet még a kínainál is korábban — a paraszti világot új feltételek 
közé vezette, majd idővel (az európai kora középkorban) szintén civilizációt fenn-
tartó tényező lett. Hatása (a kínaival egyesülve) Délkelet-Ázsia terein mindenütt 
érzékelhető. Malájföldön és a Fülöp-szigeteken azonban megőrizték a rizstermesz-
tés legrégibb eljárásait. Itt a hegyek lábainál húzódó lapályt művelik. Az esős 
évszakban a helyi folyók elöntik a síkságokat. Amikor a víz már szétáradt, fel-
szántják a földeket és széthintik a magvakat. Sehol nem építenek gátakat és nem 
alakítanak ki teraszokat. Még el sem egyengetik a termőtalajt. Egyáltalában még 
arról sem gondoskodnak, hogy a vizet a csatornákból a magasabban fekvő földekre 
emeljék vízikerekekkel. Tulajdonképpen a termőtalajjal sem gazdálkodnak. Szán-
tanak, vetnek, aratnak. A száraz gazdaság rendszerét alkalmazzák — az ég aka-
ratából — elárasztott földjeiken. A legtöbb helyen azonban nemcsak felszántják 
a földeket, hanem kapálják, vagy ami még gyakoribb (pl. Japánban), felássák. 
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Délkelet-Ázsiában már csaknem mindenütt palántákat ültetnek, nem magról ne-
velik a rizsvetést. Ellentétben Dél-Kína — gazdaságos vetésforgókat alkalmazó 
— körzeteiben élő parasztokkal, akik rizs, búza, zöldség ciklussal dolgoznak, a 
maláj hidrokultúrákban mindössze csak rizst termesztenek. Bivallyal, zebuval 
szántanak, trágyájukkal javítják földjeiket, azonfelül fekáliát, rothasztott rizsszal-
mát, komposztot és iszapot is kevernek hozzá. Húst és tejet nemigen fogyasztanak, 
ha mégis, baromfit és sertést vágnak. Ennek részben takarmányhiány az oka. (A 
tejet egyébként sem tudják tárolni a trópusi melegben.) Vonójószágaik azonban 
mégsem szent tehenek. Mindazonáltal a legtöbb munkát emberek végzik el. Jáván 
történetesen — az állati eredetű fehérjék és zsiradékok előállításán kívül — ré-
szint a talajváltó (égetéses irtásgazdálkodású) földművelés haszonnövényeinek 
gondozásával, részint az öntözéses rizs termesztésével biztosítják az élelmezésü-
ket. A folyók mentén, a sziget belsejében, a vulkanikus hegyvonulatok völgyeiben 
vannak rizsföldjeik, s ugyanott jöttek létre a legkorábbi államszervezetek is. Az 
alluviális síkság és a tenger sík partszakaszai egyáltalában nem vonzották a föld-
művelőket. Itt ugyanis áradások pusztítottak, ezért a 10. század óta a sziget bel-
sejében telepedtek le csaknem valamennyien. A múlt században azonban megvál-
toztak a sziget gazdaságföldrajzi adottságai. 

Hollandok gyarmatosítottak, szabályozták a folyókat, az északi tengerpart 
síkságán sikerrel termesztettek rizst, más szóval megingatták a múlt századig 
mozdulatlan agrárrendszert. Valójában átrendeztek minden gazdasági kapcsola-
tot, élelemmel, fűszerekkel és rabszolgákkal látva el a kikötőket. Minthogy szét-
szaggatták a Dél-Tengeren a régi kereskedelmi hálót (miközben legyőzték a mind 
szegényebbé váló portugálokat is), egyeduralkodók lettek az európai exportban. 
Üj helyzet állt elő. A rendszerváltozás következményei közül mindenek előtt a 
demográfiaiak figyelemreméltóak. A népesedés görbéje már a múlt században hir-
telen meredeken ívelt a magasba. 1815-ben öt millióan éltek Jáván (330 fő/km2 

sűrűségben, ami alatta maradt ugyan a kínai vagy a japán átlagnak, ám felülműlta 
az indiait). A műit század derekán már kétszer annyira lehet becsülni őket, a 
századfordulón már harmincmilliónyi maláj volt, számuk, amikor véget ért a má-
sodik világháború, ismét megkétszereződött. Ezáltal 1960-ban már 708 fő/km2 

népsűrűséget értek el. Holott a rizs termőterülete másfél évszázad alatt mindössze 
megnégyszereződött (848.000 ha-ról 3.513.000 ha-ra nőtt). A hollandok ezen felül 
amerikai haszonnövényeket: kukoricát, maniokát, édesburgonyát és földimogyo-
rót vezettek be a köztermesztésbe. A rendszert éppen ezzel változtatták meg, az 
1930-as években az új kul túrák vetésterülete már meghaladta a rizstáblákét. 
Ennek ellenére a népesség gyorsabban növekedett, mint a kultiváció révén meg-
teremtet t kultúrtáj. A századforduló táján végleg elfogytak a szűzföldek. Ekkor a 
munkaráfordítás (ahogyan az amerikai antropológiai irodalomban nevezik: az „in-
volution") kezdett növekedni. Hatékonyabban szabályozták a vízháztartást, a 
rizst palántáról ültették, időnként lecsapolták a földekről a vizet (hogy azok szel-
lőzzenek), többet trágyáztak és évente kétszer arattak. Ennek ellenére mégsem 
sikerült — ugrás-szerűen — több élelmiszert előállítaniok, mert ragaszkodtak a 
régi fajtákhoz. 
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Mindamellett az Indonéziában történtek nyomán világos, hogy a hagyomá-
nyos agrárgazdaság növekedésének végső teljesítményét főként az emberi munka 
garantálja. Miként ezt Japánban is meg lehet figyelni. 

Az i. e. 3. században jutott el ide a rizs (talán Koreán keresztül). Ekkor még 
nem volt ekéjük, csak ötszáz évvel később, újabb bevándorlóhullámhoz tartozóak 
ismerték ezen szerszám alkalmazásának előnyeit. Ugyanők hidrokultúrát alkal-
maztak a rizsföldeken. A 10. században a Kinki- és Kantó-síkság a rizstermelés 
két legfontosabb központja, akkoriban itt 60 fő/km2 a népsűrűség és ez tovább 
emelkedik a középkorban az 1600-as évekre már kétszerese a kínai átlagoknak. 
Minthogy számottevő technikai újítást nem vezettek be, a demográfiai robbanás 
élelmiszerfedezetét fokozódó élőmunka-ráfordítással teremtették meg. (Bár hasz-
náltak a talajmunkák során lovat, de nem ismerték a vízibivalyt.) A középkor óta 
bőven trágyáztak, a 17. század óta parasztok is rendszeresen vásároltak fekáliát, 
szárított halat és olajpogácsát. A palánták ültetését a l l . században kezdték el, 
a 13. században egyes déli körzetekben megpróbálkoztak a téli másodvetéssel. 
Ennek ellenére a kétszeri rizsaratás csak a 18. században jött divatba. 

A 12. században talán 10 millió japán élt, a népesség a 17. századra meg-
kétszereződött (és ezzel arányosan nőtt a vetésterület is), a 18-19. században a 
népesség ismét megkétszereződött, majd századunkban ez megismétlődött. A het-
venes években meghaladta a 100 000 000 főt. A vetésterület a 17. században 
50%-al gyarapodott, a múlt században pedig megkétszereződött, azaz itt is elma-
radt a szaporodás mértékétől. Ebből következően mindenütt a népesedés nyomása 
váltotta ki a területfoglalásokat, a növekvő munkaráfordítás lett a biztosítéka 
gyarapodó élelmiszerkészleteiknek. A múlt század utolsó harmadában változott 
a helyzet, ettől kezdve az urbanizáció vonta el falu fblös munkaerejét, nem volt 
mit tenni, csak technológiai újításokkal tudták pótolni a kieső munkaerő-ráfordí-
tást. Az ekkor alkalmazott találmányok azonban már nem a parasztok lelemé-
nyességét dicsérték, tudományos kísérleteken alapultak, ám a bevált megoldások-
nak mégis a parasztok látták hasznát. 

Ha Japánban érezhető a kínai befolyás a hidrokultúrák tartományában, 
mégis inkább úgy van ez Vietnamban. Itt ugyan a száraz rizstermesztésnek ősi 
hagyományai vannak, a hatékonyabb eljárásokat kínai megszállók terjesztették 
el az I. évezredben. Itt is hasznosították a fekáliát, zöldtrágyázást is alkalmaztak, 
kicserélték az eddig használtakat kínai-ekére (amelyet vízibivallyal vontattak), 
vedres vízátemelő berendezéseket szereltek össze és olyan gátakat építettek (kínai 
tapasztalatok nyomán), amelyek ellenállnak a folyók áradásainak. Az eredmények 
nem is maradtak el. A középkorban már minden évben kétszer arattak. Azonban 
a 12-13. században egyre nagyobb méreteket öltött a kivándorlás, azaz az agrár-
átalakulás territoriális következményei elkerülhetetlenek lettek: bekövetkezett a 
túlnépesedés. 

Ez tör tént Koreában is. Itt — kínai hagyományok felhasználásával — kétezer 
éve múködik az öntözéses rizskultúra. A nyugati és a délkeleti partvidéken a 
völgyekben az elárasztott rizsföldek teljesen megváltoztatták a táj képét. A leg-
nagyobb arányú népesedési hullám a 15-17. század között vonult le, mikor is egy 
millióról hétmillióra emelkedett a lakosság. Elkerülhetetlenül magas lett a lak-
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sűrűség: 500 fő/km2 a rizstermesztő körzet. Az embertömeg azóta csak duzzad. 
A közelmúltban már elérte az 1.200 fő/km2 átlagot. 

Kína legnagyobb arányú — vitatott sorsú — befolyása mégsem a mondot-
takra lehetett, hanem Vietnam rizskultúrájára. Burmában a 8. században kezdték 
meg az öntözéses rizstermesztést, ezt a technológiát kínai bevándorlók honosítot-
ták meg és a délkínai tapasztalatokat hasznosították. A l i . századra már elérték 
a tengerpartot. Thai-föld rizstermesztő parasztjai szintén Dél-Kínából származ-
nak. Az általuk képviselt agrárcivilizáció a 12-13. században már államközpon-
tokat tar tot t el. Ezeknek vitatottak az előzményeik. Abban azonban a vélemények 
egyeznek, hogy a hidrokultúra és a rizstermesztés fejezetei miként illeszthetők 
össze. Bizonyos, hogy Indokínában a IV évezredben már szárazon termesztettek 
rizst, s bizonyos az is, hogy Luzon északi hegyvidékein teraszokat műveltek, ahol 
öntöztek is akkoriban, amikor a kínaiak elfoglalták az i. e. 111-ben a tonkini 
deltavidéket. Az annamiak ezt követően tértek át az öntözéses rizstermesztésre, 
majd a rendszer a térségben széles körben elterjedt. Erről alighanem a nagy tö-
megben betelepülő kínaiak tehetnek. A Mekong partja mentén ettől kezdve épí-
tettek gátakat, a rizsföldeket vedrekkel felszerelt vízikerekekkel öntözték, talaju-
kat fekáliával és zöldtrágyával javították, nemkülönben bivallyal vontatott ekével 
művelték, évente kétszer arattak, majd növekvő élelmiszerkészleteik birtokában 
el is szaporodtak, sőt népfeleslegük keletkezett. A 11-12. században el is indult 
déli irányú kivándorlásuk. Az események az Irrawaddy és a Menam völgyében, 
valamint deltájában a mondottakhoz hasonlóan alakultak. A mai Thai-foldi né-
pesség is kínai: Jünan és Szecsuan területéről vándorolt be a 6-14. század között 
és tovább terjeszkedett dél felé. Bár a területet közvetve indiai befolyás is érte 
(amikor azok betelepültek a Maláj-félszigetre), de rizskultúra terén nem kell szá-
molni újításaikkal. 

Ebben a történetben magában Indiában nagyon sok a homályos részlet. A 
főprobléma az, hogy a rizstermesztés mai tipikus övezetei nem esnek össze azokkal 
a körzetekkel, ahol a rizskultúra kialakult a szubkontinensen. A rizstermesztés 
legrégibb nyomai nyugaton vannak, a kultiváció súlypontja pedig ma a délkeleti 
partvidékre esik. Talán Gudzsarat állam i. e. 1800 körüli régészeti leletei bizo-
nyítják, hogy megkezdődött ennek a fontos növénynek kultivációja. Mindenesetre 
Harappa parasztjai (Szind, Pandzsab és Gudzsarat területén) még csak vadrizst 
gyűjtöttek az Indus völgyében, noha búzát és mindenek feletti mennyiségben kö-
lest termesztettek. Uttar Prades és Maharasztra i. е. I. évezredből származó leletei 
már a rizskultúra diffúzióját bizonyítják. Mindent egybevetve a rizskultúra na-
gyobb arányú térhódítása (Razsasztan, Bengal, Asszam, Ut tar Prades, Myszor, 
Kerala államokban) az i. e. 500 táján vett nagyobb lendületet. Ezeken a terüle-
teken azonban sehol sem lett belőle monokultűra, a hidrokultúra főnövénye, a 
rizs mindenüt t társul a száraz gazdaságban termesztett bűzával vagy a kölessel, 
és ez az étrendben így van. A rendszer a középkorra kialakította határozott ar-
culatát. Ez ott zajlott le, ahol a szubkontinensen a legnagyobb a szárazság, ennek 
következtében maga a rendszer Indiában is csak akkor lehet életképes, ha öntöz-
nek. A legfejlettebb vízgazdálkodási módszerek Pakisztán, Gudzsarat és Razsasz-
tán területén alakultak ki. A keleti partvidéken ma is kevesebb az öntözőmű, 
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noha vannak gátak és csatornák, ám a vizet sok paraszt csak meregeti, nincsenek 
gépezeteik. 

Kétségtelen, hogy India népesedési mutatói (a vázolt okok következtében) 
mindig alatta maradtak a kínaiakénak. Amikor az európaiak a 16-17. században 
megismerkedtek a szubkontinenssel, még nem is találkoztak a túlnépesedés prob-
lémáival, mer t ekkor még mindössze 259 fő/km2 népsűrűség lehetett az átlag. 
Akkor bizonyosan jobban éltek a parasztok, mint manapság. Bengál a 17. század-
ban rizst exportált - egyebek között Európába is. Ebben az időben már felszán-
tot ták a szűzfóldeket, földtartalékaik kimerültek ugyan, de a technológiai haladás 
terén súlyos elmaradásban voltak, például az intenzív öntözést, a kétszeri aratást 
csak századunkban vezették be - megkésve. A lakosság ugyanis megkétszerező-
dött. Ennek ellenére a nagy hozamú fajtákat csak 1960 óta vetik. Végeredményben 
a kínaihoz mérten külteijesek a módszerek mindenütt, a népesedés nyomása — 
úgy látszik — nem nehezedett a gazdálkodókra, nem segítette elő az intenzivá-
lódást (vízgazdálkodásuk kevésbé mechanizált, nem használnak fekáliát, alacsony 
hozamú fajtákat termesztenek, sok helyütt még a palántázást sem ismerik stb.). 
Indiában még a rizstermesztő parasztok is az éhség és a szárazság harapófogójá-
ban szoronganak. 

Bár India a rómaiak számára a rizs távoli egzotikus földje volt (legalábbis 
PLINIUS XVIII. 71. szerint), ám a mondott okok következtében a vízgazdálko-
dással kapcsolatos szabályok szövevénye mégsem hálózta be a parasztokat, jóllehet 
ez az a birtoklási rendszer, az „ázsiai termelési mód", amely nehézkességével oly 
sok gyötrelmet okozott nekik. Sőt még később is, hiszen mindmegannyi marad-
ványával (ahogyan KARL MARX nyomán az utóbbi évtizedekben megint sokan 
emlegetik az archaikus civilizációk jogutódaiban burjánzó emberi kapcsolatokat), 
tehát elsősorban a vízhasználattal kapcsolatos szokásjog rendszerével a legfőbb 
kerékkötője lett a keleti társadalmakban a haladásnak. Bali szigetén például min-
den egyes kanális használói egy szövetkezet alkotnak, ha egy dűlőbe öt csatornán 
folyik a víz, öt szövetkezet működik a faluban. Ezek osztják el a vizet és ügyelnek 
arra, hogy az egyik társaság a másikat meg ne rövidítse, vagyis érvényesítik a 
reciprocitás elvét. Ha valakinek ezen kívül más dűlőben (vagy akár más faluban) 
is van földje, joga van egy újabb szövetkezeti tagságra. Valamennyi szövetkezet 
élén választott ember irányítja a munkálatokat, akinek két (ugyancsak választott) 
helyettese van segítésére. Összehívják a gyűlést, meghatározzák a művelési nap-
tárt , az öntözési ciklust, a kultikus cselekmények idejét és lefolyását, valamennyi 
munkálat sorrendjét. A vízgazdálkodással kapcsolatos teendők ellátásában min-
denki köteles részt venni a parasztok közül, kivéve azt, akit a falufőnök, a temp-
lomfelvigyázó vagy a brahmanista-szerzetes fel nem ment. A földbirtokosoknak 
mindenütt van megbízottjuk a szövetkezetben, továbbá ott vannak azok is, akik 
tőlük földet bérelnek, azaz gyakorlatilag a szövetkezetben az történik, amit a 
földbirtokosok akarnak, annak ellenére, hogy a rendszer autonóm, a birtokstruk-
tú ra mégis maga alá rendeli a benne dolgozók érdekhálózatát, következésképpen 
az egész rendszernek tulajdonosaik akarata, nem pedig a szövetkezetben társul t 
parasztok jámbor óhaja szerint kell múködnie. Márpedig — éppen felépítéséből 
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következően — akadozva, szerfelett nehézkesen funkcionál, csaknem megbénul 
ellentett érdekei szorításában.2 

Am akármint is van, a vízellátásban sehol sem lehet fennakadás. A sarjadó 
vetésnek 20^40 napon át szüksége van áramló vízre, ahol kevesebb jut ebből, ott 
akár két hónapon át kell öntözniük. Ennek az az oka, hogy ennek a növénynek 
állandóan magas az oxigénfogyasztása, s ezt a friss vízből veszi fel. Ha megszűnik 
az áramlás, pang a víz, a növény elpusztul, a rizsföld elmocsarasodik és tele lesz 
a malária-szúnyog álcájával. A következmények ismertek Ázsiában mindenütt , 
még Európában is. 

Holott Európában a kanalizálás és az öntözés praktikája jóval megelőzte a 
rizs-kultivációt. Több mint egy évezred választja el őket. Lehet, hogy Andalúziá-
ban a kukoricatáblák öntözését tekintették mintának 1500 körül, ami ar ra mutat , 
hogy mindkét növény élelmiszerhiányt volt hivatva pótolni kezdettől fogva, to-
vábbá, hogy tisztában voltak az Új-Világban, illetve Ázsiában (másrészt Egyip-
tomban talán már a 9. század óta) szokásos müvelésmódjukkal. Azonfelül a rizs-
földeket mindenütt mocsaras partszakaszokon, folyamvölgyekben vagy deltákban 
létesítették a Mediterráneumban, vagyis olyan területeken, amelyeket annale e-
lőtte sehol sem tudták hasznosítani. Mindenesetre még az Ibériai félszigeten is 
lassan terjedt. Valenciában, a Segura folyó völgyében kezdődött el története a 
,,huerta"-kon, de az Ebro deltában csak a múlt század derekán jöttek rá a táj-
rendezéssel egybekapcsolható kultivációjának előnyeire. Úgy látszik, voltak még 
tartalékaik, eladdig nem kényszerítette ki további földfoglalásaikat a népesedés. 
Ezek a földfoglalások azonban teljesen eltértek az ázsiai gyakorlattól. A kínai 
kulik (és sorstársaik) senki földjén keresték boldogulásukat, a spanyol parasztokat 
földesurak és helyhatóságok jut tat ták földekhez. Ázsiában a spontaneitás szolgál-
ta t ta az energiákat, Európában a tervszerűség. Például a Fluvia folyó par t jának 
rendezését és a rizstermesztő parasztok földhöz jut ta tását vízimalmok telepítésé-
vel és mindenekelőtt magával a folyamszabályozással együtt hajtották végre a 18. 
században. A Földközi-tenger medencéjében voltaképpen három, egymástól kü-
lönböző hidrokultúra alakult ki. Az elsőt a Medi te r ranean nyugati részén találjuk, 
ahol elsősorban nyáron kell javítani a talaj vízháztartását. Délkelet-Spanyolország 
,,huerta"-rendszere képviseli ezt a típust, valamint az öntözött kertek Szicíliában 
és Marokkóban. Egy másik megoldás Észak-Afrika „vádi"-aiban (a már kiszáradt 
folyóvölgyekben) látható és Kairó környékén, ahol gabonát termesztenek. A vizet 
télen és tavasszal vezetik a földekre. Egy harmadik rendszert a Po-völgyben épí-
tettek ki a 12. század óta. I t t mindenféle növénykultúra megtalálható, a földet 
elsősorban — a tavaszi áradások idején — öntözik. Itáliában mintegy másfélmillió 
ha öntözött területen gazdálkodnak, huszonháromezer km ásott csatornában fo-
lyik víz. Ennek következtében kétmilliónyolcszázezer ha mocsarat fordítottak ter-
mőre. A Po mellett több mint ötszáz vízátemelő-berendezést működtetnek. Az 

2 Bray, 1984: passim.; Bray, 1986.; Cartier, 1978: 365-88.; Chang, 1977: 23-52.; Christiansen, 
1985: 15-27.; Dikshit, 1986.; Gilbert, 1984: 61-80.; Chang (ed.), 1977: passim.; Gasser, 1981.; Haya-
mi-Tsubouchi, 1990.; Ho, 1956: 200-18.; Ho, 1959.; Hsou, Cho-Yun, 1980.; Hutterer, 1983: 169-212.; 
Kakiuchi, 1964: 155-61.; Kappel, 1974: 159-68.; Loewe, 1968.; Matsuo, 1959.; Mote, 1977: 193-258.; 
Perkins, 1969.; Piggott, 1950.; Raikos, 1965: 196-203.; Schäfer, 1977: 85-140.; Shephard, 1984.; 
Vishnu-Mittre, 1977: 569-88.; Westphal Hellbusch, 1961: 707-18.; Wittfogel, 1956: 152-64.; Ying-Shih 
Yü, 1977: 53-84.; 
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öntözött földterület 9%-a Itáliában a kultúrtájnak, ahol a mezőgazdaság bevéte-
leinek egynegyedét állítják elő. 

Itáliában az arabok Szicíliában is próbálkoztak rizstelepítéssel, ám nem túl 
sok sikerrel. A Po-völgy mocsárvilágának — kanalizálással és tájrendezéssel egy-
bekötött — megszelídítése (amelynek munkálataiban Leonardo Da Vinci számos 
kultúrmérnöki feladatot oldott meg, azonfelül, hogy találmányokkal is gyarapí-
totta a kései renaissance mechanikai arzenálját) új fejezetet nyitott a kontinens 
agrártörténetében. A munkálatokat Genua tanácsa kezdeményezte a Liguriai-ten-
geröböl partszakaszának mocsárvidékén és a század végén már elérték Nizza kör-
nyékét. Ezek a műveletek, ha arra gondolunk, hogy a rizs és a kukorica egyidőben 
illeszkedett a spanyol agrárgazdaságba, jóval költség- és munkaigényesebbek, 
mint az Új-Világból érkezett cereáliáké. A kukoricát nemsokára domboldalakon 
vetették, nem is tar tot ták szükségesnek öntözni a fejlődő növényeket, a rizs ese-
tében sehol sem tekinthettek el a tereprendezéstől és a folyamatos vízellátás be-
ruházásigényes, sok élőmunka-ráfordítást követelő műveleteitől. A kukorica ve-
tésterülete rövid időn belül száraz-gazdálkodásban terjeszkedett, a rizskultiváció 
mindenütt összekapcsolódott a vízgazdálkodással. A kukorica (különféle néven) 
helyi népélelmezési cikké vált, a rizst pedig exportálták a kontinens belsejébe. 

A mediterrán hidrokultúra működését két tényező tet te lehetővé: a klíma 
és a földbirtokos. A száraz nyarakon a kertészeteknek volt szükségük vízre, a rizs 
tavasszal és nyáron, a gabona télen és tavasszal hasznosította azt, amit nem kapott 
meg csapadékként. Európában különféle korporációk kezdeményezték az öntözé-
ses gazdálkodást és többnyire ők gondoskodtak működtetéséről is. Szerzetesren-
dek, városok, nagybirtokosok a szerzők kezdettől fogva. Az állami adminisztráció 
szerepe itt elenyésző, holott Ázsiában csaknem minden feladatot a bürokráciának 
kell megoldania. Technológiailag szembeötlő, hogy kontinensünkön a vízgazdál-
kodás munkálatait csaknem teljes egészükben gépesítették, az ókor óta erőgépek 
működtek itt, a középkor óta munkagépek is. Az erőgépek Európából jutot tak el 
Délnyugat-Ázsiába, a Távol-Kelet saját találmányait hasznosította. Európában 
főleg a zöldség és gyümölcstermesztés vonzotta a hidrokultúrát, a rizs — népé-
lelmezési cikként — meg se közelítette ázsiai rangját. 

Ezt a helyzetet két tényező idézte elő. Mindkettő sajátos, az ázsiaitól már 
kezdetben eltérő sorsot kölcsönzött a rizstermesztő parasztoknak kontinensün-
kön. Európában ugyanis minden egyes ökológiai övezetben a száraz (szántóföldi) 
gabonatermesztés hagyományai tartották fenn a cereáliák munkakultúráját , más-
felől jószerével csak a mediterrán tájakon alakult ki hidrokultúra, az Alpoktól 
északra sehol sem. Az ókori és középkori kezdeményekkel jobbára a zöldségker-
tészet hatékonyságát kívánták fokozni. Ezt talán Kairó körzetében, a fennsíkon 
sikerült először. Majd az arabok terjeszkedése nyomán öntözőműveket építettek 
Marokkóban és Hispánia délkeleti sík vidékén, illetve Szicíliában. A hidrokultúra 
innen terjedt tovább a Rhône alsó szakaszának mocsaras síkságára, majd Eszak-
Itáliába. A két utóbbi térségben bencések és ciszterciták indították el (illetve foly-
ta t ták a rómaiaktól majd egy évezreddel korábban abbahagyott) munkálatokat a 
12. században. Mocsarakat csapoltak le és erdőt irtottak a középkori szokások 
szerint. I t t is (akár az Alpoktól északra) majorokat alapítottak és parasztokat 
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telepítettek. Végeredményben tehát a feudális gazdaság expanziójának szokványos 
eseményei következtében állt elő a mediterrán medence középső részén a hidro-
kul túra munkaigényes gazdasága. Hispániában, Dél-Franciaországban főleg ker-
tészetek működtek. A zöldségtermesztést a közeli városok piaca éltette. Lombar-
diában viszont a gazdaságok sorsa másként alakult. A Ticino vizét 50 km hosszú 
kanálist ásva (1257 óta) vezették a földekre, s évente két hónapon át öntöztek. 
Majd bővült az árukínálat. A városi élelmiszerpiac a 15. század óta jövedelmezővé 
te t te a rizstermesztést is. 

A 16. század második felétől kezdve a városi tanácsok egymás u tán kezdték 
el a hidrokultúrával kapcsolatos építkezéseket. Novara és Vercelli környékén pél-
dául a középkor vége óta a termőföld 70-80%-án rizst arattak. A földek mindenütt , 
az egész Meditteráneumban földesúri birtokokhoz tartoznak még ma is, amelyeket 
parasztok bérelnek. Kerített udvarú gazdaságokat: „mas", „ fe rme" (francia), 
„corte" (olasz) építettek mindenütt, egy-egy gazdaság mindössze néhány hektár-
nyi terjedelmű, ahol a munkacsúcsok alkalmával vándor idénymunkásokat fog-
lalkoztatnak. Vannak földesúri majorok is. Ezeknek épületei 2 -3 ha-on települtek, 
a major földjeinek terjedelme a 300 ha-t is meghaladja, ám a gazdaság profilja 
nem sokban különbözik a parasztokétól. Ezekben a vizes gazdaságokban állították 
elő (egy 1975. évi becslés szerint) a mediterrán mezőgazdaság termelési értéke 
több mint 40%-át. 

A mondottakból nyilvánvaló, hogy az egész rendszer kiformálódását — a 
klimatikus és más természeti tényezőkön túlmenően — a középkori munkaerő-
válság, a városi piacok sűrű hálózata és a nagybirtokrendszer együttesen hívta 
életre. Pl. Velence környékén a földek 20%-át szerezte meg a város a 13-14. szá-
zadban, megteremtette a vizes gazdaság feltételeit, és a 15. szazad második felében 
már rizsültetvényeket telepítettek mindenütt a bérleteken. Nemsokára bevezették 
a kukoricát is, a rizs tehát vetésforgóba került, úgy, ahogy ez Hispániában is 
történt. Cremona, Verona, Mantua és Milano környékén a 16. századi városi be-
ruházások öntözött kertészeteket alapítottak. Majd tovább terjedt a hidrokultúra, 
bizonyítva, milyen nagy szükség van rizsre, búzára, pillangósokra és kukoricára. 
Ez a rendszer Lombardiában csaknem mindenütt meghonosodott a 17-19. szá-
zadban. Érthető: a hagyományos gabonavetés maghozama a 17. században csak 
5-7-szeres volt. 

Mindamellett a mediterrán modell alkalmazását nem kísérte mindenütt 
siker. Holott a rizstábláktól remélték az élelmezési válság megoldását a Duna alsó 
szakaszán a török csiflik gazdaságokban is, ám kudarcot szenvedtek. Ugyanúgy 
jár tak később a Bánátban a kincstári kamarabirtokon létesített rizstelepeken. 
Nem az anatóliai vagy a württembergi eredetű parasztok munkakul túrájában 
vagy magukban az emberek képességeiben volt a baj oka. Nem, hanem Délkelet-
Európa gazdaságában. Itt egyrészt hiányzott az ázsiai társadalmak roppant tö-
megeinek kondicionálható energiája, másrészt a Mediterráneum, illetve Észak-
nyugat-Európa lapályairól ismert intenzív kereskedelem lüktetése. A Duna-men-
tében a parasztok egyelőre csak az agrárium régi hagyományait mentették át, a 
gabonák és a haszonállatok „vegyes gazdaságának" önellátást biztosító ősi és kö-
zépkori rendszerét, azt, amit Európa haladottabb terein már néhány emberöltő 
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óta kiegészíteni voltak kénytelenek az amerikai és ázsiai eredetű kukorica, bur-
gonya és rizs kultúráival. A fogyasztási szokások konzervativizmusa itt még nem 
serkentette a termelési hagyományokat felváltó innovációk születését. A késést 
és a mulasztást aligha lehetett rendeletekkel pótolni. A kényszerintézkedések e-
gyébként is mindenütt ellenállásba ütköztek, hatékonyságuk még a dinamikusan 
változó európai tájakon is visszafogottnak bizonyult. A Duna-mente nem volt Hol-
landia, s nem volt Lombardia sem. Másrészt nem emlékeztetett az itteni munka-
végzésben és magában az életmódban úgyszólván semmi sem az ázsiai alluviális 
síkságokon hangyabolyként nyüzsgő parasztok igénytelenséggel párosult szorgal-
mára. 

A porta vagy az udvar hivatalnokai egyaránt rosszul mérték fel a helyzetet. 
S mint ilyenkor lenni szokott: jelentéseikben egyáltalában nem haboztak megszé-
píteni a tényeket. Az iratokat tanulmányozva később szorgalmas történetírók már 
egyenesen sikerekre következtettek. Alighanem minden alap nélkül! A poros 
akták levéltári polcai korlátozták-e őket átlátni a rizs világgazdasági távlatait vagy 
a pozitív tudás megszerzésének kötelezőnek gondolt etikai szabályai? Egyre megy! 
Megállapításaik végül is téveseknek bizonyultak. 

A rizs története — a mondottakból következően — más kategóriák alkal-
mazását teszi szükségessé! 

Elgondolkoztató például az, hogy egy kölni polgár a 14. század második fel-
ében készített háztartásnaplójának tanúsága szerint többet költött rizsre, mint 
húsra, holott ebben az időben csak az utóbbival laktak jól és a kásaételek meg a 
pékáruk kulináris szokásokat megváltoztató forradalma jóval később, a 16. szá-
zadban indult el máig tartó diadalútjára. Minthogy azonban a gabonafélék szán-
tógazdaságának erői végesek, szükség volt tehát kukoricára, burgonyára és rizsre. 
Az európai élelmiszerfogyasztás -— jobb híján — nem tudta nélkülözni a világke-
reskedelem csatornáit. A szántóföldek termelési kul túrája meg is újul t mindenütt 
kontinensünkön az európaiak tengerentúli összeköttetései révén.3 Ily módon e-
gyelőre sikerült is csillapítani elődeink növekvő étvágyát, bár sok elemi csapás 
ismét koplalni kényszerítette őket, sőt egyes növénybetegségek (pl. a múlt század 
derekán elhatalmasodott burgonyavész) végzetes csapást mértek rájuk. A histó-
riában mindig is gyakori ciklikus élelmiszerhiányt egészen az utóbbi évtizedekig 
csaknem mindenki kénytelen volt elszenvedni. A történelem ezen a ponton már 
összefolyik átélt tapasztalatainkkal. Minden jel ar ra utal, hogy a rizs európai tör-
ténetét is a „népesedési nyomás" hatása alatt írták. 
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KISEBB CIKKEK 

Buza János 

BETHLEN GÁBOR, A DEB-
RECENI TŐZSÉREK PÁRT-

FOGÓJA 

Gyulafehérváron 1625. május 12-én 
keltezték azt a Nagyszombatba küldött 
levelet, amelyben a fejedelem két debre-
ceni tőzsér — Csikay Mihály és Tóth Má-
tyás — panaszának orvoslására szólította 
fel a szabad királyi város főbíráját és ta-
nácsát. Bethlen leveléből kitűnik, hogy a 
cívisváros két lakosa 1624-ben szarvas-
marhákat hajtott fel az Alibidről, s ökre-
iket Nagy Márton és Demeter János nagy-
szombati adózók vették meg, pontosab-
ban adóslevelet állítottak ki legkevesebb 
1350 tallérról, fizetési határnapul pedig 
szeptember 29-ét, a híres galgóci vásár 
napját, jelölték meg.1 Csikay Mihály és 
Tóth Mátyás azonban hiába ment fel a 
nevezetes terminusra, mert sem az adó-
sok, sem a városi elöljáróság — „nyilván-
való károkra és fogyatkozásokra" — nem 
fizetett nekik. 

Nincs utalás Bethlen Gábor levelében 
arra, hogy a nagyszombati adósok milyen 
későbbi határidőt javasoltak a kénysze-
rűségből lett áruhitelezőknek, az azonban 
nem kétséges, hogy a debreceniek meg-
unták a hitegetést, s a fejedelem pártfo-
gását kérték. Bethlen „... nem akarván... 
hívei... közül senkit is igazságában meg-
fogyatkoztatni," az adósság rendezésére 
szólította fel Nagyszombat elöljáróit. Az 
intést tartalmazó fejedelmi irat legkonk-
rétabb eleme a tartozás mértéke, háromszor 
szerepel ugyanis a levélben az összeg az'e-
zerháromszáz negyedfél tallér," ami igen te-
kintélyes summa volt a maga korában. 

Bár a fejedelemi levél „árestálással" 
fenyegetett, 1625-ben aligha lehetett arra 
számítani, hogy nagyszombati kalmár Deb-
recenbe vagy Gyulafehérvárra ment volna 
áruért, vagy áruját értékesíteni.2 így sem 
a fejedelmi udvar, sem Debrecen magiszt-
rátusa nem számíthatott arra, hogy porté-
kájával együtt őrizetbe vehet egy nagy-
szombati polgárt, s ily módon szoríttatja 
rá a fizetésre a szabad királyi városban 
lakó Demeter Jánost és Nagy Mártont; 
esetleg azt fontolgathatták, hogy tilalmaz-
zák valamelyik nagyszombati kereskedő 
debreceni vagy erdélyi követelését. Telje-
sen nem maradt azért hatástalan Bethlen 
levele, mert jó két hónap múltán Debre-
cen főbírája és tanácsa már csak 925 tallér 
megadatását követelte Csikay Mihály szá-
mára, azaz a debitorok a fentiek szerint 
csupán 425 tallért követelő Tóth Mátyás-
sal időközben valamilyen formában — áru 
vagy pénz, kevésbé valószínűsíthetően a-
dóslevél átengedésével — kiegyeztek.3 

A Tolnai Literáti Mihály főbírót alá-
íróként megjelölő4 debreceni levélből ki-
világlik, hogy a két kárvallott tőzsér 1624-
ben, néhány héttel Szent Mihály napja előtt 
az Érsekújvárhoz közeli Jató pusztán5 ál-
lapodott meg a nagyszombatiakkal, akik 
a szokásos háromheti fizetési haladékkal6 

számolva vették át a felhajtott jószágot. 
Fizetési kötelezettségüknek azonban nem 
tudtak eleget tenni, s e ponton figyelembe 
kell venni azt, hogy az ismeretlen számú 
lábasjószág ára meghaladhatta az 1350 
tallért, az akkori pénzrontás idején—szá-
mítási pénzben mérve — az 5400 forin-
tot:7 azaz nem kizárt, hogy korábban már 
törlesztettek adósságukból, s a gyulafe-
hérvári levélben említett 1350 tallér az 
eladók eredeti követelésének csupán egy 
része lehetett. Reálissá e feltételezést az 
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teszi, hogy Tolnai Literáti Imre levele sem 
emlékezik meg az 1625. május 12-e és június 
25-e közötti résztörlesztésről, ami — mint 
fentebb láttuk — 425 tallért tett ki. 

A már csaknem egy éve fennálló tar-
tozás kapcsán könnyűszerrel vélekedhet-
nénk úgy, hogy a két nagyszombati adós 
az inkorrekt üzletfelek közé tartozott,8 

de mielőtt elmarasztalnánk őket, tekin-
tetbe kell venni, hogy a — német földön 
már tetőzött, Magyarországon azonban 
még súlyos likviditási zavarokat okozó — 
közép-európai monetáris válság idején jó 
tallérra, a nagykereskedelem e kulcsfon-
tosságú fizetési eszközére, igen nehéz volt 
szert tenni. Rossz pénzből bőségesnek bi-
zonyult a kínálat, de az aranyforint, azaz 
a dukát és a törvényes előírásoknak meg-
felelő minőségű tallér hiánya már évek 
óta akadályozta az áruforgalmat, s — 
mint a bizonytalan pénzügyek általában 
inkább — a spekulációnak kedvezett. 

Bethlen Gábor, akinek gazdaságpoli-
tikáját számos kitűnő tanulmány9 mél-
tatta, teljes mértékben tisztában volt a 
fennforgó fizetési nehézségekkel, illetve 
azzal, hogy a szarvasmarhát a tőzsérek 
csak értékálló pénzért bocsátották áruba. 
Az Erdélyi Fejedelemséget ugyancsak 
sújtó monetáris válságot követően írta: 
„Minthogy az mi országunkban az ara-
nyat, tallért immár szemünkkel sem lát-
hatjuk, úgy elfogyott," csak abban az e-
setben lehet hozzájutni, ha marhákat haj-
tanak fel Németországba, „...s ott talléron 
adják el. " 1 0 Egyfelől a valós viszonyok 
ismerete, másfelől a debreceniek iránta 
megnyilvánuló lojalitása,11 továbbá felte-
hetően a két tőzsér vagyonos volta — vél-
hető udvari szállítói tevékenysége — e-
gyüttesen magyarázza azt, hogy miért 
fogta pártjukat, s miért intette meg a ko-
rábban országgyűlésének helyet adó és 
számára többször is kvártélyul szolgáló12 

„Tymaviát". Nem ő volt az egyetlen, aki 

az 1620-as évek első felében adósság, il-
letve a ,jó pénz" követelése miatt írt rá 
a szabad királyi város magisztrátusára13 , 
az azonban vitathatatlan, hogy személyé-
ben Csikay Mihály és Tóth Mátyás tud-
hat ta maga mögött a legrangosabb pat-
rónust. 

Források hiányában ellenőrizhetet-
len a két debreceni tőzsér vagyoni hely-
zete, az viszont több mint valószínű, hogy 
nem beköltözők, hanem már meggyöke-
resedett cívisek lehettek. Debrecen adózói 
között 1599-ben 2, 1601-ben pedig 1 Csi-
kay nevű egyén — András, Benedek, il-
letve János — szerepelt,14 bármelyikük 
lehetett Csikay Mihály felmenője. Tóth 
Mátyás pedig a csaknem 40 Tóth nevű 
adózó valamelyikében tisztelhette atyját 
vagy nagyatyját.15 Literáti néven ugyan-
csak több adófizetőt írtak össze a tizenö-
téves háború idején,16 de ezen túlmenően 
ismert, hogy Tolnai Literáti Imre többször 
viselte a főbírói tisztet Debrecenben.17 

Azok számára, akiknek módjukban 
állt Alsó-, illetve Felső Magyarország le-
véltárainak iratanyagába betekinteni, 
nem meglepő, hogy a nagyszombati adó-
sok u tán nyomozva távolról sem annyira 
kiszolgáltatott a kutató, mint amikor a 
mai Magyarország szűkös forrásai között 
kísérli meg az egyeztetést. Joannes De-
meter 1612-ben — egységes helyesírás 
nem lévén—Demither és Deömeöter név-
változattal is megtalálható Nagyszombat 
adókönyvében,18 ekkor egyike volt a ház-
résszel rendelkező szerény vagyonúaknak 
a város III. negyedében.19 Kereskedelmi 
tevékenység után még nem adózott 1612-
ben, de egy évtizeddel később „a quaes-
tura" címén 6 forintot vetettek ki rá,20 

ami azt jelenti, hogy nálánál szerényebb 
jövedelmű kereskedők többen voltak a sza-
bad királyi városban, de Demeter János 
semmiképpen sem sorolható Nagyszom-
bat vagyonos kereskedői közé.21 A deb-
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receniekkel kötött üzlet előtt 1624-ben 
összesen 8 forintra rügott taxája, amiből 
2 forintot a háza, 6-ot pedig kereskedése 
után fizetett. Az adókönyvek mit sem á-
rulnak el arról, hogy jelentős tartozás ne-
hezedett rá, s bár Debrecenben szívesen 
vették volna bebörtönöztetését, erre alig-
ha kerülhetett sor. Tartozását nyilván 
rendezte a későbbiekben, s noha a keres-
kedelmi tevékenység után fizetett adója 
az 1630-as évek elején 4, illetve 2 forintra 
csökkent,22 nehezen hihető, hogy felha-
gyott volna a kalmárkodással. Éppen el-
lenkezőleg arra lehet következtetni, hogy 
jól sáfárkodott, háza mellé szántót és sző-
lőt is szerzett, mert 1633-1636 között ga-
bonája — búzája, árpája és zabja — ter-
mett, illetve 10 akónál több bora után is 
fizetett. Felesége ugyancsak az „áros em-
berek" vagy a „kufárnék" közül került ki, 
1634-ben a kettejük kereskedését terhelő 
adót 28 forintban állapították meg.23 

Nagy Márton 1612-ben még házrész-
szel sem rendelkezett,24 1622-ben, a köz-
tiszteletben álló és nagy vagyonú keres-
kedő, ,JPaxy" — azaz Paksi — János,25 

egyik házában lakott s „a quaestura" 
címén 15 forintot fizetett,26 ugyanekkor 
szállásadójára 200 forintot vetettek ki ke-
reskedelmi tevékenysége után.27 Nagy 
Márton persze nem volt teljesen vagyon-
talan, zabja és bora után együttesen 3 
forint 20 dénár köztartozás terhelte, a-
dójának szerkezete azonban egyértelmű-
en a kereskedelmi tevékenységet dombo-
rítja ki. Amennyiben Nagy Márton azonos 
az 1634-ben már háztulajdonosként ösz-
szeírt „Martinus Nagy, alias Szeöcz"-e 1, 
aki „ab artificio et quaestura" 4 forintot 
fizetett, akkor búza- és zabtermesztése, 
valamint 50 akós bortermése láttán28 arra 
következtethetünk, hogy több irányú gaz-
dasági tevékenységén belül egyre inkább 
a mezőgazdasági lett a jelentősebb. Fo-
galmazhatnánk úgy is, hogy idősödve fo-

kozatosan visszavonult a jövedelmező, de 
egyben kockázatos kereskedelmi tevé-
kenységtől, s részben a kézműipar, rész-
ben pedig a földművelés nyújtott számára 
megélhetést. A hipotetikus elemeket ki-
kapcsolva bízvást állíthatjuk, hogy a ke-
reskedőtársak egyike sem került az adó-
sok börtönébe, annak ellenére nem, hogy 
a debreceni tőzsérek követelte tallérösz-
szeg nyilvánvalóan meghaladta kettejük 
ingatlanainak együttes forgalmi érté-
két.29 Akkor, amikor a cívisváros főbírája 
és az oppidum tanácsa levelet írt Nagy-
szombatba, már csak néhány hónap volt 
hátra a jó pénz kibocsátásáig. A pénzron-
tás megszűnését követően még hosszú hó-
napok teltek el a monetáris zavarok o-
kozta vihar elültéig, de előbb-utóbb sor 
került az adósságok rendezésére. így De-
meter János és Nagy Márton szintén ren-
dezhette tartozását, erre nemcsak az a-
dókönyvekből következtethetünk, hanem 
onnan is, hogy a fennmaradt források sze-
rint sem a nagyságos fejedelem, sem Deb-
recen magisztrátusa nem protestált többé 
Csikay Mihály és Tóth Mátyás ügyében 
a Pozsony megyei szabad királyi város 
elöljáróságánál. 

Nagyszombat marhakereskedelem-
ben betöltött szerepe idővel csökkent, a 
tőzsérek közül egyre többen Győrön30 ke-
resztül tereitették jószágaikat nyugat 
felé, de azért a ,^Mátyus földjén" áthaladó 
útról sem maradtak el végleg a tiszántúli 
göbölyök és tinók. Az igencsak töredékes 
1632. évi szempci harmincadjegyzék31 

szerint Balasy [Balási] Péter, Nagy Bol-
dizsár, Nagy Lőrinc és Szilágyi Imre deb-
receni tőzsérek szarvasmarháit32 továb-
bították a nagyszombati és a pozsonyi 
kereskedők. Debrecenből származó pana-
szos irat persze később is keletkezett, Fe-
kete István főbíró levele 1640 szeptem-
berében kelt abban a reményben, hogy 
Nagyszombatban „... Istenesen, keresztyé-



9 5 8 KISEBB CIKKEK 

ni módon..." igazítják el a „... conduis 
atyafi..." dolgát.33 

Bethlen Gábor és Debrecen elöljáró-
ságának azonos tárgyú, 1625. évi levele 
azt bizonyítja, hogy a katonai és gazdasági 
szempontból egyaránt kedvezőtlen esz-
tendőkben34 is akadtak vállalkozó szelle-
mű tőzsérek, akiket a zavaros pénzügyi 
viszonyok sem riasztottak vissza attól, 
hogy „igaz hivataljokat" folytassák, s a 
kivitelünkben meghatározó szerepet be-
töltő marhakereskedelemben keressék 
hasznukat. Az áruforgalomban való aktív 
részvételükkel nemcsak saját nyereségü-
ket, hanem a vámok és az illetékek révén 
a kincstárat is gyarapították, helyi köz-
terheik lerovásával pedig hozzájárultak 
ahhoz, hogy a cívisváros elviselhette a há-
romfelé adózás időnként nyomasztóan sú-
lyos terhét.35 

FÜGGELÉK 

Bethlen Gábor levele Nagyszombat 
elöljáróságához 

Gabriel Dei gratia Sacri Romam Im-
perii et Transilvaniae Princeps, partium 
regni Hungáriáé Dominus, Siculorum 
Comes, ас Opoliae Ratiboriaeque Dux etc. 

Prudentes ас Circumspecti Nobis 
grati. Debrecenben lakozó híveink, Tóth 
Mátyás és Csikay Mihály adák értésünkre 
könyörgések által, hogy az elmúlt eszten-
dőben bizonyos számú ökröket hajtván 
oda fel eladni, várastokban lakozó Nagy 
Márton és Demeter János nevű emberek 
megvevén tőlök, az árát akkor—úgymint 
ezerháromszáz negyedfél tallért — meg 
nem adhatták volna, hanem a megneve-
zett summáról adóslevelet adván pecsét 
alatt nekik, az elmúlt Szent Mihály napját 

praefigálván az megelégítésre és fizetésre, 
melyre képest ez exponensek a megne-
vezett napra fele menvén sok instantia-
jokra is meg nem elégíttettek, sem ma-
gatok nem contentáltattátok volna mind 
ez ideig is nyilvánvaló károkra és fogyat-
kozásokra, nem akarván azért híveink 
közül senkit is igazságában megfogyat-
koztatni, intünk benneteket, hogy ez felül 
megírt ezerháromszáz negyedfél tallért 
Nagy Mártonnal és Demeter Jánossal ez 
exponenseknek űgymint Tóth Mátyásnak 
és Csikay Mihálynak mindjárását mega-
dassátok, mert ha meg nem adatjátok, 
bizonyosak legyetek abban, hogy ott való 
embert arestaltatunk érette mind addég, 
miglen az ezerháromszáz negyedfél tal-
lért plenarie meg nem adatjátok az meg-
nevezett híveinknek. 

Datum in Civitate nostra Alba Julia die 
12 May Anno 1625. 

Gabriel mfanu] pfropria] 
Kívül: Prudentibus ac Circumspectis Ju-
dici primario caeterisque Juratis Civibus 
Liberae Regiaeque Civitatis Tirnaviensis 
Nobis gratis. 
Alatta: Bethlen ismert, jó állapotban meg-
maradt papírfelzetes nagypecsétje. 

Tolnai Literati Imre, 
debreceni főbíró levele Nagyszombat 

elöljáróságához 

Nobilis Amplissimi et Consultissimi 
Domini omni nobis observandissimi co-
lendini, Salutem et officii nostri paratis-
simam gratissimamque commendatio-
nem. 

Az Úristen kegyelmeteket jó egész-
séggel és minden szent áldásival boldo-
gítsa, áldja meg. 
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Ez levelünk exhibeáló városunkbeli 
jámbor atyafi, Csikay Mihály nevű, bö-
csületes uraink előnkbe jővén jelenté ilyen 
dolgait. Miképpen anno 1624 proxime 
praeterito circa festum S. Michaelis Arch-
angeli igaz hivatalját követvén más tár-
sával együtt hajta volna bizonyos számú 
ökröket oda fel eladni, kiket mikor az 
Jatóra beállott volna, szerencsétlenség ta-
lálván szegény atyánkfiára, találta volt 
az kegyelmetek városában lakó két jó em-
bereknek, Nagy Mártonnak és Demeter 
Jánosnak három hétig való hitelbe eladni, 
az baromnak az ára tött No. 925 tallért. 
Mely summa pénzt nemhogy a praefixus 
terminusra megfizették volna neki, de sőt 
imide-amoda mutogatván, sok utána való 
járással és költséggel, fél esztendőnél töb-
big fárasztották felette való nagy kárára, 
úgy annyira, hogy kényszeréttetett legyen 
más után is, úgymint törvény szerint hoz-
zájuk nyúlni, és kegyelmetek böcsületes 
széki elejbe őket provocálni. Az kiknek 
nyilvánvaló adósságok kegyelmetek előtt 
is constálván sok frivola exceptiojok min-
dazáltal az kegyelmetek törvényének ususa 
szerint sok napokra és hetekre praefigált 
terminusokat is megvárván és így is sem-
mit sem efficiálhatván, megfogyatkozván 
kényszeríttetett nyavalyás csak üresen is 
cum solemni protestatione haza fáradni. 
Mivel periig böcsületes uraink szegény a-
tyánkfiai ilyen nagy károkat nem szenved-
hetvén, kényszeríttetének ismét újonnan 
megmondott adósságoknak recuperálására 
felmenni, kérének azon, hogy mellettek való 
írásunkkal kegyelmetek böcsületes tekin-
teti előtt való instálásunkkal is őket segí-
tenénk azokkal a debitorokkal őket con-
tentáltatni; méltó kéréseket értvén, az 
mely kegyelmetek előtt is constál. Et com-
muni aequitas postulet uniquique, quod 
suum redditum nem fogyatkozhattunk meg 
ebben nekik. Minek okáért obnexe kéljük 
kegyelmeteket, hogy kegyelmetek méltósá-

gos tiszti szerint az debitorokat carceál-
ván tovább való sok halogatás nélkül, 
mint ilyen liquidum debitumról, az mely-
ben nulla fraus neque dolus adigálja őket 
az adósságnak deponálására Peccatum 
enim non dimittitur nisi restituatur abla-
tum. Ex parte nostri simili occurante oc-
casione miért szolgálatunknak mindeko-
ron való kész voltával kegyelmeteket i-
gyekezünk gratificalni. Easdem nobis 
Amplissimi Consultissimi Dominationis 
Vestras valere felicitur quam dividissime 
exoptamus. 

Date Debrecino, 25 die mensis Julii 
Anno 1625. 

Nobis Amplissimi Consultissimi Do-
minationibus Vestris ad serviendum pa-
ratissimi. 

Emericus Literátus Tholnensis judex 
Primarius, ceterisque jurati Civitatis Deb-
reczen 

Kívül: Nobilibus Amplissimis et Consul-
tissimis Dominis Domino Consule, nec 
non Dominis Juratis Assesoribus Liberae 
Regiaeque Civitatis Timaviensis, etc. Do-
minis nobis semper observandissimis. 

Alatta: Debrecen papírfelzetes pecsétje, 
(38 mm, körirata: SIGILLVM OPPIDI 
DEBRECZEN. (sic!) 

Más kézzel: 1625. die 11. Augusti exhibitae 
Domino Judici. 

Megjegyzés: technikai okokból a leveleket 
— fájó szívvel — nem betűhíven közlöm, 
de törekedtem a vélt hangalak megőrzé-
sére. 

JEGYZETEK 

* Itt kívánok köszönetet mondani Gecsényi 
Lajos barátomnak, aki vállalta a levelek összeol-
vasásának fárasztó munkáját, s a kézirattal kap-
csolatos kritikai észrevételeit is megtette. 
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1 Nagyszombat szabad királyi város levéltára. 
Tanácsi iratok, missiles: 1625. máj. 12. Státny ok-
resny archív v Trnave. MG. Trnava, missiles. To-
vábbiakban: Nagyszombat v. lt. Bethlen Gábor 
nagyszombati tárgyú leveleiből úttörő közlésnek 
tekinthető néhány múlt századi publikáció: Knauz 
Nándor: Bethlen Gábor levelei Nagy-Szombat vá-
rosához, 1620-1624. Delejtü III., 1860. 156., 220., 
245. 

2 A 16. század közepén bizonyíthatóan eljártak 
Debrecenbe a nagyszombati kereskedők. Irsaszegi 
Máté 1564. szeptember 6-án Debrecenben keltezte 
levelét, (Nagyszombat v. lt., missiles). Ebben az 
esztendőben a cívisvárosban többször is hiába vár-
tak rá, mint felperesre. Komoróczy György - P 
Szalai Emőke: Debrecen város magistrátusának 
jegyzőkönyvei 1564/65. Szerk.: Szendrey István. 
A Hajdú-Bihar megyei Levéltár forráskiadványai 
10. Debrecen 1985. 25., 27-30., 34. E szépen gya-
rapodó — újabban Rácz István szerkesztésében 
megjelenő — sorozat köteteinek számos adata bi-
zonyítja, hogy több nagyszombati kalmár fordult 
meg a tiszántúli oppidumban. Irsaszegi — eseten-
ként Irsaszeghy — Máté helyi illetőségéhez nem 
férhet kétség, 1556-ban tagja volt a nagyszombati 
kalmár céhnek. Pettkó Béla: A nagyszombati kal-
már czéh szabályai 1547 és 1604-ből és régi jegy-
zőkönyve 1556-1651-ből. Történelmi Tár 1883. 
175. Kisebb mezővárosok kalmárai ugyancsak 
kapcsolatban álltak neves nagyszombati kereske-
dőkkel. Szakály Ferenc: Balázs deák gyöngyösi ke-
reskedő üzleti könyve. Adalékok a hódoltsági te-
rület kereskedelmi kapcsolatainak történetéhez a 
XVI. század végén. Agrártörténeti Szemle 1972. 
363-367. 

3 Nagyszombat v. lt., missiles: 1625. júli. 25. 
4 A kézírás arra enged következtetni, hogy 

Debrecen főbírája nem írta alá a levelet. A mező-
város pecsétje így nyilván nagyobb beccsel bírt. 

5 Érsekújváron keresztül korábban is több 
debreceni tőzsér hajtott fel jószágot: Kocsis Gyula: 
Az érsekújvári hídvámjegyzék (Adatok a 16. szá-
zad végi élőállat kivitelről). Bács-Kiskun megye 
múltjából XII. Szerk.: Iványosi-Szabó Tibor. Kecs-
kemét, 1993. 287-359., ezen belül 297-299. Jató 
pusztán — „in campo Ja tho" — állítólag bel- és 
/гй/fbldi kereskedők is várták a hajtókat. ld. Takáts 
Sándor: Marhakereskedésünk szabályozása 1605-
ben. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 1897. 
194-195. A debreceni tőzsérek tizenötéves háború 
alatti hajtására ld. Bársony István: A város keres-
kedelme 1693-ig. in: Debrecen története 1693-ig. 
Debrecen története 1. kötet. Szerk.: Szendrey Ist-
ván. Debrecen 1984. 364-365. Továbbiakban: Deb-
recen története 1693-ig. Érsekújvár közelében 3 
Jató pusztát írtak össze 1663 után. Közülük kettő 
— Alsó- és Felsőjató — a Szered és Galgóc felé 

vezető ú t mentén feküdt, feltehetően velük azo-
nosítható a debreceniek levelében említett hajtási 
pont. Blaskovics József: Az újvári ejálet török a-
dósszeírásai. Pozsony 1993. 79. et passim. A Deb-
receni kereskedők kapcsolatai természetesen a ti-
zenötéves háború alatt sem korlátozódtak az Ér-
sekújvár - Pozsony - Nagyszombat - Galgóc négy-
szögre, bizonyított közvetlen összeköttetésük az 
osztrák fővárossal is: Gecsényi Lajos: Bécs és Ma-
gyarország kereskedelmi kapcsolatainak történe-
téhez a 16-17. század fordulóján. Századok 1993. 
469-484. 

6 A 3 heti fizetési haladék — az eladók, illetve 
fizetési kötelezettség a vevők részéről — vissza-
térő eleme a marhakereskedelemmel kapcsolatos 
leveleknek. 

7 A „...tallért négy forintban... elveszem, extra 
vas tallér. " - olvasható egy pozsonyi polgár Boka 
János nagyszombati szenátornak írott levelében. 
Nagyszombat v. It. missiles, 1623. jún. 11. A térség 
pénzérték-viszonyaira Id. Stefan Kazimír: Vyvoj re-
álnej hodnoty drobnych striebornych mincí na Slo-
vensku v rokoch 1526-1711. Numismaticky sborník 
Vin. Praha (1964). 171-216. A Közép-Európa nagy 
részét sújtó pénzrontásra: Fritz Redlich: Die deut-
sche Inflation des frühen 17. Jahrhunderts in der 
zeitgenössischen Literatur: Die Kipper und Wipper. 
Köln - Wien, 1972.; Herbert Rittmann: Deutsche 
Geldgeschichte 1484-1914. München 1975. Huszár 
Lajos: Habsburg-házi királyok pénzei 1526-1657. 
Budapest 1975. Huszár Lajos: Az Erdélyi Fejede-
lemség pénzverése. Sajtó alá rendezte Rádóczy 
Gyula. Budapest 1995. 14-16. Elválaszthatatlan e 
pénzrontástól az 1620-as évek árszabályozása, vö.: 
Buza János: A XVII. századi limitációs törvénycik-
kek monetáris háttere, ill.: Fodor László: Az erdélyi 
árszabályzatok.; mindkettőre Id.: VIII. Kézművesi-
partörténeti Szimpózium Veszprém 1992. novem-
ber 9-11. Szerk.: Nagybákay Péter. Veszprém 1993. 
9-18., ill. 19-28. 

8 Természetesen Nagyszombatban is akadtak 
ilyenek, s időnként több nyomot hagytak maguk 
után a tisztességes többségnél., vö.: Buza János -
Alzbeta Holosová: Egy kecskeméti cívis nagyszom-
bati évei (1639-1660). Századok 1990. 109-125. 

9 Zimányi Vera: Bethlen Gábor fejedelem gaz-
daságpolitikája. Századok 1981. 703-713. Imreh 
István: A fejedelmi gazdálkodás Bethlen Gábor 
idejében. Erdélyi Tudományos Füzetek 211. Az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. Kolozsvár 
1992. A fejedelem biográfiáinak legfrissebbje: 
Csetri Elek: Bethlen Gábor életútja. Kriterieon, 
Bukarest 1992. 

10 Bethlen Gábor válaszlevele Recsep kajme-
kámnak. Fogaras, 1628. márc. 22. Szilády Aron -
Szilágyi Sándor: Török-magyarkori állam-ok-
mánytár II. Pest 1869. 49.; vö.: Lipták János: A 
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portai adó története az Erdélyi Fejedelemségben, 
(hely és év nélkül, Késmárk 1912.) 12. Részletét 
magam is idéztem: Buza János: A tallér és az 
aranyforint árfolyama, valamint szerepe a pénz-
forgalomban Magyarország török uralom alatti te-
rületén a XVII. században. Történelmi Szemle 
1977. 101. 

11 Szendrey István: Debrecen, a mezőváros. 
140-143. in: Debrecen története 1693-ig. (vö.: 5. 
jegyzet.) Nagy László: Debrecen a nagyhatalmak 
ütközőpontján. 328-332. in: Debrecen története 
1693-ig. (vö.: 5 jegyzet). 

12 Benda Kálmán (főszerk.): Magyarország tör-
téneti kronológiája II. 1526-1848. Szerk.: Péter 
Katalin - Somogyi É v a Budapest 1982. 448-457. 
Nagy László: Bethlen Gábor a független Magyar-
o r szágé r t . Budapes t 1969. 257-258. Makkai 
László: Az ellenreformáció és a harmincéves há-
ború. Az erdélyi fejedelmek Habsburg-ellenes küz-
delmei (1608-1648). in: Magyarország története 
1526-1686. Szerk.: R. Várkonyi Ágnes. Budapest 
1985. 812-841. 

13 Martonffalvay Ferenc „magyar aprópénzt" 
követelt a boraiért 1621. júni. 8-án írott levelében; 
Besztercebánya tanácsa 1624. febr. 13-án „in bona 
Hungarica currenti moneta..." reklamált 198 fo-
rintot.; Apponyi Balázs 1624. ápr. 14-én azt a „...jó 
magyar pénzt...említette, amelynek korábban... 
nagy szüki vala...".; Sothi János lévai alkapitány 
egy „...szegény asszonyállat... " 100 forintjáért írt 
levelet 1625. aug. 12-én., Leöwey György „...jó 
pénzül... " követelt 58 forint 25 dénárnyi adóssá-
got Verbóról 1625. aug. 7-én. Nagyszombat v. lt. 
missiles. (A példák száma szaporítható lenne.) 

14 Szendrey I.: Debrecen, a mezőváros, in. Deb-
recen története 1693-ig. (vö.: 5. jegyzet.) 274. 

15 Ua.: 292. 
Ua.: 282. 

17 Ua.: 193. 
18 Nagyszombat sz. kir. város levéltára. Tanácsi 

iratok, adókönyvek. Contributionalis. MG. Trna-
va. Danové knihy. Státny okresny archív v Trna-
ve. IIIb/55.1612. f. 59/v. Továbbiakban: Nagyszom-
bat v. lt. Contrib.; Nagyszombat jő állagú adóköny-
veinek egy részéről mikrofilmmásolatot készítte-
tett Granasztói György az 1529-1656 közötti idő-
szakból. E felvételek megkönnyítik a budapesti 
tájékozódást, de természetesen nem elégségesek 
az identifikációhoz. Magyar Országos Levéltár 
filmtára, С 852., 853. sz. tekercs. Nagyszombat 
adókönyveire és társadalomtörténeti hasznosítá-
sukra Id.: Stefan Kazimír: Vyvoj ekonomicko-so-
ciálnej struktúry mesta Trnavy v poslednej tretine 
16. storocia a v 17. storocí. Historicky casopis 
1970. 47-90., ill. Stefan Kazimír: Nagyszombat 
szociális- gazdasági struktúrája a késői feudaliz-
mus korában. Világtörténet 26. (1976). 69-111. 

19 Nagyszombat topográfiájára ld.: Mária Bottún-
liová: Adalékok a 16. századi Nagyszombat helyraj-
zához. Történelmi szemle 1981. 262-267. 

20 Nagyszombat v. lt. Contrib. IIIb/58. 1622. f. 
35/v. - f. 36. 

21 1612-ben 13 kereskedő fizetett 10-20 forintig 
terjedő adót kereskedelmi tevékenysége után, 11 
kalmár pedig 20 forintnál magasabb összeggel a-
dózott. 1634-ben e két kategóriába összesen 32 
kereskedő sorolható. Kazimír: Nagyszombat(vö.: 
18. jegyzet) 94-95. Megjegyzendő, hogy az adó-
kulcs változásával is kell számolnunk, de a keres-
kedelmi tevékenység esetén erre nézve nincs 
olyan biztos fogódzó, mint a termesztett gabona 
kepéje, illetve a megtermett bor akója után. 

22 Nagyszombat v. lt. Contrib. IIIb/64. 1633/34. 
f. 38/v., IIIb/65. f. 74/v. - f. 75. 

23 „A quaestura sua et uxoris f . 28." Contrib. 
IIIb/65. 1634/35. f. 75. 

24 Contrib. IIIb/55. 1612. f. 27/v. 
2 5 Nagyszombat elöljárósága a városban élő 

mindhárom nemzetiségből gyámokat rendelt ki. 
„az magyar natióból Paxi Jánost, német natióból 
Partinger Boldizsárt, az tót natióból Slegell Giör-
giöt árvák atyáinak." 1625. ápr. 7. Kolosvári Sán-
dor - Óvári Kelemen: A magyar törvényhatóságok 
jogszabályainak gyűjteménye. Budapest 1897. 
IV/2. 342. A Paxi-család — amíg arra mód nyílott 
— a nagyszombati „Helvetica Ecclesia" támoga-
tója volt; vö.: Paxi Zsófia asszony végrendelete, 
1678. szept. 21. Nagyszombat v. lt. Testamenta 
3-5-39. N. 204. 

26 Contrib. IIIb/58. 1622. f. 51/v. 
27 Contrib. IIIb/58. 1622. f. 7N. (Az átlagos vá-

rosi ház kétszeresével felérő háza után 12 forintot, 
63 kepe búzája után 3 forint 17 dénárt, 196 akó 
bora után 9 forint 80 dénárt, kereskedelemből 
származó haszna után pedig 200 forintot vetettek 
ki rá.) 

2 8 Contrib. IIIb/65. 1634. 
29 Nagyszombat ingatlanforgalma még feldol-

gozatlan, s a teljes kép megrajzolására nem is lesz 
lehetőség. A hipotézishez támpontul szolgált Bor-
nemissza Pál házának és tartozékának becsérté-
ke, amely 1639-ben 700 forint volt. Nagyszombat 
v. lt. Relationes 1601-1800. 1. karton. 

3 0 Pozsonyiak is átjártak agyőri sokadalmakra, 
Pozsony és Nagyszombat főbírája az 1630-as évek 
közepén levelezésben állt a magas húsárak miatt., 
vö.: Buza János: Török kori állattartásunk a „vad-
szám"és adózás tükrében. Századok 1984. 27-28. 
Gecsényi Lajos: Die Rolle der Stadt Győr (Raab) 
im Ost-West-Rinderhandel im 16./17. Jhdt. in: Bur-
genland in seiner pannonischen Umwelt. Festgabe 
fúr August Ernst. Eisenstadt 1984. S. 84-93. 

31 Nagyszombat v. lt. Contrib. IIIb/63. Téves 
besorolású, töredékes anyag. Címe: Anno 1632. 
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Proventus Tricesimae Szempcziensis Angariae 
quartae.; terjedelme 6 oldal csupán. 

32 Hasonló családnevű adózók 1599-ben és 
1601-ben is voltak Debrecenben. Szendrey: i.m. 
271-294. (vö.: 5. jegyzet.) 

33 E forrásból sem a felhajtott jószág számára, 
sem az adósság mértékére nem derül fény, csupán 
a panaszos neve ismert: „Szabó, alias Bagiczi 

Mihály." Nagyszombat v. lt. missiles. 1640. 
szept. 2. 

34 Források hiányában korábban nem lehetett 
dokumentálni az 1618-1625 közötti áruforgalmat, 
így a marhahajtást sem., vö.: Nagy László: Deb-
recen a nagyhatalmak ütközőpontján. 329. in.: 
Debrecen története 1693-ig. (vö. 5. jegyzet.) 

35 Szendrey: i.m. 141-158. (vö.: 5. jegyzet.) 



TÖRTÉNETI IRODALOM 

Kertész István 

AZ ÓKORI OLÜMPIAI JÁTÉKOK TÖRTÉNETE 
Nemzet i Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. 172 o. 

A tudós szerző „az évszázados magyar és nemzetközi olimpiai mozgalom előtt" kíván tisz-
telegni könyvével. A munka különben is időszerű volt, hiszen Mező Ferenc műve óta (Az olympiai 
játékok története. Budapest 1929. 1978) nem jelent meg magyar szerző tollából tudományos igényű 
és jellegű monográfia az antik olümpiai játékok történetéről. Kertész az ókori görög történelem 
átfogó ismeretében, az egykorú görög források eredetiben való felhasználásával, a vonatkozó szak-
irodalom naprakész követésével számos korábbi részlettanulmánya után az alkalomhoz valóban 
méltó áttekintést ad az olvasók kezébe. A világos fogalmazásban, lebilincselő stílusban megírt mú 
nemcsak az egyetemi hallgatók, az ókori sportélet iránt érdeklődő olvasók, hanem a szakemberek 
számára is sok tanulsággal szolgál. Külön is kiemelést érdemel az, hogy K. az átlagolvasók számára 
nem ismert antik fogalmaknak tömör, szabatos meghatározását, magyarázatát adja. Fokozza fejte-
getéseinek követhetőségét a kötetben található nagyszámú rajz, amelyek zömmel antik görög vá-
zaképek ábrázolásait követik, s egy-egy sportjelenetet, mozzanatot mutatnak be. Ezeket K. tömören 
meg is magyarázza. Igen hasznos egyes mozgássorozatok ily módon való rekonstruálása, így a 
pentatlon két számának, a diszkoszvetésnek, illetőleg a távolugrásnak a bemutatása. 

A görög sportélet és az olümpiai versenyek bemutatását a politikai és vallási élet, a vezető 
poliszok, Athén és Spárta eszményeinek ismertetése alapozza meg. - A részleteket illetően a mükénéi 
államok fokozatos hanyatlásán kívül említeni lehetne az ún. „tengeri népek" pusztító támadásait; 
az athéni türannisz - demokrácia hatalomváltás menetét árnyalják Szolón reformjai. A Panathenaia 
győzteseinek jutalmazása nemcsak korcsoportok, hanem versenyszámok szerint is részben külön-
böző volt. - Helyes viszont a drámaíró Szophoklész és Euripidész sportsikereinek megemlítése: 
alkalmasint a filozófus Platón is szót érdemelt volna. Igaz, hogy Apollón volt talán a legigazibb 
görög istenség, legalább is mitikus alakjának végső kiforrottságában, azonban még az Iliász is 
árulkodik az anatóliai eredetű isten sötét vonásairól. Kitűnő annak a magyarázata, hogy 480-ban, 
a perzsa dúlás közepette is megrendezték az olümpiát! Helyes az egyiptomi és a görög sport más-
ságának a kifejtése, nemkülönben a négyesfogatok versenyei fellendülése társadalmi hátterének 
megvilágítása, s általában a vitatott kérdések objektív kezelése, mint pl. a pentatlon-győzelem, a 
súlyemelés problematikája. 

Az olümpiai ásatások és eredményeik című (9.) fejezet a könyv egyik leginstruktívabb része, 
amit a szakember is tanulsággal és köszönettel olvashat. Az olümpiai sportágaknak, versenyszá-
moknak a kutatás mai szintjén való ismertetéséért (10.) a leendő és a gyakorló testnevelő tanárok 
egyaránt hálás olvasói lesznek. A sok érdekes, elgondolkodtató részletkérdés közül csak egyet 
említenék: a Philosztratosz említette „összetartó, magas váll" alkalmasint nem az ún. csuklyás 
izomra vonatkozik?! 

Az olümpiai versenyek programjával kapcsolatban (11.) egyetlen probléma merül fel: a 2. 
nap műsora nem túl zsúfolt: lovasversenyek, pentatlon, nehézatlétikai küzdelmek -?! 

Az olümpiai játékok egyes korszakainak jellemzésével, a klasszikus virágkort (12.), a hellé-
nizmus korát (12.) illetően maradéktalanul egyet lehet érteni. Ám a római kornak (14.) merőben 
hanyatlásként való minősítése egyoldalúnak tűnik: a hellénizált keleti területeken egy sor új ver-
senyjáték létesült; a specializálódás feltétlenül teljesítménynövelést is eredményezett, fokozta a 
látványosságot, látogatottságot; több római császár, pl. az Antoninusok, s talán meglepően hat, de 
elsősorban a „filozófus" Marcus Aurelius felkarolta, anyagilag és erkölcsileg is támogatta a ver-
senyjátékok rendezését, győzteseit... 

A maratoni futás problémáját tárgyalva K. korábbi kutatásainak nemzetközileg is elismert 
eredményeit összegezi; a feltételezett súlyemelő versenyek bírálatával viszont több ú j szempontot, 
megfigyelést fogalmaz meg. 
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Az olümpiai játékok sztadionfutó győzteseinek örvendetes módon közölt listája (16.) önma-
gában is impozáns: Sex. Iulius Africanusnak Euszebiosznál fenntar tot t jegyzéke a kezdetektől koráig 
megtar tot t 249 (!) olümpia vonatkozó adatai t közli: ez a kerek évezredet átfogó lista, amely az 
ókorban egyedülálló, még a római consulok jegyzéke sem terjed ki ilyen hatalmas időszakra. S a 
versenyeknek Africanus korával még nem volt vége: egy a közelmúltban felfedezett olümpiai felirat 
tanúsága szerint a játékokat még 395-ben is megtartották, a 290. alkalommal... 

A kötetet egy a vonatkozó antik források és a modern feldolgozások válogatott irodalomjegy-
zéke zárja le. 

Maróti Egon 

Harald Zimmermann 

S I E B E N B Ü R G E N U N D S E I N E H O S P I T E S T H E U T O N I C I 
Vorträge und Forschungen zur südostdeutschen Geschichte. 

Festgabe zum 70. Geburtstag. Im Auftrag des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landes-
kunde hg. von Konrad Gündisch. /Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens Bd. 20./ 

B ü h l a u Verlag. Köln-Weimar-Wien, 1996. 357 o. 
ERDÉLY É S N É M E T T E L E P E S E I 

Előadások és tanulmányok a délkeleti német történelemről 

A jeles kiadó kötete Harald Zimmermann 1962 és 1996 közötti tanulmányaiból, cikkeiből 
nyújt válogatást. Az alkalom páratlan: a kiadó a tudóst 70. születésnapja alkalmából köszönti e 
kötettel, miként azt 60. s 65. születésnapjakor /Sigmaringen 1986 s 1991/ is megtette a tudományos 
világ. Harald Zimmermannt pályafutása során mindenekelőtt két témakör foglalkoztatja: az egy-
háztörténet, főleg a 10-12. századi pápaság s császárság története, valamint Erdély, főleg az erdélyi 
szászok középkori históriája. Előbbi érdeklődéséről a „Paps turkunden" /896-1046/, vagy a Canos-
sa-járásról szóló kötetek, Thomas Ebendorfer művének kiadásai tanúsítják, az utóbbit számos, 
éppen jelen kötetben olvasható írása bizonyítja. Személyében Erdély, a Német lovagrend iránti 
elhivatott kutatót érdeklődése révén egyúttal a hazai történetírás, hadtörténetírás tevékeny részesét 
is köszönthetjük. 

A magyarországi historiográfiához nemcsak az erdélyi téma, hanem erdélyi származása is 
köti, ősei ottani megtelepedése még a középkori idők homályába vész, szülei besztercei s brassói 
születésűek, ő azonban már 1926-ban Budapesten született. A család 1929-től már Bécsben él, ahol 
apja 1930-tól a „Verein der Siebenbürger Sachsen" t i tkára s ő maga is hamar bekapcsolódik az 
erdélyi társulatok munkájába. Nemcsak kutató, hanem kiváló tudományszervező, 1992-ig az „Ar-
beitskreis für Siebenbürgische Landeskunde" elnökségi tagja, majd alelnöke, 1994-től a „Sieben-
bürgen-Inst i tu t" elnöke, s mindemellett a „Zeitschrift fur Siebenbürgische Landeskunde" főszer-
kesztője. 

Erdélyi témájú írásait a kiadó négy témakörbe rendezte. A kötetet az „Altalános megjegyzések 
Erdély történetéhez" fejezet nyitja, két bevezető jellegű írással: Erdély az európai történelemben; 
Az erdélyi szászok 850 éve. A „Betelepedés és Erdély a középkorban" című fejezettel már a mű 
szakmai súlypontjához ju tunk el, a következő tanulmányok olvasásakor: Erőszakos jellegű volt-e a 
német Ostsiedlung?; Hospites Theutonici; A „Südostsiedlung" jogi kérdései; Erdélyi németek a 
magyar királyságban; A 12. század közepi német-magyar kapcsolatok és az erdélyi szászok behívása; 
Világtörténeti események 1241-ben; Zsigmond király és Erdély; Török elleni védekezés és az európai 
politika Zsigmond király idején. 

Az Erdélyről kibontakozó kép magától értetődően egyoldalú, de pontosan megfelel a címből 
következő olvasói várakozásoknak a vizsgálódások középpontjában a német telepesek, s azok utó-
dainak gazdasági, kulturális, egyházszervezői teljesítményei állnak. Az egyes írások közötti ismét-
lődések elkerülhetetlenek, hiszen a külföldi publikumnak szinte minden alkalommal általános, 
kiegészítő történeti, történeti földrajzi információkat is kellett nyújtani. Az írások két ponton 
já ru lnak hozzá újszerű okfejtéssel Erdéllyel, az erdélyi németséggel kapcsolatos ismereteinkhez: a 
betelepülés és a Német lovagrend meghonosítására tett kísérlet évszázadainak bemutatásakor, va-
lamint Erdélynek a Zsigmond kori törökellenes tervekben játszott szerepének a hangsúlyozásakor. 
Ezek az eredményei részben ismertek, s tekintettel első rangos megjelenési helyükre - pl. „Die 
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geistlichen Ritterorden Europas, 1980", jórészt át is kerültek a hazai történeti köztudatba. A 
hangsúly mindvégig arra tevődik, hogy miként őrizte meg német öntudatát az anyaországtól oly 
távol került kisebbség, „die entfernsten Söhne der Mutter Germania". E megközelítés a német 
olvasók számára magától értetődő, egy hazai könyvben nyilván másként kerülnének bemuta tásra 
az együttélésből fakadó konfliktusok, súrlódások. így némiképpen egyoldalú a II. András korabeli 
Gertrúd-merénylet társadalmi hát terének tárgyalása, amit a hagyományos magyar vendégszeretet 
árnyoldalaként aposztrofál. Általában arra nem kapunk választ, de legalábbis nem elég részletesen, 
hogy a középkori magyar királyságban, majd Erdélyi fejedelemségben a jogi, pénzügyi igazgatás 
mindennapjaiban miként működött az erdélyi szászok kiváltságolt közössége. Mitől volt más Er-
délyben németnek maradni, min t az ország más részein, vagy éppen Sziléziában vagy Csehország-
ban? Mi különböztette meg a németeket a középkori Magyarország többi betelepült népességétől? 
Amit a könyvben az erdélyiek együttélésről, majd a vallási tolerancia megvalósulásáról, még később 
az Osztrák-Magyar Monarchia nemzetiségi gyakorlatáról olvashatunk, ránk, magyarokra vonatko-
zóan talán még túl szép is és — egyes, kisszámú bíráló megjegyzésektől eltekintve — határozot tan 
hízelgő. A szerző is érzi, hogy a németség évszázados erdélyi léte és közösségeik fennmaradása a 
magyar-német együttélést már önmagában is értékeli, amit még hangsúlyosabbá tesz a napjainkra 
bekövetkezett tragikus fordulat, a németek nagy tömegű elvándorlása. 

Az „Egyház és helytörténet" fejezet írásai magvát a Német lovagrenddel kapcsolatos ered-
ményeinek közzé tétele alkotja: A Kúria magyar-politikája és Konrad von Urach kardinális; A 
Lovagrend jelentősége a középkori délkelet-európai történelemben; A Lovagrend Erdélyben; A Lo-
vagrend Erdély és Gundelsheim am Neckar között; Honterus humanizmusa; Az erdélyi tolerancia. 
A kötetet záró „Historiográfia és personalia" fejezetben az erdélyi történetírás történetével kap-
csolatos beszédek, előadások kaptak helyet: A „Vérein fúr Siebenbürgische Landeskunde" történe-
téről; Híres bécsi szászok; az 1994. évi erdélyi-szász kultúrdíj átvételekor, valamint annak Gustav 
Gündischnak való átadásakor mondott beszédei. 

Az írások közös jellemzője a világos szerkezet, jól követhető gondolatmenet, tagolás, az 
élvezetes stílus, s nem utolsósorban a pontos forráshasználat, a személy és helynevek biztos, szükség 
szerint több nyelvű ismerete. Ennek hátterében a szerző kivételes adottságain túl az áll, hogy 
azokat először legtöbbször ünnepi üléseken, konferenciákon adta elő, s utólag látta el őket tudo-
mányos apparátussal. A kötet így egyszerre nyeresége a művelt nagyközönségnek s a szűkebb 
szakmai köröknek, s figyelmeztető a hazai könyvkiadás számára is, amely a háromkötetes „Erdély-
tör ténete" óta vajmi kevés figyelmet szentel Erdély középkori népei történetének. A kötetet a szerző 
életmű-bibliográfiája zárja. 

Veszprémy László 

Engel Pál 

MAGYARORSZÁG VILÁGI ARCHONTOLÓGIÁJA 1301-1457 I-II. 
História-MTA Történe t tudományi Intézete , Budapest , 1996. 565 +266 o. 

(História Könyvtár. Kronológiák, Adattárak 5.) 

Az utóbbi évtizedek magyar középkorkutatásának leghasznosabb kézikönyvét állította össze 
Engel Pál - több, mint két évtized munkájának gyümölcseként. A kéziratként többek számára már 
évek óta használatban levő Archontológia hosszas kiadói munkálatok u tán végre „rendes" könyv-
ként is megjelent, és ezzel a magyar medievisztika új „fogalommal" gyarapodott. Ki tagadná, hogy 
egy forráskiadvány, vagy egy forrásokra építő adattár, segéd-, vagy kézikönyv sokkal hasznosabb a 
szakmának - és ezáltal sokkal tartósabb is - mint egy akármilyen jól megírt monográfia, amely 
esetleg néhány évtized múl tán elavulttá válik. 

Természetesen Engel adat tára is korrekcióra, kiegészítésre szorul majd a későbbiekben, a 
munka a szerző által is bevallottan nem teljes. Az oklevelek tanulmányozása közben ki-ki rábuk-
kanhat egy új, a kötetbe föl nem vett alispánra, esetleg módosíthatja néhány méltóságviselő hivatali 
idejének kezdetét vagy végét. A munka közreadásával azonban hiba lett volna tovább várni, a teljes 
levéltári anyag „bedolgozását" igényelni fölösleges kötekedésnek tűnne. Aki kicsit is ismeri a magyar 
középkor forrásadottságait és a korszakok eltérő feldolgozottságát, az tudja, hogy a 14., de főleg a 
15. századból a teljesség igénye csak nagyon szűk témában valósítható meg. Egy ilyen jellegű 
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adattárra szinte sosem mondhatnánk azt, hogy most már végérvényesen lezártnak tekinthető. A 
teljesség helyett a kötet legnagyobb erénye a pontosság. Célja, hogy „tiszta lapot" teremtsen, 
megbízható alapot nyújtson a korszak arcontológiai kutatásában és ne hurcoljon tovább több nem-
zedék által egymásra hagyományozódott hibás adatokat. Eredetileg a szerző csak a maga számára 
kezdte összegyűjteni a magyar középkor derekának „kormánylistáit", mert kutatásai során rá 
kellett döbbennie a magyar archontológiai, genealógiai irodalom szembeszökő hiányosságaira és 
megbízhatatlanságára. 

A problémával már Fügedi Erik szembekerült az 1960-as években, amikor a 15. századi 
magyar arisztokrácia mobilitásáról szóló könyvéhez gyűjtötte az adatokat. (A 14. század tisztség-
viselőit Fügedi és Engel szerint is a kor színvonalához és forrásismeretéhez mérten gondosan 
állította össze Wertner Mór a század elején, probléma inkább a 15. századdal volt.) Mivel Fügedi 
az arisztokráciát a méltóságviselő bárókkal azonosította, első lépésként az arcontológiai táblákat 
kellett összeállítania. Támaszkodhatott az Országos Levéltárban őrzött Liber Dignitariorum köte-
teire, amelyeket az 1810-es években a kamarai archívumban állítottak össze az addigi történeti 
irodalmat és levéltári forrásokat is figyelembe véve. Ez a munka azonban nem a mai értelemben 
vett középkori archontológia, hanem levéltári segédlet, mert egyrészt időhatárai a kezdetektől a 
19. századig nyúlnak, másrészt a tényleges (bárói) méltóságviselők mellett közli a nemzetségek és 
a régi pénzek és a régi eltűnt megyék lajstromát, valamint az alacsonyabb rangú királyi udvari 
tisztségviselőket is (lovászok, hírnökök stb.), amelyeknek a szolgálónépek tisztviselői között a he-
lyük. A magyar királyok és méltóságok „catalogus"-ának legértékesebb része a „világi" kötet. 
Érdemes megemlítenünk a méltóságokat, hogy összevethessük Engel rendszerével. A királyok fel-
sorolása után helyet kapott a nádor (királyi helytartó, nádori helytartó), az országbíró, a dalmát-
horvát-szlavón bán, az erdélyi vajda, a macsói és a Szörényi bán, a tárnokmester (királynéi és ifjabb 
királyi is), a királyi, királynéi lovászmester, a kamarás (1490-től), udvarmester, asztalnokmester, 
ajtónállómester, pohárnokmester, a 18. századi testőrkapitányok, a koronaőrök a 15. századtól, 
királyi és királynéi kancellárok, alkancellárok, a kápolnaispán, a személynök, a kincstartó, és a 
királyi jegyzők. A 24 megyére terjedő megyésispánok és alispánok listája még ízelítőt sem nyújt a 
megyei archontológiából. Csak egy példa: a soproni alispánok csak 1661-től szerepelnek. Az egyházi 
rész az újkori egyházigazgatási rendszerből kiindulva felsorolja az érsekeket, 18 püspöki szék 
betöltőit, a horvátországi és néhány dalmát püspökség mellett a görög r í tusúakat is és zárásképp 
a pannonhalmi főapátokat. A méltóságviselők genealógiai besorolása a 18. század tudományos 
szintjén és a hagyományokon alapult. 

Részben ennek, részben kiadott oklevelek alapján Hóman Bálint kísérelte meg először ösz-
szefúggő 14.-15. századi archontológia elkészítését a Magyar Történet köteteiben. Hóman adatait 
a mai napig széles körben használják, főleg miután reprintben is hozzáférhető lett. Maga az elgon-
dolás - mármint a belpolitikai eseménytörténet archontológiai megalapozottsága - új és igen hasznos 
volt, azonban ma már tudjuk, hogy megbízható alapkutatások hiányában a végeredménye lehangoló. 
„Különösen riasztó - de éppen ezért munkára is ösztönző - példaként hatot t rám annak idején 
Hóman Bálint Magyar Története, amelyben szemre impozáns, valójában azonban hézagos ismere-
tekre, téves és pontatlan adatokra épített és tökéletesen hibás képet kapott az olvasó az Anjou- és 
főleg a Zsigmond-kor politikai viszonyairól" - írja Engel a Bevezetőben. A két világháború közötti 
időszakban még Sebestyén Béla kezdte meg egy átfogó középkori magyar archontológia összeállí-
tását, elsősorban szintén főleg kiadott oklevelek felhasználásával. A kiadatlan források összegyűjtése 
és felhasználása csak nagyon kis mértékben sikerült neki, kritikai ellenőrzésüket sem végezte el, 
így kéziratos műve ma csonkán található szintén az Országos Levéltárban. Fügedi ezt a munká t 
választotta alapul, ennek adatait egészítette ki, illetőleg vizsgálta felül a 15. századra vonatkozóan. 
Az így összeállított „bárói méltóságviselők 1400-1499" listája számított elsőrendű archontológiai 
segédkönyvnek 1970-től. Mivel azonban néhány bárói méltóságot — kincstartó, székelyispán —• és 
az ispánságokat ez a lista sem tartalmazta, valamint éppen az irodalomból való átvételek és a 
Sebestyén ellenőrizetlen adataira való alapozottság miatt néhány hibát tovább görgetett, a megbíz-
ható és a tisztségeket illetően teljes archontológia továbbra is hiánycikk maradt . 

Engel kutatási célja a 14-15. századi politikatörténet tanulmányozása volt, ennek feltétele 
pedig, csakúgy, mint az arisztokrácia vizsgálatának, a tisztségviselők változásainak lehető legpon-
tosabb kimutatása: „A mű fő célja, hogy segédkönyvül szolgáljon a politikai tör ténet és a politikai 
elit tanulmányozásához." - tudjuk meg a Bevezetés első sorából. Engelre megtermékenyítően hatot t 
Fügedi könyve - az Archontológia Bevezetésében erről így ír: „inspiráló hatását ma sem tudom 
eléggé hangsúlyozni. (Mint alább kitűnik, e munka archontológiai függelékét vettem mintául az 
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adatközlés módszerében is.)" - az adatgyűjtés módszerében azonban szakított vele. Engel szerint 
ugyanis „minden történettudományi segédletnek csak kárára válik, ha a régebbi, még fogyatékos 
ismeretekkel készült adatgyűjtésekre próbál támaszkodni, s azokat mintegy kiegészíteni törekszik" 
(Századok 1984. 980.). Félkész munkák alapul vétele és toldozgatása helyett elölről kezdett mindent, 
adatait elsősorban az Országos Levéltár Diplomatikai Levéltárában és Diplomatikai Fényképgyűj-
teményében maga gyűjtötte és ellenőrizte. Jellemző, hogy a kötet előzményeit elbeszélő Bevezetés-
ben meg sem említi Sebestyén Béla munkáját , amelyet tudatosan nem használt. De Engel két 
kötete nemcsak ezért haladja meg elődeit. A szorosan vett archontológiai táblázatok mellett a 
munka tar talmaz többek között egy várlistát is várnagyokkal és várbirtokosokkal, valamint egy 
névmutatónak definiált genealógiai lexikont. De lássuk sorjában. 

A Tartalom és a Rövidítésjegyzék után következő 11 oldalas Bevezetést szó szerint idézhet-
nénk, mert lényegében maga egy tömör könyvismertetés. Első részében a korábbi munkák kriti-
kájáról, a feldolgozott levéltári egységekről és a munka időhatárainak megválasztásáról olvashatunk. 
A második rész a kötetek tartalmáról és felépítéséről, a harmadik pedig az adatközlés módjáról 
tájékoztat. 

Az első kötetből azt tudhat juk meg: egy bizonyos tisztséget egy bizonyos időpontban kik 
töltöttek be. A szerző hét fejezetbe csoportosította adatait és a végén a műhöz Függelék csatlakozik. 
Az első fejezet az ország báróit, azaz világi főméltóságait és helyetteseiket tartalmazza a következő 
sorrendben: nádor, országbíró, erdélyi vajda, szlavón bán, dalmát-horvát bán, macsói bán, Szörényi 
bán, bolgár bán, oroszországi vajda, tárnokmester, lovászmester, pohárnokmester, asztalnokmester, 
ajtónállómester, udvarmester, kincstartó, valamint a királynéi udvartartás méltóságai: királynéi 
tárnokmester, udvarbíró, lovászmester, pohárnokmester, asztalnokmester, ajtónálló- vagy udvarmes-
ter. Valamennyi méltóságnál a tisztségviselők időrendi felsorolása előtt rövid tájékoztatást kapunk 
a tisztség szakirodalmáról, amennyiben szükséges - pl. oroszországi vajda - történetéről, székhe-
lyéről, joghatóságáról, a hozzá tartozó várakról stb. Mivel a 14-15. században a megyésispánok 
nem számítottak bárónak, nem szerepeltek a királyi privilégiumok méltóságsoraiban sem. Kivétel 
csak a pozsonyi, temesi és a székely ispán volt, akiket bárónak tekintettek. Ezek a tisztségek 
azonban nem ebben a fejezetben, hanem a negyedikben, az ispánok sorában találhatók. Nem foglalta 
a szerző táblázatba azt a néhány méltóságviselőt sem (fősáfár, királynéi kincstartó, hercegi tiszt-
ségviselők), akik csak alkalmilag fordulnak elő. A rájuk vonatkozó adatokat a hatodik (aula tagjairól 
szóló) fejezetbe dolgozta bele. Világi archontológia ellenére indokolt, hogy bekerültek a kötetbe 
(második fejezet) azok a magyar főpapok is, akik hivataluknál fogva tagjai voltak a királyi tanácsnak, 
így politikai szerepük nagy volt. A püspökök kinevezésébe a 14. századi pápai rezervációs gyakorlat 
ellenére a magyar királynak mindig volt beleszólása, sőt 1404-1410 között Zsigmond király a pápa 
nélkül maga igazgatta a honi egyházat, gyakran világi kormányzókat ültetve egy-egy püspöki szék-
helyre. A két érseken és a betűrendben következő tíz(enegy) püspökön kívül szerepelnek a dalmát-
horvát főpapok is — akik bár nem voltak részei a magyar egyházszervezetnek, de politikai okokból 
a királyi oklevelek méltóságsoraiban feltüntették őket —, valamint a vránai perjelek és a székes-
fehérvári prépostok is. A harmadik fejezet a kancelláriák vezetőit tartalmazza, akik néhány kivé-
teltől eltekintve ugyancsak egyházi személyek voltak, de a kötetbe kerülésüket politikai jelentőségük 
(pl. az oklevelek kiállításakor játszott szerepük) indokolta. A kancellárok listái főként a korábbi 
alapos szakirodalom eredményei alapján készültek, a teljesség kedvéért. A negyedik fejezet az 
ispánokkal és alispánokkal folytatja a tisztségviselők sorát az ispánságok betűrendjében. Az alis-
pánok ugyan már nem tartoznak a szűkebb politikai elithez, de összegyűjtésük mellett fontos 
gyakorlati érv szólt. Tudjuk, hogy a középkorban az alispán a megyésispán familiárisa volt, ezért 
tisztségviselése adott esetben az ispán szolgálati idejére is fényt vet. Mellőzi viszont a kötet a 
szolgabírákat, mert politikai tényezőnek nem számíthatók és „társadalmilag sem azt a kört képvi-
selték, amelyet az alispánok és a vezető familiárisok családai". A fejezet felépítése első ránézésre 
furcsának tűnik, mert igaz ugyan, hogy gerincét a „rendes" megyésispánok teszik ki, de „a könnyebb 
áttekinthetőség végett" közéjük kerültek - ez a fejezet is betűrendet követ - az archaikus eredetű 
királyi, királynéi magánuradalmak (pl. segesdi) ispánjai, a vár nélküli - tehát a várak közé be nem 
sorolható - uralkodói magánuradalmak is, sőt a kunok bírája is. A várral rendelkező magánura-
dalmak ugyan szerepelnek a listán, de csak utalószerepet já tszanak a következő részhez. A fejezeten 
belül külön csoportban találhatóak viszont az erdélyi és szlavóniai megyék - ténylegesen anyaországi 
alispáni rangú - ispánjai. A vármegyék ispánjai és a királyi birtokokat igazgató ispánok egybeke-
rülése annál inkább indokolt, mert egyfelől néhány megye csak a 15. század közepén vált klasszikus 
nemesi vármegyévé a királyi uradalomból (mint pl. Árva). Másfelől pedig a bakonyi királyi erdőis-



9 6 8 TÖRTÉNETI IRODALOM 

pánság nem alakult megyévé, ispánjai ugyanakkor Veszprém megye királyi uradalmait kézben tartva 
fontos politikai szerepet játszottak, láthatóan fontosabbat, mint amilyet pl. a veszprémi ispán. 

Ezekben a fejezetekben (1-4) a tisztségviselő neve u tán általában két dá tum található: a 
tisztség viselésének legkorábbi és legkésőbbi ismert időpontja, az 5-6. fejezetekben viszont a szerző 
az összes általa ismert adatot közli. (Az adatokat viszont mindegyik részben napi dá tummal hozza.) 
A bárók és ispánok szintje alatt következő harmadik fontos tisztségviselő réteg a várak várnagyai 
és kapitányai, végső soron maguk a várbirtokosok. A mű ötödik fejezetében ezeket találja meg az 
olvasó a várak szerint csoportosítva, a várak betűrendjében. Fügedi Erik (Vár és társadalom a 
13-14. századi Magyarországon. Bp., 1977.) és Engel (Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a 
Zsigmond-korban [1387-1437] Bp. 1977.) korábbi várlistája u tán ebben a jegyzékben szerepel a 
korszakban említett minden erődítmény (Castrum, castcllum, fortalicium), azok is, amelyeknek nem 
ismertek a várnagyai. A több, mint kétszáz oldalas várlista az első kötet legterjedelmesebb fejezete: 
703 vár és erődítmény szerepel az adattárban, ebből az Erdély és Szlavónia nélkül vett Magyaror-
szágra 452, Erdélyre 35, Szlavóniára 100 vár esik. Különösen fontos, hogy szerepelnek a kötetben 
a magyar szakirodalomban kevéssé ismert horvátországi várak (60 egység), valamint azok a boszniai 
(35 egység) és szerbiai (a macsói bánsággal együtt 15) várak, amelyek történetében akad magyar 
vonatkozás. Ezen kívül három bulgáriai, egy havasalföldi és egy osztrák vár teszi teljessé az összeállítást. 

A hatodik fejezet vegyes összetételű. Eredetileg a királyi, királynéi vagy hercegi aula tagjait 
foglalta magába: az udvari lovagokat (miles) ifjakat (iuvenis) apródokat (parvulus), udvari famili-
árisokat és aulicusokat. Később azonban a szerző kutatásai során kiegészítette olyan személyekkel, 
akik az uralkodó környezetében bírósági ülnökként, királyi vagy királynéi oklevelek relatoraiként, 
vagy az udvarból valamely ügy elintézésére specialiter küldtek ki, vagy egyszerűen az uralkodó 
kíséretének cím nélküli tagjai voltak. Mindezek a státus nélküli előkelő személyek első előfordulásuk 
időrendjében, - évenként, ezen belül betűrendben csoportosítva - találhatók a névsorban. Belőlük 
megtudható, hogy egy adott évben a bárókon és ispánokon kívül kik álltak még kapcsolatban az 
uralkodói udvarral, amely azért is fontos, mert általában közülük kerültek ki később a bárói réteg 
tagjai. Az összeállításból látható a lista fokozatos bővülése az Anjou- és Zsigmond-korban, különösen 
az 1433. év terjedelmes. Ennek az az oka, hogy bekerültek a névsorba mindazon személyek, akik 
1433-ban a római kúriához kérvényt nyűjtottak be, ők alkották ugyanis Zsigmond akkori kíséretét. 
„Ez az egyetlen eset, hogy az aula összetételéről - leszámítva az otthon maradottakat - viszonylag 
teljes képünk van." A Zsigmond utáni foghíjas névsor tükrözi a királyi udvar hagyományos szer-
vezetében 1437 után bekövetkezett változásokat. Ez utóbbi jelenség már átvezet a következő (he-
tedik) fejezethez, mert ez az előző szerves folytatása: ide kerültek az 1439-1457 közötti rendi 
korszak dokumentumaiban szereplő országnagyként, előkelőként szereplő cím nélküli személyek, 
valamint az országgyűléseken megjelent megyei követek. „Összességükben azok a személyek sorol-
hatók ide, akiknek valami okból - elsősorban birtokaik nagysága folytán, esetleg hivataluknál vagy 
kapcsolataiknál fogva - olyan politikai súlyuk volt, hogy alkalmanként vagy rendszeresen részt 
vehettek az országnagyok tanácskozásain. Ez nagyjából ugyanaz a kör lehetett, amelynek tagjai az 
országgyűlésekre is személyre szóló meghívást szoktak kapni, ezért nevezhetők együttesen főren-
deknek is." Országnagyok és előkelők 1439 utáni elkülönítése nem egyértelmű a források alapján, 
mert éppen ekkor kezdődött meg a báró fogalmának átalakulása, kiszélesedése. A 15. század kö-
zepétől ugyanis a régi méltóságviselők mellett a kialakuló nagy magánvagyonok urai t is báróknak 
kezdték nevezni. Előkelőknek tekinthető tehát az összes többi főrendű személy, akik az összegyűjtött 
31 dokumentumban előfordulnak. A dokumentumok többsége oklevél, amelyet maguk az ország-
nagyok és előkelők adtak ki, de akad köztük elbeszélő forrásban fennmaradt névsor (az 1448-as 
rigómezei csatában Hunyadi oldalán részt vevő országnagyok listája Thuróczynál) is. A dokumen-
tumok rövid tartalmi kivonata és lelőhelyének közlése u tán a gyakran csak a pecsétek alapján 
azonosított előforduló személyek betűrendbe állított listája következik. A csupán néhány oldalas, 
de annál jelentősebb összeállítás „azzal a céllal készült, hogy prozopográfiailag értékesítse a korszak 
ilyen jellegű forrásanyagát". 

A szerző az első kötet végén Függelékben közli az archontológia legfontosabb forrásanyagát, 
a felhasznált méltóságsorok kritikai jegyzékét uralkodók szerinti csoportosításban. így nem kellett 
az archontológia több helyén utalni pl. ugyanarra a hamis, vagy hibáskeletú oklevélre, mert bizony 
a 800 feldolgozott privilégium között akadt ilyen is szépszámmal. Nem is beszélve arról, hogy 
Zsigmond uralkodása idején a kancellária alkalmazottai sem következetesen használták a király 
uralkodási éveinek átszámítását. A méltóságsorok előtt erről egy külön kis tömör tanulmányt 
olvashatunk. 
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A második, az elsőnél kisebb kötet névmutató, ar ra a kérdésre ad választ, hogy a megjelölt 
időszakban kik voltak azok a személyek, akik bármiféle tisztséget betöltöttek, vagy cím nélkül is 
tagjai voltak a királyi udvarnak. Betűrendben tájékozódhatunk az első kötetben előforduló kb. 5550 
személyről, a tisztségük évkörével együtt. A kötet azonban több, mint puszta névmutató, mert 
egyűttal középkori genealógiai segédkönyként is szolgál. Az egyazon családhoz tartozó személyek 
adatai ugyanis egy címszó, azaz egy standard családnév alatt vannak összegyűjtve. Mivel az arch-
ontológia készítése közben a szerző 1450-ig több száz család leszármazási tábláját állította össze, 
a névmutatóban szinte minden családról közöl rövid genealógiai tájékoztatást: utalást az esetleges 
Árpád-kori nemzetségre, és az ebből kinövő atyafiságra. Ezek egy része a régi, megbízható genea-
lógusok munkáin alapul (Wertner Mór, Karácsonyi János), de sok esetben tovább is lépett ra j tuk. 
Nagyobb része a szerző saját kutatásain és kombinációin alapul, amelyek itt olvashatók először. A 
családra való utalás mellett a személyek után megkapjuk a középkori személyazonosító adatokat: 
az apa keresztnevét, a személy néwariációit , a személy forrásokban való előfordulásának időhatárát, 
halálának évét, vagy valószínűsíthető évkorét. 

Engel munkája logikus szerkesztésű és felépítésű tudományos segédkönyv, az összeállítás 
elveit (személy- és családnevek névformája megválasztásának buktatóiban, előnév fölvétele vagy 
elhagyása esetén stb.) és szempontjait következetesen érvényesíti mindkét kötet lapjain. Az adat-
tárat a jól megválasztott betűtípusok és kiemelések tipográfiailag is áttekinthetővé teszik. Mindezen 
erényei, de különösen adatainak megbízhatósága bizonyára segítségére lesz a középkorral foglalkozó 
szakembereknek és az érdeklődőknek egyaránt. Engel Archontológiája példát ad arra, miként lehet 
egy elhanyagolt történeti ún. segédtudományt más segédtudományok módszereinek felhasználásával 
(a méltóságsorok kritikájánál oklevéltan és kronológia, a személyek azonosításánál genealógia, 
címertan és pecséttan) magas szinten megűjítani, úgy, hogy azt a „nagy összefüggésekre" vadászó 
történettudomány ezentúl ne nélkülözhesse. Talán kicsit figyelmesebb kiadói szerkesztéssel elke-
rülhető lett volna az a néhány apróbb hiba, amely becsúszott az adattár fejezetei elé írt szövegekbe 
(pl. 93., 261., 511. o.) Az eredetileg a szakma szűk rétegének szánt kézikönyvet borsos ára ellenére 
(2950 Ft) hamar elkapkodták. Kár, hogy az árba nem fért bele egy mindennapi használatra szánt 
kézikönyvhöz méltó borítás. Értékét nem csorbítja, de használatát nagyban megkönnyítette volna, 
ha a kiadó a História Könyvtár előző néhány kötetének mintájára ezt a munkát is kemény kötésben 
adta volna a használók kezébe. Reméljük legalább ilyen színvonalú lesz a már egy ideje Engel Pál 
biztatásával készülő, a jelen kötetet megelőző (Árpád-kori) és követő (Mátyás- és Jagelló-kori) 
korszak archontológiájának összeállítása is. 

Rácz György 

Hans Meschendörfer - Otto Mittelstrass: 

S I E B E N B Ü R G E N A U F A L T E N KARTEN. 
Historisch-landeskundlicher Atlas von Siebenbürgen. 

Herausgegeben vom Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde. 
Heide lberg 1996. 149 o., 25 ábra, 4 térkép. 

ERDÉLY RÉGI T É R K É P E K E N 
Erdély történeti-helytörténeti atlasza 

A tág értelemben vett erdélyi helytörténeti kutatás számára mindenkor elsőrendűen fontosak 
voltak azok a kiadványok, melyek az erdőn túli tar tomány korai térképes ábrázolásaival foglalkoz-
tak. Ilyen értelemben az utóbbi évek, évtizedek kartográfiai termésére nem is panaszkodhatunk, 
miután a Lázár-térkép monografikus feldolgozására egyetemi tankönyv formájában már 1976-ban 
sor került (Stegena Lajns: A magyar térképészet kezdetei), 1989-ben Papp-Váry Árpád és Hrenkó 
Pál (Magyarország régi térképeken), 1991 -ben Stegena Lajns (Magyarország térképei a mohácsi 
vész előtt) tet t közzé idevágó, jegyzetekkel és mutatóval jól ellátott munkát , 1996-ban pedig Szántai 
Lajos gyűjtése nyomán megjelent Budapesten az Atlas Hungaricus 1528-1850., amely teljességre 
törekvően közli a történeti Magyarország földrajzi ábrázolásait a címben jelölt időszakból. 

Mindezek ellenére az erdélyi kutatás számára továbbra is hiányoztak az élvezhető minőségű 
és nagyítású reprodukciók, valamint a térképeket és készítésük körülményeit, nem utolsósorban 
pedig a fel tüntetet t helyneveket nagyobb filológiai pontossággal prezentáló, illetőleg őket összeha-
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sonlító elemzések és mutatók. Ezt a hiányt pótolja a jelen munka, melynek szerzői kiváló erdélyi 
helyismeret és átfogó történeti tudás birtokában, a Németországban működő Arbeitskreis für sie-
benbürgische Landeskunde kiadásában több kötetben teszik közzé és elemzik a térképészeti for-
rás-anyagot. A Historisch-landeskundlicher Atlas von Siebenbürgen sorozat keretében eddig egy 
erdélyi helységnévtár (Otto Mittelstrass: Ortsnamenbuch, Heidelberg 1992.), egy topográfiai munka 
(Uő: Topographie der Ortschaften. Heidelberg 1993.) és egy előmunkálati, Erdély domborzatát és 19-20. 
századi közigazgatási beosztását ismertető kiadvány (Christian Herrmann - Otto Mittelstrass - Klaus 
Niedermaier: Vorarbeiten. Übersichtskarten zum Ortsnamenbuch. Heidelberg 1993) jelent meg. 

A bemutatandó kötet a 16. század három fontos térképével (1528: Lázár/Tannstetter; 1532: 
Honterus; 1552/56: Lazius) ismerteti meg a kiadvány forgatóját; történeti-művelődéstörténeti át-
tekintést éppúgy nyújt, mint kartometriai elemzést, az egyes térképeken szereplő földrajzi nevek 
összehasonlításra is alkalmas mutatóját, továbbá — mindenekelőtt — jó minőségű térkép-repro-
dukciói teszik az atlaszt jól használható munkaeszközzé. Ez utóbbiakhoz kapcsolódó apró, de lé-
nyeges elem, hogy a magyarországi térképészet kezdeteit megelőző, Erdélyt is feltüntető Közép-eu-
rópa-térképek (Nicolaus Cusanus, Francesco Roselli, Hieronymus Münzer) végre nem használha-
t a t l a n t lekicsinyített formában tűnnek elénk, hanem a szerzők kiemelték a bennünket közelebbről 
érdeklő részleteket. A tanulságos részletrajzok közül külön is említjük a firenzei Francesco Roselli 
1490 körüli térképét, amely SEPTEMCASTRIVM TRANSILVANA(!)-ról elárulja, hogy itt németek 
(is) élnek (Istj sunt theotonicj), Várad kapcsán pedig fontosnak tar t ja jelezni, hogy itt található 
Szent László sírja (hic jacet corpus sancti ladislao[!]). 

E korai vázlatoknál részletesebb és pontosabb formában ábrázolja Erdélyt az 1528-ban ki-
nyomtatott Lázár-Tannstetter-féle Magyarország térkép. A térképet összeállító, Székesfehérvárról 
származó Lázár diák 1512-től a bécsi egyetemen tanul t matematikát és csillagászatot attól a Georg 
Tannstettertől, aki utóbb kiegészítette, majd kiadta időközben elhunyt tanítványa munkáját . A 
középkori Magyarországot településekkel lehetőleg egyenletesen kitöltő, a helyneveket zömmel ma-
gyar és latin formában feltüntető Lázár diák térképétől lényegesen eltérő szemléletet tükröz a 
brassói fametsző és nyomdász, humanista műveltségű reformátor Johannes Honterus 1532-ben 
kinyomtatott baseli térképe, az első önálló Erdély-térkép. A térség magyar kutatóinak, akik számára 
elsősorban a Kalotaszegtől Kolozsváron, majd a Mezőségen és Marosvásárhelyen át a Székelyföldig 
húzódó sáv jelenti Erdélyt, meglepő és tanulságos Honterus Szászföld-centrikus Erdély-képe. 

A Honterus-térkép mezejének nagy részét a Szászföld dél-erdélyi nagy tömbje, valamint az 
ugyancsak német lakosságú Beszterce- és Brassó-vidéke tölti ki, középpontjában Nagyszeben, Med-
gyes és Segesvár ábrázolásával, a térkép két felső sarkát pedig Nagyszeben és Brassó térképe díszíti, 
alján pedig a szebeni szenátusnak szóló ajánlást találjuk. Itt hivatkozunk, nem utoljára, az ugyan-
csak erdélyi szász Georg Reicherstorffernek Honterus térképével azonos címet viselő leírására 
(Chorographia Transilvaniae, 1550), amely Nagyszebent szintén Erdély fővárosának (Cibi.nium 
metropolis civitas) tekintette. 

A Szászföld mellett parányira zsugorodott Székelyföldön alig 14 települést találunk; annál 
fontosabb, hogy a Szászfölddel szomszédos székely mezővárosok korai német megnevezését éppen 
Honterus térképe nyomán ismeijük: Marosvásárhely és Kézdivásárhely egyaránt Neumarck, Szé-
kelyudvarhely Aderhell, Székelykeresztúr Zum creucz, Sepsiszentgyörgy S. Iorgen formában sze-
repel. A Balkán felől Dél-Erdélybe települő románság egy-egy korai szállásterületét jelöli a szász 
Blechischfeld helynév Kereszténysziget/GroBau mellett, továbbá a Fogarasföld Blechisch dörfer 
gyűjtőnéven feltüntetett falvai. A Kárpátok (Carpatus mons) első írott említésével szintén az 1532-es 
térképén találkozunk; a nevet Honterus a hegylánc székelyföldi szakaszára vonatkoztatta. 

A Honterus-térkép domborzati rajza és erdőjelölése Aventinus (1477-1537) erőteljes hatását 
tükrözi, ami természetesen nem véletlen egyezés: a fiatal brassói nyomdász saját Erdély-térképe 
ügyében már 1529 őszén felkereste a regensburgi humanistát , aki bajor történetéhez nevezetes 
Bajorország-térképet is készített (1523). A kutatás feltételezi, hogy Honterus ez idő tájt megfordult 
Aventinus munkatársa, Peter Apian ingolstadti műhelyében is, ahol egy évvel korábban hagyta el 
a sajtót Lázár diák térképe is. Ez utóbbit tehát — amennyiben helyes a feltételezés — akár Aven-
tinusnál, akár pedig az Apian testvérek műhelyében láthat ta Honterus, anélkül azonban, hogy a 
lázári térkép saját munkájára bármiféle hatást is gyakorolt volna. 

A kor szokása szerint Honterus a térképen feltüntetett településeket kis ábrával jelölte. 
Jogos a kérdés, hogy ezek az egyszerű kis rajzok tartalmaznak-e valamiféle valóságelemet, tehát 
értelmezhetők-e esetenként sommás ábrázolásként. A szerzők a településképek egymás mellé állí-
tásával (30-31. 1.) is érzékeltették, hogy nem sematikus ábrákról, hanem egyedi, valósághű részié-
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teket is tartalmazó rajzokról van szó (pl. Brassó, Segesvár vagy Barcarozsnyó esetében), ami a r ra 
utal, hogy Hontems, aki több jelből ítélve is alaposan ismerte a Szászföldet, igyekezett a jellegzetes 
formákat megörökíteni. Azt már a recenzens teszi hozzá, hogy ezek az emlékezetből készült, le-
egyszerűsített rajzok közvetlen felhasználása azért nagy óvatosságot igényel. 

A Baselben metsző Honterusnak nemcsak a távlati településrajzok megalkotásakor kellett 
emlékezetére hagyatkoznia. Otto Mittelstrass kimutatta, hogy az Erdély-térképen mindössze hét 
olyan, viszonylag kis kiterjedésű rész jelölhető meg, amely módszeres felmérés, tehát távolságmérés 
és háromszögelés nyomát mutatja. Természetesen valamennyi ilyen hely a Szászföldön található, 
mindenekelőtt a Barcaságban, továbbá Kőhalom és Segesvár-szék területén, Medgyes-Berethalom-
Riomfalva/Reichesdorf környékén, valamint Beszterce vidékén. Kimutatható továbbá bizonyos er-
délyi útvonalak és a mellettük fekvő települések távolságának ismerete, összességében azonban a 
Honterus-térkép nem egységes felmérés, hanem változó minőségű részvázlatok egybeillesztése nyo-
mán keletkezett. 

Régóta ismert volt, hogy Honterus utóbb egy javított térképváltozatot is szándékozott köz-
zétenni, azonban úgy tűnt, hogy ebben 1549. januári halála megakadályozta. A közelmúlt fontos 
felfedezése nyomán egy 17. századi könyv kötéstáblájából kerültek elő olyan térképtöredékek, me-
lyek azt bizonyítják, hogy Honterus brassói vízjeles papíron, tehát 1546 után valóban új ranyomtat ta 
térképét (33-34. 1.). Azt már a további kutatásnak kell igazolnia, hogy Reicherstorffer Chorograp-
hia-jában, melynek bevezető elégiáját minden bizonnyal maga Honterus írta, vajon az azonos című 
térképhez írt kommentár t kell-e lá tnunk (vö. Georg Reicherstorffer: Erdély és Moldva leírása 1550. 
Ed. Szabadi István. Debrecen 1994. 123-125.)? 

A könyvben harmadikként bemutatot t és elemzett térkép Wolfgang Lazius bécsi humanis ta 
(1514-1565) Magyarország-térképének Erdélyt ábrázoló része (1552/56). Miként a Lázár/Tannstet-
ter-féle térkép, ez is a Magyarországot fenyegető török veszély árnyékában készült, immár I. Fer-
dinánd utasítására. 

Lazius katonaorvosként megfordulhatott ugyan Magyarország egyes részein, teljesen való-
színűtlen viszont, hogy Erdélyben valaha is j á r t volna. A térkép kapcsán megörökített munkatársai 
között azonban három személyt is találunk, aki erdélyi helyismerettel rendelkezett: Verancsics 
Antalt , Zápolya János, majd Izabella egykori t i tkárát, a besztercei származású Christian Baum-
gar tner brassói jegyzőt és Bornemissza János kolozsvári bírót. 

Lazius térképe igen jelentős mértékben támaszkodott a Lázár-térképre, azonban javításai 
ellenére sem haladja meg annak színvonalát, szerzője a Honterus-térképet is ismerte, ahonnan 
helynevei többségét, 173 tételt át is vett. A térképen mindössze 17 felirat jelent újdonságot Lázár 
diák és Honterus munkájához képest; ezek Észak- és Délnyugat-Erdélyre, valamint Kolozsvár 
környékére vonatkoznak, nyilván a fenti három munkatárs tanácsa nyomán kerültek a térképre. 
I t t bukkan fel először — igaz, hogy rossz helyen — a Hargita (Hargyta mons, Moldauiam a Siculis 
diuidens) és a Pogányhavas (Pogan Hauassa mons) neve; a valóságban ez utóbbi választja el 
Felcsíkot a szomszédos Moldvától, a gyimesi átjáró közelében. 

Végezetül ú j ra felhívjuk a figyelmet a három térkép helynévanyagát összehasonlító ős azo-
nosító, német, magyar és román nyelvű helynévmutatóra, ahol kritikai jegyzetek utalnak — többek 
között — a korábbi téves azonosításokra is. 

Mivel a szerzők rövid fejezetben áttekintették a Lazius utáni Erdély-térképeket is, az első 
katonai felméréssel bezárólag, felsorolásuk pedig ez idáig publikálatlan térképeket is tartalmazott , 
joggal várjuk Erdély történeti atlaszának újabb köteteit, mint a helytörténeti kuta tás további fontos 
kézikönyveit. 

Benkö Elek 

R É G I M A G Y A R E G Y E T E M E K E M L É K E Z E T E 
Válogatott dokumentumok a magyarországi felsőoktatás történetéhez. 1367-1777. 

Szerkesztette és a bevezetést írta: Szögi László 
Bp. ELTE 1995. 232 o. 

Minden magyar iskolás tudja, hogy a sikertelen középkori kísérletek u tán 1635-ben Pázmány 
Péter bíboros alapított egyetemet Nagyszombaton. Ez az egyetem — a mai Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem közvetlen elődje — a 18. század végéig az ország egyetlen egyeteme volt. 
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A megállapítás ugyan igaz, de a valóság mégis sokkal árnyaltabb, a 17. században például a 
jezsuiták kassai iskolája is egyetemi rangot kapott, és a csak két karral működő nagyszombati 
egyetem sem volt igazi, a nyugat-európai normáknak megfelelő egyetem. Hasonlóképpen más je-
zsuita tanintézetek, így például a kolozsvári is viselték az egyetem rangját , és a protestáns főiskolák 
is gyakran egyetemi szintű képzést nyújtottak. A magyar egyetemtörténet megismerését jól segíti 
az Egyetemi Könyvtár és Levéltár kiadványa, amelyet Knapp Éva anyaggyűjtésére támaszkodva 
Szögi László szerkesztett és látott el bevezető tanulmánnyal. A kötet a magyar egyetemekre, egye-
temkezdeményekre és sikertelen egyetemalapításokra vonatkozó legfontosabb dokumentumokat 
közli a kezdetektől az egyetem Budára költözéséig, 1777-ig. A kiadvány külön kiemelendő érdeme, 
amely remélhetőleg mind szélesebb körben követésre talál majd a magyarországi forráskiadványok 
között, hogy egyszerre segíti a magyar és külföldi kutatókat . A bevezető tanulmányt magyar, német 
és angol nyelven egyaránt közli a kötet, és valamennyi irat regesztáját is mind a három nyelven 
megadja. Az iratokat mindig az eredeti nyelven közli, legtöbbször latinul, gyakran németül. A 
dokumentumokat magyar fordításban is olvashatjuk. Ily módon akár a szomszédos országokban, 
akár távoli földrészeken érdeklődik egy szakember a magyar egyetemek — valljuk be, inkább 
kudarcokban, mint sikerekben gazdag — története iránt, az angol, német bevezetők alapján a latin 
szövegeket könnyedén hasznosítja. Ugyanakkor bármely egyetemista, de akár egy középiskolás 
magyar diák is gazdag bevezető tanulmányt és szépen fordított forrásszövegeket talál a kötetben. 

A kiadott iratok között egyetlen eddig ismeretlen sincsen, ez azonban semmit nem von le a 
kiadvány érdeméből. Inkább ar ra példa ez, hogy ha egy forráskiadás komolyan veszi feladatát, a 
már kiadott dokumentumok szisztematikus, ellenőrzött és egybevett újraközlését, akkor ezzel nem-
csak komoly szolgálatot tesz a tudománynak, de egyben igen nehéz és aprólékos munkát követő 
feladatot is magára vállal. A dokumentumok újraközlése a legkevésbé sem egyenlő a nyomtatott 
szövegek xeroxmásolatával és újragépeltetésével, vagy éppen scanner út ján történő bemásolásával. 
Az itt újraközölt iratok általában nehezen elérhető kiadványokban láttak először napvilágot, a 
különböző kiadványok feltárása, az iratok összegyűjtése és egybevetése, a gyakran múlt századi 
normák szerint közölt okmányok modern forráskiadási szabályzatnak megfelelő átírása komoly 
teljesítmény, amely arra is rávilágít, hogy egy-egy, néha már négy-öt helyen közzétett alapítólevél 
igényes közreadása lehet olyan nehéz feladat, mint egy teljesen ismeretlen irat publikálása. 

A bevezető tanulmány tömör és igényes összefoglalása a magyar egyetemalapítások történe-
tének, amely ellenáll a kísértésnek, hogy a magyar univerzitások tör ténetét szebbnek mutassa be, 
mint amilyennek az a források alapján túnik. Különösen a középkori egyetemekre vonatkozó ada-
tokat veti alá kíméletlen krit ikának, rámutatva, hogy egy-egy lelkes humanistának a tudás új 
otthonáról áradozó levele még aligha bizonyíték arra , hogy abban az időben Magyarországon a 
bécsi vagy a prágai egyetemnek konkurenciát jelentő oktatási intézmény működött volna. 

A pécsi, óbudai és pozsonyi egyetemalapítási kísérletek mellett a kötetből megismerhetjük 
a domonkos rendnek a budai várban működő főiskoláját is. A koraűjkori protestáns főiskolákat is 
gazdag anyag mutat ja be, a pápai, sárospataki, kolozsvári-gyulafehérvári-nagyenyedi református 
kollégiumokat éppúgy, mint az evangélikus egyház eperjesi líceumát. Különösen érdekes és fontos 
annak a küzdelemnek jól dokumentál t bemutatása, amelyet az evangélikus egyház vívott eperjesi 
iskolájáért, amikor is Lipót király megakadályozta, hogy az eperjesi líceumból igazi főiskola legyen. 
Az alig egy évtizeddel a kassai jezsuita egyetem megnyitása u tán a közelben működő protestáns 
felsőoktatási intézmény veszélyes konkurenciát jelentett volna Felső-Magyarországon, ezért Lipót 
szigorú rendeletben tiltotta meg a működését. így az evangélikus főiskola csak Thököly tiszavirág-
életű felső-magyarországi fejedelemsége alatt működhetett legálisan, igaz azonban, hogy később is — 
bár címe szerint csak középiskola volt —, többé-kevésbé titokban felsőoktatás folyt a falai között. 

A kolozsvári Báthory egyetem hányatott sorsát ismertető dokumentumok után, az egyetlen 
megvalósult magyar egyetemnek, a nagyszombatinak a bemutatása és az erre vonatkozó öt legfon-
tosabb dokumentum zárja a kötetet, amelyet ennek az egyetemnek a jogutóda adott ki. Bár a 
nagyszombati egyetem a mai napig folyamatosan és sikeresen működik, az alapítólevél figyelmes 
újraolvasása még ennek történetét is árnyalja, a gyorsan változó politikai helyzetbe ágyazza, és 
rámutat arra, hogy korántsem volt szükségszerű bizonyosság, hogy legalább ez az egy magyarországi 
egyetemalapítás végleges eredménnyel jár majd. Az oklevélben az alapító, Pázmány Péter nemcsak 
azzal a lehetőséggel számol — ami azután be is következett, igaz, jóval később, mint Pázmány 
gondolta —, hogy a török kiűzése után az egyetem méltóbb helyre költözhet, hanem azzal is, hogy 
a jezsuita rendet Magyarországról kiűzik — ami a rend feloszlatása formájában, szintén másfél 
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évszázaddal később, ugyancsak megvalósult —, és ezért az egyetemre szánt összeget más célra kell 
fordítani. 

A kötet dokumentumait és a bevezető tanulmányt végigolvasva sem kap határozott választ 
az olvasó arra a joggal felmerülő kérdésre, hogy végül is mikor tekinthetünk egy oktatási intézményt 
egyetemnek. Nekem úgy tűnik, hogy a privilégiumokban rögzített rang és az oktatás tényleges 
színvonala egyaránt szükséges feltétel volt ahhoz, hogy egy iskola esetében valóban egyetemről 
beszélhessünk - az ismét egyetemalapítások lázában égő Magyarországon nem is tűnik olyan ha-
szontalannak a régi akadémiák, líceumok, univerzitások és stúdium generálék dokumentumait 
újraolvasni. 

Tóth István György 

Franz A. J. Szabó 

KAUNITZ AND ENLIGHTENED ABSOLUTISM 1753-1780. 
Cambridge Univers i ty Press: Cambridge 1994. 380 o. 

Kaunitz és fe lv i lágosult abszo lut izmus 1753-1780 

Meg kell állapítani: az angol nyelv immár a Mária Terézia korabeli Habsburg Monarchiával 
foglalkozó történetírásban is elfoglalta a vezető helyet. P G. M. Dickson és Derek Beales munkái 
mellett Szabó könyvét is ismernie, olvasnia kell a korszak specialistáinak és a legfrissebb eredmé-
nyek iránt érdeklődőknek. 

Franz Szabó, osztrák-stájerországi eredetű család sarja, az ottawai Carleton Egyetem pro-
fesszora. Kaunitzot a középpontba állító első könyve, több mint másfél évtizedes kuta tómunka 
eredménye. Szabó hatalmas feladatot vállalt magára: széleskörű és részletekbe menő levéltári ku-
tatások alapján bemutatni Wenzel Anton Kaunitz-Rietberg életét, személyiségét és tevékenységét, 
és ezzel teljesíteni a 18. századi Habsburg Monarchiával foglalkozó történetírás egyik régi adósságát. 
Kaunitzról, a korszak egyik főszereplőjéről ugyanis átfogó és alapos biográfia eddig nem íródott. A 
19. századi osztrák történészek természetesen foglalkoztak Kaunitz-cal: A. Arneth, A. Beer, S. 
Brunner és H. Schiitter főként dokumentumokat publikáltak, С. Hock és H. I. Bidermann pedig 
Kaunitz „főművét", az Államtanácsot (Staatsrat) mutat ták be. Arneth miután befejezte Mária 
Terézia uralkodását bemutató hatalmas, tízkötetes munkáját , melyben Kaunitz-cal magától érte-
tődően, mint az egyik legfontosabb mellékszereplővel foglalkozott, belekezdett Kaunitz életrajzának 
megírásába. Hamarosan felismerte azonban, nem vállalhatja, hogy más szemszögből ismét feldol-
gozza Mária Terézia korát, így a halála után, 1900-ban publikált kétszáz oldalas életrajztöredék 
Kaunitz if júkorát és politikai karrierjének kezdetét, 1750-ig muta t ta be. E témakörből diplomácia-
és politikai eszmetörténeti kérdéseket tisztázott J. W McGill, és e témát elevenítette föl Grete 
Klingenstein 1975-ben publikált kitűnő könyve is, mely a Kaunitz család felemelkedését, és külö-
nösen a fiatal Kaunitz formálódását, tanulmányait részleteiben is bemutatva jutot t el az államkan-
cellári kinevezés (1753) időpontjáig. Az államkancellár Kaunitz tevékenységéről, politikájáról a 
diplomácia-, eszme- és egyháztörténészek (E Walter, F Maaß, К. О. v. Aretin, H. Klueting, J. Karniel) 
mellett elsősorban a Monarchia sajátos különállással bíró területeinek történetével foglalkozó ku-
tatók tár tak fel gazdagabb anyagot. Olasz és belga, illetve a 18. századi Lombardiával vagy Osztrák 
Németalfölddel foglalkozó történészek nem mellőzhették Kaunitz személyét, Magyarország vonat-
kozásában pedig H. Balázs Éva több tanulmányában hangsúlyozta és tézisekben kijelölte Kaunitz 
szerepének jelentőségét. 

Szabó könyve, a régen várt Kaunitz-biográfía sem teljes azonban, és nem is a hagyományos 
értelemben vett életrajz. A szerző Kaunitz politikai tevékenységét, a Habsburg Monarchia-beli 
felvilágosult abszolutizmus formálódásában játszott szerepét kívánta feltárni és bemutatni . A ha-
gyományos életrajzi megközelítés erre alkalmatlannak bizonyult, hiszen Kaunitz politikai szerepe 
olyan összetett, hogy ez nemcsak e politikai tevékenység kontextusának figyelembe vételét, hanem 
magának a kontextusnak, a Habsburg Monarchia központi kormányzati törekvéseinek újraértel-
mezését követelte meg (XIII. old.). A könyv címe azonban nemcsak ezt jelzi, hanem a témát 1753, 
Kaunitz államkancellári kinevezése és 1780, Mária Terézia halála közötti időszakra korlátozza. A 
hagyományos értelemben vett biográfia, Kaunitz családi hátterének, neveltetésének és karrierje 
kezdetének főként G. Klingenstein munkáját összegző bemutatása (7-20. old.), valamint Kaunitz 
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személyiségének, magánéletének, a filozófia, a művészetek és irodalom iránti érdeklődésének ösz-
szefogott felvázolása (20-35. old.) az első, bevezető fejezet témája. 

Kaunitz, hangsúlyozza Szabó e fejezetben E Walter egy tanulmányának ellentmondva, mindig 
a belpolitika, a Habsburg Monarchia politikai, társadalmi és kulturális viszonyainak reformját 
tar tot ta elsődlegesnek. Ennek megfelelően a szerző Kaunitz diplomáciai szerepével csak érintőle-
gesen foglalkozik, de tudatosan kizárta munkájából Kaunitz Lombardia és osztrák Németalföld 
igazgatásában betöltött vezető szerepének vizsgálatát is (XIV old.). A bécsi központi kormányzat 
működése és a Habsburg örökös tartományok belviszonyain változtatni kívánó reformpolitika ala-
kulása áll Szabó könyvének középpontjában. Az ezt tematikusan feltáró hat nagy fejezet és mellettük 
az utolsó, Magyarországgal foglalkozó fejezet tar talmának akár csak vázlatos ismertetése is meg-
haladná azonban e recenzió terjedelmi korlátait, így csak a témaköröket sorolhatom föl: a 2. fejezet 
Kaunitz fő működési közegének, az Államkancellária (Staatskanzlei) és az Államtanács (Staatsrat) 
szervezetével és személyi összetételével foglalkozik; a 3. fejezet a központi kormányzat intézmé-
nyeinek Haugwitz és Kaunitz irányításával, majd pedig a társuralkodó II. József hatására végre-
hajtott reformját tárgyalja; a 4. fejezet a pénzügyek és a gazdaság reformjának problémáit, az 5. 
pedig a társadalom átalakítására, azon belül is elsősorban a parasztság helyzetének javítására 
irányuló törekvéseket mutat ja be; a 6. fejezet az egyház és az állam viszonyával, a jozefinizmus és 
a vallási türelem kérdéskörével, míg a 7. fejezet a hadügyi reformokkal foglalkozik. A Magyaror-
szággal foglalkozó 8. fejezet elsősorban Kaunitz nézeteit, elképzeléseit (az 1761-ben megfogalmazott 
12 pontos programot) és a magyarországi ügyekre befolyást is gyakorló, a bécsi központi hivata-
lokban, illetve az udvari körökben mozgó személyek körét mutat ja be. Szabó feltárja Kaunitz, illetve 
a központi kormányzat kísérleteit, hogy a felvilágosult abszolutizmus befolyását — főként megbíz-
ható és képzett személyi, hivatalnoki kör kialakításával, valamint a jobbágykérdés rendezésével — 
megnövelje Magyarországon és sorra veszi azokat a politikai módszereket és reformlépéseket, melyek 
alkalmasnak tűntek a magyar rendi-nemesi érdekérvényesítés korlátozására. Végül a 9. összefoglaló 
fejezetben Szabó a felvilágosult abszolutizmus fogalmát is megújítja, amennyiben nem egy-egy 
uralkodó szerepére, hanem a központi kormányzat döntési mechanizmusainak feltárására, a kü-
lönböző érdekeket és elképzeléseket követő, illetve megvalósítani igyekvő személyek és csoportok 
szerepének vizsgálatára hívja fel a figyelmet. 

Szabó könyve hatalmas forrásanyagot feldolgozó, a szerteágazó problémaköröket éles logi-
kával egybeszerkesztő kitűnő munka, mely nemcsak több kérdés újragondolására, hanem további 
kutatásra is ösztönöz. Történészeknek, a 18. századi Habsburg Monarchia iránt érdeklődőknek 
kötelező olvasmány. 

Szántay Antal 

URZEDNICY WIELKIEGO KSIESTWA LITEWSKIEGO 14-18. W. 
(Urzednicy Dawnej Rzeczpospolitej XII-XVIII w.) 
Polska Akadémia Nauk, Warszawa, 1995. 324 o. 

A LITVÁN NAGYFEJEDELEMSÉG HIVATALNOKAI A 14-18. SZ.-BAN. 
(X. kötet) 

Immár újabb kötete jelent meg a Lengyel Tudományos Akadémia A. Gasiorowski szerkesz-
tet te kiadványsorozatának, amelyben középkori és újkori lengyel állam tisztségviselőinek névsora, 
hivatalbetöltésüknek ideje kerül feldolgozásra. A sorozat (Urzednicy Dawnej Rzeczpospolitej XII-
XVIII v.) nagy segítséget nyújt az egyes hivatalnokok azonosításához, nélkülözhetetlen segédeszköz 
a lengyel udvari és területi hivatalok betöltőinek ismeretéhez. A fennmaradt oklevelek alapján 
eddig is rekonstruálható volt ugyan egy-egy hivatal betöltőinek a névsora, azonban az egyes sze-
mélyeket nehezen lehetett nyomon követni hivatali pályájuk során, hiszen az oklevélkiadás tarto-
mányi tagolódás szerint történt. 

A kiadványsorozat szerkesztésében több szempontot is figyelembe vettek. 
Külön kötetekbe kerültek az egyes lengyel tartományok tisztségviselői. Az olyan tar tományok 

esetében, amelyek nagyobbak voltak, vagy több hivatalnok működött bennük, a kötet két részre 
bomlik, a 12-15. ill. a 16-18. századig tárgyalván az a személyeket. 
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Másrészt — és ez mindegyik kötetre jellemző — külön kezelik az egyes tartományokon belüli 
területek hivatalnoksorait. A hivatalnokok felsorolása a várnagytól a kincstartón át a vajdáig egy-
séges, minden egyes területre vonatkozóan. Az egyes hivatalok viselőit kronológiai sorrendbe il-
lesztve adják meg a könyv szerkesztői. A tájékozódást, illetve az egyes személyek beazonosítását 
nagyon megkönnyíti, hogy a kötetek végén elhelyezett névmutatóban az illető tisztségviselő más, 
később vagy korábban betöltött, esetleg a könyvsorozat egy másik kötetében megadott hivatalát, 
beosztását is feltüntették. Tájékozódhatunk a hivatalnokok családi kapcsolatairól is, ugyanis a 
szerkesztők az egyes családok címere szerint csoportosították a neveket. 

A vállalkozás volumenét jellemzi, hogy az első kötet, (a nagy-lengyel hivatalnokokat magába 
foglaló), 1985-ös megjelenése óta szinte évente lát napvilágot egy-egy új részt, s a szerkesztők egy 
évtized múltán sem értek a sor végére: hat kötet, ill. kötetrész még előkészületben van. 

Az egyes tisztségviselők neve és tényleges vagy feltételezett hivatalviselésük ideje mellett 
szerepelnek azok a források, amelyek alapján megpróbálták rekonstruálni hivatalbetöltésük idejét. 
A bizonytalanabb esetekben rövid magyarázat is társul a név mellé. A hivatalviselés forrásain túl 
a szerkesztők rendelkezésre bocsátották az illető hivatallal, ill. személlyel kapcsolatos eddigi iro-
dalmat is, így a könyv egyben bibliográfiaként is használható. 

Lengyelországban ez a kiadvány az első ilyen átfogó, friss szemlélettel elkészített méltóságsor, 
bár már régebben is jelentek meg a lengyel nemességet címer szerint elrendező tanulmányok, 
amelyekben helyet kaptak azok a hivatalok is, amelyeket az egyes családok tagjai viseltek. Ezeknél 
sokkal szemléletesebb képet nyújt azonban, mivel több szempontból történő megközelítést tesz 
lehetővé, sőt a nevekhez kapcsolódó jegyzetekben a korábbi feldolgozásokban megjelent, de időköz-
ben helytelennek bizonyult megállapításokat is korrigálja. 

Külön kötetben látott napvilágot a lengyel udvari tisztségviselők, a litván nagyfejedelemség 
— (e legfrissebb kötetet t a r tha t juk most kezünkben) — és a Királyi Poroszország hivatalnokainak 
névsora, amelyek ellentétben a legrégebbi lengyel tartományokkal, értelemszerűen csak későbbtől 
kísérik figyelemmel a hivatalnokok adatait . 

A sorozat mindenképpen hasznos útmutató , használata még különösebb lengyel nyelvtudást 
sem igényel, átfogó jellege miatt szemléletesen mutatja be a középkori és koraújkori lengyel hivatali 
karriereket. 

Bagi Dániel 

T A N U L M Á N Y O K P É C S T Ö R T É N E T É B Ő L 1., 2 - 3 . 
Pécs népessége 1543-1990 

Az 1993. december 15-én rendezett konferencia előadásai. Szerk.: Vonyó József. 
Pécs Története Alapítvány, Magyar Történelmi Társulat Dé ldunántú l i Csoportja, 

Pécs , 1995, 174 o. 
AZ „ELŐADÁSOK PÉCS T Ö R T É N E T É B Ő L '94" ÉS AZ „ELŐADÁSOK 

PÉCS T Ö R T É N E T É B Ő L '95" CÍMŰ K O N F E R E N C I Á K 
VÁLOGATOTT ELŐADÁSAI. 

Szerk.: Vonyó József. 
P é c s Története Alapítvány, Pécs, 1996, 352 o. 

A várostörténetírás ma már több, mint helytörténetírás: feladata az urbanizáció kutatása, 
átfogó társadalmi folyamatok vizsgálata regionális, országos, illetve nemzetközi összehasonlításban. 
Annak ellenére, hogy Pécs mind múltját, mind mai regionális központi szerepét tekintve az ország 
egyik legjelentősebb városa, más városoktól eltérően történetét átfogóan és a teljesség igényével 
mind a mai napig nem dolgozták fel és nem mutat ták be. Korábbi kísérleteket felelevenítve nagy-
szabású kutatómunkába kezdtek az 1990-es évek elején a Pécsett működő szakmai szervezetek és 
intézmények. Céljuk egy tudományos igényű monográfia megírása a lehetőségek szerint mindenre 
kiterjedő alapkutatásokra építve. A szerkesztőbizottság reményei szerint 10-12 év múlva kerülhet 
sor majd a nagymonográfia megírására. Nem elhanyagolható az az igény sem, hogy önálló köteteket 
szánnak egy Pécs történetét feldolgozó, illetve dokumentáló szakirodalomjegyzék megjelentetésére, 
valamint a teljes levéltári és múzeumi források jegyzékeinek összeállítására és kiadására, beleértve 
a nem baranyai, sőt nem magyarországi intézmények anyagát is. 
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A megkezdett alapkutatások részeredményeit mutatják be az évente megrendezésre kerülő 
konferenciákon, melyekből 3 kötet jelent már meg a kiadásokat összefogó sorozat — Tanulmányok 
Pécs történetéből — keretében. Az első kötetben Pécs fordulatos történelme egy-egy fontos korsza-
kának népesedési viszonyairól kapunk áttekintést . A még nem kellően feltárt levéltári források 
miatt a város demográfiai fejlődésének áttekintése a 16. században kezdődik. Szita László és Móró 
Mária Anna tanulmányai, melyek az 1848 előtti — elsősorban az adóztatást szolgáló — összeírásokat 
vehették alapul, a források adottsága következtében nem adtak lehetőséget a modern népességsta-
tisztikai szempontok érvényesítésére. Szita László tanulmányából — amely a török megszállás alatti 
város népesedési helyzetéhez szolgál újabb adatokkal — megtudhatjuk, hogy Pécs lakossága a város 
1543-as török kézre kerülése u tán jelentős változáson ment keresztül: az őslakosság száma egyrészt 
nagyon megcsappant, másrészt a külvárosokba, illetve a városfalon kívül növekvő városrészekbe 
szorult, miközben a katonaság létszáma megemelkedett és a török uralom megszilárdulása után 
megindult a civil kereskedők és iparosok beáramlása. E változások következtében Pécs egyre inkább 
zömmel civilek lakta török várossá vált. A török adóösszeírások tanúsága szerint azonban nemcsak 
a muzulmán, hanem — bár kisebb mértékben — a keresztény lakosság száma is megnőtt. A 
muzulmánok nagyrésze (96%), a martalócokról készült zsoldfizetési listák alapján, a Balkánról 
származó muzulmánná lett szerb, bosnyák és szlavóniai horvát volt. A 16. század végi pécsi szand-
zsák-defter adatai megdöbbentő képet festenek a kor vagyoni viszonyairól is: az 1579 birtokból, 
melyet a városban összeírtak, csupán 4.5 % volt keresztény kézen, azaz a magyar és a horvát lakosság 
tulajdonában. A 17. századból sajnos nincsenek hasonlóan értékes források, de Szita László véleménye 
szerint nem következett be a magyar lakosság számára kedvező változás a város helyzetében. 

Móró Mária Anna a török alóli felszabadulás és 1848 közötti időszakban vizsgálja Pécs 
lakosságának alakulását. Az 1698-as összeírás részletes adatokat közöl a lakosság vagyoni helyze-
téről, a családfő származási helyéről, nemzetiségéről és a Pécsre költözés időpontjáról. Eszerint 
1698-ban a lakosság 63%-a 10 évnél rövidebb ideje lakott a városban és az itt élők csupán 37%-a 
volt magyar. A 18. századi anyakönyvek feldolgozása sajnos még nem történt meg, ezért a városban 
a században végbemenő demográfiai változásokról részleteket még nem tudunk, az országos viszo-
nyokkal való összehasonlítás még nem áll módunkban. A II. József által elrendelt népszámlálás és 
az 1828-as országos összeírás ad lehetőséget arra, hogy a 18. század eleje óta végbement fő ten-
denciákat érzékelhessük. Mindezentúl képet kapunk arról is, hogy a 19. század elején, ha lassan 
is, de élénkül a város ipari élete, bányák létesülnek — melyekben azonban tanul t bányász még 
nem dolgozik — és egymást érik a gyáralapítások és csődbemenetelük. 

Az 1848-1990 közötti időszakot 3 tanulmány vizsgálja és már mindhárom a modern népes-
ségstatisztika módszereivel. Katus László az időben leghosszabb korszakot — 1848-1920 — tárgyalja 
munkájában. Pécs lakosságának gyarapodása ebben az időszakban országos viszonylatban is magas 
volt, ám e növekedés forrásait keresve kiderül, hogy a természetes szaporodás mérlege negatív volt, 
a népesség növekedése tehát teljes egészében a bevándorlásokból származott. Hasonló bevándorlási 
arány a vidéki törvényhatósági jogú városok esetében csak Nagyváradon és Temesváron volt, Eu-
rópában pedig Szentpéterváron. Több szempontból is érdekes a bevándorlók alaposabb vizsgálata: 
egyrészt egyharmaduk a közvetlen környékről jött, másrészt több mint 10 %-uk külföldi születésű 
volt, legtöbben közülük a Monarchia másik feléből jöttek a szénbányászat fellendülése és a modern 
iparosodás kezdeti szakasza idején. De nemcsak a be-, hanem a kivándorlás is jelentős mértéket 
öltött, különösen a 20. század elején. Az alacsony természetes szaporulatot két tényezőre vezeti 
vissza a szerző: az alacsony születési számra — amely 1900 előtt jelentősen eltér a törvényhatósági 
jogú városokétól — és a magas halálozási arányra, ami viszont 1900 u tán jóval magasabb, mint a 
többi törvényhatósági jogú városban. A halandóságot tekintve kiemelt jelentőségű a férfiak nagy 
mortalitása, amely kétségkívül összefüggött a szénbányászattal, ahol közülük a legtöbben dolgoztak. 
A születések alacsony arányszámát nagymértékben befolyásolta, hogy mind az országos, mind a 
megyei átlaghoz képest Pécsett kevesebb házasságkötés jutot t ezer 15-49 éves nem házas nőre, 
valamint az, hogy Magyarország törvényhatósági jogú városai közül Pécs az utolsó előtti helyen 
állt a házasságok termékenységi mutatójának tekintetében. Pécsett jelentős mértékű asszimiláció 
ment végbe a 19. század közepén, elsősorban a délszláv népesség körében. Azonban a német nyelvű 
bevándorlók folyamatos érkezése lehetővé tet te a németség relatív súlyának fenntar tását , és csak 
a századforduló után csökken mind százalékarányuk, mind abszolút számuk a város lakosságában. 
A népesség foglalkozási szerkezetét illetően pedig Pécs 1910-ben egyike volt annak a 6 magyarországi 
városnak, amelyekben az iparforgalmi szektorokban foglalkoztatottak, valamint a közszolgálati és 
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szabad értelmiségi együttes aránya a legmagasabb volt. A tanulmányban bemutatot t folyamatokat 
nagyon gazdag táblázat- és grafikonmelléklet támasztja alá. 

Hoóz István a két világháború közötti időszak népmozgalmi jelenségeit elemzi. Továbbra is 
gyorsütemű növekedés jellemzi a lakosságszám alakulását, még ha az első világháború hatása 
érzékelhető csökkenést is okozott a születések számában. A természetes szaporodás egyre kisebb 
lett a vizsgált évtizedekben, a születési arányszámok már nem biztosították a népesség reproduk-
cióját, tehát a lakosság számának növekedése a vándorlási többlettől függött, akárcsak az előző 
korszakban. Ez a jelenség azt mutatja, hogy a város gazdasági és kulturális fejlődése következtében 
továbbra is vonzóerőt gyakorolt szűkebb és tágabb környezetére. Bár gazdasági tekintetben a 
konjunktúra változó volt, az 1930-as évekre a trianoni békeszerződés következtében gazdasági 
hátterének jelentős hányadát elvesztett város át tudta alakítani a termelési szerkezetet úgy, hogy 
ez az évtized már a városépítés időszaka volt és Pécs ekkor vált vasúti közlekedési gócponttá is. 
Az 1920-as években idehelyezett egyetem pedig mind közvetlen, mind pedig közvetett úton növelte 
a város vonzerejét. Az 1940-es években került sor egyrészt a zsidóság nagy részének elhurcolására, 
másrészt a németek egy részének kitelepítésére, az adatok hiányossága azonban nem engedi, hogy 
a szerző pontos számokat adjon meg e veszteségekről. 

Németh Zsolt az 1949-es, 1960-as, 1970-es, 1980-as és 1990-es népszámlálások alapos feldol-
gozásával a város felfelé ívelését, majd hanyatlását tárja elénk. Módszertanilag ki kellett küszöbölnie 
azokat a zavarokat, amiket az éppen uralkodó politikai áramlatok okoztak a népszámlálásokban 
alkalmazott kategóriák és definíciók használatában. Fontosnak tartot ta azt is leszögezni, hogy az 
egykorú állapotokat kívánta rögzíteni és elemezni, nem pedig a mából szemlélni az eseményeket. 
Arra a következtetésre jut, hogy a háború és a negyvenes évek megrázkódtatásai szétroppantották 
a pécsi társadalom korábbi szerkezetét. Erre rázúdult a több évtizeden keresztül bevándorlók 
hatalmas tömege, akiket a város nem tudott magába integrálni. Sajnos adatok hiányában a közel-
múltban zajlott nagy vándormozgalmakról már szinte kevesebbet tudunk, mint a századfordulóéról, 
mivel sem a bevándorlók számát, sem összetételét nem ismerjük pontosan. Minden kétséget kizáróan 
jelentős struktúra-átalakító hatása volt a gazdaság szerkezetébe és a tulajdonviszonyokba tör tént 
erőszakos beavatkozásnak: nagymértékben megnőtt a nem fizikai dolgozók aránya és csökkent az 
önállóaké. 1970-ben az ipar a keresők 45 %-át foglalkoztatta, a második legjelentősebb terület té 
pedig az egészségügy, kultúra, oktatás és tudomány vált. A népesség növekedése a 70-es években 
lefékeződött, a 80-as évektől ismét romló halandósági mutatók mellett mind országosan, mind 
Pécsett a természetes szaporodás természetes fogyásba váltott és a népesség alakulásában a ván-
dorlási különbözeté lett a főszerep. A 80-as évek végétől a munkahelyek vonzóerőt jelentő bősége 
megszűnt, a bányák, a hozzájuk kapcsolódó termelési vertikummal együtt csődbe jutot tak. Bár 
pontos adatok nincsenek, de a szerző feltételezi, hogy megélénkült a korábbi bevándorlásokkal ellen-
tétes mozgás, az elköltözés a városból. Egyedül a népesség iskolai végzettsége az, ami összességében 
töretlenül javul az egész vizsgált időszakban. A kötet színvonalas és további kutatásokra ösztönző 
tanulmányait angol és német nyelvű rezümék teszik elérhetővé a külföldi érdeklődők számára is. 

A 2-3. kötet az 1994-ben és 1995-ben tartott konferenciák válogatott előadásait tartalmazza. 
Eltérően az első kötettől, mind tematikai, mind műfaji szempontból változatosak a tanulmányok, 
azonban jól szolgálja a tájékozódást az, hogy a különböző műfajú munkákat önálló fejezetekbe 
(tanulmányok, forrás, adattár, módszer) szerkesztették. 

A Pécset, mint regionális központot tárgyaló fejezetben T. Mérey Klára arra vállalkozik, hogy 
bemutassa a város helyzetét a Dél-Dunántúl közlekedési hálózatában a 19. század elején. A szerző 
a 18. sz. végén és a 19. század első évtizedeiben megjelent gazdag hazai irodalom (lexikonok, 
leírások, térképek) segítségével ad bepillantást a város és környéke közlekedési kapcsolataiba. Az 
adatok alapján megállapítható, hogy Pécsnek, mely a dél-dunántúli régió egyetlen szabad királyi 
városa lett 1780-ban, a közlekedési hálózatban betöltött szerepe — a postavonalakat illetően — 
nem volt jelentős. Nem centruma, csupán egyik fontos állomása volt a postakocsiknak. Kajtár István 
a dél-dunántúli régió és Pécs példáján keresztül megkísérli bemutatni a modern magyar állam 
inf ras t ruktúrá jának kiépülését a 19. században. Míg korábban a közhatalmat csaknem kizárólag a 
vármegyék és szabad királyi városok közegei valósították meg, a 19. század közepétől kezdetét vette 
a kihelyezett „királyi" szervek megjelenése a helyi-regionális közjogi-közigazgatási infras t ruktúrá-
ban, melynek kiépítésében az 1849 és 1860 közötti és az 1867 utáni időszak volt jelentős. A régióban 
működő igazgatási székhelyek 80%-a Pécsett található, így a város korabeli kiemelkedő szakigaz-
gatási centrum jellege nyilvánvaló. Rajczi Péter tanulmányában azt vizsgálja, hogy Pécs mikor 
töltött be tankerületi központ szerepet, illetve a pécsi iskolák az 1776-1935 közötti időszakban 
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milyen tankerületi irányítás alatt állottak. A pécsi tankerület az ország 7 másik tankerületével 
együtt 1777-ben jött létre a Ratio Educationis alapján. 1802-ben azonban a pécsi királyi akadémiát 
az uralkodó rendeletileg Győrbe helyezte, ezért 1849-ig Pécs a győri tankerületbe tartozott . Ebben 
az időszakban jelentős szerepet játszott a város kulturális-oktatási életében két püspök: Szepesy 
Ignác és Scitovszky János. Pécs Trefort Ágoston kultuszminiszter idején lett ismét tankerület i 
központ (1883), de már csak a középiskolákra kiterjedő hatáskörrel és nem sokáig: 1889-ben Szé-
kesfehérvárra helyezték át a főigazgatóság székhelyét. Ezután már csak a két világháború között 
nyeri vissza korábbi oktatási központi szerepét a város: egyrészt a pozsonyi egyetem áthelyezésével, 
másrészt pedig az 1935:VI. tc. által létrehozott 8 tankerület egyikének Pécset jelölték. Hajdú Zoltán 
átfogó képet nyújt a város helyzetéről az országos település- és település-hálózatfejlesztési politiká-
ban az 1949 és 1989 közötti időszakban. Az első ötéves terv településpolitikájában csak Budapest 
és Miskolc került „osztályon felüli" státusba, Pécset 72 várossal együtt az I. osztályba sorolták. 
Gazdasági fejlesztése azonban a szénbányászat miatt ténylegesen is megindult. 1954-ben megyei 
jogú várossá nyilvánították, kiemelve a megyei igazgatás alól, amely az 1949-es törvény értelmében 
lépett életbe. Az uránércbánya 1955-ös megnyitása következtében a város fejlődése nemcsak köz-
pontilag, hanem nemzetközileg is befolyásolttá vált. Míg az 1960-as években az egyik legdinami-
kusabban fejlődő megyei jogú város és megyeszékhely, addig az 1980-as években megfigyelhető, 
hogy — bár Pécs kiemelt besorolást kapott — Kaposvár előretört, felsőfokú szerepkörhöz jutott , 
és fejlődése révén sok vonatkozásban megközelítette Pécset. A tanulmány a településpolitikai e-
lemzés szempontjait követve hasonló tendenciákat muta t be a város életében, mint Németh Zsolt 
fentiekben már ismertetett munkája a város népesedési mutatóira vonatkozóan. 

A „Gazdaság, társadalom" fejezetben Siptár László a Pécsi Takarékpénztár tör ténetének 
bemutatásával (1845-1948) a gazdasági élet egyik fontos szereplőjével ismerteti meg az olvasót. A 
Pécsi Takarékpénztár egyike volt az 1848 előtti Magyarország két pénzintézetének, mely megala-
kulását a Pécsett született Somogy megyei főispán, Czindery László kezdeményezésének köszön-
hette. Lukácsné Szentmártoni Szilvia a Tettye-patak mentén kialakult ipari tevékenységről számol 
be a 19. század közepétől a városi vízvezeték megépítéséig. A Pécsett jelentős iparágnak számító 
bőr-, kesztyű- és sörgyártás, valamint a vágóhíd és a dohánygyár elhelyezkedése egyaránt a Tety-
tye-pataknak köszönhető, amely tehát hatást gyakorolt a városszerkezetre és a hajdani patakmenti 
városrész mai arculatára is. Nagy Imre Gábor tanulmánya néhány fontos és érdekes adattal szolgál 
a pécsi szőlő- és borkultúra 1890-1914 közötti történetéhez. A város társadalmának jelentékeny 
hányada foglalkozott szőlőműveléssel és e kispolgári réteget igen súlyosan érintette a filoxéra és 
peronoszpóra. A pécsi talajviszonyok a direkt termő amerikai szőlőfajták ültetésének kedveztek. 
Ezért fontos szerepe volt a rekonstrukcióban a város által létesített amerikai szőlőtelepnek és a 
módszer elterjesztésében segítő vincellériskolának. E két intézmény működését tekinti végig a 
szerző a jelzett időszakban. Tegzes Ferenc egy pécsi termék, a kezdetben gyógylikőrként forgalomba 
került, majd likőrként árusított szeszesital, a „Mecseki Gyógyítóka" karrierjének első szakaszával 
ismerteti meg az olvasót. Vuics Tibor és Mánfai György közös tanulmánya zárja a város gazdasá-
gi-társadalmi történetének egyes részleteit feltáró kutatások sorát. Munkájuk a centrum és perem-
város(ok) viszonyát elemzi 1774 és 1990 között. Végigtekintik a Pécset körülvevő településeknek 
a városhoz csatolását és ezáltal a Pécs életében betöltött szerepkörüket, valamint infras t rukturál is 
ellátottságukat. Elemzésüket négy jól áttekinthető térkép teszi teljessé. 

A kultúrával foglalkozó tanulmányok sorában Süle Tamás a 19. századi természettudományos 
élet egyik legjelentősebb fórumával ismerteti meg az olvasót: A Magyar Orvosok és Természetvizs-
gálók Vándorgyűlésének Pécsett tar to t t tanácskozásaival 1845-ben, 1894-ben és 1927-ben. Márfi 
Attila a színházak világába kalauzol el. Egy átmeneti időszak színházi életét mutat ja be: a hajdanvolt 
kőszínház épülete veszélyessé vált 1887-ben, ezért bezárták, a Pécsi Nemzeti Színház á tadására 
azonban még 8 évet várni kellett. Ezért Somogyi Károly, a kor egyik híres színházi egyénisége, aki 
éppen akkoriban érkezett a városba, létrehozta a Kert utcai játékszínt, a Faarénát, ahol 1895 
októberéig szinte naponta tar tot tak színielőadásokat. Újvári Jenő a pécsi városi múzeum és külön-
böző gyűjteményeinek megalakulásával és sajátos helyzetével foglalkozik a 20. század első felében. 
Krisztián Béla egy nagyon fontos oktatási intézmény, a pécsi bányaiskola történetét dolgozta fel. 
A bányaiskola megalapítása 1896-ban mérföldkőnek tekinthető, hiszen a 19. századi magyar gaz-
daság fejlődésében nagy jelentőségre szert tevő kőszéntelepeken az 1880-as évek végéig zömmel a 
Lajtántúlról érkezett szakmunkások dolgoztak. Az oktatásügy, de nem egy intézmény, hanem két 
kiemelkedő személyiség élete a témája Kalász Gyula dolgozatának: a pécsi állami Főreáliskola 
matematika-fizika szakos, kiemelkedő tudós tanára, Dischka Győző és Horváth Viktor, aki méltó 
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utóda és folytatója volt Dischka Győző munkásságának. Szőnyi Ottó — a pécsi ókeresztény emlékek 
felfedezője — régészeti és művészettörténeti munkásságát Lengvári István mutat ja be tanulmányá-
ban. Rajczi Péter a két világháborű közötti pécsi közoktatásügyről, ezen belül a népoktatásról, az 
alsó fokű szakoktatásról és a középfokú oktatásról ad áttekintést. 

A kötet tanulmányokat tartalmazó részét két politikatörténeti munka zárja: Fodor Márta az 
1848/49-es Baranya megyei honvédegylet történetét dolgozta fel 1867 és 1890 között, míg Szirtes 
Gábor az 1947-49 közötti évek szalámipolitikájának pécsi és baranyai kuriózumait ismerteti. 

A „Forrás" címet viselő fejezetben a Dunagőzhajózási Társaság történetéből olyan dokumentu-
mokat közöl Huszár Zoltán, melyek átfogó képet nyújtanak egy nagyvállalat szociálpolitikájának fontos 
területéről, a dolgozók élelem- és iparcikkellátásáról az 1896 és 1939 közötti időszakra vonatkozóan. 

Az „Adat tár" közleményei között — amelyek némelyike inkább már feldolgozásnak minő-
síthető — értékes adatokkal járul hozzá a további kutatásokhoz Gál Éva a pécsi székesegyházi 
kincstár ötvöstárgyai, Márfi Attila a pécsi színjátszás korai szakaszának kiemelkedő egyéniségei 
bemutatásával. Visy Zoltán Pécs egyik kiemelkedő építészének őstáblája tükrében kísérli meg ér-
zékeltetni Pécs vonzáskörét. A város 19. századi gazdasági életében fontos szerepet játszott két 
család, az Engel és Hamerli családok, valamint üzemük történetének néhány érdekes részletét 
tudhat juk meg Vörös Andrea és Sey Gábor dolgozataiból. Ernyes Mihály Pécs szerb megszállás 
alatti életét a rendőr-főkapitányi parancsok tükrében vizsgálta. Míg Tuka Ágnes egy helyi ügyvéd-
politikus — Kertész Endre kisgazdapárti pécsi főispán (1945-1948), majd ügyvéd és 1956-ban a 
Baranya megyei munkástanács elnöke — pályaképét rajzolta meg, addig Bödö László a pécsi-bara-
nyai olimpikonokról készített rövid életrajzi összeállítást. 

A kötetet Kajtár István és Vonyó József módszertani tanulmányai zárják. Kajtár István 
rámuta t arra, hogy a város kultúrtörténetének megírása szempontjából igen fontos feltárni és 
értékelni a városi önkormányzat ilyen irányú tevékenységét, szellemi és anyagi értékeket létrehozó 
funkcióját. Vonyó József révén bepillantást nyerünk a várostörténeti monográfia elkészítésének 
alapelveibe és munkaprogramjába. Az első kötettől eltérően idegen nyelvű rezümék nem, csak 
tartalomismertetés található a könyv elején. 

Az eddigi eredmények remélhetőleg további munkára sarkallják a kuta tókat és pusztán 
pénzhiány miatt nem szakad félbe az ígéretesnek tűnő vállalkozás, s a nem tűi távoli jövőben 
alkalmunk lesz kézbe venni a történettudomány már jól bevált és modern módszereinek felhasz-
nálásával készülő nagymonográfiát is. 

Nagy Mariann 

Blazovich László - Géczi Lajos 

A TELEGDIEK PERE 1568-1572 
Dél-Alfóldi Évszázadok 6. 

Csongrád Megyei Levéltár, Szeged , 1995. 283 o. 

A Dél-Alfoldi Évszázadok sorozatának legújabb köteteként jelent meg Blazovich László és 
Géczi Lajos szerzőpáros tollából „A Telegdiek pere" c. kötet. 

A szerzők az egy pertestbe szerkesztett Telegdi Miklós és Telegdi Mihály között folyó per 
jegyzőkönyvének és a család birtokviszonyaira vonatkozó oklevelek közreadásával egyrészt lehetővé 
tet ték a történészek, jogtörténészek és az e tudományágak iránt érdeklődők számára a középkori 
eljárásjog szabályainak, másrészt a nemesi magánjognak, ezen belül a birtokadományozásnak, be-
iktatásnak, zálognak, osztálynak, határigazításnak a mindennapi életben való érvényesülése meg-
ismerését. Harmadrészt lehetőséget kap az olvasó mindezeknek a Werbőczy Hármaskönyvébe foglalt 
szokásjogi normákkal való összevetésére. 

A kötet négy, jól elkü! >níthető részre tagolódik. 
A bevezetőben a szerzők általános összefoglalását, egyben tömör bemutatását adják a közép-

kori magyar eljárásjognak és az erdélyi fejedelmi törvényszék működésének. Ismertetik a Telegdi 
család egészének, illetve egy-egy ismertebb, a magyar történelem során is jelentős szerepet játszó 
egyéniségének rövid életrajzát, majd röviden elemzik a Telegdiek perének lefolyását. 

Ezután következik az oklevelek regesztáinak közzététele, melyek során a szerzők az egyes 
okleveleknél jelzik az esetleges átírásokat, a fordításokat, valamint az oklevelek kiadását. 
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A kötet harmadik részében a dokumentumok c. fejezetben a szerzők a per teljes anyagát, az 
átmásolt okiratokkal együtt közlik. Külön érdeme a szerzőpárosnak, hogy következetesen alkalmazzák 
a per idejének humanista írásmódját, az esetleges eltérő értelmezésekre pedig lábjegyzetben utalnak. 

Végül a névmutatóval a jövendő kutatók és érdeklődők számára teszik könnyebbé a kötet 
használatát. 

A Telegdiek-pere azért különösen érdekes, mert a per tárgyát az osztályos atyafiak közötti 
oklevelek őrzésének kérdése képezte. A Hármaskönyv szabályozása szerint (I. 42.) a nemes családok 
birtokaira vonatkozó oklevelek őrzése a család legidősebb tagját kötelezte azzal a feltétellel, hogy 
ha bármely osztályos atyafinak szüksége van valamely okiratra, azt vagy annak másolatát köteles 
az őrző az igénylő rendelkezésére bocsátani. Az osztályosok szavatossággal tar toztak egymás irá-
nyába, azaz mindent el kellett követniük annak érdekében, hogy a vagyon az osztályos atyafiak 
tulajdonában maradjon. 

Telegdi Miklós és Telegdi Mihály közt 1568-ban éppen azért keletkezett per, mert a család 
idősebb tagja, Mihály, követelte a fiatalabb Miklóstól a családra vonatkozó eredeti okiratok átadását, 
ennek fejében Miklós a Mihálynál lévő oklevelek másodpéldányainak kiadását kérte. 

Werbőczy nem tudósít bennünket arról, hogy az oklevelek másodpéldányait kinek, hol kell 
őrizni, illetve ki tarthat ezekre igényt. A Telegdi-per során az erdélyi fejedelem ítélőszéke úgy 
határozott, hogy a nemesi család fiatalabb férfitagja jogosult a családi vagyonról tudósító okiratok 
másodpéldányainak birtoklására. Ezért a fejedelmi ítélőszék végítéletében mindkét felet eskü letétele 
mellett kötelezte az okiratok eredeti és másodpéldányainak kicserélésére. 

A per jegyzőkönyvének tanúsága szerint a peres feleknek lehetőségük nyílt a r ra , hogy a 
végrehajtást minél későbbi időpontra halasszák. A halasztásnak több lehetséges módja ismeretes, 
az ítéletben előírt eskü letételének megtagadása, oklevelek kiadásának visszatartása a r ra hivatkoz-
va, hogy az ellenérdekű félnél maradt még a végítéletben fél nem sorolt oklevél. Ezen joggyakorlat 
alapján a felek újból és újból a r ra „kényszeríthették" a bíróságot, adott esetben a fejedelem ítélő-
székét, hogy a felek által meg nem támadott végítélet után mégis perbehívják a feleket, s kötelezzék 
őket a végrehajtás elviselésére. 

A középkori eljárásjog szabályainak könnyebb megértését biztosítja, hogy a szerzők a kötet 
bevezetőjében rövid összefoglalását adják a perjog általános szabályainak, utalva a Telegdi per 
jegyzőkönyvére is. Ugyanakkor ezzel arra is lehetőség nyílik, hogy az általános szabályoktól eltérő, 
partikuláris szokásjogi normák érvényesülését is megismerhesse az olvasó. 

Az oklevelek és azok regesztáinak közétételével válik lehetővé az olvasó számára, hogy egy 
nemesi család magánjogi viszonyait tanulmányozhassa. Egy családra vonatkozó oklevelekből meg-
tudható ki, milyen feltételekkel kaphatott adománybirtokot az uralkodótól, milyen módon történt 
testvérek között az osztály, milyen szerepet játszottak a királyi és hiteleshelyi emberek mellett a 
szomszédok és a határosok. Igazolható, hogy ugyanarra a birtokra többször is lehet ú j adományt 
kérni, ha valamelyik atyafi tulajdonjogát erősebben akarja bizonyítani. A per jegyzőkönyvével egy-
beszerkesztett oklevelek elemzése arra is lehetőséget adott a szerzőknek, hogy felhívják a kutatók 
figyelmét arra , hogy a magyar eljárásjog szabályaiban éppen a 16. század második felében sajátos 
változások következnek be. Az írásbeliségről lassan, fokozatosan kezdenek törvényszékeink a szó-
beliségre át térni , amelynek talán első jele, hogy egy 1333-ban kiadott oklevél átírása során úgyvédi 
perbeszéd is bekerült az eljárás anyagai közé. Ez az ügyvédek növekvő szerepét jelzi, amikor már 
nemcsak a bizonyítékokat terjesztik a bíróság elé, nemcsak a képviselt fél számára közvetítik a 
bíró által elrendelt eljárási cselekményeket, hanem az eljárás során szóban fejtik ki álláspontjukat 
a tényállással és a bizonyítékokkal kapcsolatban. 

Ezen oklevelek tanulmányozásával, melyek mintegy két évszázad alatt keletkeztek, a Hár-
maskönyv szabályainak gyakorlati megvalósulása is ellenőrizhető. Megmerevedett szokásjogot rög-
zített-e Werbőczy 1514-ben, vagy általánosan érvényesülő szokásjogi normák kerültek írásbafogla-
lásra úgy, hogy ez alól a jogi partikularizmusnak megfelelően számos kivétel is létezett? 

A szerzők a per rövid ismertetésével és az eljárásjog általános szabályainak kérdésével lehetővé 
tették a középkori magán- és perjog iránt érdeklődők számára a további kutatásokat, elemzéseket. 

Mindezeken túlmenően a Telegdi család ismert tagjainak bemutatásával, rövid családtörténeti 
összefoglalóval lehetőség adódott az oklevelekből kirajzolódó birtokviszonyok könnyebb megértésére. 
Egy pertestnek ily módon való megjelentetése, ahogy azt a szerzők tették, egyedülálló a hazai 
oklevelek kiadásának gyakorlatában. 
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A Telegdiek pere c. kötet nemcsak forrásközlés. Az oklevelek és regesztáinak közzététele, vala-
mint a bevezető tanulmány szélesebb körű kutatásra, elemzésre inspirálja az olvasót, s bizonyítékául 
szolgál annak, hogy csak az oklevelek elemzése révén lehet középkori jogéletünket megismerni. 

A címlap belső oldalán a szerzők oktatási segédanyagként ajánlják a kötetet. Ezt az ajánlást 
csak megerősíteni tudom, de nemcsak a hallgatók, hanem minden érdeklődő számára. 

Homoki-Nagy Mária 

Köpeczi Béla 

HISTOIRE DE LA CULTURE HONGROISE 
Budapest , Corvina, 1994. 343 о. 

MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET 

François Villon a 15. század közepén V László királyunkat említi egyik költeményében 
„Lancelot, cseh király" néven; a 18. század közepén pedig Rousseau ír dicsérő sorokat gr. Teleki 
József franciául megjelent filozófiai munkájáról. Erről nem szólnak sem a magyar, sem a francia 
történelemkönyvek, nem is lényeges talán. Egyvalamit azonban mindenképpen jelez: a franciák, 
közmondásos nemzeti egocentrizmusuk ellenére is, a régebbi századokban rendelkeztek informá-
ciókkal, még ha elszórtakkal is, Magyarországról. Mi a helyzet most, a 20. század végén? A hatvanas 
évektől kezdve minden évtizedben megjelent egy-egy rövid, francia nyelvű összefoglaló munka 
Magyarországról - most a millecentenárium évtizede is fe lmutathat egy nagy jelentőségű művet: 
1994-ben jelent meg Budapesten Köpeczi Béla professzor könyve a magyar művelődés történetéről. 

A francia olvasóknak amolyan bevezetőnek, kézikönyvnek szánt műben nemcsak a fentiekhez 
hasonló színes kis epizódokat találhatunk, a szerző ugyanis sokkal nagyobb feladatra vállalkozott: 
az Annales-iskola és a német történetírás nyomdokain haladva a kultűra fogalmát meglehetősen 
tágan értelmezi. Az így felfogott művelődéstörténet kutatási területe magába foglalja: 

1. a társadalom különböző csoportjainak vallási és gondolkodási rendszerét, 
2. a kulturális javak alkotóit és terjesztőit, 
3. a művelődést előmozdító intézményeket, 
4. egy korszak tudományos és technikai ismeretanyagát és ennek felhasználását, 
5. a művészeti értékeket és fogadtatásukat, 
6. a társadalom különböző rétegeinek életmódját, 
7. azokat a külföldi hatásokat, amelyek hozzájárulnak az eredeti kul tűrák átformálásához, 
8. a folyamatosságot és a változást képviselő elemeket. (8. o.) 
Kiemelten foglalkozik a szerző a magyar művelődésre nagy hatást gyakorló külföldi áramlatok 

közül is a francia befolyással. A francia-magyar kapcsolatok mellett különösen nagy hangsűlyt kap 
a franciák magyarságképe a tárgyalt korszakokban, valamint a magyar művekből kibontakozó 
Franciaország-kép. 

A hatalmas anyag művészettörténeti, ideológiai korszakok szerint tagolódik: a magyar kul-
túra születése, a kereszténység felvételének kora, a feudális kultúra, reneszánsz és reformáció, 
barokk, felvilágosodás, nemzeti ébredés és romantika, liberalizmus és nacionalizmus, neobarokk és 
végül a 80-as éveket is felölelő irányított kultúra. Ez a szerencsés korszakolás, amely a magyar 
történelem egyetemes vonásait helyezi előtérbe (ellentétben az olyan korszakmegjelölésekkel, mint 
az Anjou-kor, a három részre szakadt ország vagy a reformkor például), a nem magyar olvasók 
számára nyilvánvalóan könnyebben köthető korábbi történelmi ismeretekhez, valamint így a ma-
gyar kultúra eredetisége mellett európaisága is hangsúlyt kap. 

Minden fejezet az adott kor politika- és gazdaságtörténetének felvázolásával kezdődik, erre 
az alapra építi fel a szerző a korszak uralkodó eszméinek, anyagi kultúrájának, a különböző rétegek 
életmódjának elemzését. A legjelentősebb kulturális intézmények (szerzetesrendek, iskolák, folyó-
iratok, tudós társaságok stb.) bemutatása után az irodalom beható vizsgálata következik, a legfon-
tosabb szerzők kiemelt ismertetésével, műveikből rövid műfordításos részletek idézésével. A kép-
zőművészet és a tudomány eredményeinek bemutatása u tán a fejezet a francia-magyar kapcsolatok 
elemzésével zárul, különleges figyelmet fordítva a Magyarországról szóló francia művekre és a 
belőlük kiolvasható magyarságképre. 
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A könyv végen a francia olvasó egy gazdag, tematikusan rendezett bibliográfiát talál, amely-
ben főleg a francia, angol, német nyelvű munkák kaptak helyet. Sajnos, van olyan témakör (mint 
a néprajz és az oktatásügy például), ahol nem létezik nem magyar nyelvű szakirodalom - ezeket 
a hiányosságokat e területek művelői figyelmeztetésként is értelmezhetik... 

A mű különleges előnye, hogy viszonylag kis terjedelmével bámulatos adatgazdagság párosul. 
300 oldalba sűríteni a magyar művelődés történetét a kezdetektől napjainkig, méghozzá úgy, hogy 
az a nem magyar olvasóközönség számára is élvezetes és érthető legyen: ez a szinte lehetetlen 
vállalkozás a lehető legnagyobb mértékben sikerült. A francia-magyar kapcsolatok létezése a múlt 
századain keresztül és az, hogy a magyar kultúra az egyetemes európai kultúra része, noha ere-
detiségét mindmáig megőrizte - ez a francia publikumnak szánt üzenet a könyvben jól megalapozva, 
a francia fülnek ismerősen csengő nevekkel alátámasztott , hatásos példákkal nyer bizonyítást. A 
magyar művelődéstörténet lapjain felbukkanó Villon, Du Bellay, Voltaire, Rousseau, Commynes és 
Romain Rolland új oldalukról mutatkoznak be késői honfitársaiknak; mind nyilatkoznak, véleményt 
mondanak a magyar történelem egy-egy szeletéről. Egy idegen nép történetét olvasva megragadó 
érzés ismerős nevekkel, jól ismert személyiségekkel találkozni, miközben egy, a sajátunktól eltérő 
nemzeti sors furcsa, újdonságként ható részleteivel kerülünk kapcsolatba. 

A magyar művelődés története azonban nemcsak a külföldnek szólhat: a franciául tudó magyar 
olvasóközönség a magyar kul túrának ú j szemszögű, érdekes megvilágítású bemutatását fedezheti 
fel. A franciául megírt munkába apró fordítási hibák csúsztak be, pl. a hiteles hely latin nevénél 
(49. o.) vagy Széchenyi Világ című művének francia megfelelőjénél (Monde-nak fordítva, a „vilá-
gosság" helyett, 141. o.). Ez azonban nem változtat a mű alapvető értékein és magyar szempontból 
is hiánypótló voltán: a Domanovszky-féle, fél évszázadnál is régebbi összefoglaló Magyar művelő-
déstörténet óta Magyarországon is ez az első ilyen szintetikus igényel fellépő munka, amelynek így 
talán a magyar nyelvű kiadását sem lenne érdektelen megfontolni. Addig is örüljünk, hogy legalább 
a franciák rendelkeznek a magyar kultúra érdekes, gazdag és széles látókörű ú j összefoglalásával. 

Nóvák Veronika 

ÚJ REND EGY ÚJ VILÁGBAN 
Dokumentumok az amerikai politikai gondolkodás korai történetéhez 

A kötet anyagát válogatta, fordította, szerkesztette és a jegyzeteket készítette: Lévai Csaba 
Multiplex Media - Debrecen U. R Debrecen, 1997. 232 o. 

Az utóbbi években örvendetesen megnőtt az Egyesült Államok történetévél összefoglalóan 
vagy annak egyes szakaszaival foglalkozó hazai kiadványok száma. Az elmúlt öt évben jelent meg 
C. N Degler: Az élő múlt. Milyen erők formálták Amerika mai képét? (Európa, 1993.), J. W. Davidson 
- M. H. Lytle: A tények nyomában (Panem - McGraw Hill, 1995.), C. Sellers - H. May - NR. 
McMillen: Az Egyesült Államok története (Maecenas, 1995.), R. Michell: Az Egyesült Államok 
alkotmánya. Történet, dokumentumok, mutatók (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.), J. M. Berry - J. 
Goldman - K. Janda: Az amerikai demokrácia (Osiris, 1996.). Külön érdemes megemlíteni Magya-
rics Tamás és Frank Tibor egyetemi hallgatók számára készült kiadványát: a Handouts for U. S. 
History. A Study Guide and Workbook (Panem - McGraw Hill, 1995.) c. kötetet. Ez ugyanis hu-
szonhat fejezetben a kezdetektől az 1980-as évekig mutat ja be az Egyesült Államok történetét oly 
módon, hogy minden fejezet kronológiai áttekintést, rövid történeti összefoglalást, fogalom-magya-
rázatot, a szereplő személyeket ismertető kislexikont, válogatott forrásszövegeket ad, összefoglalja 
az esetleges vitás történeti kérdések körüli nézeteket, majd a témakörhöz tartozó korszerű ajánlott 
angolnyelvű irodalom jegyzékével zárja le az egyes fejezeteket. 

Az említett munkák közé sorol most Lévai Csaba kétségtelenül figyelemre méltó egyéni 
teljesítménye, amely nem annyira „mindenes" szerepe, hanem a válogatás szerencsés összeállítása 
miatt érdemel figyelmet. Egyet kell ér tenünk ugyanis azzal, hogy az amerikai forradalmat megelőző 
évtizedtől az 1789-hen életbe lépett alkotmány elfogadásáig terjedő időszak dokumentumaiból vá-
logatott — néhány kivétellel —, s hogy a bemutatot t politikusok és gondolkodók: John Adams, 
Thomas Jefferson, Alexander Hamilton és James Madison voltak a legfontosabb közéleti - politikai 
szereplők az alkotmány kidolgozását megelőző és annak életbeléptetését követő egy-két évtizedben. 
It t mindjárt megemlíthetjük, hogy amennyire indokolt az Angliából „átszármazot t" Thomas Paine 
írásainak mellőzése a már meglévő magyar fordítások miatt, annyira indokolatlannak tűnik Ha-
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milton és Madison esetében a The Federalist esszéinek teljes mellőzése arra hivatkozva, hogy azt 
egy kiadó megjelentetni készül. A legfontosabb értekezéseknek — vagy azok részeinek — itt volna 
a helye, mert így lett volna a gyűjtemény kiegyensúlyozott, hiszen a másik oldal két antiföderalista 
dokumentummal képviselve van. (Arról nem is szólva, ha az említett teljes esszé-gyűjtemény meg-
jelenik, annak várható ára messze felül fogja múlni a jelen kötetét, így azt valóban kevesek tud ják 
majd megvenni.) 

Az ismertetett munka — a felsorolt hiányok ellenére — jól szerkesztett keresztmetszetét 
adja az említett szerzők tevékenységének. A korszak politikai nézetrendszerét segít megérteni 
Adams „Gondolatok a kormányzásról" c. írása, az Egyesült Államok egyes tagállamainak alkotmá-
nyai védelmében írott művének részletei, vagy Jefferson áttekintése Brit-Amerika jogairól, illetve 
a Virginia államról szóló jegyzeteinek részlete, az 1798. évi, a polgárjogokat megszorító törvények 
ellen tiltakozó „Kentucky határozatok", vagy Hamilton nyilatkozata a felállítandó Nemzeti Bank 
alkotmányosságáról, valamint híres „Jelentés az iparról" c. előterjesztésének részletei. 

Külön figyelmet érdemel a Függetlenségi Nyilatkozat közreadott szövege, mert azt Lévai 
Csaba — az elmúlt évtizedek kutatásai t hasznosítva — úgy közli, hogy feltünteti a Jefferson által 
fogalmazott, de a Kongresszus vitái során elhagyott szövegrészeket, illetve zárójelben adja a viták 
során beiktatott változtatásokat. A filológiai teljesítményt elismerés illeti, de talán szerencsésebb 
lett volna a közismert hivatalos szöveget közreadni - jegyzetekkel. így akkor az angol uralkodó 
rabszolga-kereskedelmére utaló és a Kongresszus által kihagyott részlet jegyzetbe kerülhetett volna, 
mint egyetlen számottevő, minden hallgatót vagy olvasót érdeklő változás. Ugyanakkor ta lán a 
felsorolt sérelmek azonosítható tételeit is meg lehetett volna jegyzetelni - hiszen ez az egyetlen 
dokumentum, melyet a fordító-szerkesztő nem látott el jegyzetekkel. (Az elméleti törekvések azt 
sem zárták volna ki, hogy foglalkozik a Függetlenségi Nyilatkozatot megelőző hármas követelés: a 
jog az élethez, a szabadsághoz és a tulajdonhoz miként változott meg Jefferson tolla alatt - és azt 
miként értelmezhetjük.) 

A fordításhoz, a megoldásokhoz a recenzens nem kíván hozzászólni. Ezek a fordítások is 
felvetik azonban az amerikai társadalmi-történeti fogalmak „magyarí tásának", illetve azok egysé-
gesítésének problémáját. így eldöntendő, hogy polgárőrséget fordítunk - vagy megtartjuk a speci-
fikus tar ta lmú milícia elnevezést. (Ld. pl. 32. és 132. o.) 

A kötet a már említett, személyekhez kötött dokumentumok mellett közli az 1781-ben életbe 
léptetett ún. Konföderációs Cikkelyeket, amellyel kétségtelenül hiányt pótol. Gondos jegyzeteihez 
azonban hozzátenném: egyértelműen meg kellett volna mondani azt, hogy a Cikkelyek értelmében 
együtt ülő Kongresszusnak nem volt joga törvényt hozni, illetve nem volt igazi végrehajtó ha ta lma 
sem, jóllehet az elősorolt feladatok ellátására kül-, had- és pénzügyi titkárságokat hoztak létre. (A 
fordítás kapcsán egy kérdés: az V cikkely eredetijében szerepel „az államok bizottsága", de ez a 
fordítás 168. oldalán hiányzik, miközben a 174. oldalon a X. cikkely szövege erre — már mint 
korábban szereplő testületre — utal.) 

A dokumentumokat a szerkesztő bevezetéssel, továbbá magyarázó jegyzetekkel lá t ta el. Ez 
utóbbiak, pl. az anglikán vagy a puritán egyházszervezetre, a quakerek milícia-ellenességének 
következményeire, az 1787. évi alkotmány ratifikálásának körülményeire, a közfoldek körüli vitára, 
a szerződéses szolgákra, a „nullifikációs eljárásra" stb. vonatkozó jegyzetek körültekintően fogal-
mazódtak és világosak. Akadnak azonban pontatlanságok, nem kellően — vagy nem időben — adott 
magyarázatok. Ilyen pl. az alkotmány „szigorú" értelmezése (114.), amely csak később nyer vala-
miféle magyarázatot az ún. „ tág" értelmezés emlegetésével. De ilyen a korai kétpártrendszer kia-
lakulásának kérdése is, mert a föderalisták és antiföderalisták érthető szerepén túl nem adnak a 
jegyzetek információt az emlegetett demokrata-republikánusokról, (pl. 114.) - miközben a jeffersoni 
agrárdemokráciáról — igaz, inkább retrospektive (ld. 132.) — jó összefoglalást olvashatunk. (Itt 
jegyezném meg, hogy a fordító-szerkesztő kihagyta Jefferson első beiktatási beszédét, nyilván azért, 
mert annak fordítása — egyébként már 1970-ben — megjelent. Ha emellett az is szerepet já tszot t 
döntésében, hogy csak saját fordításait kívánta felhasználni, úgy inkább fordította volna ú j ra , mert 
ezt a dokumentumot indokolatlan volt elhagyni.) 

Akadnak kisebb pontatlanságok, mint pl. az a megállapítás, hogy a 22. alkotmánymódosítás 
,jogi ér te lemben" nyolc évben határozza meg az elnöki hivatal betöltésének lehetőségét. Ez ugyanis 
csak akkor igaz, ha valaki előtte nem elnökként megválasztva (vagyis az elnök helyébe lépve) két 
évnél rövidebb ideig gyakorolta a hatalmat. Ha ez az időszak több volt, mint két naptári év, úgy 
az illető csak egyszer választható meg. Nyilván csak elírás, hogy J. Q. Adams 1824-ben kerül t az 
elnöki székbe, miként az is, hogy az 1790. évi népesedési adatokat becsült adatoknak tekinti. (191. 



9 8 4 TÖRTÉNETI IRODALOM 

о.) 1790-ben ugyanis — az alkotmánynak a képviselői helyek újraosztását előíró kitétele miat t — 
sor került az első hivatalos felmérésre. 

Egy lényeges értelmezési kérdést az alkotmány első kiegészítésével kapcsolatban külön meg 
kell említeni. A Bill of Right 1. pontja kapcsán a jegyzetíró így nyilatkozik: „A teljes vallásszabad-
ságot lényegében csak az 1787. évi alkotmány első kiegészítése biztosította." (112. o.) Ez azonban 
téves értelmezése az 1. pontnak, mert az csak azt mondja ki, hogy a Kongresszus „nem alkot 
törvényt vallás alapítása vagy a vallás szabad gyakorlatának eltiltása tárgyában". Ez pedig az állam 
és egyház elválasztásának bejelentése - szövetségi szinten. A Bill of Right 1791-ben tör tént életbe 
léptetése azonban a tagállamokban nem szüntette meg automatikusan a többségi egyházak privi-
legizált szerepét - ha az addig (ti. az 1776-ot követő alkotmányozás idején) nem szűnt meg. így a 
kongregacionalista egyház kizárólagossága (vagyis, hogy mindenki nekik fizetett egyházi adót), 
1818-ig Connecticutben, 1819-ig New Hampshireben és 1833-ig Massachusettsben fennmaradt . (Ezt 
az eljárást egyébként a Bill of Rights 10. pontja tet te alkotmányossá azzal, hogy azokat a jogokat, 
amelyek kapcsán a szövetségi alkotmány nem nyilatkozott, meghagyta a tagállamoknak, illetve 
azok népének.) 

A kötet tartalmazza a szereplő személyek életrajzi adatait, ami egyetemes történeti, s főleg 
korábbi időszakokkal foglalkozó kiadványoknál természetes követelmény. A szerkesztő szó szerint 
értelmezte a szereplő személyek fogalmát, mert a szövegekben csak utalásszerűén előforduló nevekre 
is magyarázatot ad. Ügyel azonban arra, hogy a kislexikon egyes címszavainak terjedelme arányban 
legyen az illető személyek fontosságával. A jelentősebb szereplők terjedelmesebb „szócikkei" azon-
ban növelik a pontatlanságok, vagy a nem világos fogalmazás lehetőségét. így John Adamsról azt 
olvassuk, hogy 1778-ban nagykövetnek nevezték ki Párizsba, holott a meghatalmazott követ ekkor 
— a francia-amerikai szövetségi szerződés teremtette jogviszony eredményeként — Franklin lett. 
(De nem nagykövet, csak követ — minister —, mivel ekkoriban nagykövetet csak az uralkodók 
delegáltak egymáshoz.) A továbbiakban azután korrekt a szöveg. Adamset 1785-ben londoni követté 
nevezték ki. (Itt is kísért az elnökválasztás évének, mint az elnöki szék elfoglalásának időpontja 
Jefferson emlegetésénél.) 

Aaron Burr 1800-ban nem a „második helyen végzett" az elnökválasztáson, hanem holtver-
senyben Jeffersonnal 73:73 elektori szavazattal, így a kérdés — az alábbiakban tisztázandó módon 
— csak 1801-ben dőlt el. Hamilton életrajza tárgyi tévedést nem tartalmaz, de nem túl szerencsés 
az, amit a szöveg a Búrral való párbajról mond. Eszerint ellenfele elégtételt követelt, de ezt Hamil ton 
„annak ellenére sem volt hajlandó megtenni, hogy elvi okokból... ellenezte a párbaj t" . Ezek u tán 
az olvasó nem érti, hogy akkor Burr miként sebesíthette meg a párbajban halálosan Hamiltont . A 
magyarázat nyilván abban keresendő, hogy Burr nem elégtételt, hanem helyesbítést: Hamilton 
korábbi vele kapcsolatos állításainak visszavonását követelte, aki azonban ezt nem volt hajlandó 
megtenni - inkább vállalta az általa elítélt duellumot. 

Jefferson gondosan összeállított életrajza is tar ta lmaz pontatlanságokat. így a konföderációs 
időszak Kongresszusában nem fejthetett ki aktív törvényhozói tevékenységet, mivel ennek a tes-
tületnek nem volt törvényhozási joga. 1785-ben nem mint nagykövet, hanem mint követ vál tot ta 
fel Franklint a francia udvarnál. (Ez a tévesztés több esetben is előfordul: Genet-nél bevezető 
szövegben, Livingstonnál az életrajzban.) Ami Búrral az elnökválasztási holtversenyt illeti, a szerző 
itt elmondja, hogy ilyenkor a Képviselőház joga az elnököt megválasztani. A helyzet megértéséhez 
azonban egyrészt utalni kellett volna arra , hogy ekkor még nem határozzák meg az azonos pártból 
indulók esetében, hogy melyikük az elnök- és melyikük az alelnök-jelölt. Másrészt meg kellett volna 
említeni, hogy az alkotmány értelmében ha a Képviselőház választ, minden államnak csak egy 
szavazati joga van. így alakulhatott ki 1801 februárjában az ekkori t izenhat állam szavazása során 
35 alkalommal a 8:8 szavazási eredmény - és ezt döntöt te el a következő menetben Hamil ton 
beavatkozása. (Nem kétséges, hogy ezt a szerző is tudja. Pontosabb fogalmazás esetén némi további 
alkotmányjogi ismereteket lehetett volna nyújtani, ami már csak azért sem mellékes, mivel ezek a 
fejlemények vezettek az 1804-ben életbe lépett 12. alkotmánymódosításhoz.) 

Az életrajzok pontosítása kedvéért érdemes megemlíteni még, hogy az ún. Benemavatkozási 
törvény dátuma Madisonnál téves (1808), s hogy a philadelphiai alkotmányozó konvenciónak nem 
a küldöttei, csak az alkotmány aláírói számítanak Alapító Atyának. Marshall főbírónál meg kellett 
volna jegyezni, hogy a Legfelső Bíróság alkotmánybíráskodási funkciója nem szerepel az alkotmány-
ban, így ennek a jogszokásnak kialakítása fűződik Marshall nevéhez. Végezetül — hogy csak a nagy 
neveket említsük — Washington nem kezdte pályáját a brit hadseregben, hanem a virginiai milí-
ciában szolgált, s annak élén vett részt a francia és indián háborúban, bár egy rövid ideig valóban 
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Braddock angol tábornok segédtisztje volt, aki a háború kezdetén elesett egy ütközetben. Talán azt 
is érdemes lett volna megjegyezni, hogy Washingtont az első alkalommal az elektorok egyhangú 
szavazatával választották meg, s a második alkalommal is csak három tartózkodó elektor volt. 

A kötet mind a bevezetők, mind a jegyzetek esetében hivatkozik irodalomra. így a kentucky 
határozatok kapcsán Genet küldetése, illetve a franciákkal bekövetkezett konfl iktust ismertetve 
lehetett volna említeni az Egyesült Államok és a francia forradalom kérdéskörével foglalkozó ta-
nulmányt . (Ld. Tanulmányok a francia forradalom történetéből. Szerk. Vadász Sándor. Kossuth 
Kiadó, 1989.) Ettől eltekintve a kötet végén lévő ajánló bibliográfia igen hasznos és informatív. E 
sorok írója azonban sajnálja, hogy a szerkesztő nem ismeri dokumentumgyűjteményének 1992. évi 
második kiadását. Ebben ugyanis az eredetihez viszonyítva csak egy dolog változott: az alkotmány 
szövegét az U. S. Information Service hivatalos magyarnyelvű kiadása alapján közli. A szerző pedig 
éppen az alkotmányra hivatkozva emlegeti több ízben a Dokumentumok az Egyesült Államok 
történetéhez 1774-1918 c. kiadványt. 

Recenzens bevallja, hogy először találkozott jelen munka kiadójának produktumával. Csak 
elismerés illeti a debreceni kiadót a kötet ízléses borítójáért, a világos és jól tagolt szedésért. Nyilván 
nem téved e sorok írója, ha feltételezi, hogy a kivitel nem független attól, hogy a kiadványt három 
szervezet is szponzorálta, köztük az United States Information Service. 

Megismételjük: Lévai Csaba egyéni teljesítményként figyelemre méltó hézagpótló és hasznos 
kiadványt produkált. A kötet egyben tanúsít ja azt, hogy az irodalomtörténet mellett most már az 
amerikai történelem kutatóinak és oktatóinak új nemzedéke nő fel, amelynek tagjai hasonlíthatat-
lanul kedvezőbb belső és külső feltételek mellett végezhetik munkájukat . 

Urbán Aladár 

Czövek István 

OROSZORSZÁG KÜLPOLITIKÁJA II. SÁNDOR KORÁBAN 
ÉS A KÖZVÉLEMÉNY 

Nyíregyháza 1996. 185 o. 

Az elmúlt néhány esztendő óta érdemes odafigyelni a felsőoktatási központokra. Elsősorban 
azért, mert szinte mindegyik megteremtette a maga könyvkiadását, amely az oktatást szolgálja 
ugyan, de az itt kiadott munkák a szélesebb olvasóközönség érdeklődését is felkelthetik. Ha éppen 
tud róla. A helyzet jellemzője azonban az, hogy még a szűkebb szakma sem tudja vagy csak megkésve, 
hogy mit adtak ki Nyíregyházán, Miskolcon, Szombathelyen, Pécsett, Szegeden, Debrecenben vagy 
Budapesten a tudomány fellegváraiban. Egy könyvismertetés önmagában nem oldja meg e kom-
munikációs problémát, de a szakma, illetve a folyóirat olvasói figyelmét ráirányíthat ja az említett 
információs gondra a megjelent könyv méltatásával is. 

Czövek István könyve valóban megérdemli a figyelmet. Nemcsak azért , mert egyetemes 
történeti témát dolgoz fel, hanem azért is, mert ez a téma a kissé elhanyagolt Oroszország. Ráadásul 
a könyv azért is érdekes, mert a szerző nálunk nemigen ismert sajtótermékeket, sőt levéltári anyagot 
is feldolgoz, s ez utóbbi eset nem szokványos dolog, ha orosz témáról van szó. 

A könyv címe két fontos területet ígér a reformer cárként ismert II. Sándor korából: a 
külpolitikát s ehhez kapcsolódóan a közvéleményt. Czövek István munkájának első harmada szól 
az előbbi területről. Angol, orosz és magyar nyelvű szakirodalom felhasználásával foglalja össze a 
krími háborútól a nagy keleti válságot lezáró berlini kongresszusig, s a három császár szövetségének 
megújításáig terjedő időszakot. 

Az orosz kül-, s az európai hatalmi politika szempontjából egyaránt fontos II. Sándor ural-
kodásának ez a közel három évtizede. A bécsi kongresszus óta fennálló orosz kontinentális vezető 
szerep ugyanis éppen ekkor, II. Sándor uralkodásának kezdetén tört meg a krími háborúban, s 
ezzel együtt Oroszország elvesztette azt a küzdelmet, melyet Angliával vívott Közép-Európáért és 
a Balkánért. Nem sokkal jobb II. Sándor korának a vége sem, hiszen ez is vesztés annyiban, hogy 
az 1877-1878-as orosz-török háborút lezáró san-stefanoi békében biztosított orosz balkáni befolyás 
ha nem is tört meg teljesen, de jelentősen csökkent. Igaz, a krími háborút lezáró párizsi békéhez 
képest Oroszország ismét ott található a Balkánon. 
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A könyv ezután következő nagyobbik fele a külpolitikát sajátos szempontból, a sajtó szemü-
vegén keresztül vizsgálja. A szerző először bemutat ja azokat az orosz sajtótermékeket, amelyeket 
forrásként használ fel, s mindezt kortársi naplókkal, levéltári anyaggal ütközteti, egészíti ki. A 
szakember is meglepődik, hogy mennyi lap jelent meg II. Sándor korában, s milyen jó informáci-
ókkal, elemzésekkel szolgált olvasóközönsége számára. Czövek István könyve alapján árnyaltabb 
képet kap a magyar olvasó arról az Oroszországról, melyet haj landó lebecsülni. Pedig sohasem 
szabad elfelejteni, hogy a cárok birodalma minden veresége ellenére az egész 19. században Európa 
egyik nagyhatalma volt. S a recenzens a szerzőnek azzal a megállapításával vitatkozni kénytelen, 
miszerint Oroszország a sándori reformok korában ,,látszólag Európa felé haladt". Bármily hihe-
tetlen, de ez a birodalom tényleg egy europaizálódási folyamatot élt át az egész 19. században. II. 
Sándor reformjai pedig azokat a feltételeket teremtették meg, amelyek lehetővé tették egy politizáló 
értelmiség kialakulását. Oroszországban azonban minden folyamat lassú, így ezek a reformok is csak 
a 20. század elején hoztak gyümölcsöt, amikor ez a politizáló értelmiség megjelenhetett az Állami 
Duma pártjaiban, parlamenti harcaiban. S bizonyos mértékben a sajtó is a politika iskolája volt. 

A sajtó elemzését Czövek úgy végzi el, hogy kiragadja az európai nagyhatalmi politika leg-
fontosabb eseményeit, s megnézi, ezek hogyan tükröződnek az orosz újságokban. A szerző hatalmas 
munkát végzett. Valóban óriási mennyiségű sajtóanyagot kellett á tnéznie ahhoz, hogy árnyal t képet 
rajzolhasson az 1867-es magyar kiegyezés, a szláv kongresszus, a francia-porosz háború, a hetvenes 
évek nagy keleti válsága vagy a kettős szövetség létrejöttének orosz sajtóvisszhangjáról. Teljesít-
ményét dicséri az is, hogy az orosz nyelvű forrásokat, szakirodalmat angol, francia, német nyelvű 
munkák eredményeivel egészíti ki. S miközben a recenzens nem győzi hangsúlyozni, hogy a szerző 
nagy kutató munkát végzett, néhány kritikai megjegyzést nem tud megkerülni. S nem csak azért, 
mert a bírálat az elvégzett m u n k a megbecsülését is jelzi, hanem azért is, mert Czövek István olyan 
területre ment, ami a történetírásban kicsit szokatlan, s ez a terület a közvéleménykutatás. A 
történetírás számára azért szokatlan, mert a múltban nem lehet elvégezni azt a felmérést, melyet 
a szociológus a jelenben megtehet. A történészre ezért nehezebb munka vár. Nehezebb, mert köz-
vetett módszerekkel kell kiderítenie a közvéleményt, s annak alakulását. Ha egyáltalán meg tudja 
fogalmazni, hogy mi a közvélemény. Ez ugyanis a szociológusnak sem könnyű, mert először körül 
kell határolnia azt a közeget, melynek véleményére kíváncsi. Majd kiválasztani azt a mintát , mely 
reprezentálja a vizsgált közösséget. A legizgalmasabb persze a jelenben is az, hogy a köz véleménye 
és a hatalom között milyen viszony van. A 19. századi Oroszországban ez a probléma azért is 
izgalmas, mert a történész közvélemény szerint a cárok birodalma nem ismerte ezt a jelenséget. 
Czövek István viszont azt állítja, hogy II. Sándor korában volt, sőt működő közvélemény volt. A 
megállapításon kívül viszont más bizonyítékkal nem szolgál. A sajtó önmagában ugyanis még nem 
jelenti a közvéleményt. Különösen úgy nem, ahogy a szerző bemutat ja . Nem tudjuk ugyanis azt, 
hogy egy-egy lap a társadalom mely rétegének szól, vagy mely rétegének véleményét képviseli. A 
bemutatott lapok nagy részéről azt sem tudjuk, hogy mikor és kik alapították. Milyen céllal hozták 
létre, s ki pénzeli a lapot. Megrendelők tartják fenn, az ország mely részébe ju t el? Aki persze csak 
egy kicsit is ismeri Oroszország történelmét, feltételezheti, hogy a könyv által bemutatot t lapok 
nem jutottak el a társadalom széles rétegeihez, márcsak azért sem, mert a lakosságnak több mint 
80%-a se írni, se olvasni nem tudott . Aki viszont tudott, s hozzájutott az említett lapokhoz, a 
társadalom mely rétegéből kerül t ki, s mekkora számot jelentett, és milyen viszonya volt a hata-
lommal. Ez persze csak a sajtóból nem deríthető ki, ehhez kellenek a levéltári kuta tások arról, 
hogy a lapvélemények hogyan csapódnak le a hatalomnál. Ha van ennek egyáltalán nyoma. A 
sajtóból ugyanis csupán következtetni lehet néhány dologra, ha az ember tudja, hogy egy adott 
problémáról, pl. a francia - porosz háborúról milyen gyakran, mekkora terjedelemben ír a lap. Ez 
vezércikk, szerkesztőségi cikk, az újságíró magánvéleménye vagy egy csoportérdeket fogalmaz meg. 
Ehhez persze olyan kiegészítő információk is szükségeltetnek, hogy a vizsgált lapok mikor, milyen 
gyakran jelentek meg, az idézett vélemények a lap mely oldalán olvashatók. Azt sem á r t tudni, 
hogy az orosz sajtó Európában hol állt. Mit jelentett a közvélemény Nyugat-Európában, s ebben 
az összefüggésben mit Oroszországban? Vagy a közvéleménykutatás és a közvélemény fogalmának 
bőséges irodalma miért nem tükröződik a könyv lábjegyzeteiben? Pedig a szerző nyelvi felkészültsége 
ehhez adott. S végül egy idézet a könyvből, amikor Pétervár polgármestere, Trepov egyik vendége 
előtt kifakadva megjegyzi, hogy „a cár csak Gorcsakovot, Miljutyint és Adlerberget látja, és arra 
nem is kíváncsi, hogy mit mondanak a többiek..." Ha pedig így van, a szerző állítását, hogy létezik 
közvélemény, még nehezebb elfogadni. Ezt támasztja alá Suvalov rendőrminiszter megjegyzése is, 
aki kijelenti, hogy „Oroszországban nincs önálló közvélemény. Tudjuk jól, hogyan keletkezik nálunk 
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a közvélemény. Mindenki elolvassa reggel a kávéja mellett a lapokat, és egész nap azzal a bölcsességgel 
kérkedik, melyet onnan merített". Ez az úgynevezett orosz közvélemény tehát röviden és egyszerűen 
felülről vezérelt, ahogy az egész orosz fejlődés. Márpedig a közvélemény oda-visszacsatolást felté-
telez. Ez pedig II. Sándor Oroszországában, s tegyük hozzá, később sem működött. így Czövek 
István könyvének nagyobbik része nem a közvélemény és a hatalom viszonyáról szól, hanem egy 
image-kutatás eredményeit olvashatjuk. Igaz, ebben a műfajban a legjobbak egyikét. 

Majoros István 

Dr. Gergely Ernő 

A MAGYARORSZÁGI BÁNYÁSZ MUNKÁSMOZGALOM 
TÖRTÉNETE (1867-1944-IG) 

Friedrich Ebért Alapítvány, Budapest , 1995. 272 + 16 o. 

A Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a Friedrich Ebért Alapítvány közös 
vállalkozásában, az utóbbi Szakszervezeti Projektjének támogatásával látott napvilágot Gergely 
Ernő szolid terjedelmű monográfiája, amely a kiegyezéstől a második világháború végéig tekinti át 
a magyarországi bányász munkásmozgalom történetét. 

A szerző alapos ismerője a hazai bányászság történetének. Az elmúlt másfél-két évtizedben 
több tanulmányban és monográfiában vizsgálta a magyarországi bányásztársadalom történetét , a 
szénbányászok élet- és munkakörülményeit, megírta a bányász szakszervezet történetét, foglalko-
zott a bányászélet néprajzi, művészeti és irodalmi vonatkozásaival, hozzáfogott a nevezetesebb 
magyarországi bányavárosok történetének feldolgozásához. Jelenlegi munkája szinte enciklopédi-
kusán foglalja össze saját korábbi kutatási eredményeit, de ki is egészíti mindazokkal a levéltári 
és könyvészeti forrásokkal és feldolgozásokkal, amelyek kapcsolódnak a monográfia témájához. 
Ahhoz a témához, amelyet széleskörűen értelmez: előadását nem szűkíti le a bérmozgalmak, sztráj-
kok, tüntetések leírására és elemzésére, hanem — korszakonként — alapos áttekintést nyúj t a 
gazdaság helyzetéről, a bányászat helyéről és súlyáról egy-egy adott gazdaságtörténeti szakaszban; 
ezzel összefüggésben részletesen elemzi a bányászat technikai eszközeinek fejlődését, alkalmazását, 
a munkahelyek létrejöttét és fejlődését, a bányászok létszámbeli növekedését, szakmai összetételét, 
igyekezvén esetenként lehetőleg pontos demográfiai adatokkal bemutatni a „közeget", amelynek 
mozgását, szervezkedését, fellépéseit, harcait a későbbiekben ábrázolja. Pontos „látleletet" kapunk 
(ismét: korszakonként) a munkaviszonyokról: a bérek, a munkaidő, a munkafeltételek, a női és a 
gyermekmunka helyzetéről; a balesetek, a munka-egészségügy, a szociális biztosítás körülményeiről, 
a bányásztelepek életében fontos szerepet játszó lakásviszonyokról, esetenként a kivándorlásról is. 

Erre az alapozásra épül rá — szintén korszakonként — a bányamunkás szervezkedés tör-
ténetének bemutatása: a bányatársláda reformjáért folytatott hosszas küzdelmektől az országos 
szervezkedési kísérleteken át a Magyarországi Bánya- és Kohómunkások Országos Szövetségének 
elég kései, 1918 januári megalakulásáig. Ezek, a szervezkedés szabadságáért folytatott harcok már 
természetszerűleg összefonódtak a bányászok helyzetének, élet- és munkakörülményeinek javítá-
sáért szívósan meg-megűjuló küzdelmekkel. Egy-egy sikeres sztrájk nagyot lendített a szervezke-
désen, megnőtt a taglétszám, megerősödött a helyi vagy akár az országos szervezet is. Az erős 
szervezet pedig sikeresebben tudott harcolni tagjainak érdekeiért, munkaviszonyaik, bérezésük, 
lakáshelyzetük javításáért. 

Ezek a küzdelmek általában rendkívül kedvezőtlen feltételek között folytak. Bár az ipari 
forradalom kibontakozása — j ó 100-120 évvel ezelőtt — nagy lendületet adott a bányászat (főként 
a szénbányászat) fejlődésének, a bánya- és kohóiparban alkalmazott munkások vidékenként szét-
szórt munkahelyeiken a csendőrség kemény ellenőrzése mellett csak szívós és nem egyszer véres 
harcok árán értek el kisebb-nagyobb szervezkedési és/vagy munkaügyi sikereket; a „boldog békei-
dőkben" a liberális államhatalom egyáltalán nem bánt kesztyűs kézzel a pécsvidéki, a zsilvölgyi, 
vagy a brennbergbányai megmozdulások szervezőivel és részvevőivel. 

Az első világháborúban a bányákat militarizálták; a munkásokat katonai fegyelemnek ren-
delték alá. 1916-ban 9000 Petrozsény környéki bányász sztrájkját katonai eszközökkel tör ték le, 
vezetőik közül hét embert halálra ítéltek, de a szociáldemokrata párt közbenjárására az ítéleteket 
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nem hajtot ták végre. A kormány meghátrálásra kényszerült: a frontról — már csak a termelés 
érdekében is — kénytelen volt visszavezényelni a munkásokat a bányákba. Ez az eseménysor 
vezetett végül az országos szervezet engedélyezéséhez is. 

A forradalmakban a bányamunkásság aktívan vett részt; mind a hazai, mind az ország 
védelmében jelentős szerepet játszottak a bányász-zászlóaljak. A trianoni békeszerződés u tán fel-
értékelődtek az ország területén maradt szénbányák. Az 1920-as évek elején konjunktúra bonta-
kozott ki, s ez lehetővé tette, hogy a forradalmak s a román (és szerb) katonai megszállás u tán a 
szervezetek megkíséreljék visszaállítani az 1918 előtti állapotokat. Ez bizonyos mértékig sikerrel 
járt ; a Bethlen-Peyer-paktumban, például, helyreállították a bányamunkások szabad költözködési 
jogát, megszüntették a bányák katonai felügyeletét stb. A néhány éves fellendülés lehetővé tette 
bányamunkás-otthonok építését, általában a munka- és életviszonyok javítását. A 20-as évek má-
sodik fele már ismét visszaesést hozott; bányászok tömegei vándoroltak ki (főleg Franciaországba 
és Belgiumba); megnőtt a tiltakozó, védekező jellegű sztrájkok száma, éhségfelvonulások zajlottak 
le - a mozgalom nehéz helyzetbe került . 

A korábban szinte kizárólagos szociáldemokrata vezetés mellett kísérletek történtek keresz-
tényszocialista szervezetek létrehozására, s politikai célból a KMP által irányított rövid életű 
MSZMP is szervezkedést indított a bányászok körében. Ezekkel a politikai indíttatású szervezke-
désekkel szemben létrejött egy politikamentes szervezet, az ún. Gazdasági Szövetség is, amely a 
szociáldemokrata irányítással is megpróbált szakítani, ez azonban hosszas küzdelmek árán sem 
járt sikerrel. A pártpolitikai befolyás erősítésére újabb kísérletek történtek az 1929-1933-as gazda-
sági világválság éveiben; ebben a tekintetben különösen aktív volt az illegális KMP amely a „vörös 
szakszervezetek" létrehozásának jelszavával a mozgalom kettészakításának veszélyét idézte fel. 
Mindennek következtében a bányászmunkásság mozgalmai, szervezetei válságos helyzetbe kerültek, 
amit tovább mélyített a hatóságok szokatlanul kemény eljárása mindenfajta munkásmegmozdulással 
szemben. A kormánypárt égisze alatt létrehozott jobboldali szakszervezetek nem tudtak gyökeret 
verni a munkások körében. 

Annál nagyobb tömegbefolyásra te t t szert az 1930-as évek végén a nyilas demagógia, amely 
a pécsi telepeken és a Tokod környéki bányákban, főleg a fiatalabb, tapasztalatlanabb korosztály 
körében átmeneti sikereket ért el. 1940 végétől ez a befolyás gyorsan csökkent, s a háború végefelé 
a kommunista agitáció nyert teret több bányavidéken is. Innen kerültek ki a német-fasiszta meg-
szállással fegyveresen is szembeforduló akciócsoportok, amelyeknek tagjai közül a harcokban sokan 
életüket vesztették. 

A fentiekben tematikusan vázolt eseményeket, mozgalmakat, gazdasági és politikai küzdel-
meket rendkívül tömören, mint említettem: szinte enciklopédikus formában tartalmazza a könyv. 
Olykor már-már taxatív felsorolásokat olvashatunk a bérharcok eredményeiről; szervezeti ülések, 
kongresszusok tartalmi kivonataival ismerkedhetünk; termelési, demográfiai adatsorok teszik sú-
lyossá az amúgy olvasmányos szöveget. S a hivatkozások, a jegyzetek gyakran további kiegészíté-
seket, útbaigazításokat tartalmaznak, amelyek még inkább növelik a könyv adatgazdagságát, ké-
zikönyv jellegét. 

Gergely Ernő monográfiáját hasznos, értékes munkaként forgathatja szakember, oktató és 
diák, valamint a téma iránt érdeklődő minden olvasó. A könyv értékét növeli a mellékletben közölt 
bányász mártírok névsora, valamint az egy ív terjedelmű érdekes képmelléklet, amely számos, eddig 
publikálatlan illusztrációt tartalmaz. 

Mucsi Ferenc 
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TANULMÁNYOK 

Gergely András 

A MAGYAR ÜGY ÉS A MAGYAR DIPLOMÁCIA 
FRANKFURTBAN 1848 NYARÁN 

Frankfur t és Budapest szövetkezése 1848 tavaszán eldöntött kérdésnek tűnt . 
A Vbrmörz-korabeli előzmények u tán 1848 forradalmában német részről a Cseh-
ország elvesztése miatti aggodalom, magyar részről a „pánszláv veszély", vagyis 
a Habsburg birodalom módosult formában történő továbbéltetése indította a két 
ország liberálisait arra, hogy kapcsolatot keressenek egymással. A magyar kor-
mány május 14-én kormánymegbízottakat küldött Frankfur tba . A követeket 
május 26-án fogadta a parlament elnöke, majd díszhellyel tisztelte meg a parla-
ment plénuma. A kapcsolatfelvétel során világossá vált a nézetek közelsége és a 
politikai érdektalálkozás.1 

A szövetségkötés eszmei alapzatát a közös világkép, a közép-európai Vormärz 
liberalizmus alkotta. Frankfur t és Budapest liberálisai egyaránt olyan új államot 
és társadalmat kívántak létrehozni, amelynek alapja a nemzet. A létrejövő alkot-
mányos-népképviseleti nemzetállamok békésen élnek majd egymás mellett, hiszen 
nem céljuk a hódítás, és nem is keletkezhet társadalmi erő, amely ezt kívánná. 
Organikus működésükkel olyan társadalmi viszonyokat teremtenek, amelyben 
mindenki (legalább szerény) jólétét megtalálhatja majd, hiszen a fejlődés — Lothar 
Gall kifejezésével — a „középosztálybeli egzisztenciák osztálynélküli társadalma" 
irányában halad.2 A nemzetek azonban a liberálisok számára nem pusztán a tár-
sadalmi lét adott értékmentes keretei, hanem továbbra is feladatuk, éspedig ú j 
küldetésük lesz; mindegyiknek különböző - mivel nagyság, fejlettség, szándék 
más-más jövőbeli történeti feladatot jelöl ki. - A konkrét „nemzeti hivatás" kitű-
zésekor a magyar és a német liberalizmus már különbségeket is mutat . A német 
liberálisok nemzetük civilizatorikus küldetésének beteljesítését tar tot ták az elkö-
vetkező idők történelmi feladatának. (Míg a magyarok inkább csak őrt álltak a 
civilizáció végbástyáján, a németek terjeszteni kívánták azt.) Németországon belül, 
a városoktól a vidék felé, majd tovább, tűi a határokon, elsősorban keleti irányban, 
mintaadással, személyes példával, szorgalommal, kereskedéssel, szellemi és kul-
turális kapcsolattal közvetítik a polgárosodást. Harmonizált ez eszmevilággal, hogy 
a Vormärz idejének rendkívüli mértékű elszegényedésére, társadalmi válságára 
reflektálva a szociális bajok okát a túlnépesedésben vélték megtalálni. (Liberaliz-
musuk egyik közép-európai sajátossága, hogy nem magukat a szegényeket tet ték 
felelőssé helyzetükért.) Népességfelesleggel számoltak, amelynek távoznia kell, s 
amelynek békés u ta t enged a jószomszédi viszony a Duna medence irányába. Akár 
felolvadnak majd e „telepesek" a környező többségi nemzetekben, akár megőrzik 
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nemzeti identitásukat (a nézetek e ponton eltértek), az egyöntetű német liberális 
közfelfogás szerint nem nemzeti, hanem társadalmi folyamatról van szó, amely 
egyúttal a térség népeinek is hasznos, mert a civilizációt terjeszti. A kivándorlók 
befogadásának azonban politikai-érzelmi előfeltételei vannak. Liberális állambe-
rendezkedésre és fogadókészségre van szükség. A „szlávok" 1848-as (prágai kong-
resszusukon, röpirataikban stb. megnyilvánuló) elhatárolódási kísérlete funda-
mentalista elzárkózásként (egy nem-liberális jövőkép víziójaként) jelent meg a 
f rankfur t iak előtt. Rokonszenvvel fogadták viszont a magyarokat, akik az övéké-
hez hasonló liberális államnemzet kiépítésén munkálkodtak, a fejlődés iránt nyi-
tot tnak mutatkoztak. Gorove István kedvező visszhangot kiváltó augusztus 3-i 
parlamenti megnyilatkozása szerint: a németek a civilizáció fáklyája, a magyarok 
e fáklya hordozói.3 A német küldetéstudat csak egyetlen ponton, a kivándorlás 
kapcsán fonódott össze közvetlenül a nemzeti érdekekkel. A korszak kiváló német 
kutatója találóan vette észre, hogy a nemzeti és a világpolgári (egyetemes) szem-
pontok a századközép liberálisainál különös egyveleget alkotnak, cselekvésük mo-
tívumai nem kizárólag a nemzeti önzés politikája által meghatározottak.4 A libe-
rálisok elvi okokból is „gyenge" államot óhajtottak. A német liberálisok számára 
(a külső fenyegetéstől most eltekintve, amelyet a németség nagy száma nem te-
hetett súlyossá) az állam, a hatalom nem tűnt nagyon fontosnak. Nem lett volna 
különösebb szerepe a civilizáció terjesztésében. A nemzeti egység inkább csak az 
akadályok elhárításának eszköze volt, s kezdetben el sem tudták képzelni, hogy 
komolyan számbavehető ellenerők léphetnek fel. A hatalom iránti jóindulatú kö-
zömbösség jellemezte a frankfurti hangulatot, amelynek tökéletesen megfelelt az 
egykedvű és jóindulatú János főherceg kormányzósága. 

A magyarokkal történő szövetségkötés tehát általános óhaj volt Frankfurt-
ban. A német politikusoknak csak egy része — Gagern és köre — gondolt államok 
közötti (völkerrechtlich), nemzetközi jogi értelemben szuverén országok közötti 
szerződésre. Mások olyan átfogó konföderativ kapcsolatot akartak, ahol az orszá-
gok szuverenitásuk egy részét feladva politikai-gazdasági szövetséget alkotnak 
közös külpolitika és vámszövetség maximális céljaival (ez volt 1848 liberális „Mit-
teleuropa "-koncepciója). A harmadik csoport a legszorosabb kapcsolat, föderáció 
megteremtésére törekedett, közülük néhányan azt remélik, hogy végül Magyar-
ország népképviselői is megjelennek majd Frankfurtban - éppúgy, mint esetleg a 
lengyelek, svájciak, hollandok (ez volt a demokraták „egyesült Európa, európai 
köztársaság" koncepciója). 

A demokraták világképe lényegében azonos volt a liberálisokéval. Előbbiek-
nél az egyetemes szabadság gondolata erőteljesebben jelent meg: az eddigi hatalmi 
szerkezeteket figyelembe nem véve teljes, forradalmi újjárendezést követeltek 
nemzeti alapokon. Néhányuk, mint például Ruge, a nemzetek teljes egyenlőségét 
vallotta, s így a magyarországi nemzetiségi problémákra is rámutatot t (emlegetése 
Frankfur tban jobbára a konzervatívok érveléséhez tartozott). Mások, mint Marx 
és Engels, a haladás segítségével vágtak rendet a nemzetek között: haladó és 
reakciós népeket különböztettek meg, s a térségben csak a német, az olasz, a 
lengyel és a magyar nemzetnek jósoltak jövendőt.5 
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A civilizációs misszió, közkeletű magyar kifejezéssel a „polgárosodás" ter-
jesztése (a határokon túl is) ugyancsak szerepelt a magyar liberálisok jelszavai 
között. Küldetéstudatuk azonban elsősorban állami-politikai síkon fogalmazódott 
meg. A szabadság, a szabad államiság megteremtőinek tartot ták magukat a Kár-
pát-medencében, s ezt a részben már a múltban eredményes adaptációt kívánták 
érvényesíteni és értékesíteni. Elsősorban akként, hogy a nemzetiségektől — a 
szabadságért mintegy „cserébe" — külön nemzetiségi igényeik minimalizálását 
kérték, és végső soron (a horvátok kivételével) beolvadásukat remélték. Logikai 
szempontból indokoltan hangoztatták, hogy csak a nemzetállami lét teremtheti 
meg az önrendelkezésen alapuló alkotmányosságot. A soknemzetiségű Magyaror-
szágban — következtették — a nemzetiségi igények teljes körű elismerése bom-
lasztja az államot, széteséshez vezet, amely csak a cári hódításnak, s nem a sza-
badságnak nyitja meg az utat. (Innen a magyar liberálisok mély meggyőződése; 
amikor a kevés liberális elemet felmutató nemzetiségi mozgalmakat Szentpéter-
várról irányítottnak látják.)6 A nemzetiségiek tehát a biztonságos előrehaladás 
érdekében elégedjenek meg az egyéni szabadsággal, illetve a társasági-társadalmi 
jogokkal, a szabad nyelvhasználattal, az egyesülési joggal és így tovább. Az álla-
méletben fogadják el a magyarok primus inter pares helyzetét, vagyis a magyar 
államnyelvet. A szűkebb Magyal- Királyságban (Erdély, Horvátország és a katonai 
Határőrvidék nélkül) a lakosság mintegy kétharmada volt magyar, s a kisebbség-
nek is jelentős része szétszórtságban élő német. A liberális igények szerint 1848-
ban kialakított, közös parlamentben képviselt, a pest-budai kormány alá tartozó 
egyesített-centralizált Magyarországon azonban a magyar etnikum aránya legfel-
jebb negyven százalékot tet t ki. Az egyesítés indokaként a történelmi érvek mellett 
a szabadság kiterjesztésének gondolata játszott nagy szerepet. A Kárpát-medence 
perifériáin (Erdélyben, Horvátországban, a Határőrvidéken) erős liberális mozga-
lom nem alakult ki. Helytálló volt az érvelés, hogy az abszolutizmus felszámolása, 
a jobbágyfelszabadítás, a politikai jogkiterjesztés csak Magyarországgal egyesítve 
valósítható meg. A magyar liberálisok gondolatvilágában ezért középponti szere-
pet já tszot t az állam, a hatalom, mint a szabadság célja és biztosítéka. A gyengébb 
gazdasági-etnikai súlyt a modern szervezet volt hivatott pótolni, ezért 1848-ban 
felerősödtek az államéletben a centralista elképzelések.7 A politikai szabadság 
nyugati típusú rendszerének további kiterjesztése lett volna a magyarság küldetése, 
missziója. A történetírásunk által feltárt „nagymagyar" koncepciónak a hátteré-
ben tehát nemcsak a hatalmi átrendeződésből adódó lehetőségek és kényszerek, 
hanem ezen eszmei megfontolások is rejlettek. Az államot, a hatalmi kérdéseket 
és a politikai szabadságot előtérbe helyező magyar liberális gondolkodásban nagy 
figyelmet fordítottak a hadsereg feletti rendelkezés biztosítására, a nemzetközi 
kapcsolatok kiépítésére. A gyengeség-érzetnek és a megszerzett hatalom öntuda-
tának különös egyvelegét találjuk 1848 magyar liberálisainál. 

A magyar szövetségkeresés egyértelműen a szuverén nemzetállamok kölcsö-
nös előnyöket kínáló szövetkezésén alapult. Szorosabb egységre Magyarországon 
senki nem gondolt, sőt tudták: a német orientációnak is megvannak a maga ve-
szélyei, a németekben is felébredhet a hódítási vágy, s ennek ellensúlyait igyekez-
tek megtalálni.8 
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A Frankfurtba küldött magyar diplomatákra hárult a feladat, hogy a két 
liberális, ám másként liberális hatalom között az érdektalálkozás alapján (konk-
rétan a külpolitikában az oroszellenes összefogásra gondolva) a szövetség szálait 
fonják. 

Az első hónap — május 26-tól június végéig — az elfogadtatásé és az ismer-
kedésé. A teljes értékű elismerés, a kiemelt fogadtatás inkább csak jelképes értékű 
volt, hiszen a frankfurt i parlament még nem teremtett végrehajtó hatalmat. A 
cseppfolyós légkörben egyelőre a liberális elvek és szláv-, illetve oroszellenes kül-
politikai megfontolások alapján általános rokonszenv fogadja a magyarokat. Nincs 
érdek, amely elszigetelésükre törne. Alighanem még az az elismerés is szerepet 
játszik, amely Magyarország már törvényesen elrendezett átalakulásának kijár, s 
amelynek részleteiről a magyar követektől értesülhettek: a f rankfur t i parlament 
még el sem kezdte tanácskozásait, amikor Magyarország liberális nemzetállammá 
alakulása jogilag bevégzett ténnyé vált. Az a tény pedig, hogy a magyar küldötteket 
nem a formailag még létező régi Német Szövetséghez akkreditálták, siettette a 
f rankfur t i parlament által teremtendő központi végrehajtó hatalom gondolatának 
felülkerekedését, majd megvalósítását - sőt ehhez a magyar követek aktív közre-
működése is hozzájárult.9 

Pázmándy Dénes viszont már ekkor — és talán éppen a magyar politikai-
hatalmi szempontú mérlegelés jellegéből fakadóan — felfigyel arra, hogy a néme-
tek milyen kevéssé koncentrálnak a hatalmi kérdésekre. Emlékezetes megjegyzése 
arról, hogy a gyűlés tagjai disztingválnak és szubdisztingválnak, csak éppen az 
egység ügye nem megy előre, a hatalmi kérdéseket lényegieknek tartó magyar és. 
az elvi megalapozásra törekvő, a világtörténeti fejlődésben maradéktalanul bízó 
német liberálisok közötti különbséget is kifejezésre juttatja. 

Pázmándy Dénes és Szalay László — régebbi ismeretségeikre is támaszkodva 
— széleskörű személyes kapcsolatokat építettek ki a nemzetgyűlés vezető politi-
kusaival. A két követ között ugyanakkor az együttműködés nem volt harmonikus. 
Korábban nemigen ismerték egymást, életkoruk, társadalmi helyzetük, politikai 
nézetük különbözött. Pázmándy Kossuth híve volt, belpolitikájában önkormány-
zati-municipalista. Szalay a központosítást szorgalmazó centralista körhöz tarto-
zott. Titkárként magukkal vitték Ordódy Pált - Frankfur tban valóságos magyar 
diplomáciai központ volt kialakulóban.10 

Június 20-án Pázmándy Dénes, mivel országgyűlési képviselővé választották, 
hazatért Magyarországra. (Bár felmerült, hogy küldenek valakit helyette, Szalay 
egyedül maradt.) Meglepő, hogy Szalay éppen ebben az időben távozott Frank-
furtból, nyugat felé. A magyar kormány utasítására Párizsba ment, hogy az ottani 
helyzetről tájékozódjék, s egy párizsi magyar külképviselet megnyitását egyenges-
se. (Titkárát is magával vitte, ú t jának hivatalos színezete volt.) Június 23-án, a 
munkásfelkelés kitörésének óráiban érkezett Párizsba. A feszült belpolitikai hely-
zet dacára sokirányú tárgyalást folytatott, s azt remélte, hogy párizsi követté 
fogják kinevezni. Még egy augusztus elejei magyar minisztertanácson is felmerült 
jelöltsége.11 

Jűlius 3-án Szalay visszatért Frankfurtba. Új helyzetet talált: János főher-
ceget birodalmi kormányzóvá választották. Megkezdődött a végrehajtó hatalom 
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szervezése. Július 3-án Moritz Har tmann csehországi baloldali képviselő első ízben 
szólalt fel konkrétan a magyarok ügyében. Több mint egy hónapja itt vannak a 
magyar nemzet képviselői — mondotta —, a szövetségkötésre vonatkozó kíván-
ságukat eddig nem lehetett realizálni, mert nem volt végrehajtó hatalom. Most 
már van — előlegezte meg Har tmann —, szólítsa fel a parlament a kormányt a 
mielőbbi szövetségkötésre, hiszen a magyarok másodszor is a barbarizmus elleni 
védbástyát képezik, jelenleg a szlávok táborát (értsd: délszlávok-nyugati szlávok) 
osztva ketté. „Mindenoldalú igen" kiáltások hangzanak el, s az elnök kérdésére, 
hogy „nyomatékkal ajánlják"-e mindezt a végrehajtó hatalom figyelmébe, „csak-
nem az egész nemzetgyűlés feláll".12 

Szalay tovább építette kapcsolatait. Fogadásokon, tárgyalásokon, magánjel-
legű beszélgetéseken igyekezett információkkal szolgálni, a magyar-német köze-
ledés hasznosságát megalapozni. A jelentősebb politikusokkal, a bizottságok hang-
adóival; Gagernnel, Leiningennel, Dahlmannal, Arndttal folyvást kapcsolatot tar-
tott. Ügyelt arra is, hogy mindegyik politikai pártban legyenek ismeretségei. Nem 
volt nehéz dolga, mivel az osztrákok zöme ugyanabban a jobbközépi (Casino) 
frakcióban foglalt helyet Schmerling vezetésével, mint a Gagern-testvérek. A po-
litikai csoportosulások csak hónapok múlva öltöttek kisnémet-nagynémet alakza-
t o t . ^ 

Szalay legfőbb diplomáciai feladatának a magyar-német szövetség megköté-
sét tekintette. Ezt jogilag is előkészítendő arra törekedett, hogy a német alkot-
mány olyan formát öltsön, amely eleve biztosítja a Habsburg-birodalom német 
tartományainak csatlakozását és nem-német tartományainak teljes különválását. 
A nemzetgyűlés a Vertrauenskollegium előmunkálatát figyelmen kívül hagyva 
május végén bizottságot küldött ki alkotmánytervezet készítésére. Közvetlenül 
nem bizonyítható, hogy Szalay befolyásolta volna e bizottság tevékenységét (sajnos 
az itt folyó munkálatok anyagai eltűntek), de tény, hogy Szalay számos bizottsági 
taggal tar tot t kapcsolatot, s e kérdésben végül olyan szövegezés született, amely 
közvetlen magyar államjogi hatást valószínűsít.14 

Az alkotmánybizottság először kiküldött egy albizottságot a birodalmi hata-
lommal kapcsolatos pontok kidolgozására. Vitájára július közepén került sor. A 
tervezet harmadik pontja kimondta, hogy diplomáciai kapcsolatot csak a központi 
hatalom tar that fenn. A porosz Lichnowsky herceg sietett leszögezni: a nem-német 
tartományok jogán, például Magyarország révén, fennmaradhat az osztrák dip-
lomáciai képviselet. Ezt elfogadta a stuttgarti Römer, de mi lesz akkor, ha a magyar 
király német csapatokkal vívna netán háborút? Ezen megint meghiúsulhat a 
német szuverenitás. Az ugyancsak jobbközépi Waitz sietett kijelenteni: Poroszor-
szág nem nyugodhat bele, hogy Ausztria „Magyarország firmája alatt" diplomáciai 
képviseleteket tartson fenn.1 5 Az eddigi érvek is közeliek az osztrák-magyar kü-
lönválást hangsúlyozó magyar államjogi érveléshez, s a kérdés lezárásakor, néhány 
nap múlva a baloldali osztrák képviselő, Schreiner, mintha Szalayt ismételné: a 
perszonális unió leszögezése lesz a legjobb megoldás, ez Ausztria számára sem 
lesz nehéz, mivel csak Magyarországgal kapcsolatban merül fel az egész kérdéskör, 
„mert konkrétan Galíciára Magyarország tart igényt és Itália már a maga útját 
já t ja" . 1 6 (A kérdéskör másik része, a Németországon kívül csak perszonális uniós 
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dinasztikus kapcsolat előírása, konkretizálása, garanciákkal történő körülbástyá-
zása két hónap mülva került csak az alkotmánybizottság elé.) 

A szerződés megkötése érdekében az is Szalay feladata volt, hogy Magyar-
ország iránt ébren tar tsa az érdeklődést, hogy felszólalások és interpellációk révén 
mozgassa a nemzetgyűlést a szövetségkötés irányába. A hagyományos diplomáciai 
gyakorlatnak megfelelően közismert és köztiszteletben álló, lehetőleg pártok fel-
etti személyek révén igyekezett befolyásolni a nemzetgyűlés munkáját , s e fela-
datának sikerrel te t t eleget. Megtalálta azokat a képviselőket, akik nem pártpo-
litikusként, hanem a közép-európai kérdések szakértőiként kívántak kiemelkedni 
a képviselők százai közül. 

Első intenzívebb kapcsolatát a közép-európai szövetkezést hirdető röpiratai 
révén ismert Moeringgel építette ki. Az osztrák kapitány harcolt Egyiptomban, 
megjárta Amerikát, házitanítója volt Rainer, alkalmazottja János főhercegnek. 
Első számű tengerészeti szakértőnek számított Frankfurtban, rábízták a flotta 
megszervezését. (Nem volt szervező tehetségnek híján, utóbb császári tábornok, 
majd a tengerpart kormányzója lett.) 1848-ban Bécs küldötte volt a parlamentben, 
frakcióhoz nem tartozott, inkább a baloldalhoz számították.1 7 

Moering július 22-én — a magyar parlament július 11-i katonai és pénzügyi 
megajánlásának'hírére — azzal lépett a frankfurt i parlament elé, hogy szólítsák 
fel a kormányt: mielőbb kössön szövetséget a magyarokkal. (A kormány első mi-
nisztereit július 15-én nevezte ki János főherceg, majd Bécsbe távozott. A végleges 
kormányalakulásra augusztus 9-én került sor.) Az elnök kérdésére, hogy sürgő-
séggel tárgyalják-e az indítványt, azt válaszolta, hogy tárgyalást nem javasol, 
hanem „a gyűlést felszólította, hogy ezen nemzet iránti barátságos érzületének 
kifejezésére álljon fel és a többség tetszésnyilvánítási kiáltások nélkül a kérésnek 
eleget te t t" . (Ez volt az a gesztus, amely majd augusztus 3-án, Gorove István 
felszólítása nyomán a magyar parlamentet hasonló tisztelgésre készteti.) Schmer-
ling azt írja emlékirataiban, hogy Moering később nagyon szégyellte tettét .1 8 Nem-
csak karrier-érdekből történő utólagos mentegetőzésről van szó. Moering felszó-
lításával csakugyan a Habsburg-birodalmat akarta átmenteni! „Németország csak 
egész Ausztriához kapcsolódhat vagy egyáltalán nem tartoznak össze. Csak ez a 
két eset lehetséges" - írta szeptember végén egy röpiratában. Ausztriának nem 
lehet központi nemzetgyűlése, mer t nemzetiségi ellentétei kiegyenlíthetetlenek. 
Olyan Reichsratra lenne tehát ott szükség, amely a népképviselet helyett a Land-
tagok küldötteiből alakul. Ha a magyarok már elszakadtak, „rebelliót csináltak" 
— ahogy a bécsi kormány állítja —, akkor miért nem küldtek Bécsből a horvát 
helyett német sereget, nyíltan vállalva céljaikat? Bizonyos fokú tartományi külön-
állás ugyanakkor Ausztriában indokolt; a német tartományok csatlakoznak a Bun-
desstaathoz, a többiek (Galícia, Magyarország, Dalmácia, Itália) nemzetközi szer-
ződésekkel kapcsolódjanak, ám egész Ausztriának maradjon meg a közös főkor-
mánya, amelyet egy Reichsrat ellenőriz. - Moering ragaszkodik az oly sokak által 
dédelgetett gondolathoz: a kecske is jóllakhat, a káposzta is megmaradhat, vagyis 
a német egység és a Habsburg-birodalom fennmaradása összeegyeztethető. Az 
egész átalakulás mintegy előkészíti a végső célt: azt, hogy az olaszok, galíciaiak, 
horvátok, románok végül képviselőket küldjenek Frankfurtba. Az ú j közép-euró-
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pai birodalomnak „Amszterdamtól a Balkánig kell terjeszkednie".19 Moering egy 
decemberi röpiratában már azt is hangsúlyozza, hogy július 22-én a baloldal fran-
cia szövetségi ajánlatával szemben sietett előhozni a szövetségkötést Magyaror-
szággal, „amelynek akkor még egy császári herceg állott az élén és követei voltak 
Frankfur tban" , s célja mindezzel csak az volt, hogy egész Ausztriát hozzákösse 
a német birodalomhoz.20 Moering július 15-én •— nyilván még az interpelláció 
előkészítése kapcsán — nagy jámboran megkérdezte Szalaytól: nem lehetne-e 
közös német-magyar külképviseleti rendszert teremteni (éppen erről vitázik az 
alkotmánybizottság!)? Szalay csakugyan „egyáltalán nem diplomatikusan" vála-
szolt, amikor azt mondta, hogy ami az ausztriai diplomáciát illeti, az ugyan be-
olvadt a németbe, de most alakult ki a magyar.21 Egy-két ilyen eszmecsere után 
Moeringnek észre kellett vennie, hogy politikai céljaik különbözőek. Szalay ügye-
sen vette igénybe a hiú politikust, de együttműködésük nem lehetett tartós. A-
lighanem Schmerling befolyásának köszönhetően Moering a későbbiekben nem 
fejtett ki nagy aktivitást. (Szeptembertől pedig Hamburgban szervezte a flottát.) 

A Moering tervezgetéseiben feloldani próbált ellentmondásokra keresett vá-
laszt ez idő táj t a demokraták oldalán Fröbel. „Ha az európai kontinens három 
legnagyobb kulturális középpontja nem Párizs, Bécs és Konstantinápoly lesz, 
akkor Párizst, Pestet és Konstantinápolyt fogják annak tekinteni" - állapítja meg 
aggódva, s megoldásként azt javasolja: helyezzék át a nemzetgyűlést Frankfurtból 
Bécsbe, „a román, germán, szláv, t a tá r" (!) kultúra természetes középpontjába. -
Fröbel nem volt „magyarellenes", csak éppen nem volt „magyarbarát". Nála köny-
nyen kimutatható, hogy a világról korábban alkotott általános nézetrendszer, s 
nem az 1848-as helyzet befolyásolta véleményalkotását. Szerinte egy közép-euró-
pai államszövetség megteremtésén kell munkálkodni, bécsi központtal, hiszen a 
„fajok elkülönülése" helyett összeolvadásuk a fő tendencia. A mostani nemzetiségi 
harc a dinasztikus politika utolsó mozzanata. A keverten lakó népek Svájc, az 
USA módjára hozzanak létre alkotmányokat. „Az a nép, amely szomszédainak 
elsőként kínálja fel a szabadságot, középpontnak tekintheti magát, amely körül 
szomszédai politikai élete kikristályosodik." (Ez utóbbi gondolat volt a magyar 
liberális politika alapzata is, csak amíg a magyarok az országon belüli asszimilációt 
is kikövetkeztették belőle, Fröbel nem látta eldöntöttnek a kérdést: „a nemzeti-
ségek buzgalmán múlik, hogy egymást a kezdeményezésben megelőzzék".)22 

A nemzeti szempont elsődlegességét leginkább a liberálisok hangoztatták, 
de közöttük is számosan, mint Moering, nem tekintették az államélet egyedüli 
alapjánali. A demokraták bíztak a nemzetek testvériesülésében, és ezért dédel-
gettek föderációs terveket. A konzervatívok viszont nem ismerték fel (vagy inkább 
el) a nemzeti szempontot, s ezért gondolkodtak nagyobb alakulatokban. E politika 
jellegzetes alakja a konkrét terveiben „magyarbarát" Joseph Maria von Radowitz, 
akivel Szalay szoros kapcsolatba lépett. Radowitz, 1849 porosz külügyminisztere 
és Szalay 1848-as kapcsolata részleteiben aligha lesz feltárható, a Radowitz-ha-
gyaték e része évtizedek óta lappang. 

Radowitz családja magyar eredetű, Magyarország iránti érdeklődésének sze-
mélyes motívumai is voltak. 1847-ben Pozsonyban járt az országgyűlésen, talál-
kozott Kossuth-tal. 1848 elején diplomáciai küldetésben Bécsben tárgyalt Metter-
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nich-hel, a megbeszéléseket a forradalom tette időszerűtlenné. A királyhű, kato-
likus vallásánál fogva Poroszországban is elszigetelt katona-diplomata 1848 tava-
szán népképviselővé választatta magát. Frankfurtban a szélsőjobbhoz tartozott, 
de részint tekintélye, politikai sűlya, részint konzervativizmusának a junkerekétől 
elütő jellege — Radowitz a katolikus érdekek érvényesítése esetén a viszonyokkal 
kiegyezni törekvő konzervatívokat gyűjtötte maga köré — mindegyik politikai 
párt előtt tiszteltté és megbecsültté tette. Ha felszólalt, véleményét joggal tart-
hat ták a porosz udvarhoz közel állónak, hiszen levelezett az uralkodóval.23 1848 
nyarán Radowitz TV. Frigyes Vilmos címmel röpiratot adott ki, amelyben mente-
gette királya márciusi magatartását, s a német egység hivatott megteremtőjeként 
állította be. Radowitz, mint 1849-es politikája is mutatja, nem megakadályozni, 
hanem megteremteni próbálta a német egységet.24 

1848-as politikája előlegez valamit Bismarckéból. Nemcsak azért, mert fel-
eségének már ekkor megírta, hogy „Németország, sőt Európa rekonstrukciója 
nem felszabadító nemzetgyűlések, hanem hatalmas harcok és tet tek műveként 
áll majd elő",25 hanem azért is, mert leszögezte: „csak a külső háború hozhat 
politikai menekvést, s nem a belső".26 Radowitz tehát kereste a konfliktust, hogy 
megelőzze a belső társadalmi feszültségek kirobbanását, Frankfur t ellehetetlenü-
lését. (A dán háború tanulságait figyelembe véve talán kissé könnyelműen vállal-
kozott minderre.) Július 1-én azt indítványozta, hogy ha két héten belül nem 
tar t ják meg a csehországi választásokat, fegyveres intervencióval vigyék azt végbe. 
Javasolta Frankfurt beavatkozását az olasz hadszíntéren is.27 Szalay gyakran 
megfordult Radowitznál, aki házában afféle politikai szalont tar tot t fenn, s Budára 
küldött beszámolói szerint őszinte támogatóra talált benne. Radowitznak fontos 
szerepe volt követi elfogadtatásában.28 Júliusban (igaz, egy megbízhatatlan be-
számoló szerint) Radowitz szalonjában képviselők, politikusok jelenlétében meg-
vitatták Kossuth egy állítólagos tervét, amely a Habsburg birodalom föderatív 
átalakítását célozta. Eszerint Ferdinánd császárként az osztrák-német tartomá-
nyok felett uralkodik Bécsben, Magyarországon Ferenc József lépne a trónra, 
Cseh-Morvaország, Galícia, Bukovina lenne Ferenc Károlyé, Prága székhellyel. 
Itáliában Ferenc Károly második fia, Ferdinánd Miksa főherceg uralkodna, s egy-
mással védelmi szövetséget alkotnának. A jelenlévők ellenezték e tervet (a frank-
furt iak nyilván nem akartak lemondani Csehországról). Radowitz viszont azt fej-
tegette, hogy a Habsburg dinasztiát el kell kergetni, teljes gyökeres átalakulásra 
van szükség. (Szeptember közepén pedig állítólag levélben újra megismételte ezt 
az ajánlatot, Kossuth azonban megint elutasította.)29 Ausztria szétbomlásakor — 
fejtegette augusztusban Radowitz Szalaynak — Galíciának Magyarországhoz kell 
kerülnie. Szalay, nyilván még bízva Lengyelország helyreállításában, tiltakozott 
ellene. Radowitz azzal is biztatta Szalayt: frankfurt i diplomáciai elismertetését a 
többi európai ország diplomáciai elismerése fogja követni. 

Radowitz fölismerte: Ausztria egészében nem léphet be a német egységbe. 
„Az osztrák monarchia egyetlen lehetséges létezési formája a föderatív állam, 
nemzeti alkatrészei szerint elrendezetten" - vélte szeptemberben, vagyis még 
ekkor és ezután is a nemzeti elv alapján föderalizált birodalom, illetve — az egy-
ségbe lépés szándéka esetén — a perszonális uniós megoldás felé hajlott.30 Kül-
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politikai elképzeléseiben Radowitz a katonai-geográfiai szempontoknak túlzott je-
lentőséget tulajdonított. Eszak-Itália nemzeti egyesülési vágyát jogosnak ismerte 
el, de olyan laza olasz államszövetség létrehozására gondolt, amely lehetővé teszi, 
hogy Eszak-Itália Németországgal külön védelmi szövetséget kössön. Radowitz 
nem éles nemzetállami elkülönülést akart, hanem kettős, sőt hármas kötődések-
ben, föderációkban, konföderációkban gondolkodott. Szalaynak is kifejtette a szo-
ros német szövetség, az ahhoz föderációként csatlakozó osztrák-német tartomá-
nyok és a konföderációként csatlakozó magyarok és más kisebb szomszédok bo-
nyolult tervét, amelyet Szalay „kissé doktrinernek", de a magyar külpolitikai 
törekvésekkel összeegyeztethetőeknek talált. E tervekben mindenesetre csaku-
gyan volt helye az önálló, s ilyenként a németekkel szövetségre lépő Magyaror-
szágnak.31 

Radowitz nemcsak Szalay elfogadását, hanem Frankfur t pesti követküldését 
is támogatta. Közvetítése révén ismerte meg és fogadta el Szalay, hogy Frankfurt -
nak, ill. Pestnek Felix Lichnowsky herceg követi kinevezését, illetve elfogadását 
javasolja. A Sziléziában honos, anyai ágon ugyancsak magyar származású herceg 
(nagyatyja Zichy Károly országbíró) maga is katonatiszt, utazó, útikönyvek szer-
zője. Többször jár t Magyarországon, személyesen ismerte a korábbi ellenzék szá-
mos tagját. Lichnowsky ugyancsak a jobboldallal tartott. Radowitz-cal ellentétben 
személye nem volt népszerű; eszes, ám laza erkölcsű és hiú, külsejére és rangjára 
egyaránt büszke férfiú volt. Sokan úgy érezték: méltán érte a végzet, amikor 
könnyelmű magatartása révén a szeptember 19-i f rankfur t i felkelés áldozata 
lett.32 Augusztus folyamán Gagern házelnök, Schmerling osztrák követ, Hekscher 
külügyminiszter — a külpolitika vezető személyiségei — óvatosak Szalayval,33 

aki néha kissé könnyelműen fejtegeti a magyar önállóság előnyeit, a „nagyma-
gyar" koncepció külpolitikai konzekvenciáit, s nem veszi észre, hogy az udvarias 
figyelem mögött nincs mindig egyetértés. Alighanem Radowitz révén került kap-
csolatba Karl Leiningen herceggel, az augusztus 5-én kinevezett miniszterelnök-
kel is, aki tudomásunk szerint az egyetlen, aki az őszinteséget őszinteséggel vi-
szonozza, és jelzi a sajtó által is felvetett kételyeket: csakugyan elég erős ahhoz 
Magyarország, hogy megálljon egyedül? Képes nagyszabású szerepvállalásra, a-
mikor belső nemzetiségi ellentéteivel, a szerbekkel és a horvátokkal sem tud meg-
birkózni? Hogy fog akkor eljutni a Duna torkolatához? - Szalay találóan írja haza, 
hogy Magyarország tekintélyének növekedéséhez az olasz hadszíntéren vereségre, 
a délvidékin győzelemre lenne szükség mielőbb. Naiv módon Dalmácia bekebele-
zését ajánlja, amely megmutathatná a Földközi-tengeren Magyarország jelentő-
ségét, s büszkén írja haza, hogy milyen szorgalommal hirdeti: nemsokára érvé-
nyesíthetők lesznek az aldunai tartományok irányában Magyarország jogai.34 

„Ha elég erős Magyarország — olvashatta érveire válaszként a sajtóban —, 
hogy bensejében helyreállítsa a békét, akkor önálló középhatalom lesz délen és 
délkeleten, és a régi Ausztria kettéoszlott. Ha nem elég erős, független helyzetét 
az [osztrák] összállamban nem tar that ja fenn." 3 5 

Szalay elismerésre méltó frankfurt i tevékenysége nem párosult azzal a dip-
lomáciai helyzetelemzéssel, amely látkörébe bevonja, diplomatáktól és másoktól 
szerzett információk segítségével elemzi a tágabb külvilág történéseit. Jelentése-
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iben a frankfurt i események részletes és alapos bemutatása mellett egyetlenegy-
szer sem említi a német hatalmasságok, „Berlin" vagy „München" elképzeléseit, 
az ottani lehetséges ellenerőket, s végképp hiányzik az európai háttér, mondjuk 
„Szentpétervár" vagy „London" törekvéseinek sejtetése, a német egységgel kap-
csolatos elképzeléseik ismertetése. Szalay inkább tekintette magát egy meghatá-
rozott cél érdekében ügyködő diplomáciai ágensnek, mint „kihelyezett", Európára 
figyelő diplomatának. Ezért is nem vette észre a barátságos frankfurt iak körében, 
hogy működésének feltételei fokozatosan romlanak.3 6 

Magyarország államjogilag elfogadott önállósága és államhatalmának ereje 
között augusztus óta repedés mutatkozott: Magyarország diplomáciai elismerte-
tésére még sor kerülhetett, a tervezett szerződés megkötésére már nem. 

Szalay a Reichsverweser megválasztása után, július elején kérte, hogy mie-
lőbb küldjenek számára most már a parlament mellett János főherceghez szóló, 
a nádor által kiállított, Esterházy Pál herceg miniszter által is aláírt követi meg-
bízólevelet, hogy forma szerint is elfogadtassa magát.3" Július közepén Gagern 
segítségével megpróbálta, hogy a főhercegnél bemutatkozzék, erre valószínűleg 
éppen diplomáciai megfontolásokból nem került sor. Szalay utasítást is kért a 
megkötendő szerződés tartalmát illetően, s javasolta, hogy az államadósság elvál-
lalásával kapcsolatban nyilatkozatot tehessen.38 

Az új megbízólevél kiállítását Budán rögtön, július 9-én munkába vették, 
véglegesen azonban csak tíz nap múlva készült el. A nádor változtatásokat kí-
vánt— nem volt hajlandó a hivatalos diplomáciában használatos ügyvivő formula 
használatára —; emellett az egyidejűleg formálódó követutasítás is csak a minisz-
tériumon belüli belső viták u tán készült el végleges formában. Szalay új kinevező 
irata Budán még fogalmazvány formájában sem maradt fenn (a nádor nyilván 
magával vitte), s nem közölte Szalay 1849-es okmányközlésében sem, feltehetőleg 
azért, mert a kiadvány célja részben a perbefogott Batthyány igazolása volt. A 
lappangó irat hiteles másolata fennmaradt abban a frankfurt i állagban, amelyet 
egyébként csaknem egészében közreadott Szalay.39 A történészek feltevésének 
megfelelően a július 19-én Budán kelt okmányt csakugyan aláírta István nádor, 
Batthyány miniszterelnök és Esterházy, a király személye körüli miniszter. Utób-
bit, mint tudjuk, Szalay kérte, noha a magyar államjog szerint Esterházynak a 
nádorral szemben nem volt ellenjegyzési joga. Csakhogy a kinevezés alapját nem 
az áprilisi törvények alapján elért magyar különállás adta! István ugyanis nemcsak 
főhercegi, nádori és helytartói címét sorolja fel az első személyű kinevezési iratban, 
hanem még hozzáteszi: „és Őfelsége a Császár és Király helyettesítője (Stellver-
treter) Magyarországban". A császári cím említése magyar államiratban helytelen 
(legalábbis felesleges). A döntő itt az uralkodó helyettesítésére történő hivatkozás. 
István, mint ismeretes, a teljes királyi jogkört vette át június 26-án Innsbruckban 
V Ferdinándtól. Ezen a jogi alapon merte aláírni a kinevezési okmányt, tudva, 
hogy a nyugati birodalomfélben János tehetne hasonló lépést - aki az irat címzettje 
volt. Maga az okmány rendkívül óvatosan fogalmazott: csak a május 14-i Szalay-
Pázmándy féle megbízás kiegészítése, amennyiben az akkori megbízást most Sza-
lay esetében a Reichsverweser és kormánya melletti képviselettel bővíti ki. Az irat 
Szalayt meghatalmazza (bevollmächtigt), más hivatalos megjelölést nem használ, 
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és e kiterjesztésen kívül megbízza, hogy a magyar minisztérium felhatalmazása 
('Vollmacht) alapján „mindent megtegyen, amit csak a két ország szorosan össze-
kapcsolódó érdekei megkívánnak". (A Pragmatica Sanctiova értelemszerűen itt 
nincs utalás, hiszen a másik ország: egész Németország.) Esterházy aláírása így 
bizonyos szempontból érthető: István királyi jogkörben járván el, illetékes ellen-
jegyző miniszternek Esterházyt is lehet tekinteni. 

Kérdéses, hogy János főherceggel egyeztették-e ezt a követküldést. Batth-
yány perében határozottan állítja. Nincs azonban semmi nyoma annak, hogy 
Batthyány és János levelezést folytatott volna egymással, István és János levél-
váltásaiban pedig nincs utalás a követküldésre.40 Július végén azonban Bécsben 
többször találkozott István, János és Batthyány, sőt egyszer Hekscher f rankfur t i 
kijelölt külügyminiszterrel is összefutottak, s alig hihető, hogy említés nélkül 
hagyták volna a fontos ügyet.41 Az óvatos Esterházy bizonyára szintén konzultált 
a császárt helyettesítő voltánál fogva illetékes, éppen Bécsben időző Jánossal, a-
mikor július 23-a táján ellenjegyezte a kinevezést. (Szalay elismerése, megbízóle-
velének átvétele közvetve ugyancsak János előzetes jóváhagyása mellett szól.) 

A kinevező okmánnyal egyidőben készült Pesten a követi utasítás. Ebben a 
régóta ismert, már Horváth Mihály által bemutatott iratban, amelyet egyedül 
Batthyány írt alá, öltött hivatalos formát a magyar kormány szövetségkötési a-
jánlata. Az elképzelés először Kossuth egy június 7-i, még Pázmándyhoz intézett 
levelében fogalmazódott meg. Eszerint a két hatalom egymás integritását garan-
tálja, akár belülről (itt horvátok, ott csehek) történő lázadás, akár külső támadás 
(oroszok, szerbek) ellen. Mindkét fél ilyen támadás esetén 50 000 fős sereget küld 
a másik támogatására. Kossuth kifejezetten óvakodott attól, hogy francia támadás 
esetén segítségnyújtást vállaljanak. Kétségtelen, hogy így a szövetség a magyarok 
számára kedvezőbb: Magyarországot délről és északról csak „szláv" veszély fe-
nyegetheti, míg Németországnak nyugati támadáskor nincs szövetségese. Kossuth 
érzékeli a problémát, hiszen feltételesen fogalmaz, „meg kellene kísértenetek [t. 
i. ekkor még Pázmándynak és Szalaynak] a szövetséget ezen az alapon".4 2 

A kérdés újra felvetődött a júliusi hivatalos utasítás szövegezésekor, amelyet 
a szerkesztők követi utasításnak neveznek, s az iratok Szalayt követként emlege-
tik. A tervezetben a magyar érdek, a júniusban megfogalmazott kossuth-i szándék 
érvényesült, a végleges változatba azonban Deák javaslatára belevették: a szer-
ződés akkor is érvényes, ha a két ország határai „a szláv elem által vagy a szláv 
elemmel szövetkező más hatalmasságok részéről megtámadtatnának".4 3 Felesle-
ges itt Kossuth-Deák ellentétet keresgélnünk. Arról lehetett csak szó, hogy érde-
mes-e még megpróbálni a szövetségkötést akként, hogy francia támadás esetén a 
magyarok semlegesek maradnak. Ennek júniusban sem lett volna sok esélye, pedig 
akkor még Magyarország volt kedvezőbb pozícióban, közelebb állva ahhoz, hogy 
komoly hadsereg felett rendelkezzék. Azóta pedig a két ország helyzetében döntő 
változás következett be. A „szláv veszély" Németország számára elmúlt, helyette 
Ausztria egészének távolmaradása került lassan napirendre. Magyarországon vi-
szont egyre fenyegetőbb lett a horvát támadás. Pillanatnyilag Batthyányéknak 
volt inkább szüksége erre a szerződésre! Ebből fakad, hogy a követutasítás szer-
ződést indokló érvei között nemcsak a földrajzi helyzet és az osztrák dinasztia 
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említtetik (amely tényezők mindkét országgal három évszázada kapcsolatot te-
remtenek), hanem arra is utalás történik, hogy érdekközösség áll fenn a magya-
rországi nemzetiségek körében együtt élő magyarok és németek között - vagyis 
a magyarországi német nemzetiség valamilyen kiemelt helyzetére történik hivat-
kozás. A mérleg könnyebbik serpenyőjébe helyezi továbbá a követi utasítás azt 
az ajánlatot, hogy Magyarország Németországnak más hatalmakkal szemben ki-
vételes kereskedelmi előnyöket biztosít. (A kereskedelmi szerződést a Pestre kül-
dött német követtel kötnék meg, az egyik — a magyar- — oldalon a diplomáciai, 
a másik — a német — oldalon a gazdasági előnyök ezzel egyértelműen kijelöltet-
nek.) Az egységes Németországnak tett ajánlat volt az oka annak, hogy a magyar 
kormány az osztrákokkal folytatott tárgyalásokon ragaszkodott ahhoz: külkeres-
kedelmi szerződések kötésének jogáról nem mond le, ám az osztrákokkal ilyet 
aláírni nem hajlandó.44 

A követutasítás szerint a szerződő felek százezer fős segélyhad — tehát rop-
pant nagy hadsereg — kiállítására köteleznék magukat. A szövetséges csapatokat 
nem szabad „valamely európai nép szabadságának elfojtására felhasználni". (A 
követutasítás véglegesítésekor zajlott az „olasz segély" magyar parlamenti vitája!) 

A követutasítás végül hangsúlyozza, hogy Magyarországot ugyan az állama-
dósság fizetése nem terheli, mégis lehetséges, hogy az országgyűlés részleges el-
vállalása mellett dönt. 

Deák még egy változtatást tett az utasítás tervezetén, amennyiben beszúrta, 
hogy a szövetségkötést „azon viszonynak, melyben Magyarország az ausztriai csá-
szárhoz a Sanctio Pragmatica értelmében áll, fenntartása mellett" vélik létesí-
tendőnek.45 Ez a szövegezés tovább lazít a korábbi Pragmatica Sancízo-értelme-
zéseken. Míg áprilisban a törvényszövegben elválaszthatatlan, májusban a követ-
utasításban szoros viszonynak nevezték; itt júliusban —jelző nélkül — csak kap-
csolatról beszélnek. Korábban az osztrák örökös tartományokhoz fűződő szálakat 
is emlegették, itt területek helyett csak a császár személye kerül szóba. A legna-
gyobb magyar államjogász aligha véletlenül fogalmazott ekként: így nyert leszö-
gezést, hogy a szerződéskötésnek a Pragmatica Sanctio nem lehet akadálya.46 

A fontos iratokat külön futár, Szontágh Pál vitte előbb Bécsbe, Esterházyval 
ellenjegyeztetni, majd onnan Frankfurtba, ahova jűlius 29-én jutott el.47 Rövide-
sen megérkezett János főherceg is Bécsből, aki néhány nap múlva teljessé tet te 
a kormányt, augusztus 9-én kinevezte a külügyminisztert. Szalay rögtön másnap, 
mint „a magyar kormány meghatalmazottja", jelentkezett Hekschernél a kéréssel: 
mikor nyú jthatná át Jánosnak megbízólevelét?48 Másnap pedig magánjellegű le-
vélben javasolta neki, hogy mielőbb küldjenek Lichnowsky herceg személyében 
követet Magyarországra.49 Szalay jól tudta, hogy egyelőre csak Pétervárral, Párizzsal, 
Londonnal kívánták felvenni a diplomáciai kapcsolatot, de nem tudhatta, hogy a 
frankfurti kormány ugyancsak a diplomáciai elismertetés nehézségeivel küzd. 

A magyar követ augusztus 12-én levéllel fordult Leiningen miniszterelnök-
höz, amelyben azokkal a felmerült kifogásokkal vitatkozik, amelyek követsége 
elfogadtatása kapcsán felmerültek. Ismerteti az áprilisi magyarországi változáso-
kat, majd hangsúlyozza, hogy a néhány hét múlva a nádornak megadott teljha-
talomból „következően Magyarországnak nemcsak saját független minisztériuma 
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van, hanem pillanatnyilag magának van egy saját, az osztrák államoktól különböző 
államfője".50 Az osztrák kormánynak, ha korrekten jár el, be kellett volna ismer-
nie Magyarország teljes különválását. Az a kormány, amelynek hatalma még Bécs 
városára sem terjed ki, akadályozza most az ő elismertetését, amely pedig csak 
eszköz a célhoz, a magyar-német szövetség megteremtéséhez. „A független Ma-
gyarország Németország egysége egyik legerősebb garanciája."5 1 

A fogadtatás ügye formális okokból is húzódott: János és a kormány Kölnbe 
utazott, a Dóm avatási ünnepségeire. Ezt követően került sor az államtitkárok 
kinevezésére. A minisztertanácsi ülések csak augusztus 19-én kezdődtek meg. A 
néhány napos késlekedés hátterében azonban valóban ott rejlettek a politikai 
fenntartások is. Alighanem Schmerling próbálta keresztülvinni a magyar megbí-
zott visszautasítását, mások viszont Bécsnek teendő szívesség helyett éppen nyo-
mást kívántak gyakorolni az elismeréssel a császári kormányra. 

Szalay augusztus 15-én tárgyalt Leiningen miniszterelnökkel, aki már jelezte 
neki, hogy a követküldésre ők aligha vállalkoznak, mert az sértené az osztrák 
kormányt. Inkább hajlanak viszont a szövetségkötésre, mivel az arra kényszerí-
tené az osztrákokat, hogy szorosabban kötődjenek Frankfurthoz.5 2 

Az első minisztertanácsi ülések — augusztus 19-én, 22-én, 30-án — csaknem 
kizárólag külpolitikai kérdésekkel (az itáliai békével, követküldésekkel) foglalkoz-
tak. A legelső tárgyalási ponttól számítva hetedikként, a második minisztertanácsi 
ülés harmadik pontjaként referált Hekscher külügyminiszter a magyar diplomá-
ciai kapcsolatról. Túlzott késlekedésről tehát éppen nem beszélhetünk. (A minisz-
terek és államtitkárok teljes számban jelen voltak.)53 

„3. Hekscher miniszter számol be Szalay magyar követ kívánságáról, hogy 
Németország egy külön követet küldjön Magyarországra, akit István főherceghez 
akkreditáljanak. - Ezt illetően elhatároztatik, hogy Szalay magyar követnek ugyan 
nem határozottan megtagadó, mindazonáltal Ausztria és Magyarország jelenlegi 
összekuszálódott viszonyaira való tekintettel egyelőre elutasító válasz adassék. " 

A jegyzőkönyvből kitűnik, hogy Szalay követi minőségét tudomásul vette a 
f rankfur t i minisztertanács, szabaddá vált az út a megbízólevél átadása előtt. A 
vita akörül forgott, hogy az ilyenkor szokásos megbeszélés alkalmával mit vála-
szoljanak a követküldési és a szerződéskötési javaslatra? - Az azonnali követkül-
désnek bizonyára nem akadt pártfogója. A frankfurti kormány elsősorban a nagy-
hatalmakhoz és a független szomszédokhoz kívánt követeket akkreditálni; nem 
sok sikerrel. Párizs és London csak félhivatalos minőségben tárgyalt velük. Az 
első teljes értékű elismerésre Brüsszelben kerül sor, szeptember 5-én. (Ezt követte 
Svájc, Hollandia, a Szárd királyság és az Egyesült Allamok.) Mit szólt volna a 
nemzetközi közvélemény, ha elsőként Pest-Budával létesítenek hivatalos kapcso-
latot? Emellett Leiningen is megmondta Szalaynak: ekkora kihívást Ausztriával 
szemben nem mernek vállalni. Ugyanakkor a nyílt visszautasítás sem volt indokolt, 
mivel ezt a Béccsel szembeni ütőkártyát, amíg lehetett, kézben akarták tartani; nem 
is szólva arról, hogy maga a Paulskirche a magyar követküldést, a szövetségkötést 
változatlanul szorgalmazta. így a halogató válasz mellett döntöttek. 

Augusztus 24-én veszi kézhez a magyar követ Batthyány kétségbeesett au-
gusztus 18-i sürgető levelét: a horvát támadás küszöbön áll, a diplomáciai elis-
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mertetés Magyarország számára most már élet-halál-kérdés, sürgesse az ügyet. 
Szalay felkeresi mindazokat a képviselőket, akiktől remélheti, hogy szót emelnek 
a kormánynál. Erőfeszítései nyomán még aznap este értesítést kap: két nap mülva 
átadhatja megbízólevelét.54 

Augusztus 26-án szombaton fél tizenkettőkor János főherceg birodalmi kor-
mányzó Hekscher külügyminiszter jelenlétében fogadta Szalay követet, aki átadta 
megbízólevelét, ismertette utasítását. Beszédében utal t arra a németeknél és ma-
gyaroknál egyaránt megtalálható rokonszenvre, amely a Habsburgok (Frankfurt-
ban János, Budán unokaöccse István) felé árad, s kifejezte azt a reményét, hogy 
a legrövidebb időn belül sor kerül a magyar-német szövetség megkötésére.55 János 
főherceg egy évvel később, Szalay iratainak, köztük e beszédnek megjelenésekor 
azt jegyezte fel, hogy „én Istvánnak akartam segíteni, most meg az a rossz, hogy 
ezeknek megvan ez az ügyirat. Akkortájt megmondtam Szalaynak, hogy nekem 
a meghatalmazást királya által aláírva hozza, ha azt akarja, hogy elismerjem".5 6 

Nagyon rövid aznapi bejegyzése megerősíti ezt: „Szalayt fogadtam, meghatalma-
zást Tkövetelekl a császártól, nekem nem tetszik ez az egész."57 Szalay beszámo-
lója szerint János néhány megjegyzése a helyzet ismeretéről és jóindulatról ta-
núskodott. Valószínű, hogy István érdekében János nem emelt formális kifogást, 
viszont jelezte, hogy a nádornak adott teljhatalom majdani visszavonásával újabb, 
uralkodói meghatalmazásra lesz szükség. (Tudjuk, a nádori teljhatalom visszavo-
nása időközben, augusztus 14-én megtörtént, Szalay azonban a jelek szerint csak 
augusztus 31-én szerzett tudomást róla.) A birodalmi kormányzó kifogását a ma-
gyar követ jóindulatú megjegyzésnek, afféle előzetes javaslatnak is tekinthette, s 
államjogi okfejtésekbe kezdett. Pedig korántsem ennyiről volt szó. A német-ma-
gyar szerződés tervezete pedig nyilván sokkolta a főherceget: nyilvánosságra ke-
rülésekor unokaöccse politikai pályája forgott kockán. 

A fogadást követően Szalay két és fél óra hosszat tárgyalt Hekscherrel. A 
magyar küldött ragaszkodott a német követkúldéshez, mondván, hogy anélkül 
szerződés sem jöhet létre. (Valóban, utasítása szerint a kereskedelmi szerződést 
a Pestre küldött követtel kötnék.) Hekscher kitérően válaszolt (Szalay úgy érezte, 
hogy meggyőzte), és kérte, hogy írásban is foglalja össze érveit. 

Szalay augusztus 31-i emlékeztetőjében újra hangsúlyozta a németek és ma-
gyarok civilizatorikus egymásrautaltságát. A magyar kormánynak nincs oka arra, 
hogy a magyarországi szlávokat ugyanolyan szemmel nézze, mint az ott lakó vagy 
oda vándorló németeket. A szlávoknak sem a kultúra, sem az erkölcs területén 
nincs mit köszönniük, az ország jövőjének garanciáját nem találhatják meg ben-
nük. De a magyar kormány minden méltányos törekvésüket kész kielégíteni. A 
horvát kérdésben is messzemenő engedményekre hajlandóak. Jellasics azonban 
a közös pénz- és hadügyminisztérium visszaállítását kívánja; a reakció, s nem a 
nemzetiség embere. „A horvát felkelés az ellenforradalom kezdete." Ha lenne 
német követ Pest-Budán, pontos képet alkothatna a helyzetről. Ami az állama-
dósságot illeti, annak méltányosságból történő elvállalásáról az országgyűlés 
dönt.5 8 Szeptember 5-én pedig Szalay, a követkúldést újra sürgetve, utasításának 
megfelelően ismertette a megkötendő szerződés főbb pontjait.59 
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A követküldést, szövetségkötést parlamenti interpellációk szervezésén ke-
resztül is szorgalmazta.60 Gondja volt arra is, hogy diplomáciai elismerése a kor-
mány lapjában megjelenjék. Ezt elérte, azzal a kis szépséghibával, hogy az egy-
mondatos hivatalos jellegű közlemény a nem hivatalos részben, a hírek között 
jelent meg: A magyar kormány meghatalmazottja, Szalay László úr, tegnap abban 
a megtiszteltetésben részesült, hogy János főherceg birodalmi kormányzó őfenségé-
nek átnyújthatta megbízólevelét.61 Az Augsburger Allgemeine Zeitung, a legelter-
jedtebb német napilap az egyetlen Szalayt megelőző követi megbízólevél-átadás 
hírével együtt közölte: "A szárd király ügyvivője, Radice úr 22-én, és a magyar 
kormány meghatalmazottja, Szalay László úr, tegnap átadta megbízólevelét a bi-
rodalmi kormányzónak, János főherceg ő császári fenségének,„62 

Batthyány szeptember 1-én Bécsből levélben köszönte meg Szalaynak, hogy 
„hazánk önállóságának a német nemzet általi elismertetését kieszközölte".63 A 
hír vétele u tán azonnal ú tnak indították követként Teleki Lászlót, Párizsba.64 

Kossuth a képviselőház szeptember 2-i ülésén jelentette be, majd a Kossuth Hír-
lapjában tet te közzé, hogy megtörtént a diplomáciai elismerés Frankfurtban, kö-
vetkezőleg rövidesen német követ érkezik Budapestre, illetve küszöbön áll a fran-
cia és az angol kapcsolatfelvétel.65 - A magyar kormány túlértékelte a f rankfur t i 
érintkezés diplomáciai jelentőségét; nem tudhatták, hogy maga Frankfur t is az 
elismertetés gondjával küzd. Közép-európai szempontból, a szeptemberi esemé-
nyek sodrában, megvolt azonban a jelentősége. 

János főherceg érezhette, hogy az osztrák kormány szemszögéből könnyelmű 
döntést hozott, amikor fogadta Szalayt. Miután erről az újsághír is megjelent, a 
biztonság okáért feljelentette magát Wessenberg osztrák külügyminiszternél: 
„Van itt egy Szalay nevű képviselő. Rendes megbízólevele van a minisztériumtól 
és a nádortól, olvastam. Különös történet ez. Oly korlátlan alter ego а nádor, hogy 
a király tudta nélkül követeket küldhet és Ausztria háta mögött kapcsolatokat 
építhet - ezt már mégiscsak szeretném tudni ."6 6 Levele még meg sem érkezhetett 
Bécsbe, ám az újságközlések nyomán „itt nagyon meg vannak rőkönyödve Szalay 
frankfurt i magyar követ állását és küldetését illetően".67 Wessenberg szeptember 
2-i levele keresztezte Jánosét, s ebben a külügyminiszter közli a főherceggel: az 
újságokból olvassa, hogy „egy magyar kiküldött Császári Fenségednél beosont. 
Már észrevételeztem a magyar minisztériumnál, hogy új alakulása után sincs joga 
arra, hogy külföldön saját meghatalmazottakkal képviseltesse magát - és hogy a 
bécsi Külügyminisztérium kötelezettségévé tétetik, hogy külföldi udvaroknál a 
magyar alattvalókat oltalmazza. A magyar minisztériumnak azt a jogát is elvitat-
tam, hogy a mieink mellett saját konzulátusokat állíthasson föl. Felkérem tehát 
Császári Fenségedet, hogy a fentnevezett követnek nyilatkoztassa ki, ha ragasz-
kodna ahhoz, hogy ő képviseli a magyar érdekeket a központi hatalomnál, hogy 
Csász. kir. Fens, minderről meg kell hogy váija őfelsége a császár nyilatkozatát, 
mivelhogy mostanáig mindezzel a császári követségeket hatalmazták fel".6 8 

János gyorsan igyekezett jóvátenni „könnyelműségét". Szeptember 8-án már 
sorsára bocsátja kedvelt unokaöccsét: „Magyarországot illetően már írtam Önnek 
korábban, Szalayt a minisztérium nem veszi figyelembe. Isten adja, hogy Pesten 
rend legyen, nem hiszem, hogy az a minisztérium enged, és mindaddig amíg fenn-
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áll, nincs mit tenni. Az kéne még csak, hogy csapatokat és pénzt adjanak nekik."6 9 

(Az utalás nyilván a magyar országgyűlés szentesítésére váró hadügyi és pénzügyi 
törvényjavaslataira vonatkozik.) 

Szalay pozíciója abból az irányból rendült meg, amire nem számított: Bécs-
ből. Az ottani kormány — s ezt a csak Frankfur t ra figyelő Szalay nem vette észre 
— megerősítette helyzetét, s az itáliai győzelmek után immár a „magyar kérdés" 
rendezésére törekedett. A szláv többségű Reichstagban csak ilyen politikához re-
mélhetett támogatást. A követküldés ebben a helyzetben olyan kihívás volt, ame-
lyet a kormány nem hagyhatott azonnali válasz nélkül, hiszen forma szerint a 
külképviselet szétválasztásához — a nádornak adott időleges teljhatalmon kívül 
— csakugyan hiányzott a jogi alap. Az újságok és János jelentése mellett egy 
felháborodott hangvételű névtelen magyar feljelentése is eljutott Wessenberghez, 
amely követelte az anomália megszüntetését: „van a magyar királynak mint o-
lyannak joga arra, hogy Magyarország számára diplomáciai képviselőt küldjön 
külföldre? Avagy alter egoja, a nádor megteheti ezt?" És a birodalmi kormányzó 
— folytatódik a feljelentés —, a főherceg, aki a császár alattvalója, állásának és 
kötelességének megfelelően jár-e el? Ausztria integritása forog itt kockán, amely 
talán szükségessé tenne egy interpellációt a Reichstagban - ajánlja a beadvány 
írója.70 

A frankfurt i hivatalos osztrák diplomácia, a követ cseréje folytán, némi ké-
séssel reagált az eseményre. Szeptember 2-án kapta meg Bruck követi kinevezését, 
s rögtön felhívja a figyelmet a következőkre: „Már május hónap folyamán a kir. 
magyar minisztérium két küldötte átadta megbízólevelét a tisztelt nemzetgyűlés-
nek, amelyből egy nyomatot mellékelek. Csak Szalay űr maradt közülük folyto-
nosan itt, és ezekben a napokban megint csak átadta megbízólevelét a birodalmi 
kormányzó őfőméltóságának. Egybeesik ezzel Eisenmann képviselő interpelláci-
ója, hogy tudniillik a birodalmi minisztérium megfontolta-e, hogy oly gyorsan, 
amint csak lehetséges, egy német követet küldjön Pestre, hogy Magyarország ön-
állóságát elismerjék. Nincs arra szükség, hogy Nagyméltóságodat e folyamat hor-
derejére figyelmeztessem", mindenesetre mielőbbi instrukciókat kér.71 

Az izgatott reakciók érthetők: a Habsburg-birodalom központosított formá-
ban történő helyreállítását lehetővé tevő két fennmaradt pillér (a hadsereg és a 
diplomácia) egyike u tán most másikát bontotta meg a magyar követküldés. És a 
bécsi kormánynak nem volt nehéz dolga, hogy Frankfur tban akaratát érvénye-
sítse. 

Szeptember 7-én Ferdinánd — nyilván Wessenberg által fabrikált — ellen-
jegyzetlen, magánjellegű levelet írt unokaöccsének, Istvánnak, amelyben közli: „a 
legnagyobb megütközéssel" jutott tudomására, hogy a magyar minisztérium kö-
veti címmel meghatalmazottat küldött Frankfurtba. Az összmonarchia egységével 
ez a lépés összeegyeztethetetlen, ezért az eljárás „leghatározottabb kárhoztatáso-
mat idézte elő". Felhatalmazza tehát Istvánt, hogy „magyar minisztériumát" té-
rítse vissza működésének korlátai közé, és közli vele is, Frankfurt ta l is, hogy „a 
jövőben sem lehet senki olyat diplomáciai képviselőmül elismerni, aki megbízóle-
velét nem külügyminiszteremtől kapta". Forma szerint megkímélték a nádort; az 
uralkodó nem a saját, hanem bécsi külügyminiszterének aláírását követeli meg a 
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diplomáciai okmányokon, a neheztelés azonban erőteljes formákban nyert kifeje-
zést.72 A sajtó is jelzi: az Istvánnak adott teljhatalom visszavonása után a frank-
furt i magyar követ megbízásának megszüntetése várható.7 3 

Szeptember 15-én Hekscher frankfurt i külügyminiszter — nyilván János 
főherceg felszólítására —jegyzéket intézett Szalayhoz. Ebben — válaszul 5-i jegy-
zékére — arra hívta fel figyelmét, hogy mielőtt a további jó viszonyt megalapozó 
kérdésekről tárgyalnának, tisztázandó mandátuma. A nádornak adott teljhatal-
mat ugyanis időközben visszavonták, tehát a maguk részéről Szalay meghatalma-
zását is megszűntnek (erloschen) tekintik, és remélik, hogy megújítása u t án foly-
ta that ják hasznosnak ígérkező kapcsolatukat.74 

János főherceg másnap mái- nyugodtan jelenthette Wessenbergnek: „Ami 
Szalayt illeti, hívattam, hogy kinyilatkoztassam neki, hogy miután a császár és 
király vezeti a kormányt, a casus, ami által itt megjelent, megszűnt. - Küldök 
Önnek egy különös iratot, amely bizonyítja ennek az embernek a korlátoltságát 
és tudatlanságát. [Feltehetőleg a szeptember 5-i, katonai szerződést szorgalmazó 
jegyzékről van szó.] Azt kívánom, hogy a magyarok Bécsben ne keltsenek izga-
tottságot, ezek mindenre képesek [Valószínűleg a Reichstaghoz érkező magyar 
delegációra utal.] Még nem vagyunk a válságok végén." S a levél végén még hoz-
záteszi: „Amint elmúlt a holsteini vihar, tudatni fogom vele, hogy megbízólevelét 
a király által aláírva mutassa be."7 5 

A „holsteini vihar", a malmöi fegyverszünet kapcsán támadt kormányvál-
ság tet te lehetővé, hogy a magyar követ még egy-két hétig folytathassa küzdel-
mét. Szeptember 6-án ugyanis lemondott a kormány, és csak 19-én alakult újjá, 
Schmerling elnökletével (de nem miniszterelnökségével), aki a külügyi tárcát is 
átvette. 

Szalay saját érvelésének csapdájába került. Küldetésének legitimitását egé-
szében a nádori teljhatalomra építette, nem sejtve, hogy azt visszavonták. Szep-
tember 17-én részletesen válaszolt Hekschernek, tévesnek nyilvánítva érvelését.76 

Szerinte ugyanis az ő István nádor által aláírt kinevezése nem a nádori teljhatal-
mon, hanem a helytartói jogkörökön nyugszik, amelyeket, mivel törvénnyel biz-
tosítottak, visszavonni nem is lehet. Májusi kinevezésük vitathatatlanul ezen a-
lapult (akkor még nem volt a nádornak teljhatalma), s ugyancsak nemzetközi 
jellegű megbízás volt. - Az államjogi érvelés azonban az uralkodói akarattal szem-
ben, amely helytelenítette kinevezését, már nem állhatott meg. 

Szeptember 11-én Wessenberg eljuttatta Bruck f rankfur t i osztrák követnek 
az uralkodó István nádorhoz intézett szeptember 7-i levelét, aki a f rankfur t i kor-
mány újjáalakulása után, szeptember 22-én jegyzékként átadta Schmerlingnek, 
az új külügyminiszternek.77 Bruck, a feszült közhangulatra, az interpellációk le-
hetőségére való tekintettel közléseit bizalmas jellegűeknek tekinti.78 Szeptember 
26-án Szalay újabb megbízólevél kieszközlését kérte Batthyánytól.79 

Október 1-én Schmerling külügyminiszter közli „Szalay úrral": Ferdinánd 
szeptember 7-én érvénytelennek nyilvánította követi megbízatását, megtagadják 
vele a hivatalos érintkezést.80 Minderről értesítést kapott az osztrák követség.81 

Szalay nem tehetett mást, mint tiltakozott - és távozott. A belgiumi Lüttichbe 
ment, hogy a Párizsban tevékenykedő Telekivel felvegye a kapcsolatot.82 
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Augusztus-szeptember során Szalay nemcsak elismertetéséért folytatott — 
előbb sikeres, majd sikertelen — küzdelmet. A parlamenten és az alkotmánybi-
zottságon, továbbá a sajtón keresztül próbálta Magyarország számára kedvező 
irányban alakítani a német egység ügyét. 

A nemzetgyűlésben augusztus óta új szószólója akadt a magyar-német szö-
vetségnek a közép-európai államszövetséget korábban is tervezgető, köztisztelet-
ben álló pártonkívüli Eisenmann würzburgi orvos személyében. A cikkeiért 1832-
ben kapott börtönbüntetéséből 1847-ben szabaduló politikus először a jobbközép 
pártjaihoz állott közel, Radetzky győzelmei felett éppúgy örvendezett, mint „a 
démoni cseh összeesküvés elnyomása felett".83 Fokozatosan, nem utolsósorban a 
magyar követ hatása alatt, felismerte a valóságos erővonalakat, s a „magyar ügy" 
szószólója, a magyar kérdés specialistája lett. A kicsiny, sápadt, beteges ember 
ettől kezdve rokonszenve jeléül magyar ruhában járt, s karikatúrák ábrázolták, 
ahogyan a Pál-templom kupolájáról távcsövével figyeli a reakció közeledtét.84 Mert 
figyelmeztetését, hogy a horvát támadással Délkelet-Európában alapvető, ellen-
forradalmi irányú fordulatot vesznek az események, augusztusban még kevesen 
fogadták komolyan. 

Első, érezhetően Szalay által előkészített interpellációját augusztus 23-án 
nyújtotta be. Bírálta az osztrák kormány, közelebbről Latour intézkedését, amely-
ben visszautasította, hogy az osztrák hadsereg felvegye a birodalmi színeket. Szor-
galmazta, hogy a Habsburg-birodalmon belül a német és nem-német csapatok 
mielőbb váljanak teljesen külön, a német csapatokat pedig Frankfur tnak rendeljék 
alá. A nagy éljenzéssel fogadott interpellációra Schmerling (még belügyminiszter-
ként) azzal válaszolt, hogy interpellációs tárgyat nem lát benne, a minisztérium 
politikája abba az irányba halad, amerre Eisenmann is szeretné.8 5 

Meßhengen akkori osztrák követ szerint az interpelláció nagy rosszallást 
váltott ki az osztrák képviselők körében. Néhányan úgy gondolják: „ha az indít-
vány keresztülmegy - elkerülhetetlen lesz Ausztria kilépése a Német Szövetségből 
és ennek megfelelően az osztrák küldötteknek azonnal ki kell lépniük a nemzet-
gyűlésből. Mindenesetre ez az indítvány itt a legkellemetlenebb vitatásokhoz és 
Bécsben a Reichstagban hátrányos visszahatásokhoz nyújt sajnálatos alkalmat."8 6 

Augusztus 25-én Edgar Roß, a jobboldalhoz tartozó hamburgi képviselő arról 
nyújtott be indítványt, hogy Galícia, Eszak-Itália, Szlavónia számára külön közi-
gazgatás mellett elkülönített hadsereget is szervezzenek, s a német központi ha-
talom szorgalmazza ezt. (Valószínű, hogy a Batthyány augusztus 18-i segítséget 
kérdő levelét 24-én megismerő Szalay állt a lépés hátterében.) Roß egyúttal szor-
galmazta: ne csak tárgyalásokat folytasson a frankfurt i kormány a magyarok ér-
dekében, hanem nyújtsanak egyúttal aktív (értsd: fegyveres) segítséget a magya-
roknak, leendő szövetségesüknek. Másnap Eisenmann a parlament plénuma előtt 
követelt megint külön hadsereget, külön kormányzatot a nem-német tartomá-
nyok, továbbá aktív támogatást Magyarország számára.8 7 Ezt követően formálisan 
is a magyarok támogatására vonatkozó sürgősségi indítványt nyújtott be. A sür-
gősségi indítványhoz szükséges képviselői aláírások között számos baloldali kép-
viselő mellett ott találjuk Moeringet is.88 
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Augusztus 29-én, három nappal Szalay elismertetése után Eisenmann a kö-
vetküldés viszonzása ügyében nyújtott be interpellációt. Másnap a parlamentben 
indokolta kérését, s ebben a horvát támadás veszélyeire hívta fel a figyelmet. 
Batthyány Szalaynak küldött augusztus 18-i levele adatai alapján vázolta fel, hogy 
a bécsi udvar tervei szerint felváltják az Itáliában állomásozó horvát csapatokat, 
hogy Magyarország ellen indítsák őket. „Magyarországgal kezdik és Németország-
gal végzik (sokszoros éljen).A Magyarország feletti uralom megszervezésével 
újabb katonai potenciál áll majd a reakció rendelkezésére. Windisch-Grátz, Jella-
sics, Radetzky tervszerű együttműködést folytat egymással, az egészet Hammer-
stein (?) koordinálja. Mielőbb követet kell küldeni Magyarországra, hogy az ország 
önállóságát elismerjék. (Ezt a kijelentést nyugtalanság fogadja a jobboldalon -
első alkalom, hogy a parlament megosztott a kérdésben.) Ha pedig a német elem 
van veszélyeztetve Magyarországon — fordult Eisenmann a jobboldalhoz —, egy 
okkal több, hogy követet küldjenek. - A baloldal és a centrum éljenzése után a 
többség támogatta a követküldési indítványt.90 - Hekscher külügyminiszter más-
nap ismertette, hogy a Be-Ne-Lux államokba, Svájcba és az Egyesült Államokba 
küldtek eddig követet, további tervekről, gondokról nem szólt, Magyarországról 
hallgatott.9 1 

Szeptember 1-én Eisenmann írásban kiegészítette interpellációját: „Azóta 
Magyarországon oly mértékben megváltoztak a viszonyok, hogy most már alig 
lehet szó egy követnek Magyarországra küldéséről, hanem a követet a magyar 
király udvarához kell küldeni, mert a magyar király azt a teljhatalmat, amelyet 
a nádor-főhercegnek adott, visszavonta."92 - A háttérben az elbizonytalanodott 
Szalayt sejtjük, aki e furcsa kompromisszummal próbálta a realitásokhoz igazítani 
céljait. 

Eisenmann közben kis lapjában, a Würzburgban sokezer példányban meg-
jelenő Teutsches Volksblattban népszerűsítette a magyar ügyet. Augusztus 12-29 
között megjelent cikksorozatát Die östreichisch-ungarische Frage címmel röpirat-
formában is kiadta. Ismertette, hogy a magyar hadsereg már önállósult, s erre 
van szükség a galíciai és az olasz sereg esetében is. A szláv többségú bécsi Re-
ichstag olyan veszélyeket rejt magában, amelyeket csak a Habsburg birodalmon 
belüli perszonális uniók kiépítése ellensúlyozhat.93 Augusztus 26-án (tehát ismét 
közvetlenül Szalay hatására, aki 24-én kapta meg a riasztó híreket) a küszöbönálló 
horvát támadás veszélyeiről szól. Részletesen fejtegeti a nádor jogait, majd beis-
meri: a teljhatalom visszavonása u tán csak magához a királyhoz küldhető követ. 
(Sajnálja, hogy ezzel kapcsolatos interpelláció-kiegészítése már nem kapott nyil-
vánosságot.) A magyarok soha nem fogják elfogadni a közös had- és pénzügymi-
nisztériumot, hiszen e minisztériumok alkotmányos ellenőrzése megoldhatatlan. 
Ezért indítják Magyarország ellen Jellasicsot!94 A szeptember végén kiadott röp-
irat már a későbbi fejleményeket is ismerteti: a magyar minisztérium szeptember 
közepén kinyilatkoztatta: nem tud törvényes eszközökkel kormányozni, a magyar 
Reichstag forradalmi eszközökhöz nyúl, ideiglenes kormányt állít fel. Hazugság, 
hogy köztársaságot akarnak. Ellenkezőleg, egyedül Kossuth lehet az a személy, 
aki kétszáz millió államadósság átvállalására rá tudná beszélni az országot. Mivel 
azonban sem Bécsben, sem Frankfurtban nem hallgatták meg a magyarokat, most 



1 0 1 0 GERGELY ANDRÁS 

Telekit küldik Párizsba, hogy ott próbáljon támogatást szerezni. (A Frankfur ton 
átutazó Teleki révén hamar nyilvánosságra került a magyar kormány újabb kül-
politikai orientációja!)95 

Szalaynak sikerült a Frankfurter Ober-Post-Amt-Zeitungban, a kormány fél-
hivatalosában, egy-két cikket elhelyeznie. Szeptember 22-én egy temesvári szerző, 
Hazay, a magyar álláspont ismertetése u t án szorgalmazza Frankfur t közbelépését 
a magyar-osztrák viszályban.96 

Az interpellációk, információk segítettek ébren tar tani a magyarországi fej-
lemények iránti érdeklődést. Frankfurt figyelme azonban a szeptemberi válságos 
napokban észak felé fordult. Augusztus 26-án a poroszok aláírták a dánokkal a 
malmöi fegyverszünetet. A megállapodás a porosz győzelmek küszöbén a nagy-
hatalmak nyomására egyértelműen a dánoknak kedvezett. Ez önmagában óriási 
felháborodást váltott ki, s csak fokozta, hogy nem kérték ki Frankfur t hozzájá-
rulását. A nemzetgyűlés szeptember 5-én visszautasította a fegyverszünetet, a 
kormány lemondott. (Szeptember 19-én alakult újjá, Schmerling irányításával.) 

Időközben a Bruck vezetése alá került frankfurt i osztrák diplomácia is ak-
tivizálódott. Az osztrák követ Eisenmann interpellációival kapcsolatban szeptem-
ber 2-án instrukciókat kért, ezeket 11-én küldték el számára. Az utasítás szerint 
a Habsburg birodalom belső ügyeinek elrendezését nem teszik függővé egy még 
nem létező német egységtől, a birodalom további föderalizálása elképzelhetetlen, 
hiszen a császár egységes képviseletet ígért a Reichstaghan képviselt tartomá-
nyoknak, Magyarország pedig ,,az osztrák császári állam alkotórésze", önálló kül-
politikát nem folytathat.97 A követ nemsokára jelenti: sikerült néhány osztrák 
képviselőt megnyernie ahhoz, hogy Eisenmann indítványával szemben egy mási-
kat adjanak be.98 Az „osztrák-illiriai képviselők" szeptember 25-i beadványa volt 
ez, amely kijelentette, hogy német-magyar szövetségről az uralkodó hozzájárulása 
nélkül szó sem lehet: a horvát-magyar viszály belügy, amely nem tartozik Frank-
furtra. Mivel a Bundhoz tartozó terület nem kért segítséget, térjenek napirendre 
a kérdés fölött.99 

Szeptember 27-én Eisenmann megismételte a parlamentben a magyarorszá-
gi követküldésre, szövetségkötésre vonatkozó interpellációját.100 Schmerling kül-
ügyminiszter végre október 2-án választ adott. Először egy, a magyarországi né-
metekkel a háború során elkövetett kegyetlenkedésekkel kapcsolatos kérdéssel 
foglalkozott. Kijelentette — Magyarország önállóságát ezzel mintegy elismerve 
—, hogy az ottani németek magyar állampolgárok, helyzetük belügy, amelybe 
Frankfurtból nem lehet beavatkozni. A követküldést illetően „a minisztérium 
részéről tárgyalások vannak folyamatban", jelentette ki Schmerling, az igazság-
nak nem megfelelően, s hallgatva arról, hogy Szalaytól már megvonták az elis-
merést. A gyűlés bizalmát kérte, mert egyelőre nem válaszolhat részletesebben. 
Mindenesetre felhívta ar ra a figyelmet, hogy még egyetlen európai ország sem 
lépett kapcsolatba Magyarországgal.101 A miniszter válaszával elégedetlen csehor-
szági képviselő, a baloldali Reitter indítványt tett: szólítsák fel a kormányt, hogy 
rögtön küldjön követet a magyar kormányhoz. Javaslatát nem tekintette sürgős-
nek, így a gyűlés azonnal nem határozott felette, hanem a nemzetközi bizottsághoz 
utal ták.1 0 2 (Reitter nyilván nem látta valószínűnek, hogy az indítványt a többség 
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támogatja.) Arra az interpellációra, hogy hogyan lép fel a kormány az osztrák 
reakciós-partikuláris törekvésekkel szemben, Schmerling csak annyit mondott: 
„hogy minden reakcionárius és partikularista törekvéssel éppúgy határozottan 
szembeszállnak, mint ahogy harcoltak és harcolniuk kell az anarchia ellen". (A 
kijelentést a jobboldal és a centrum éljenzése és a baloldal füttyszava fogadta.)103 

Az önálló Magyarország iránti politikai érdeklődés — itt már nem részle-
tezhető okok folytán — egyre kevésbé foglalkoztatta a nemzetgyűlést. A kormány-
ra nem nehezedett parlamenti nyomás, a gyűlés szó nélkül napirendre tért Szalay 
távozása felett. 

Szeptember folyamán a parlament májusban megválasztott harminc tagú 
alkotmánybizottsága folytatta munkáját . Szalay láthatatlan befolyása itt is érvé-
nyesült. A jegyzőkönyveket készítő liberális történész, Droysen szerint „a bizottság 
tanácskozásai a »birodalomról« szóló fejezetet illetően azon a napon kezdődtek, 
amikor megérkeztek Frankfur tba a hírek arról, hogy a bécsi Reichstag elutasította 
a nagy magyar delegációt, illetve arról az államiratról, amelyben a minisztérium 
a Magyarországnak márciusban adott biztosítékok részleges visszavételét a prag-
matica sanctiora alapozza... a horvátok magyarok elleni harca azon a ponton volt, 
hogy a magyar királynak az osztrák ház elleni háborújába csapjon á t" . 1 0 4 - Vagyis 
szeptember 26-án, immár a bécsi kormánypolitika szándékainak ismeretében, kez-
dődött meg a vita. (Szalay e tárgyalások végéig Frankfur tban volt.) 

Az első paragrafust, amely szerint Németország az eddigi Bund területéből 
alakul, vita nélkül fogadták el. A második paragrafus a már ismert perszonális 
uniós javaslat: „A Német Birodalom egyetlen részét sem lehet nem-német tarto-
mánnyal egy állammá egyesíteni. Ha egy német tartománynak egy nem-német 
tartománnyal ugyanazon államfője van, a két tartomány közötti viszony a tiszta 
perszonális unió alapelvei szerint lesz elrendezendő." A szöveget Dahlmann fo-
galmazta. Bizottsági előterjesztői, a centrumhoz tartozó Beseler és Waitz hangsú-
lyozta, hogy sokat töprengtek Ausztria sorsán. Eddig Ausztria egysége a német 
egység hiányának következménye volt. Most az összefüggés megfordult, félmegol-
dások nem lehetségesek. Ausztria persze kimaradhat az egységből, s nemzetközi 
szerződéssel társulhat Németországhoz. „Vagy bekebeleződés vagy szövetkezés." 
Véleményükkel egyedül egy bécsi ügyvéd, a jobboldali Mühlfeldt szállt szembe, 
aki szerint az osztrák-német tartományoknak J o g u k van" a többi tartományra, 
illetve joguk van arra, hogy „összeköttetésben legyenek". Ezeket az ostobaságokat 
a tucatnyi jogászprofesszort is sorai között tudó bizottság válaszra sem méltatta. 
Mühlfeldt szerint Magyarország „önálló" ugyan, de a Pragmatica Sanctio „köti", 
a horvátok éppen ennek érvényesítéséért küzdenek. A többiek világosan leszögez-
ték: csak a perszonális unió a megoldás. Schüler baloldali képviselő a politikai 
megoldásra is utalt: „ha egy német és egy magyar Ausztriát alapítanak, minda-
zokat az előnyöket, amelyeket most Ausztria révén megszerezhetnek, Magyaror-
szág révén könnyen, sőt biztosan elérhetik." (A bizottságban ugyanis a jogiak 
mellett politikai ellenvetésekkel is próbálkoztak: így elvész az Al-Duna, teret 
adnak az orosz befolyásnak és így tovább - ez ellen szólalt fel Schüler.)105 

Kényszert nem alkalmaznak Ausztria irányában, Ausztriának joga van ki-
maradni - szögezték le a bizottság tagjai. Droysen szerint csakugyan figyelembe 
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kell venni a nem-német tartományok álláspontját. „Nem vizsgálja — tet te hozzá 
ironikusan —, vajon Magyarország, vajon Itália bizonyságát adja-e annak, hogy 
Ausztriát fenn kívánja tartani ." Az egyes osztrák-német örökös tartományok ön-
rendelkezési jogát viszont kétségbe vonta, mert, mint utalt rá, akkor például Cseh-
ország egyedül is kimaradna. A kérdés igazi „időjárási fordulat", el kell oszlatnia 
azt a ködöt, ami itt kialakult. - Ki fog kérdésünkre választ adni? - kérdezte a 
baloldali Wigard. A bécsi Reichstag szláv többségű, az osztrák kormány hallgat. 
Tehát nem kérdezniük - határozniuk kell. 

Waitz arra hívta fel a figyelmet, hogy Csehország és az ottani szlávok csak 
a kívül rekedő magyarok és a németek között választhatnak, tehát valószínűleg 
Németországban fognak maradni. - A bajor Lasaulx, a szélsőjobb híve, leszögezte: 
a perszonális uniós döntés Ausztria elválását eredményezi, márpedig akkor min-
den döntésük érvénytelen, hiszen száz osztrák küldött közreműködésével született 
az alkotmány. - Az osztrák küldötteket még lehetne kényszeríteni az egységre, 
hiszen engedniük kell a többségnek - mondta erre a balközéphez tartozó rajna-
vidéki Zell. Ügy tűnik viszont, hogy arrafelé a nép sem vonzódik az egységhez, s 
ha ez így van, tudomásul kell venni. - Dahlmann a Vormärz érvelését foglalta 
össze: Ausztria középkori erőkre épült, előbb-utóbb magától is szétbomlana. E-
gyetért Metternich-hel: alkotmány nemzeti alapon itt elképzelhetetlen. Kolowrat 
nemzetiségeket támogató politikája csak siettette Ausztria felbomlását. „Egy új 
Ausztriának semmiféle alapzata nincsen." - Waitz, a szerző- és küzdőtárs hozzá-
tette: megmaradhatnak a régi „kapcsolatok", melyek sokévszázados voltát emle-
getik, csak a császárság szűnjék meg. - Mittermaier professzor elismerte: nagy a 
veszélye annak, hogy most Ausztriából szláv birodalom alakul, de ezen egy eny-
hébb fogalmazás sem segítene.106 A vitatkozók leszögezték: az egységesülő német-
és a nem-német tartományok között a pénzügyek és a hadsereg egysége kizárt -
ez a fogalmazás lényege. - Mühlfeldt hiába kérte újra e paragrafus törlését. -
Waitz szerint további fejlemények várhatók Ausztriában, nem biztos, hogy Auszt-
ria kirekesztése lesz a következmény. - Szó sem lehet kiskapukról, határidőkről, 
kiegészítésekről - szögezték le a legtöbben, néhány osztrák képviselő okoskodá-
sára reflektálva. - Egy alkotmányban ugyanis jogilag nem lehet kimondani — 
hangsúlyozta Wigard —, hogy a német egységből kimaradó területekkel szívesen 
kötnek majd szövetséget.107 

A perszonális unió elvét a szavazás során a tizenkilenc jelenlévő bizottsági 
tag közül csak Mühlfeldt utasította el. 

A bizottság indítványát a parlament egy hónappal később elfogadta, végül 
azonban — 1849 elején — a plénum módosított rajta. A „perszonális unió" kife-
jezése elmaradt, s helyette a „különvált saját alkotmány, kormány és igazgatás" 
követelése fogalmazódott meg, azzal a további megszorítással, hogy „a német tar-
tomány kormányzatában és igazgatásában csak német állampolgárokat lehet al-
kalmazni." - Az új fogalmazás tehát még a perszonális unió lehetőségeit is szű-
kítette. 

A harmadik paragrafus tervezete szerint „egy olyan német tar tomány ál-
lamfőjének, aki egy nem-német tartománnyal perszonális uniós viszonyban áll, 
vagy saját német tartományában kell laknia, vagy alkotmányos úton ugyanott egy 
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régensséget kell felállítania, amelyhez csak németeket lehet alkalmazni."1 0 8 (A 
szövegezés végső, 1849 márciusi formájában is így maradt.) 

Az alkotmánytervezet harmadik paragrafusa közvetlen párhuzamot muta t 
a magyar 1848-as áprilisi törvényeknek a királyra vonatkozó rendelkezéseivel. A 
magyar törvény szerint ugyanis ha a király nincs az országban, helyette a végre-
hajtó hatalmat teljes jogkörrel (és csekély kivétellel) a nádor gyakorolja. A német 
alkotmánytervezet szerint pedig az uralkodónak abban az országban, amelytől 
távol él, régenst kell kineveznie. A nem is olyan egyszerű államjogi megoldást 
vita nélkül elfogadták, 18:2 arányban. Joggal valószínűsíthetjük, hogy e megoldás 
nem utolsósorban Szalaynak a magyar különállás jellegzetességeit régebbi és ú j 
jogász ismerősei körében ismertető munkája nyomán alakult ki. Annál is inkább 
vélhetjük ezt, mert a 3. paragrafus kapcsán elhangzó egyetlen hozzászólás, Waitzé 
szerint a régens az uralkodó család tagja is lehet - s ez a megjegyzés még inkább 
a meglévő magyar államjogi modellre utal. 

Az eredeti tervezet, amelyet Schüler, a baloldalhoz tartozó jénai bíró készí-
tett , konkrétabb, több garanciával körülbástyázott, de egy alkotmányban talán 
túlságosan részletező megoldást tartalmazott. Eszerint „egy német tartomány ál-
lamfője, akit egy nem-német tartománnyal a perszonális unió kapcsol együvé, 
nem használhat fel német csapatokat vagy német pénzeket nem-német birtokai 
céljaira, nem-német csapatokat sem helyezhet német tartományaiba, a birodalmi 
hatalom által elrendelt birodalmi háború esetét kivéve"; sőt azt is kikötötte, hogy 
ahol eddig az uralkodónak Németországban volt a székhelye, ott kell maradnia!1 0 9 

- Mindez a legteljesebb mértékben egybevágott a magyar politikai elképzelésekkel, 
és lényegében (Galíciától, Dalmáciától eltekintve) csak Magyarországra volt vo-
natkoztatható. Igen nagy valószínűséggel állíthatjuk tehát, hogy Szalay, aki a dip-
lomáciai pályán újoncként és nem mindig teljes sikerrel működött, jogászként 
befolyásolni tudta a készülő német alkotmányt, s annak Magyarország számára 
önállóságát elősegítő és megalapozó támpontokat adott. Az alkotmány ezen első 
három paragrafusát a kortársak Ausztriához intézett kérdésnek" tekintették.1 1 0 

A szinte állandóan ismételgetett, szállóigévé vált „Ausztriához intézett kérdés" 
egyelőre nem ügy hangzott, hogy a megkérdezettek kimaradnak-e a német egy-
ségből (ezt csak 1849-ben kérdezik), hanem úgy, hogy melyik formáját választják: 
a Habsburg birodalomnak a korábbi Német Szövetséghez tartozó tartományai be-
lépnek-e a német egységbe (és a többi tartománnyal a kapcsolat államjogi érte-
lemben a perszonális unió alapjára helyeződik, amely persze gazdasági-kereske-
delmi szerződések révén a régi szálakat tovább éltetheti) - avagy a Habsburg-bi-
rodalom kívül marad a szorosabb egységen, ám „Frankfur t" és „Bécs", vagyis a 
szűkebb Németország és a Habsburg birodalom szoros kapcsolatát két független 
állam szerződése fogja kialakítani, szabályozni. 

Egy hónap múlva a tervezet a nemzetgyűlés plénuma elé került, ahol a 
kérdés hivatalos formában is megismétlődött. 

A választ azonban nem az osztrák jogtudomány, hanem a hatalom adta. 
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András Gergely 

LA QUESTION ET LA DIPLOMATIE HONGROISE À FRANCFORT À L'ÉTÉ DE 1848 

(Résumé) 

Au printemps de 1848 une communauté politique d'intérêts se forma entre la fraction libérale 
centrale de l'assemblée de Francfort et les politiciens libéraux hongrois entrés au pouvoir en avril. 
Les intérêts de politique extérieure furent identiques au point de l'impression de la „menace slave" 
impliquée d 'une part par la peur de l'intervention russe, d 'autre part par l'activité des mouvements 
slaves à l ' intérieur des deux pays (ceux des Tchèques sur le terrain des mouvements unitaires 
allemands, et surtout ceux des Croates et des Serbes en Hongrie). En mai de 1848 le gouvernement 
hongrois envoya des „chargés d'affaires" (des députés) à Francfort à entrelacer les fils d 'une future 
alliance entre le pouvoir central hongrois déjà formé et celui des Allemands en état de création. La 
politique libérale hongroise et allemande, tous les deux envisageaient que les provinces austro-alle-
mands se rallieraient à l'union allemande, „se disperseraient" en Allemagne, la Hongrie, se libérant, 
— en alliance avec la Dalmatie et la Galicie, exclues de l'union allemande — deviendrait le pouvoir 
moyen de la stabilisation de la région. (Pour ce sujet voir l'étude de ce même auteur paru dans 
Századok 1996/5, intitulée La formation de l'alliance Francfort-Budapest au printemps de 1848.) 

Depuis le printemps de 1848 ce fut László Szalay qui représentait la Hongrie à Francfort. 
Muni du mandat adressé au pouvoir exécutif formé à l'été de 1848, au gouvernement de l 'archiduc 
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Jean, il le transmit au 26 août à Reichsverweser pour rendre formelles les relations. De la partie 
allemande la délégation de député ne se réalisa pas, ainsi que la proposition d'alliance concrète de 
la partie hongroise envisageant l'établissement mutuel d 'un contingent de secours de cent milles 
contre une attaque interne ou externe des Slaves ne fut pas prise en considération. Au début 
d'octobre la partie allemande retira l'approbation du député hongrois par la suite de l'action ferme 
du gouvernement de Vienne. 

Près du sentiment „hungarofil" constant l'intérêts aux Hongrois s'abaissait. La partie gauche 
de l'église Paul apportait de la critique sur la situation des nationalités en Hongrie, la partie droite 
se méfiait d'assister à la désorganisation de l'Empire des Habsbourgs. Le gouvernement de Vienne 
hésitant encore à l'été de 1848, à partir de septembre prit décidément l'initiative et parvint à avoir 
les mains libres de réorganiser son empire sans avoir affaiblir ses positions à Francfort. Là on établit 
la notion de base de „l'union personnelle" dans la constitution impériale qui envisageait des relations 
lâches, de caractère de l'union personnelle entre les pays allemands et non-allemands. Pourtant tout 
cela ne ligota qu'en principe le gouvernement viennois, car il devenait de plus en plus clair qu'il n'y 
avait pas de soutient remarquable derrière Francfort, ni interne ni externe. Par conséquent la 
Hongrie dût seul, plus ou moins isolée, assumer la guerre de l'autodéfense après l'intervention 
croate. László Szalay quitta Francfort pour essayer d'influencer l'opinion publique en Angleterre. 

HUNGARIAN DIPLOMACY AND THE HUNGARIAN CAUSE IN FRANKFURT 
IN THE SUMMER OF 1848 

by Gergely András 
Summary 

The foreign political interests of the liberal centre of the Frankfurt National Assembly and 
the liberal government of Hungary coming to power in April, 1848 coincided in the spring of tha t 
year owing to the common fear of the „Slav threat", i.e., of Russian intervention and the revival of 
Slav movements in the two countries (those of the Czechs in German and mostly of Croats and 
Serbs in Hungarian territories). In May, 1848 the Hungarian government sent „government com-
missaries" or emissaries to bring about an alliance between the German central power just in the 
formation and the already existing Hungarian one. Both the Hungarian and the German liberal 
politicians counted on the German provinces of Austria to join the efforts at the unification of the 
German lands and get, so to say, dissolved in Germany allowing Hungary to become the central 
power of her region in alliance with Dalmatia and Galicia and to consolidate it. (For further details 
see A Frankfurt-Budapest szövetség kialakulása 1848 tavaszán [The Alliance of Frankfur t and Bu-
dapest in the Spring of 1848] in the 1996:5 issue of Századok by the same author.) 

From the spring of 1848 Hungary was represented in Frankfurt by László Szalay, who had 
been given credentials to be presented to the government of Archduke John formed in the summer 
of 1848. The credentials were presented to the Reichsverweser on August 26, establishing official 
relations between the two authorities. However, the Germans did not send a minister to Hungary 
and refused to consider also the Hungarian offer of a definite alliance involving mutual military 
support in case of an inner revolt or a Slav attack from abroad in the form of an army of hundred 
thousand soldiers. What is more, in early October they even revoked the recognition of the Hunga-
rian minister under Austrian pressure. 

Although the pro-Hungarian feelings of Frankfurt remained unchanged, the interest in Hun-
garian politics was slackening. The left wing of St Paul's church criticized the policy towards the 
nationalities, while the right wing refrained from contributing to the dissolution of the Habsburg 
Empire. In the summer of 1848 the Vienna government was still hesitating but from September on 
it managed to take the initiative again and was given full power to reorganize the empire without 
weakening its positions in Frankfurt . Although Frankfurt included the principle of personal union 
into the German imperial constitution, which meant that the German and non-German territories 
of the empire were to be connected only by the person of a common ruler. This presented, however, 
only a theoretical problem to Vienna, since it was obvious that Frankfurt had no real support either 
at home or abroad. Hungary was forced to defend itself alone from September, 1848, following the 
Croat attack. László Szalay left Frankfur t for England where he hoped to influence public opinion 
in favour of Hungary. 



Miskolczy Ambrus 

MÍTOSZKÉPZÉS ÉS PROPAGANDA: JULES MICHELET 
LENGYEL ÉS OROSZ LEGENDÁJA (1848-1851)1 

Jules Michelet ma is a legnagyobb francia történésznek számít. E Furet 
néhány éve az angol akadémián tartott előadásában így érzékeltette jelentőségét: 
„A 19. századi Franciaország, ahogyan az a forradalmi örökség igézetében élt, 
nem termelt ki nagy politikusokat. Nem volt Disraelije és Gladstone-ja, senki, aki 
megtestesíthette volna a nemzet múltját és jövőjét. Volt azonban Michelet-je, aki 
országának visszaadta történelmét, amelyet egyetemessé és műalkotássá tet t ."2 

Ennek az életműnek jellegzetes műfaja a legenda, ill. amit annak nevezett. Legen-
daképző tevékenységével próbálta kora politikáját alakítani. Hogyan és miként -
ezt próbáljuk elemezni jelen dolgozatunkban. De egyáltalán mennyire kísértette 
meg a politika Michelet-t? Hiszen Jules Michelet nem volt politikus, mégis az 
1847-i esztendő politikai életének egyik kulcsfigurája volt. Ebben az évben jelent 
meg élete nagy művének: A francia forradalom történetének első kötete. 

A Collège de France professzoraként volt igazán népszerű. Előadására az 
istentisztelet áhítatával gyűltek össze hallgatói, hetente egyszer mintegy nyolc-
százán. Az előadóterem szimbolikus térré változott. A Mester a szabadság igéit 
hirdette. Szabadság és önkény itt vívta harcát. Két tanártársát, Adam Mickiewiczet 
és Edgar Quinet-t már el is távolította a hatalom, és mindenki tudta, hogy Mi-
chelet előadásainak felfüggesztése is óhatatlanul napirendre került. 

Bár Jules Michelet előadásai kedélyes beszélgetéseknek is látszanak, nagy 
volt a tétjük: a készülő forradalom. Csakhogy ennek modellje és látomása még 
nagyon elváltak egymástól. A nép és az értelmiségi egymásra találása elérhetetlen 
misztikus távolból sejlett fel. Michelet maga is érezhette, hogy megvalósíthatóbb 
tanácsokat kell adnia. A programadás logikájából következett, hogy a legendákra 
vonatkozó elképzeléseit is felül kellett vizsgálnia. 

1. A legendák harca 

Jules Michelet a Collège de France-on az ifjúság közvetítő szerepét akarta 
tudatosítani. 1847. március 18-i előadásában Michelet még lebecsülte a sajtó és 
könyvek út ján kifejthető propagandát. A reggeli újságolvasás divatját korábban 
még ki is figurázta, mint nemesebb tevékenységtől elvonó káros szokást. Most 
pedig arra figyelmeztetve, hogy „a nép nagyobb és energikusabb része nem olvas", 
önkritikusan jegyezte meg: „Rendkívül irodalmi és arisztokratikus nyelven írunk, 
amelyet szinte senki sem ért; néhány ezren vagyunk, akik értik, ez jelentéktelen." 
1847 decemberében is csak 15 ezerre tette az újságolvasók számát, és ha úgy 
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vélte, a sajtó nem ju t el a néphez, mégis „szent küldetést" tulajdonított neki.3 

Nagyobb szerepet tulajdonított a könyvekkel való házalásnak, bár ennek igazi 
arányait nem látta. (1853-ban a házalással foglalkozó állandó bizottság jelentése 
szerint: „Főleg Lajos Fülöp uralmának vége felé ez a propaganda [a házalás] 
félelmetes méreteket öltött. 3500 házaló 9 millió kötetet adott el egész Francia-
országban.)"4 Michelet viszont észrevette, hogy „az obszcén és babonás" könyvek 
mellett, divatos romantikus írók műveit is forgalmazták, olyanoknak adták el, 
akik azokból szerinte semmit sem értenek. (Az ilyen olvasók számát nem becsülte 
fel, de három millióra tehette, ha ar ra gondolunk, hogy egyik előadásában 35 
millióra becsülte Franciaország lakosságát, és később, más alkalommal olyan 32 
millió emberről beszélt, akikhez nem jut el könyv, sajtó, nem járnak színházba, 
és még a törvényeket sem olvassák.)5 Ezek után okkal kérdezhetjük, ha ennyire 
megvetette a nyomdatermékek révén kialakítható kommunikációt, akkor miként 
képzelte el a fiatalok társadalmi közvetítő tevékenységét, hiszen ő maga is tudta, 
hogy a görög város példája az agorán vitatkozó szónokokkal csak szép hasonlat, 
de semmi több. „Milyen legyen a fiatalember viszonya a néphez? Közeledésük 
miként készítheti elő a mindenki által hőn óhajtott társadalmi megújulást? Miként 
lehet a fiatalember az államban közvetítő és megbékéltető?"6 - e kérdésekre nem 
tudott a korábbiaknál kimerítőbb feleletet adni. Legfeljebb, ha feltette e kérdése-
ket, akkor a következő alkalomra ígérte a választ, amikor mái- nem tet te fel őket. 
Inkább továbbra is arról szólt, hogy milyenek legyenek a fiatalok. Arról is mintha 
elfelejtkezett volna, hogy fél évvel korábban még a legendától való megszabadulást 
hirdette. Valószínű, rá kellett döbbennie, hogy ha a legendát kiiktatja, akkor kom-
munikációs űr támad. Újra a legendák erejéről kezdett értekezni, és arról, hogy 
mit jelenthet a legenda az egyes embernek. Paradox módon 1848 januárjától meg 
kellett elégednie azzal, hogy előadásait csak nyomtatásban teheti közzé, hiszen 
tanári állását felfüggesztették. 

Michelet legendáriumában kétféle legenda szerepel: az egyéni és a kollektív. 
Az egyéni legenda hőse az egyén. A kollektív legenda nemzeti legenda vagy a nép 
legendája. Első modern hőse: La Tour d'Auvergne, a köztársaság első gránátosa, 
aki „a haza szentjei" közé tartozott.7 A keresztény legendákat már nem is emlí-
tette, és még kínosabban kerülte, ami rájuk emlékeztetne, holott néhány éve még 
láttuk, milyen lelkesedéssel szólt róluk. Amikor 1866-ban Michelet 1843-i előadá-
sait emlékezetbe idézte, úgy nyilatkozott: a középkor „misztikus virágát, a legen-
dát akarta megragadni titokzatos születésében".8 Mintha ekkor már csak eszté-
tikai értéket látott volna a legendában. Pedig — láttuk — harci eszköz volt, és 
most 1848 elején különösen. A forradalom történésze mintha csak elégtételt sze-
retett volna venni Bretagne ellenforradalmáért, azt fejtegette, hogy a katolikus 
külsőségek mögött mindig a régi pogány legendák éltek tovább — tegyük hozzá: 
— oly módon, ahogy Vico megírta az ősi korszakot. Mert ezek a legendák „sokkal 
inkább a képzelethez, mintsem az érzelmekhez szólnak. Azt tanítják, és ebben 
rejlik erejük, hogy távoli korban és távoli országban, voltak olyan emberek, olyan 
hatalmas lelki erővel rendelkeztek és ügy szerette őket Isten, hogy számukra 
akarni annyi volt mint képesnek lenni; csak kimondták, amit akartak és már meg 
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is valósult; legkisebb szavuk is tett volt." És ez a példa erejével hat. „Ez igaz volt 
akkor. És csak akkor?... Nem nehéz kitalálni, mi megy végbe a paraszt fejében." 

Nem tudni, Michelet érezte-e, hogy vicói szalonparasztot állított olvasói elé. 
A pogány legenda azonban inkább csak ürügy volt kora két nagy legendája: a 
napóleoni és a forradalmi legenda megvilágítására. Mert: 

„Volt egy korszak, itt lent, tőlünk időben nem is oly messze, amikor akarni 
annyi volt, mint képesnek lenni. A Birodalom legendája, a régi legendák vetély-
társa, amely uralja őket szerte Franciaországban, és arra emlékeztet, hogy volt 
olyan idő, amikor a hősi akaratnak meglett a biztos hatása. Miként kételkedhet-
nénk? A szomszéd parasztból nem lett-e tábornok?... A tet tek alapján való emel-
kedés bizonyossága, a bátrak egyenlősége, a mindenki előtt álló lehetőség, íme: 
ebben rejlett a Birodalom szentsége. Ezek által, sokkal inkább mint az eredmé-
nyek nagysága révén, mindez, okkal, a nép legendája. 

Ami jobban meglep, az annak elhomályosulása, ami megelőzi: a Forradalom 
legendája. Csak Franciaország tudott így elhomályosulni, elszürkülni. Oly sok 
csodát mutatot t fel, oly sok hőstettet, hogy nem lehet emlékezetben tartani. Di-
csőséget dicsőségre halmoztak, és ez elrejtette a dicsőség forrását. A Forradalmon 
felemelkedett a Birodalom, elrejtve azt a zászlók, a győzelmek, a koronák mögé. 

Takarítsuk ezeket el, találjuk meg a tiszta forrást, meg fogjuk látni ."9 

1848 januárjában Michelet előadásaiban a legenda mindenkit összekötő nagy 
történelmi élménnyé lépett elő. „A Forradalom ellenségei és barátai, akár akarják, 
akár nem, el kell hogy ismerjék, hogy egyedül csak a mindenki számára közös 
legenda volt az, ami Franciaországban a törvények általános érvényéhez hason-
lóan nemzetalkotó erővel hatott". A bizonygatás hevében Michelet még úgy vélte, 
hogy az Egyiptomban vagy Oroszországban elesett katona emléke egyesít családot 
és nemzetet.1 0 „Nemzeti legendánk közös mező, természetes találkozóhely, ahol 
a különböző szellemek, az egymással ellenségesnek hitt osztályok könnyen köze-
ledhetnek; igazi Mars-mező, ahol korább vagy később mindenkinek meg kell újí-
tania Federációját"11 - ami — tudjuk — számára Franciaország legnagyobb pil-
lanata volt. Február 17-én pedig „a tiszta forrás" feltárásának igénye is érvénye-
sült. Végre érvényesítette az erkölcsi szempontot. A napóleoni háborúk emlékei-
nek, „ezeknek a legendáknak megvan az a hátránya, hogy nagyon természetes 
érzelmet erősítenek: az erő és a győzelem imádatát, minden erkölcsi eszmétől 
mentesen. Az eszme, az erkölcs uralja viszont szép köztársasági legendáinkat, az 
egyetleneket, amelyeket az Orléans-i Szűz legendája mellé áll í thatunk".1 2 Aztán 
alighogy ezek a sorok megjelentek, beköszöntött a forradalom. Amikor Lamartine 
elérte, hogy a vörös zászló helyett a trikolort tűzzék ld a Városházára, és kikiál-
tották a köztársaságot, győzött a nemzeti legenda. Április 1-i előadását azzal kezd-
hette Michelet: „Egy évszázad telt el egy hónap alatt, minden megváltozott kö-
rölöt tünk." 1 3 

Március elején ugyanis Michelet visszatérhetett a Collège de France-ra, ko-
rábban eltávolított barátjával: Edgar Quinet-vel. Az ugyancsak korábban eltávo-
lított barát Adam Mickiewicz visszatérését üres fauteuil jelképezte, miközben a 
Sorbonne udvarán összegyűlt tömeg lelkesen kiáltozta: próféták, próféták.14 Csak-
hogy ők maguk is érezhették: vége a prófétaságnak. A Collège de France megszűnt 



1 0 2 2 MISKOLCZY AMBRUS 

szimbolikus térnek lenni. „Öröm és szomorúság: eddig forradalmat csináltam, 
most látom, alávetem magam és tapsolok neki, szerepem passzív" - írta Michelet 
naplójába,15 pedig vállalhatott volna aktív politikusi szerepet. 

A köztársaság kikiáltásának napján, február 24-én a Quartier Latinben még 
olyan plakátot is lehetett látni, amelyen Michelet a kormány tagjai között szere-
pelt. De hiába ment el a Mester a Városházára, olyan tömeg verődött össze, hogy 
nem jutott be az épületbe. Vajon megkísértette a politika? Főleg azután, hogy 
sokan az új kor előkészítőjét köszöntötték benne, és egy munkás még arra is 
felkérte, jelöltesse magát képviselőnek. De nemcsak a párizsi munkásokat utasí-
tot ta el, hanem az Ardennes választókerületének hasonló, de komolyabb felkérését 
is, maga helyett vejét jelöltette,16 ő pedig inkább a katedrát, régi katedráját vá-
lasztotta.17 Májusban és június első felében, immár csak félig telt teremben hir-
dette a testvériséget.18 A régi és ú j világvallásokból kialakítandó ú j humanitár ius 
vallás igényét próbálta körvonalazni, a kereszténységet meghaladandó első foknak 
tartva: „Elvetem a kereszténységet, ragaszkodom az evangéliumhoz, amely legen-
dájának erejével fenntartotta a kereszténységet."1 8 Immár keserű tapasztalatok 
birtokában vallhatta: „Szeretni kell azt, aki nem szeret minket" 2 0 - talán már 
sejtve, hogy mit hozhat még a nagy esztendő. 

Az első nagyobb csalódást Michelet-nek veje, Alfred Dumesnil képviselővá-
lasztáson való bukása okozhatta. Annál is inkább, mert veje, a romantikus egyen-
letek szellemében valamiféle alteregója lett. Két éve, „A Nép" című művében ügy 
szólította meg, mint aki az ő általa nélkülözött képességek birtokában megvaló-
síthatja embereszményét.21 Az ardennes-i választóknak úgy ajánlotta, mint aki 
csak azért nem lett ismert író, mer t neki dolgozott. Egyébként: „ő én magam", 
és ezt annyira komolyan vették, hogy Alfred néhány évre felvette a Michelet nevet 
is, hol saját családneve előtt, hol u tána használva azt. De hiába adtak még ajánló 
röplapot Quinet, Lamartine és Bérenger is.22 Michelet-Dumesnil megbukott. Meg-
bukott a Mester is. Mert veje választási programja az övé is lehetett volna: „Mivel 
mi önmagunkat akarjuk kormányozni [...] az áldozatok út jára léptünk. Ezért az 
adók méltányosabb felosztására az igazsághoz fordulok, amely — az emberi szív-
ben — erősebb az érdeknél, a munka megszervezését illetően a munkások és a 
munkaadók nagylelkűségében bízom."2 3 Ugyanakkor realista is volt a jelölt, mer t 
Michelet-nek egyszerűen megírta: „Meg fogok bukni" - mivel — mint azt is ki-
fejtette — megtámadta a jezsuitákat, felvetette az oktatás szabadságának és a 
papok fizetésének kérdését, miközben a választók körében arról beszéltek, hogy 
nem kell nekik huszonéves párizsi képviselő.24 Bár húsvétvasárnapjára esett a 
választás, amelyen a papok országszerte nagy szerepet játszottak, végül Dumes-
nil-Michelet győzelme csak 17 szavazaton múlott ,2 5 ami azért egyszerre lehetett 
optimizmus és pesszimizmus forrása. Családi katasztrófa nem lett az ügyből, mer t 
Dumesnilnek megadatott az, hogy Quinet-t helyettesíthesse a Collège de France-
on, új — népközeli — művészet kialakításáról tar tva előadásokat.26 

Annál több aggodalomra adtak okot a május 15-i — ma is titokzatos — 
tüntetések. A gomba módjára elszaporodó baloldali klubok vitték ki az utcára a 
„népi" Párizst. Lengyelország felszabadítását követelték, és már-már az alkotmá-
nyozó gyűlés ellen fordultak. Legalábbis ezt szerették volna elérni a korábbi rend-
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szer besúgó-provokátorai.27 Az eredmény: a tüntetést szétzavarták, a szélsőbalt 
és a klubmozgalmat pedig sikerült lehetetlenné tenni,2 8 és egyben gyorsítani az 
amúgy is elkerülhetetlen polarizációt: a közép felmorzsolását, úgy hogy a június 
eleji pótválasztásokon már azok a korábban szélsőségeseknek számítók is győztek, 
akik korábban megbuktak, és képviselővé választották — méghozzá négy kerü-
letben is — Napóleon-Lajost is, aki a minap tért vissza száműzetéséből, és nem-
sokára már párizsi munkások is lelkesen éltették. Okkal í rhat ta naplójába Miche-
let: „A durva és csúnya május 15-i esemény hirtelen erővel az égből visszahozott 
a földre."2 9 Szimbolikus gesztusként értékelhető, hogy a Mester 1848-i utolsó 
előadásában, június 11-én a napóleoni legendával felemelkedő Napóleon-Lajos 
ellen szólt, élesen bírálva az „őrült kormányt, amely jövőjét ellenségei kezébe 
adja".3 0 Most már nem beszélt legendáról, naplójában pedig „napóleoni bálványi-
mádás"-ról írt.3 1 

A diktatúra veszélyének elhárítására Michelet nem tudott mást kitalálni, 
mint népfelvilágosító propagandát. Már április elején arról adott számot naplójá-
nak, hogy megírja „A nép bibliáját": Franciaország történetét, iskolai tankönyv-
ként. Június derekán pedig Bérenger-nak a következő javaslatot tette „a bálvá-
nyimádás hittel való helyettesítéséra": mivel a nép nem olvas, olvasó egyletek 
számára kell országos és helyi híreket tartalmazó lapot kiadni, rövid, de jól il-
lusztrált lapokat kell kifüggeszteni, hazafias énekeket kell teijeszteni házalás 
út ján. 3 2 

Néhány nap múlva, június 23-án bekövetkezett a katasztrófa. Az ún. libe-
rálisok kiprovokálták az utca lázadását, hogy elmondhassák: eljött az anarchia és 
a rend harca. Cavaignac hadügyminiszter, ha sírva is, de kegyetlenül leverte a 
felkelést. Marx és Tocqueville számára osztályharc volt ez a javából,33 Michelet 
nem minősítette, csak elborzadt a megtorlás kegyetlenségének hallatára.34 Mintha 
érezte volna, mennyire sémákba foglalhatatlan a polgárháború. Hiszen a felkelők 
között a munkások mellett értelmiségi, lecsúszott arisztokrata, bukott bankár és 
vállalkozó éppen úgy akadt, mint ahogy a rendet csináló nemzetőrök között sze-
rényebb munkabérrel beérő idősebb társaikra acsargó ifjú proletárok.35 Michelet 
dilemmája az volt: „Hogyan lehet Cavaignac pártján lenni, anélkül hogy a júniusi 
hóhérral tar tana?" 3 6 Es — tegyük hozzá — ne kelljen elismerni azt, hogy az általa 
hirdetett társadalmi közvetítésnek legnagyobb mártírja párizsi érseke volt, D-A. 
Affre, aki a minap éppen az ő kampánya ellenében vette védelmébe a jezsuitákat.3 7 

Hogyan válaszolhatott Michelet a kínzó dilemmára? Csak úgy, hogy előveszi a 
„Forradalom történeté"-t, amelyet még a véres napok előtt is sürgetőnek tar tot t , 3 8 

és megpróbál Robespierre pártján lenni, miközben hol felmagasztalja és úgy el-
marasztalja, vagy inkább megsemmisíti mint addig talán senki - a gúny legyőz-
hetetlennek vélt, Voltaire-től kölcsönzött fegyverével. A különbség persze óriási: 
Cavaignacot sohasem vallotta eszményének, míg Robespierre-rel, mint követendő 
eszménnyel többször is példálózott. Keserű életelvet vallott magáénak: „Magányos-
nak maradni az eredetiség biztosítása érdekében, elhúzódni a kor vulgaritása elől."39 

Jules Michelet-t azonban saját teremtményei: a forradalom nagy női alakjai 
vezették a lelki válságból kivezető útra. 1849 februárjában így tekintett vissza az 
elmúlt esztendőre: 
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„A februári nagy fény és remény után június 24-e borzalmas éjszakája miatt 
úgy elszorult a szívem, mint még soha. Megpróbáltam magamból kicsikarni egy 
népkönyvet, de képtelen voltam rá. Megalázottan, szomorúan és komoran tér tem 
vissza történeti elbeszéléseim személytelen munkájához. Közben az én asszonya-
im, Roland-né és Condorcet-né olyan erős hatással voltak rám, hogy eléggé meg-
mutatták, ha van gyógyír számomra, akkor az a nő, a szerelem."40 

Michelet-nek ötvenedik életéve hozta meg a sírig tar tó szerelem élményét. 
1848 novemberében kezdődött egy lelkes „olvasói" levéllel, amelyet Bécsből a 
görög-román Cantacuzino családnál nevelősködő Athanaïse Mialaret írt. Még félév 
sem telt el, és egybekeltek. Michelet úgy érezhette, hogy végre szellemi társra 
lelt. Ezzel vége szakadt cselédlány „szerelmeinek", amelyek nemcsak szexuálhi-
giéniai célokat szolgáltak, hanem egyben a néppel, a barbárokkal és a természettel 
való kapcsolat misztikus és bensőséges jellegét is biztosították.41 (Amikor 1869-i 
önéletrajzi vázlatában az 1842-43-i időszakra úgy emlékezett, hogy „rustici bar-
bari felemelése",42 akkor nemcsak arra utalt, hogy előadásaiban a „barbár pa-
rasztok"-at dicsőítette. Marie nevű cselédlányát Barbarának nevezte el, Victoire-t 
pedig Rusticának. Mind a kettőt tanította, nevelte, azt a társat is keresve, akit 
feleségében nem talált meg. ,,1844-48-ban Rustica, a nép oly édes képe, és szűz" 
— jegyezte fel említett vázlatában, és egy ezt követő másikban még a közösülésük 
napjára is emlékezett.)43 Mindez éppen úgy a múlttá vált, mint „A Nép" című 
műve, amelyről nemsokára már úgy nyilatkozott, hogy még egyszer nem tudná 
megírni.44 A nemiség örömeit azonban nem minden megpróbáltatás nélkül ismer-
te meg. A házasság számára „a leginkább megengedhető incesztus" volt. Először 
szenvedett a szexualitás "fekete angyalától". Aztán bűntudat gyötörte, mert haj-
dan nálánál idősebb első felesége kielégítette nemi igényeit, de nem tekintette az 
elmagányosodott és aztán a magát alkoholizmusnak átadó asszonyt társnak. Má-
sodik házasságában úgy találta meg a harmóniát, hogy először leküzdötte ifjú 
felesége vaginizmusát, majd frigiditását szublimálta. így egyszerre élvezhette azt, 
hogy a feleség számára egyszerre lett anya, tanítvány, tanító, szexuális partner.45 

Felesége betegségét is átértelmezte. A romantika betegség-kultuszának a légkö-
rében felesége számára a francia nemzet szimbóluma lett, gyógyulása Franciaor-
szág életrekelését példázta.46 

így találta meg Michelet házasságában előbb jelzett életelvének megfelelő 
harmóniát, amire már azért is szüksége volt, mert közben egyre ellenségesebb és 
csalárdabb külvilággal kellett szembenéznie. Házasságát családja, mindenekelőtt 
veje kifejezetten ellenezte. Gyermeke pedig, a kis Lazare, akinek neve is a feltá-
madást jelképezte, tragikus hirtelenséggel távozott az élők világából — Michelet 
szerint a dajka hibája miatt. Franciaország pedig olyan úton indult el, amely 
Michelet-t csak szorongással tölthette el. De jellemző, naplójában alig említi a 
bonapartista diktatúrához vezető fejleményeket. így például nem fordul elő a Fal-
loux-féle törvény, amely a közoktatásban a katolikus egyház befolyását minden 
korábbinál erősebben biztosította. 

Michelet újra a katedrán talált magára. Amikor 1849 nyarán előadásai a-
nyagán eltűnődött, azon, hogy miért választotta központi témaként a szeretet és 
a nevelés kérdését, úgy érezhette, Fichte idealizmusából és példájából is merített 
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erőt: „Akárcsak Fichte, a nagy professzor, a jénai vereség u tán és országának 
legnagyobb nemzeti szerencsétlensége után, a boldogságról kezdte előadásait."47 

A hallgatóság megint a régi volt, legfeljebb fegyelmezetlenebb, mert — a helyi 
spicli szerint — nem álltak sorba, hanem igyekeztek minél hamarabb bejutni a 
terembe. Utolsó előtti előadására — 1851. február 27-én — 1200 érdeklődőből 
csak 5-600 foglalhatott helyet. De besúgónknak nemcsak a külsőségek iránt volt 
érzéke, a Mester gondolataiban is tudott olvasni, és jól érzékelte a köztársasági 
gondolat misztikáját is: 

„Azt hiszi, ellenségei a következőket mondják maguknak: Ez egy egyedülálló 
ember, akit nagyon elfoglal a Collège de France és Forradalmának története, el 
kell taposni, nem lesz ideje válaszolni; ez a mi uralmunk egyetlen akadálya. 

Michelet nem hagyja magát elbátortalanítani, a Forradalom által Francia-
országnak kinyilatkoztatott sors beteljesedésébe vetett hite azzal a meggyőződés-
sel tölti el, hogy az igazság, amely most benne ölt testet, ha meghal, újra inkar-
nálódik, és az ő predesztinált hallgatói olyan nyelvet beszélnek majd, amelyen mi 
még csak dadogunk. Akkor pedig a világ elnyeri nagyságát és kiteljesedik a gond-
viselésszerű harmónia. 

Ez a régi mese, a szocializmus a szép eszmény, amely felé sodródik Michelet, 
talán saját maga ellenére."48 

1851 márciusában felfüggesztették Michelet előadásait, majd egy év múlva 
a Collège de France-i tanárságától is megfosztották. Csakhogy időközben úgy é-
rezhette új önkifejezési formát talált magának: a legendát. 

Jules Michelet legendaképző tevékenysége az ő válasza Franciaország vál-
ságára, arra, ahogy hazája válságát átélte. Amikor 1850 augusztusában némi e-
légedettséggel adott számot naplójának arról, hogy a szerelem munkájában — 
mindenekelőtt „A francia Forradalom történeté "-nek készítésében — eredmé-
nyessé tette őt, ugyanakkor úgy érezte: „Egyvalami hiányzik. Természetem vagy 
a helyzet hibájából? Nem hiányzott sem az erő, sem a hevület, sem az élet (példa 
rá Dantonom); ami hiányzott az a lágyság, a nyugalom és a kegyelem, Istennek 
eme harmatja, amely egyedül tehet könyveket igazán népszerűvé." Isten elfordí-
totta volna az arcát tőle? Valójában csak Isten egyik arcára tekintett. Nem vette 
figyelembe a világmindenség egységét. Mert „A vallásokban a következő alterna-
tíva jut kifejezésre: a férfi vallások, hősiesek, amelyek az egyéniséget szervezik; 
a női vallások, amelyek a társadalmiasságot szervezik, a testvériséget készítik elő. 
A férfi vallások az egyéniességet a jog révén szervezik, a női vallások az egyéniséget 
a kegyelemmel éltetik. A történelemben, mint az élettel foglalkozó valamennyi 
tudományban a nemek általános törvénye uralkodik." Ez a kegyelem tehát nem 
isteni adomány, hanem az élet teljességében rejlő adottság, a keresztény gondol-
kodás bűvkörén belül. Mert meg kell lelni, és erre nincs biztos tudás, legfeljebb 
a bizonyosság: a hit bizonyossága. Michelet úgy érezte, hogy a Forradalomnak 
köszönhetően megvalósul a törvény és a kegyelem igaz házassága.49 A szimbolikus 
térben győzött is már Michelet forradalma. Az a Joseph Proudhon, akit nem 
egyszer kommunistaként aposztrofált, kiforgatva a tulajdonról szóló nézeteit (ho-
lott a francia szocializmus atyja ismert mondása — „a tulajdon lopás" — ellenére 
a kistulajdon híve volt) 1851. április 11-én kelt levelében így köszöntötte, amikor 
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megkapta „A francia Forradalom történeté"-t: „Végre a francia Forradalom kilép 
a legendából, a regényből, a factumból és a pamfletből, megérkezik a Történelem-
be; úgy tűnik ez az a nap, amikor szétterjed a világon. Nagyjából ilyennek álmod-
tam, amilyennek On bemutat ja [...]. Végre, ki merem mondani, rehabilitálta a 
Forradalmat, amelyet Thiers, Mignet, Droz oly silánnyá tet tek [...]50 Hála az 
égnek, megszabadult a Forradalom vezetőitől; a Sieyèsek, Mirabeauk, Barnave-ok, 
a girondisták és Danton, és a Hegypárt, nem mások mint gyakran nagyon kis 
emberek. Marat-t és Robespierre-t, valamint a jakobinusokat értéküknek megfe-
lelően ítéli meg. Ön megoldotta azt a nehéz problémát, amelyet engem is foglal-
koztatott, amikor feltettem a kérdést, milyennek kell lennie a Forradalom Törté-
netének: forradalmibbnak kell lenni, mint a dráma valamennyi szereplője és mér-
sékeltebbnek, mint Danton és a girondisták, józanabbnak, mint az alkotmányo-
zók, nagyobb népbarátnak, mint Fréron és Marat, puritánabbnak, mint Robespi-
erre. [...] Különös dolog! ez a transzcendentális spiritualizmus — amely önt ural-
mában tar t ja és engem átjár —, teljesen ismeretlen a mi vallásos TartufTe-jeink, 
egyházi íróink, egyetemi filozófusaink számára. Egy ember az, aki Istennek sze-
mélyes ellenségeként híres, aki egyházellenes története után, nekirugaszkodik, 
hogy a világ elé tárja a nép és az Emberiség lelkének hatalmas eszméjét!"51 Ennél 
nagyobb elismerést aligha kaphatott Michelet. Proudhon plebejusi származásával 
az írástudó és a nép egységét képviselhette - volna. Hiszen a társadalmi anarchiát: 
az állammentes társadalmiságot hirdető próféta — jobb híján — elfogadta a na-
póleoni legendával diadalmaskodó bonapartizmust. Ezért is Michelet okkal érez-
hette, hogy a jog és kegyelem szintézisét máshol és máskor kell keresnie, és mégis 
ott és akkor Franciaországban, ha önmagához hű akart maradni. E szintézisre 
ugyanis — a michelet-i romantikus nacionalista eszmevilágban — Franciaorszá-
gon kívül nem lehet példa, de lehetnek előzmények, amelyek a francia példát 
majd szükségessé tehetik. A legcélszerűbb, amit tehetett Michelet, nem volt más, 
mint a nagy ellenség: Napóleon Lajos ellen fordulni. Nem harsány politikai pub-
licisztikával, hiszen azt tudta, hogy egy cikkel több vagy kevesebb nem számít; 
mint ahogy az sem vezetne célra, ha a gúny fegyverével próbálná kifigurázni a 
köztársaság elnökét. Azt kellett megtámadni, aminek Napóleon Lajos tüneményes 
emelkedését és hatalmát köszönhette: a legendát, a napóleoni legendát. Nem köz-
vetlen cáfolattal, hanem ellenlegendákkal. 

A legenda vagy inkább ellenlegenda nem egyszerűen Michelet leleménye. Ö 
inkább csak felismerte, hogy a forradalmi propaganda eszköze, és még hatéko-
nyabb lehet. Mielőtt ő maga hozzákezdett volna a legendák írásához, másokat 
buzdított, mint láttuk. 

Michelet biztatása termékeny talajra hullott. Legmeghittebb barátja, a har-
mincas életéveit taposó, Eugène Noël hozzá is fogott, miközben Rouen mellett 
kertészkedett. Nem véletlen látta benne a Mester 1847-ben „az eljövendő forra-
dalom géniuszát", a Collège de France-on hallgatói elé példaként állítva őt, mert 
„mély lelki kultúrában él, eredeti tudós és népi kultúrában, könyvek és parasztok 
között, paraszt lévén maga is, aki mindenkinek élt a nyelvén és érti mindenki 
eszméit, mindenkitől tanulva, facipőben járkálva, Molière-rel vagy Rabelais-vel a 
zsebében".5 2 A választáson azonban ő is megbukott. 1848 folyamán inkább a 
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virágokról írt könyvet, miközben úgy érezte, kedvenc virágjai Kossuthért illatoz-
nak,5 3 Kossuthról beszélt nekik,54 akinek a nevét a magyar forradalomról szóló 
hírek eksztázisában élő apja csak dadogva tudta kiejteni.55 így aztán inkább a 
forradalom utóvédharcának lett a géniusza, amikor két kis legendakötetet adott 
ki: 1850-ben Rabelais-ról, 1852-ben pedig Moliére-ről, amelyek anyagát a Mester-
rel is levelezés útján kimerítően megtárgyalta.56 Jellemző a légkörre, hogy amit 
már utóvédharcnak látunk, azt a forradalom hívei új korszak nyitányaként élték 
át, olykor valóságos forradalmi láz vett raj tuk erőt. „Miközben pantagrualizálunk 
és az ön mély legendáiról csevegünk - írta Michelet barát jának 1850. június 28-án 
Rabelais hősére, Pantagruelre vonatkozó eszmecseréjükre utalva — egy valamit 
ne felejtsen el — Quinet könyve [ - L'enseignement du peuple (A népoktatás) Paris, 
1849] holnap népkönyvek, gyermekkönyvek stb. egész irodalmát fogja életre hívni. 
Másképpen hegyezze tollát, a következő forradalom úgy fog minket érni, mint ez, 
előkészület nélkül. Miként lehet megszervezni egy irodalmi egyletet e hatalmas 
feladatra? Nagy szellemi és anyagi kérdés ez."5 7 Közben Noël felvethette még a 
napóleoni legenda ötletét is, mert Michelet hevesen utasította ezt el: „Inkább a 
forradalom tiszta és szent legendáival foglalkozzunk."58 

Jules Michelet ihlette — a közelebbről kevéssé ismert, de történetünkben 
még fontos szerepet játszó — Félix Martin legendás kötetét — a franciának hazát 
adó — Jeanne d'Arcról, mer t a szerző neki ajánlotta, és az fejtegette, amit tőle 
is hallhatott: „A történésznek nem kell a tények regisztrálására szorítkoznia. Mi-
közben alapos elemzésnek veti alá azokat, az igazat és a hamisat kell keresnie 
bennük, azaz be kell mutatnia, ami megfelel az észnek és ami nem, ami jó és ami 
nem, másképpen: ami hasznos és ami ártalmas az emberiségnek".59 E program 
jegyében még öt kis kötetet ígért, többek között Vercingetorix-ról és Abélard-ról. 
Ez a kis kötet és a program viszont Michelet számára jelenthetett ösztönzést. 

De ösztönzést jelenthetett még az is, hogy veje, aki időközben egy kis ön-
vallomásos kötetet tett közzé: „Az új hi t" címmel, legendát is írt: Bemard Palissy 
16. századi keramikus-korongozóról, akinek sorsa azt példázta, hogy „az erede-
tiség, a megújhodás az eszmék és erkölcsök terén mindig alulról jön".6 0 

Hogy a legendaképzés mennyire összefonódott az aktív propaganda igényé-
vel, azt Emile Ollivier, minapi forradalmi prefektus naplója példázza. A szocialista 
vagy inkább a szociális humanitarizmus híve volt ő, és annak a politikusnak a 
típusa, aki képes volt áthidalni a gazdagok és a szegények világa közötti távolsá-
got.61 Michelet-i típus, aki ugyan sokra becsülte a Mestert, de Saint Simon utó-
pizmusában lelte meg „az élet forrását",6 2 így aztán — mint „az ú j kereszténység" 
oly sok híve — hosszú ellenállás u tán a bonapartizmushoz csatlakozott, az 1860-as 
években a császárság liberalizálásának lett egyik kivitelezője. 1851 februárjában 
azonban éppen Michelet ama hasonlatával élve, hogy „a mi propagandánk jelenleg 
nagyon hasonlít ama emberéhez, akit kristálypohárba tet tek", ezért szét kell ezt 
„a poharat" törni, azaz a burzsoáziát — hiszen 1848 tanúsága szerint is „a bur-
zsoázia süket az élet szavára" — és mindenkihez kell szólni. Nem írással, hanem 
vasárnapi mise idejében tartot t előadásokkal. Egy-egy nagy egyéniség — Szókra-
tész és Platon, Jézus és Szent Pál, Galilei és Descartes, Mazzini és Kossuth — 
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példájának felmutatásával. „Ez könnyű lenne, ha a didaktikus előadási forma 
helyett a legendásat alkalmazzuk."6 3 

Jules Michelet éppen ekkortájt 1851 februárjában azt fejtegetvén, hogy mi-
ként kell a néphez szólni, így buzdított: „Mondják el a népnek, az űj, egészen ú j 
aranylegendát."6 4 Március derekán pedig elszánta magát, hogy megírja az „A-
ranylegendá"-t. Nemsokára barátját , Noéit is értesítette, akinek elragadtatása a 
nagy terv recepciója: „el vagyok bűvölve e gondolattól — írta Alfred Dumesnilnek 
—, de mikor valósul meg? barátom, szükség van, mindig mondtam, legendákra 
van szükség, századok filozófiáját és minden tudományát mesékbe kell foglalni, 
de igaz mesékbe, a lélek mélyéről jövőkbe, azaz legendákba. Mindegyik társadalom 
alapja a legenda. Új legendákat dolgozzunk ki, mivelhogy ú j társadalom készül."6 5 

Ennek a közegnek az ösztönzésében születtek Jules Michelet legromantiku-
sabb írásai: legendái. 

2. Az ,,Aranylegendá"-tól a kelet-európai legendákig 

1851. március 20-án Jules Michelet papírra vetette legendás kötetének — 
első — vázlatát, amely azonban még nagyon elnagyoltnak tűnik. A tervezet végén 
arra a következtetésre jutott, hogy öt francia és öt európai legendát fog írni. A 
mű címe „Aranylegenda" lett volna. De a címmel és magának a műnek a szer-
kezetével újabb és újabb aggályok vetődtek fel. 

a. Az ,, Arany legenda" terve 

Az első nagy problémát a francia és a nem francia tárgyú legendák viszonya 
jelentette. Michelet a francia legendák jegyzeteiben előzőleg jóval több mint öt 
kérdést és személyiséget jelzett, természetesen Jeanne d'Arctól a század elejéig. 
De az európai példák száma is több volt mint öt: 

„ - Lengyelország, a világ védelmezője 
(a tatár, török moszkovita inváziók borzalma, Rettenetes Iván szörnyűsége) 
A Lengyelország és Magyarország által védelmezett Európa a művészetek 

kertje lett. 
- Európától elárulva, Lengyelországot keresztre 
feszítik... a hős, szent Kosciuszko legendája. És aztán holtan is Franciaország 

zászlója alá vonul, Napóleon alatt harcol, akár a jog mellett, akár ellene... 
- Magyarország, a világ védelmezője, 
(a dunai népek balszerencséje, Románia feltámadása) 
1848 mártírjai és hősei 
- Németország, a világ iskolája 
a tiszta gondolat hősei Luthertől Beethovenig 
a diák és az egyesületek 
az akadémiai légió mártírja, Robert Blum meggyilkolása 
- Olaszország, a világ iskolája 
a művészet és a tudomány hősei 
Michelangelo és Pirenesi, Galilei, Vico... 
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az olaszok hősiessége Milánóban, Rómában és Velencében 
- 1848 női alakjai, minden nemzet hősei és mártírjai... 
az ú j hit hordozói a veszélyekben való részvétel, büntetések és a halál révén 
(együtt élni, együtt halni - Tacitus)"6 6 

E tervezet rögtönzött jellege annâk a lelki válságnak is tulajdonítható, ame-
lyen egy hét múlva már úgy érezte, túltette magát, amikor „megtaláltam énemben 
az igazi támpontot. Én — mondom — és ez elég. Én - nem az egoista én, hanem 
a harmonikus, együttérző." Rögtön újra is fogalmazta az „Aranylegenda" vázlatát: 
„Az 1848-i forradalom olyan csodálatosan változatos volt, hogy eltereli a világról 
figyelmünket. Fordítsuk azt ama forró tűzhely felé, ahonnan a forradalmi hősi-
esség egész Európát elárasztotta: megint Franciaország, megint a 92-i Forrada-
lom!" A Napóleont eláruló hajdani forradalmi tábornokokkal szemben a köteles-
ségüket teljesítő önfeláldozó katonák alakját idézte fel. Ugyanakkor: „A javarészt 
tragikomikus, heroikus-vidám legendát és a hősöket: az egyszerűeket, a szenteket, 
az áldozatokat, szembe kell állítani." A francia forradalom előtérbe kerülése nyo-
mán az európai példákból viszont alig maradt, csak Kosciuszko, a bécsi akadémiai 
légió és az 1848-i nők.67 

A legendaírásnak megvolt az az előnye, hogy nem követelt olyan fegyelme-
zett és céltudatos munkát, mint két nagy vállalkozása: Franciaország története 
és a forradalomé. Belső késztetéseinek, pillanatnyi benyomásainak, a rendelkezé-
sére álló anyag ösztönző hatásának engedve dolgozhatott Michelet. Először, már-
cius végén Hoche tábornokról írt. Majd — április 5-én — Clelia Allegiani, a római 
köztársaság hősnőjéről és az olasz nemzeti egység követelményéről vetett papírra 
néhány oldalt.68 Néhány nap múlva — április 9-12-én — az első vázlatban csak 
zárójelben szereplő román témát dolgozta ki. Április 20-án hozzákezdett a lengyel 
legendához, és novemberben fejezte be. Időközben pedig olyan művet is írt, amely 
korábbi tervei között nem szerepelt: az orosz legenda. Ahelyett pedig hogy befe-
jezte volna olasz legendáját, újat írt az olasz forradalmi induló szerzőjének, Ma-
melinek hősies önfeláldozásáról.69 Közben francia terveiből is valóra váltott egyet 
és mást: a francia forradalom néhány mozzanatát és nagy katonájának alakját 
idézte fel. 

„Az Aranylegenda" címú kötet azonban sohasem készült el. A mű címe sem 
aratott sikert. „Hiába töröm a fejemet — írta Michelet vejének még áprilisban 
—, nem tudok jobbat kitalálni. Ez tűnik jónak arra, hogy megmutassa a népnek 
azt a vallásos mozzanatot, mely forradalmainkat is á that ja ." 7 0 Kötötte Michelet-t 
ama taktikája, hogy egyházellenességét vallásos formában adja elő. Jellemző, hogy 
leghosszabb francia legendája olyan kiugrott papról: Grainville-ről szól, aki a for-
radalom után iskolát nyitott, majd az úgymond bigott papok öngyilkosságba ker-
gették. Valójában azért vetett véget önnön életének, mert 1804-ben közzétett po-
émája nem aratott sikert. Pontosabban poéma-vázlata, hiszen csak azt vetette 
még papírra. Ennek címadó hőse: az utolsó ember, nem akar a közelgő világ vége 
előtt öngyilkos lenni, mert szereti feleségét, és ezt a Halál is tiszteletben tartotta, 
így lett Michelet számára szimbolikus hős,71 akit már korábbi előadásaiban is 
példaként mutatot t be, akár csak élete utolsó nagy művében: „А XIX. század 
történeté"-ben. Most, 1851-ben, legendájával a létérdekeikben fenyegetett tanító-
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kat próbálta köztársasági elkötelezettségükben megerősíteni. Két nappal azután, 
hogy ez a részlet is megjelent, augusztus 22-én meg is jegyezte naplójában: „Alea 
iacta est. E napon polémizálni kezdtem az idővel."72 

Groteszknek látszott vallásos címmel egyházellenes művet ellátni. Kiadói 
nyomására Michelet címet változtatott, bár a közben elkészített előszóban tovább-
ra is ,,aranylegendá"-ról írt. Május végén a Victor Hugo és köre szócsöveként 
szolgáló Evénement „A demokrácia legendája" címmel hirdet te meg készülő 
művét. De nem a cím körüli huzavona miatt nem készült el az egyébként is 
képlékeny kötet, hanem a politikai fejlemények okából. Ezek először ösztönző 
erővel hatottak. Az említett hirdetés is az ellenállásra való mozgósítás jegyében 
fogant. Hiszen a tematikai ismertetés után így jelölte meg azokat, akikhez szólni 
akart: „A munkás, a paraszt, a művész, a diák, a katona, bármilyen rendű és 
foglalkozású, úgyszólván saját hagyományait, patrónusait, modelljeit lelheti fel 
ezekben az életrajzokban, amelyek egyszerre eszményiek és valóságosak. Ez a mű 
egyszerre tett. Jó megmutatni a hatalomnak az önkényben kifejeződő tehetetlen-
ségét. Jó bebizonyítani neki, hogy ha fel is tud függeszteni egy tanárt , nem fojthat 
meg egy gondolatot. Jó, hogy a hatalom által megszüntetett katedra helyére a 
szabadság a mezőn emel t r ibünt ." 7 3 

1851 júliusától októberéig ennek a tr ibünnek egyes elemei láttak napvilágot 
az Evénement tárcarovatában. Az „Előszó" u tán júliusban jelentek meg: „A mi 
forradalmi hadaink", „A Köztársaság első gránátosa", „A Forradalom emlékmű-
ve", augusztusban: „Grainville az iskolamester", szeptemberben: a „Kosciusko", 
októberben: „Oroszország mártír jai" - ez utóbbi már az Avènement du Peuple-ben, 
amely az előző lap folytatója volt, hiszen azt betiltották és címet kellett változtatni. 
Olasz legendái 1980-ig kéziratban maradtak. Francia legendái közül az Hoche-ról 
szólót 1870-ben egy néplapban, majd а „А XIX. század történeté"-ben tette közzé, 
a többi az 1878-i „A Forradalom katonái" című poszthumusz kötetben jelent meg, 
a jelzettek kívül még kettővel: a „Desaix" és „A Forradalom géniusza" című írá-
sokkal.74 

Jules Michelet legendáinak sorsa a francia közvélemény és a francia külpo-
litika változásait, e kettő viszonyának alakulását is tükrözi. Az olasz legendák 
vagy nem jelenhettek meg, hiszen támadták azt, hogy az 1849-i római köztársa-
ságot a hivatalos Franciaország hadereje számolta fel; vagy nem voltak „aktuáli-
sak", mert a francia-olasz fegyverbarátság végül is rövid ideig tartott, a pápai 
udvar pedig szövetséges volt. Az orosz birodalomhoz való viszony azonban sokkal 
összetettebb volt. Különös iróniája a sorsnak, ahogy ez még az elmúlt évtizedek 
Michelet-divatjában is tetten érhető, pontosabban ama 1954-i és 1988-ban újra 
kiadott esszében, amely büszkén hirdette, hogy célja „visszaadni ennek az em-
bernek a maga koherenciáját" és „fellelni egy egzisztencia s t ruktúrájá t" . 7 5 Bart-
hes hőse: Michelet lelki világának egyediségét ideológiájának átlagos kispolgári 
jellegével állította szembe. Szerinte „az 1840-es évek liberális kispolgár klasszikus 
credója: 

- Az a szemérmes meggyőződés, hogy a társadalmi osztályok nem tűnnek 
el, hanem szövetkeznek. 

- A tőke és a munka szívélyes társulásának jámbor óhaja. 
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- Siránkozás a gépek térhódítása ellenében. 
- Antiklerikalizmus (Voltaire-féle) 
- Deizmus (Rousseau-féle) 
- A nép csalhatatlan. 
- Béranger a század legnagyobb költője. 
- Németország (Poroszország nélkül) nagy ország, nagylelkű és jó gyermek. 
- Anglia perfid. 
- Franciaországnak két ellensége van: a pap és az angol arany."76 

A nagyvonalú listáról gondosan elhagyott mozzanat a következő: a cári bi-
rodalom iránti ellenszenv és az érem másik oldalaként: lengyelek iránti rokon-
szenv, amelyhez aztán némi magyar és egyre inkább román szimpátiák is társul-
tak.7 7 Mindez szerves eleme volt a liberális humanitarizmusnak. 

b. A lengyel legenda és Adam Mickiewicz 

Jules Michelet nem hódolt olyan mértékben a lengyel kultusznak, mint kor-
társai, akik a tökéletes nemzetet csodálták a cári Oroszországnak és a skizmának 
(=ortodoxiának) ellenálló lengyelekben.78 A lengyel-kultuszt jobban alárendelte 
francia nacionalizmusának. 1831-ben megjelent első igazán eredeti müvében a 
„Bevezetés az egyetemes történelem"-ben, sejtetni engedte, hogy a fatalizmus és 
a szabadság nagy harcában mit képvisel a cári birodalom és mit a lengyelek. Az 
igazi aktív szerepet azonban a franciáknak osztotta ki ebben a harcban, mely 
„addig fog tartani, amíg az emberi akarat szembeszáll a faj és az éghajlat hatá-
saival; amíg egy Byron képes lesz elhagyni az ipari Angliát hogy Olaszországban 
éljen és Görögországban haljon meg, amíg Franciaország katonái elmennek a vi-
lágszabadság nevében akár a Visztula, akár a Tiberisz felé". A lengyelekkel való 
mélyebb együttérzés e mondathoz fűzött jegyzetből derül ki: „Ezt 1830 januárjá-
ban írtam. Nem volt bátorságom kihúzni."7 9 Talán e mondat még szemrehányás 
is francia politikának, hiszen Varsó arra a hírre kelt fel, hogy a cár fegyverrel 
akarja leverni a párizsi forradalmat. Ismerve Michelet anyagiasságát, nem kevésbé 
komoly gesztus, hogy 1846-ban ezer frankkal adakozott a lengyelek javára. (Az 
akciót barátja, Lammenais szervezte.)80 1847-ben pedig Edgar Quinet-vel együtt 
levelet írt a porosz királynak, hogy kegyelmezzen a halálra ítélt lengyel felkelők-
nek, akik nevelésük révén franciák és még csak nem is Poroszország ellen lázad-
tak: „Franciaországnak és Németországnak, két óriás közé szorítva, akik közül 
az egyik a tengert uralja, a másik a földet, a jövőre nem lehet jobb biztosítéka, 
mint uniójuk. Nem kell vérrel elválasztani Franciaországot és Németországot."8 1 

1851-ben az orosz birodalomhoz viszony még fontosabbnak tűnt. A hata-
lomra törő Napóleon Lajos szövetségesét is látták sokan a cárban. így amikor a 
cárt támadták, akkor a bonapartizmusra is akartak sújtani. Ugyanakkor erősíteni 
kellett a hagyományos cárellenes politikai közvéleményt, melyet a hatalom urai-
nak figyelembe kellett venni. Michelet lengyel és orosz legendája is ebbe a stra-
tégiába illeszkedett. Még április derekán keserű szemrehányásokat is tett magá-
nak naplójában, hogy miközben korán fekszik és későn kell, élvezi a meghitt 
kettős család nyugalmát, mások a börtönök sötétjében senyvednek. „És a világ 
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maga nem börtön, a cárizmus és pápizmus általános győzelme közepette? Ébredj 
és kelj fel. Fordulj ahhoz, amid van, ha nem is szentségből, legalább az emberiség 
iránti részvétből és a világ iránti gyöngédségből. Hogy neked is használjon az a 
sok önfeláldozás, amelyet elmesélsz. Ha a te újabb tanulmányaid nem emeltek 
fel téged eléggé, annak oka, hogy nem kapcsolódtak egymáshoz. A három legenda 
(a francia, a római, a havaselvi) nem vittek téged a kérdés lényegéhez. Áss, áss 
egész mélyig, ez: a rossz, Isten hamis megtestesülése egy pápában vagy egy pápa-
császárban; Isten igaz megtestesülése egy népben, amelyet az ember-nép (hős, 
szent, mártír) képvisel."82 November elejére viszont olyan méreteket öltött a po-
litikai szorongás, hogy a kiadó vissza akart lépni a legendák közlésétől. Michelet 
pedig egyik — nem tudjuk, kinek címzett — levelében, keserűen vette tudomásul: 
kiadója „nem meri tovább közölni" a lengyel legendát, amelyről már 30 000 pros-
pektust is kinyomtattak, ugyanakkor abban bízott, ha „barátaink" a kiadónál 
érdeklődnének, akkor ez „elgondolkozna".83 Nem tudjuk, mi történt, de két hét 
múlva meg is jelent a könyvecske: „Lengyelország és Oroszország. Kosciuszko 
legendája" címmel, az 1794-i lengyel függetlenségi harc hőséről, aki megpróbálta 
megakadályozni a már megcsonkított Lengyelország teljes felosztását. 

Hogyan látta a legnagyobb francia történész a kelet-európai fejlődést? - mert 
a lengyel legenda mindenekelőtt erről szól. 

Michelet Tadeusz Kosciuskót az erkölcsi jó példájaként állítja olvasói elé, aki 
„hős, szent, egyszerű" volt. Hiszékenység, gyermeki könnyedség jellemezte. A 
lengyelek szemére is hányták: nem élt diktátori hatalmával, nem számolt le az 
árulókkal. „De vajon ezek a hibák egyéni hibák vagy egy nemzet hibái?" Vajon 
több „polgári szigorral" megmenthette volna Kosciusko Lengyelországot? - kér-
dezte Michelet, és csak nemmel válaszolhatott. Viszont a lengyel szabadsághős 
„rendkívüli jóságá"-ban jövőalakító erőt látott. „Egyrészt megnyerte valamennyi 
nemzet szívét, sokan győződtek meg arról, hogy az abszolút emberi jóság egy 
lengyelben élt. Másrészt ebben az emberi erkölcsi nagyságban, Lengyelország oly 
szerencsétlenül elválasztott társadalmi osztályai közös eszményt találtak és új 
egyesülési pontot." Amikor harcba vitte népét — földesurat és parasztot egyaránt 
—, minőségi változás történt: „Lengyelország addig csak hősies nemesség volt, 
ekkor nemzetté vált, nagy és lerombolhatatlan nemzetté."8 4 

Lerombolhatatlan nemcsak „az emberi nemnek tett szolgálataival, Isten 
előtt szerezvén erkölcsi okot, legitimitást és jogot a létre, hanem azért, és főleg 
azért, mert Európa egy személy lévén, mindegyik nemzet egy-egy képesség, ha-
talom, cselekvési forma, olyannyira, hogy ha feltételezzük egy pillanatra egyik 
nemzet legyilkolását, az történne Európával, mint egy élőlénnyel, melynek tüdejét 
szétroncsolják, agyának egy részét megsértik".8 5 Michelet nem állította, hogy Len-
gyelország felosztása ilyen gaztett volt, inkább sugallta, hogy ilyen lehetett volna. 
És ez nem az osztozkodó hatalmakon múlott. Mert „Lengyelország [...] él. Egyedül 
ő él Északon, más senki. Oroszország nem él". Sőt: az orosz kormány „Lengyel-
országot csak felosztotta, erősebb életet adott neki, de a valóságban Oroszországot 
semmisítette meg" - mert „borzasztó erkölcsi semmi lejtőjén gördült le", a bar-
bárságba jutott vissza, a jobbágyságból az antik rabszolgaságba. Michelet szerint 
egy-két kivételtől eltekintve az orosz irodalom utánzás, a bürokrácia pedig mes-
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terséges német katonai intézmény. „Az orosz eszme [...] nem ismeri a jogot, a 
nemzetek anyját." Ugyanakkor Oroszország is érzi, hogy Lengyelország „minden 
reménye", „emlékezik a testvériségre", „és ezért fogja Isten megmenteni".8 6 

De milyen is ez a Lengyelország? A 18. században maga volt a jóság. A 
lengyelek olyan jók voltak, hogy a bíróságok csak cigányokat és zsidókat ítéltek 
el - Michelet szerint, aki egyébként nem volt antiszemita, de a bizonyítás hevében, 
nem vette észre, mit ír. A respublica alatt tízszer kevesebbet adózott a lengyel 
jobbágy, mint most a század derekári. És akkor mi lehetett Lengyelország bűne? 
- kérdi a Mester, aki szerint „az ábrándos szellem, a (hamis vagy valós) nagyság 
szelleme". „Minden ember király volt" a maga birtokán, bőkezű, vendégszerető 
és ami a baj kűtfeje lett: nemtörődöm. Intézőikre, gazdatisztjeikre hagyták a gaz-
daságukat, ezek pedig sanyargatták a jobbágyokat. A közügyek irányítását viszont 
„a római papok, a jezsuiták" kaparintották meg, akik elidegenítették a görög 
rítusú kozákokat, mire ezek az oroszokhoz álltak. 

Lengyelországot mégis „fennkölt nagylelkűség" jellemzi. Hiszen: „Lengyel-
ország Európa elé állott Magyarországgal és a szlávokkal, a dunai románokkal 
megmentette az emberiséget." Míg Európa békében élhette világát „a lengyelnek, 
a magyarnak egész életében őrt kellett állnia". És még önként, saját elhatározás-
ból, saját akaratból harcoltak. „Lengyelország történeti fejlődésében olyan kor-
mányzat felé látszott haladni, amilyet még nem látott a világ, a spontaneitás, a 
jóakarat kormánya felé." A nemesség minden — a régi nagylelkűségre rácáfoló 
— kasztszelleme ellenére az önfeláldozás talán egyedüli példáját muta t t a fel -
Michelet szerint, aki a francia háládatlanságot is hangsúlyozta:. Franciaországért 
is vérét ontotta, és békéiben mégsem említették Lengyelországot, sőt Napóleon 
„háromszor akadályozta meg nemzetiségük restaurációját", a lengyelek mégis 
messiást csináltak belőle.87 

A lengyel idillel, amelyről kiderül, hogy mégsem olyan idillikus, az orosz 
valóságot állította szembe Michelet. Azt hangsúlyozta, minden fontosat elolvasott 
Oroszországról, hogy aztán egyetlen szóban találja meg mindennek magyarázatát. 
Ez a szó: a kommunizmus, „maga az orosz élet". Fejlődésképtelen, alacsony ter-
melékenységű földközösség. A család erős, mert a gyermek több földet jelent, ha 
újraosztják a határt . „Természetes élet, a szó aljas értelmében, mélyen anyagias": 
„Fizikai szerelem és pálinka, a gyermekek végtelen nemzedéke, mely elhal és 
melyet újjáteremtenek, íme ez az orosz jobbágy élete." Félnek a tulajdontól, hiszen 
„a földbirtokos tönkremegy, a kommunista nem mehet tönkre, nem lévén sem-
mije".8 8 Állati, törzsi lét. „Oroszországban minden illúzió és hazugság." Az oro-
szoknak vannak szeretetre méltó tulajdonságaik: szelídek, jóbarátok, gyöngéd szü-
lők, emberségesek, jótékonykodók, de: „Csak az őszinteség, az erkölcs hiányzik 
belőlük teljességgel."89 Lopnak mindenütt, fent a társadalmi hierarchia csúcsain 
pedig önkényeskednek. Lengyelországot is a hazugság politikájával számolják fel. 
A cár, ill. cárnő a vallásszabadság hazug propagandájával mozgósított, de emellett 
még spartakuszi jelszavakkal ingerelte a parasztokat polgárháborúra. A lengyel 
alkotmány védelmének ürügyén pedig megakadályozta a kormányzat megerősö-
dését. „Oroszország maga a kolera."90 Ezt azért is hangsúlyozhatta Michelet — 
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aki megtapasztalta a 30-as években a járvány pusztítását —, hogy érzékeltesse 
mennyire ellenállhatatlan volt az orosz hatalmi terjeszkedés. 

Kosciuszko erkölcsi nagysága — Michelet megjelenítésében — nemcsak a 
cári politikával állt kiáltó ellentétben, hanem Napóleon cinizmusával is. Francia-
országi emigrációjában világosan megmondta az őt felkereső lengyeleknek, hogy 
„Franciaországban reménykedjenek, és ne a császárban". Nem is volt hajlandó a 
császár szolgálatába szegődni, akinek „hibái miatt Franciaországnak bűnhődnie 
kellett". Amikor aztán az oroszok elfoglalták Franciaországot, Kosciuszko szemé-
lyes fellépésével megakadályozta egyik falu felprédálását, az orosz megszállók za-
rándokként keresték fel, a cárnak pedig megmondta: a régi Lengyelországot vissza 
kell állítani a Dnyeperig terjedő határaival. Aztán ahogy megöregedett, már csak 
a szegényekkel és a gyermekekkel érintkezett. 

Bármennyire is elmarasztalta Michelet Napóleon háborúit, akarva-akaratlan 
érzékeltette, hogy a lengyelek öntudatát megerősítették, pontosabban az, hogy 
részt vettek bennük, sőt ennek köszönhetően még az egyenlőség eszméje is erő-
södött. Hiszen „minden lengyel az európai köztudatban nemes". Ugyanakkor „O-
roszország tudtán kívül az egész nemzetet lovagi renddé emelte". Sőt, neki kö-
szönhetően született valami egészen ú j összetartó erő: „testvériség a fájdalomban 
és egyenlőség a mártírságban". így: „Ha Oroszország fel akarta volna éleszteni 
és meg akarta volna erősíteni a lengyel nemzetiséget, pontosan ezt kellett volna 
hogy tegye, amit megsemmisítésére tet t ." Lengyelország — két részből: Litváni-
ából és Lengyelországból álló — egysége kétféleképpen erősödött meg. Egyrészt 
az azonos helyzetben ható fájdalom, másrészt a múlt dicső emlékei révén. Len-
gyelország Franciaországhoz hasonló homogén állam, az említett két fél között 
kisebb a különbség, mint Észak- és Dél-Franciaország között. „Ezzel szemben 
azok az országok, amelyek felosztották, heterogének és mesterségesek; Poroszor-
szág mozaik, Ausztria karikatúra, Oroszország monstrum." Ez utóbbi — hang-
súlyozza Michelet — olyan, mint egy pók, amelynek a lábai — Szibéria, Litvánia, 
Finnország — le akarnak szakadni a testtől. A kozákok megvetik az oroszokat. 
Csak a baltikumi németek hűségesek. „Nincs nemzet, csak iroda és korbács; az 
iroda német, a korbács kozák." 

Okkal vetődik fel az olvasóban a kérdés: ilyen viszonyok közepette, miként 
lehetett mégis Lengyelországot feldarabolni. Michelet válasza a szómágia stílus-
fordulata: „A felosztást az tette oly könnyűvé, hogy Oroszország kormány volt, 
nemzettel vagy nemzet nélkül, Lengyelország pedig nemzet kormány nélkül." 
Most pedig — folytatódik az érvelés — azzal tar t ják sakkban, hogy a társadalmi 
reformok halogatásával olyan helyzetet tartanak fenn, melyben bármikor rá tud-
ják uszítani a parasztságot a nemességre. Az 1846-i galíciai felkelés Michelet fő 
példája. Szerinte csak a hazafias nemeseket mészárolták le az osztrák bürokrácia 
által mozgósított parasztok.91 Valójában — ma mái- tudjuk — a parasztok felső 
biztatás nélkül támadtak a császár ellen felkelő nemességre, hiszen biztatás nélkül 
is az állami hatalom potenciális szövetségesei voltak, és a paraszti magatartást a 
sajátos hatalmi és társadalmi helyzet határozta meg. 

Michelet-nek óhatatlanul a kelet-európai terepen is szembe kellett néznie 
azzal, ahogy korábban a népet idealizálta. Választ kellett keresnie a nép eszmé-
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nyének és valóságának ellentmondására. A magyarázat természetesen jellegzete-
sen alkalmi magyarázat, a mostoha történeti feltételekben, a néptől idegen külső 
történésekben találja meg a rossz okát, miközben kevernie kell a nép eszményének 
és valóságának egyes mozzanatait. A Nyugaton élő orosz értelmiségiek már nem 
is oroszok, hanem franciák - Michelet szerint. „Nem látom bennük — írja — azt 
a naiv mélységet, amelynek birtokában kellene lenni, ahhoz hogy követni lehessen 
és meg lehessen érteni ennek a szerencsétlen népességnek a hanyatlását és er-
kölcsi halálát." Mintha magával is ellentmondásba keveredne a Mester. Mert: 
„Sehol nincs annyi szellem, mint az orosz felsőbb körökben. A népet még inkább 
oly sokféle képesség, cselekvési rugalmasság, leleményes szellem, sokalakú géni-
usz jellemzi, hogy meglep és olykor elbűvöl. Miként őrizte meg eme szerencsés 
adományokat, annyi borzalmas megpróbáltatás közepette? Ez az, amit nem lehet 
megmagyarázni." Persze a franciát megverő orosz katonát elmarasztalta, a fegye-
lem azt géppé tette, így: „az orosz eltűnt". Paradox módon azonban az orosz népet 
magasztalta fel akkor is, amikor e népet lesüllyesztő „borzalmas műtétek"-ról írt, 
melyek közül „a legkisebb is ki tudta volna ölni egy nép szellemét". Az első mű-
tétre 1600 táján került sor, amikor Oroszországban bevezették a — Nyugat-Euró-
pában már eltűnőfélben lévő — szolgaságot, amelyet mi „második jobbágyság"-
ként ismerünk, pontosabban elsőként, mert szabadfalvak egész sorát ekkortájt 
süllyesztették örökös jobbágyságba, a költözési jog megvonásával. A második mű-
tétet 1700 körül kezdte Nagy Péter, aki „hadat üzent hazája nemzetiségének", 
miközben Nyugaton „a modern nemzetiségek oly eredetiséggel és erővel külön-
böztették és határozták meg magukat". Oroszországot azonban „idegen intriku-
sok rémisztő serege árasztotta el". A harmadik műtét „visszatérés az antik rab-
szolgasághoz". Amikor pedig ezt kifejtette Michelet, akkor önmagával is némi 
ellentmondásba keveredett Még a földközösség kommunizmusát is eltörlik, a föl-
deket felosztják, akinek aztán már nem jut, ha túl nagy a család, mehet máshova 
pénzt keresni, mehet az állami manufaktúrákba, gyárakba, amelyek mindegyike 
egy-egy börtön. Könyörtelenek a német gazdatisztek, akár a német eredetű cárok. 
Ezek megakadályozzák „a nyugati eszme befogadását, amely új alapot adhatna e 
népnek". Bár sajátos világot tár t fel Michelet Oroszországban, mégis végül azt a 
jezsuitizmus válfajaként jelenítette meg. így tudta Rómát és Szentpétervárt egy-
szerre diszkreditálni, egyiket a másikkal, újfent arra a következtetésre jutva, hogy 
Oroszországot csak Lengyelország mentheti meg.92 

De „mit tehet Lengyelország a forradalom előtt"? - hangzik Michelet kér-
dése. És az olvasóban rögtön felötlik, miért éppen Lengyelország, amikor az is 
katolikus. Csakhogy — hangsúlyozza Michelet — Lengyelország már a nyugati 
világhoz tartozik. „A Törvény világának ott van a határa, ahol a középkorban 
volt: a Visztulánál és a Dunánál." Oroszország „a kolera, a bomlás, a halál". A 
ravasz propaganda, mely a minap kereszténységnek nevezte magát, „holnap azt 
mondja nekünk: »Én vagyok a szocializmus«." A szerbek és bolgárok körében 
felszabadítást ígérő verseket terjeszt. Otthon pedig a zsidóüldözéssel próbálja meg-
nyerni a parasztot. Lengyelországban azt hirdetik, hogy a nemes nem tesz ér tük 
semmit, ha pedig tenni próbál, akkor üldözik. Ilyen viszonyok között, amíg eljön-
nek „a szabadság napjai", Michelet csak egyetlen tanácsot ad a lengyel nemesek-
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nek: ne alkalmazzanak közvetítőket: gazdatiszteket, felügyelőket, hanem ők 
maguk foglalkozzanak gazdaságukkal. „Ez a nép többet kér önöktől a szabadság-
nál, többet a tulajdonnál, melyet már olyannyira kiérdemelt, többet a társadalmi 
egyenlőségnél - főleg barátságot kér." Miért ne szeretnék honfitársaikat azok, 
akik eddig hóhérjaikat szerették? - kérdi Michelet, aki a régi Lengyelország idilljét 
elevenítette fel: „A parasztnak minden oka megvan, hogy szeresse az Önök régi 
Lengyel Köztársaságát, mely oly csekély adót kért, a maihoz viszonyítva", és fegy-
veres védelmet biztosított, Franciaország zászlai alatt pedig együtt harcoltak, a 
nép is nemessé emelkedve, lovagként. Menjenek, világosítsák fel a népet, beszél-
jenek neki a múlt hőseiről. De vigyázzanak a katolicizmusra: ez tet te tönkre Ír-
országot és Spanyolországot és Lengyelországot. „A katolicizmust a lengyel nem-
zetiség lényeges vonásává téve, eltávolítják Önöktől fiatal dunai testvéreiket, a 
szlávokat, a görög egyház fiait, akik, ha Lengyelország idegennek nyilvánítja őket 
a vallási különbség miatt, Oroszországnak engedelmeskednek." Az emberiség le-
gyen az oltárokra helyezett Isten - javasolta Michelet, mert „a világ vallása [...] 
mindenki üdvössége mindenki által, az emberiség testvéries segítsége az emberi-
ség által. [...] nincs egyéni inkarnáció; Isten mindenkiben jelen van, mindenki 
Messiás". Ugyanakkor: „Az ellenség nem nagy dolog a közelgő küzdelemben. A 
félelmetes ellenség bennünk van, bennünk van a rossz, mitől félni kell! " E harcban 
az első áldozatot Lengyelország hozza, „mint mindig". És miután a lengyel nőket 
is további odaadásra, kitartásra szólította Michelet, a korabeli forradalmi várako-
zásoknak megfelelő nagy szabadságharcra szólított: „Újra önökön a sor." Hadd 
legyen Lengyelország Franciaország „társa és testvére. És ha megelőzi egy lépés-
sel, nem féltékenykedik. Azt mondja neki: »A te dicsőséged az enyém... Menjünk 
együtt az áldozatra, és magunkkal ragadjuk a világot. Hadd kövesse ez bennünk 
az emberi testvériség előőrseit!«"93 

így ért véget a lengyel legenda, felvetve azt a kérdést is, vajon összhangba 
tudta hozni Michelet a francia nép kultuszát a lengyellel? Vagy csak eszköz volt 
számára a lengyel példa? Michelet kelet-európai diskurzusának elemzője szerint 
a Mester „magához ragadta Lengyelországot, miközben eltaszította", lengyel 
hősét — mivel ennek hősies önfeláldozása végül is sikertelen maradt — sem min-
den „sunyi megvetés" nélkül állította elénk. így Michelet lengyel legendája az 
példázza: „A francia gondolkodás gyarmati és az is marad, anélkül hogy ennek 
tudatában lenne."9 4 Ez az értékítélet annyira az elmúlt évtizedek tapasztalatai-
nak a birtokában fogant, hogy az 1920-as évekből visszatekintő lengyel elemzőt 
éppenúgy meglepte volna, mint aki az 1970-es évekből néz vissza, mert mindket-
ten annyira eszményinek tartották Michelet lengyelbarát érzéseit.95 Ezzel szem-
ben vagy inkább emellett kétségtelen, hogy Michelet a francia forgatókönyv sze-
rint lát tat ta a lengyel történelmet. Láttuk, eszmény és valóság feszültsége meny-
nyire meghatározó mozzanat a múlt megelevenítésében. Ennek megfelelően saját 
hőseit sem kímélte. A leginkább talán dantonista volt, de Danton emberi gyön-
geségeit sem kívánta leplezni. Sőt, egyenesen elmarasztalta, mer t mikor másod-
szor megnősült, engedett fiatal feleségének: meggyónt és egyházi esküvőt kötött. 
Ugyanakkor Michelet így vetítette Dantonra saját elégedetlenségét, amiatt hogy 
felesége őt is az egyház iránti gesztusra kényszerítette: fia megkeresztelésére.96 
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Danton bukásának pedig egyik oka éppen az lett, hogy engedett a vágynak. De a 
győztes Robespierre is saját gyengeségének lett az áldozata. Szóban pedig — 1853 
júniusában Ollivier-nek — sokkal egyértelműbben fejtette ki Michelet, hogy hőse 
„azért veszett el, mert kímélte a papokat, nem támadta meg a magántulajdont, 
és elnyomta a szocializmust. Nem tudott terrort csinálni, mert az benne magában 
volt".9 7 

Ugyanakkor Michelet-ben is dolgozott a félelem. Nemcsak a társadalmi pol-
gárháború iszonyata. Hanem a félelem attól, hogy az ő eszményi és lehetséges 
Lengyelországa esetleg nem felel meg a valóságos Lengyelországnak. Meseszövése 
ennek megfelelően alakult. Nem tért ki például az 1830-i lengyel nemzeti felke-
lésre. És talán nemcsak azért, mert nem tapasztalt benne népi lendületet.9 8 In-
kább az játszhatott közre, hogy érezhette, ha elmélyül a fejleményekben, túl sok 
lett volna a számára negatív mozzanat. Zavaró lehetett volna a különböző erők 
belső harca. De leginkább az a „bizarr dolog", hogy míg párizsi „júliusi forradal-
munk főleg a papok és a király bigottsága ellen irányult, utánzóiban: Belgiumban 
és Lengyelországban a papok forradalma volt".99 A legfontosabb mozzanat, a-
melyről Michelet hallgatott, az éppen a lengyel felkelést közvetlenül kiváltó fej-
lemény volt, az hogy Varsó arra a hírre lázadt fel, hogy a cár csapatai Párizs ellen 
indulnak.1 0 0 Talán még zavarta az, hogy Franciaország ezt a gesztust már nem 
tudta és nem is tudhat ta viszonozni? 1848-ban is beérte néhány szóvirággal; a 
népek felszabadítását nagy hangoskodással és körültekintő diplomáciával meghir-
dető Lamartine, híres kiáltványában nem is említette Lengyelországot,101 és ál-
lítólag még azt a megjegyzést is megeresztette, hogy minek szabadítani fel Len-
gyelországot, ez már csak egy sír meghódítása lenne. Igaz, Franciaország azért 
te t t is valamit: otthont adott a lengyel emigrációnak, amely egész Délkelet-Euró-
pára kiterjedő ügynökhálózatot épített ki.102 A Hotel Lambert — a lengyel emig-
ráció székháza — olyan pánszláv politikát próbált kialakítani, amelynek jegyében 
a pánszlávizmus fegyverét kicsavarhatja az orosz kormányzat kezéből, maga áll 
a pánszláv törekvések élére és a szláv világot a nyugati politika szövetségesévé 
teszi a cári autokrácia ellenében. Némi túlzással azt lehet mondani, hogy 1848-ban 
a lengyel emigráció feje, Adam Czartoryski valamiféle második, nem hivatalos 
francia külügyminiszter lett. Hiszen ügynökei többhelyt a francia konzulátusok 
támogatását élvezve működtek, sőt még francia külügyminiszteri támogatólevéllel 
is próbáltak beleszólni a politikába, például Magyarországon.103 Tudott-e egyál-
talán erről valamit Michelet? Vagy nem is érdekelte, mivel barátja: Adam Micki-
ewicz nem ápolt jó kapcsolatokat Czartoryskivel. Ugyanakkor a lengyel pánszláv 
törekvéseket, ha óvatosan is, de támogatta, amennyiben fontosnak tar tot ta a szláv 
népek szolidaritását. Igaz, ezt nem láttatta és láthatta olyan történelemalakító 
erőnek, mint a pánszláv ideológia. Ez ellentmondott annak, hogy abban, amit a 
kortársak és ő fajnak neveztek, nem látott előrevivő erőt, a fajt — mint láttuk — 
a civilizáció hiányára utaló mozzanatnak tartotta, a modern nemzetiségeket civi-
lizációs és asszimilációs folyamatok eredményének tartva. A demokrácia ügyét 
nem állította dogmatikusan a nacionalizmus ellenébe. De félreérthetetlenül érzé-
keltette, hogy a nemzetiség emancipációját csak a nyugati szabadság és társadalmi 
eszmények kivitelezésével látja megvalósíthatónak. Lengyelországot másképpen 
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idealizálta; nem a szláv újjászületés választott országaként, hanem a nyugati és 
egyetemes szabadságeszme előőrseként és terjesztőjeként magasztalta. 

A lengyel legendának, ha van polemikus éle, az éppen a jó barát: Mickiewicz 
ellen irányult. Régóta folyó rejtett párbeszédük és vitájuk utolsó állomása ez a 
mű. Michelet, ha nem is mélyült el Mickiewicz műveiben, a lengyel költő Collège 
de France-on tartott 1842^44-i előadásaira figyelt, és amikor ezek 1849-ben nyom-
tatásban is megjelentek, alaposan tanulmányozta. Míg 1845-ben már megírta neki, 
hogy bár együtt ünneplik őket, külön utakon járnak.1 0 4 Nyilvánosan és magán 
körben csak magasztalta Mickiewiczet. 1847. március 4-én például azt fejtegette 
hallgatóinak, hogy ő maga Voltaire és a racionalizmus, a lengyel költő „a nagy 
misztikus, keleti és legendás értelemben", míg Quinet e kettő megbékítője. Három 
év múlva pedig — akarva, nem akarva: korántsem irónia nélkül —- Ollivier-nek 
„a nagy misztikus" józanságát dicsérte: „Nagy ember, józan esze meghaladja gé-
niuszát ."1 0 5 Ugyanakkor, ha barátja eszméit tolmácsolta, átmagyarázta azokat. 
1847-ben például azt fejtegette hallgatóinak, hogy Mickiewicznek egyetlen nagy 
legendája van: Franciaország. Márpedig a lengyel barát éppen az ellen emelte 
szavát, hogy a szlávokat mindenki europaizálni akarja, angollá, franciává, németté 
tenni, kiforgatva eredeti jellemükből. Egyetlen hatást fogadott el: a zsidót. Úgy 
vélte, a zsidó messiásvárás hatott a lengyel messianizmusra,106 pontosabban To-
wianski általa is felkarolt messianizmusára, mely szerint Lengyelország a világ 
megfeszített Messiása, a nemzetek Krisztusa. De e megváltó eljövetele mellett 
hirdette még egy másikét is: „a bosszúálló és jutalmazó Krisztus"-ét, aki „az 
utolsó ítélet, az apokalipszis, Michelangelo Krisztusa".1 0 7 Napóleon lehetett volna 
ez, ha hű maradt volna küldetéséhez. Mégis az ő szelleméből meríthet az új meg-
váltó, „a végzet embere". Ez természetesen csak lengyel lehet, hiszen „a szláv 
lélek Napóleon szellemével érintkezik".1 0 8 Csak ezt a megváltót követve „ismer-
heti fel és imádhatja a francia szellem Jézus Krisztust".1 0 9 Michelet természetesen 
nem fogadhatta el a lengyel messianizmust és a nagy emberek hőskultuszát. De 
ösztönzést nyert barátja messianizmusából és megpróbálta azt saját francia mes-
sianizmusába beépíteni. 

Egyszerre közös és ellentétes mozzanat a két barát művében: a francia és 
a lengyel partikularizmust univerzalizmussá változtatni akaró igyekezet. Ezért 
jellemzi „megkapó szimmetria" megnyilatkozásaikat.110 A hétköznapi politikában 
azonban csak szembekerülhettek, amikor Mickiewicz Napóleon-kultuszának je-
gyében Napóleon Lajos szolgálatába állt, és lapját a Tribune des peuple-1 is - a 
kor népszerű orosz emigránsa: A. I. Herzen kifejezésével „a tisztátalan ügy" szol-
gálatába állította.111 Ezért is jegyezhette fel magának legendaírás közepette Mi-
chelet: „A mi egyetlen ellenfelünk, kedves ellenfelünk, nekünk filozófusoknak: 
Mickiewicz, aki kevésbé ellentétes, mint inkább megfelelőnk és szimmetrikus. Az 
eljárás közötti különbség megfelel a népeink, civilizációnk közötti különbség-
nek." 1 1 2 Michelet hű maradt a történelemformáló nép eszméjéhez, viszont ha 
írásban nem is hirdette, írásán érződik: csalódott a francia népben. Gyermeke 
halálát — lát tuk — a rossz dajkának tulajdonította, és ez plebejusellenessé 
tet te .1 1 3 Csalódott a tömegekben, ha nem is a nép eszményében és a tömegek 
ösztönös jó minőségében. Hiszen a forradalomban a tömegek fellépése kétszer is, 
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májusban és júniusban keserű következményekkel járt, nem is beszélve arról, 
amikor Napóleon Lajost éltették, köztársasági elnökké választották, majd népsza-
vazással elfogadták az örökös elnökséget életbe léptető decemberi államcsínyt, egy 
év múlva pedig a császárság kikiáltását. És ha a francia népben és tömegekben 
csalódott, miért ne csalódhatott volna másokban. Ha a francia mércét alkalmazta, 
akkor óhatatlanul Franciaország maradt a romantikus nemzeti hierarchia csú-
csán, miközben ez a hierarchia mintha időnként fel-felborult volna. 

A napóleoni államcsíny és a császárság kikiáltása között, 1852. március 7-én, 
amikor meglátogatta George Sand-t, valamiféle színvallásra kényszerült, elmond-
va azt, ami már korábban érlelődhetett benne, már a forradalom alatt. Az írónő 
ugyanis nem tagadta, úgy érzi nincs sok különbség a győztesek és legyőzöttek 
között, mert mindkettő „a cél szentesíti az eszközt" elvét vallja. 

„ - És az igazság Asszonyom? Ez semmi a két tábor között?" - fakadt ki 
Michelet, aki így érvelt: 

„A kérdést az Igazság és a Jog biztos terére helyeztem. Nem, a cél nem 
szentesíti az eszközt. Semminek sincs joga, csak a jognak. Egyedül a jog alkal-
mazhatja törvényesen az erő eszközeit, a jog szigorát. 

És miért csak nekünk van jogunk, egyedül és másoknak nincs, nekünk — 
mondtam — a gondolkodó Franciaországnak? Mert mi vagyunk egyedül a senso-
riurn, a világ aktív agya. 

Egyedül két nemzet alkot: Németország Németországnak, és Franciaország 
a világnak. Szentpétervár és New York várnak, Asszonyom, bárcsak adnák ki az 
Ön színdarabját, és bárcsak lefordítanák, hogy játszani lehessen. A világ kéregető, 
ki az alamizsnát Franciaországtól várja. Mi gondolkozunk, és mi a gondolkozá-
sunkból nyújtunk élelmet. Valamennyi nemzet a mi bankettünkből aláhullott mor-
zsákat gyűjtögeti. Van-e más Franciaország a gondolkodó Franciaországon kívül? 
Sajnos! igen. Van egy nagy barbár Franciaország, amelyet egyetlen tanítója, a pap 
tar t a barbárságban. Mi hirtelen vezettük ezt be a politikába. Véget kellett vetni 
ennek a két Franciaország közötti kegyetlen elkülönülésnek. Saját rovásunkra 
csináljuk ezt. íme miért vagyunk a világ számára nevetség tárgya, íme miért 
mutogatnak ujjal a nemzetek Franciaországra, és miért köpnek rá. De a pillanat-
nyi nyomor nem változtathatja meg az örök jogot. Melyik jogot? A gondolkodó 
Franciaországét, amely bevezetésként szolgál és a barbár Franciaországét és a 
többi nemzetekét."1 1 4 Hogy ez milyen megrázkódtatás lehetett, elképzelhetjük, 
ha felidézzük, amit alig négy éve vetett papírra: „Egy nép! egy haza! egy Francia-
ország!... Ne legyünk soha két nemzet, könyörgöm",115 miközben — mint lát tuk 
— büszkén vallotta magát barbárnak. 

A legendák ezt a tragikomikus helyzetet jelenítették meg. Miközben a már 
mércéként is adott — már említett — francia forgatókönyv szerint peregtek a 
legendában az események kiábrándultság és eksztázis, önsajnálat, talán öngyűlö-
let és önimádat határozták meg a másikról való kép kialakítását, valamint a másik 
túldimenzionálását és lebecsülését. A kelet-európai másság pedig — mint a mi-
chelet-i diskurzus említett elemzésében olvashatjuk — alapvetően a francia iden-
t i tás kimunkálásához kellett .1 1 6 Lengyelország azonban „északi Franciaor-
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szág",1 1 7 mostohább viszonyok között. Az idegen és ellenséges másság megteste-
sítője: Oroszország. 

c. Az orosz legenda és Alekszandr Herzen 

A lengyel legenda az orosz legenda bevezetőjeként is készült, de ez utóbbi 
már csak a lengyel parafrázisa lehetett. Az alapgondolatot nem is tudta mélyíteni, 
csak narratív elemekkel ékesíteni. A francia forgatókönyv természetesen csak itt-
ott érvényesült. Például, amikor az orosz tiszteket felszólította Michelet: „Térjetek 
meg a természethez!" Fordítsák figyelmüket „a déli sivatag" felé, népesítsék be 
a Fekete-tenger mellékét, a „krími paradicsom"-ot. Támogassák Lengyelországot, 
mely „megbékíti Önöket Istennel és Európával".1 1 8 

Nehéz eldönteni, hogy a cár iránti patologikus gyűlölete Michelet éleslátá-
sának megnyilvánulása vagy éppen azt homályosította el. Hiszen —tudjuk —po-
litikailag egyetlen célpont kijelölésével lehet mozgósítani, és ezt Michelet nyilván 
tudta vagy ösztönösen érezte. Ugyanakkor — szintén tudjuk — ez az egycélűság 
mániákus stílusgyakorlattá teheti az írást. Michelet érezte ezt. Ezért egyéni élet-
sorsokat is bemutatott . És nemcsak az értelmiségiek, hősök, arisztokraták élete 
érdekelte. Elsőként szólt a francia írók között „az orosz lélek titká"-ról.119 És 
ebbe a titokba, akár a majdani nagy orosz írók egy kisember hányattatásainak 
bemutatásával vezetett be. Hőse Kátya, aki négyéves korában társaival játszott a 
tó partján, amikor a kormányzó felesége egyszerűen mint valami macskát felszed-
te a hintójába, hazavitte, hogy lányának Já tékszere" legyen. A kis cselédet, akit 
úgy kínozgattak, mint gonosz gyerekek az állatokat, aztán hosszú évek múltán 
Párizsba vitték, és mikor megunták, kitették az utcára. Szerencséjére jótevőre 
akadt, szobalány lett egy jómódú családnál. A történet csattanója: Kátya egyszer 
véletlenül — időközben elszegényedett — hajdani orosz úrnőjével találkozott, és 
minden megtakarított pénzét neki adta. Michelet, aki maga is látta Kátyát, a 
következő következtetéseket vonta le: „Oroszország kínszenvedés"; Oroszország 
„szívszaggatás", az eredmény: „megtört szív"; az állam távoli álom az orosz ember 
számára, akinek csak a közösség létezik; a vallási érzés külsődleges; a tulajdon 
nem érdekli, ha tulajdonos lesz, rögtön visszatér a kommunizmushoz, „az egyetlen 
orosz eszme és érzelem a család".1 2 0 

Michelet önmagát ismételte, amikor azt fejtette ki, hogy kínszenvedés a had-
sereg is, benne mindenki elítélt: a tiszt és a közlegény egyaránt. Kínszenvedés 
Szibéria, amely szerinte a Visztulánál kezdődik, és „a legnagyobb veszély, hogy 
az ember halála előtt meghal".1 2 1 Ugyanakkor hősökre is talált Michelet: a de-
kabristákra. Úgy írt róluk, hogy azt a benyomást kelthette, ezek már-már meg-
váltják Oroszországot. De mégsem, mert az ő történetük is csak a birodalom bor-
zalmas Janus arcúságát példázza: Nyugat felé lágyan tekint, Kelet felé fordul 
viszont az igazi arc, a mongol barbárságé.122 Lengyelország kivégzése és a cár 
borzalmas pápai világhatalmi törekvései miatt nem nyerhet feloldozást. Hiába 
ment a cár 1846-ban Rómába, hiába hallgatott a pápa a lengyel és orosz mártí-
rokról. „Franciaország nem fog hallgatni. Beszélni fog a maga helyén. Az Űj Egy-
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ház őreként a bejáratnál megállítja ezt a pokoli Messiást, aki Isten nevében ér-
kezik."1 2 3 

Jules Michelet kelet-európai legendái nem válthattak ki olyan hatást, mint 
szerzőjük várt. Ha Custine sziporkázóan szellemes és gyilkosan szatirikus orosz-
országi útibeszámolójára gondolunk, és ebben látjuk a mércét, akkor Michelet 
írása aligha felelhetett meg a szalónigényeknek. A csevegéshez szokott olvasó nem 
szereti, ha hallgatóvá teszik. A manierista stílus is csak zavarhatja, és aligha 
értékeli, ha az ismétlődő gondolatok áradatában, egy-egy — mai szöveggondozója 
által értékelt — alexandrinusra lel.124 Népkönyvnek pedig épp ily kevéssé lehetett 
alkalmas. 

A siker el is maradt. Az orosz legendát, bár önálló kiadványként nem jelent 
meg, mégis lefordították angolra, és még 1851-ben kiadták Londonban.1 2 5 Nem 
tudjuk, milyen visszhangot váltott ki. Valószínű nem reagáltak rá. Az orosz kor-
mányzat sem adatott rá választ, mint hajdan Custine könyvére. A lengyel legen-
dára viszont még mielőtt egészében megjelent volna a sajtóban, A. I. Herzen, az 
egyre ismertebb orosz emigráns válaszolt, még 1851-ben, Nizzában kiadott nyílt 
levelében. E brosúra címe: „Az orosz nép és a szocializmus."126 

Herzen bizalommal fordulhatott Michelet-hez, hiszen mégis ez volt az első 
francia közíró, aki a Szibériába deportált oroszok és lengyelek sorsközösségére 
felhívta a figyelmet.127 Dicséret és vád szőtte át Herzen érvelését. „Ön oly köz-
megbecsülésnek örvend, nemes tolla alá toluló szavait oly bizalommal fogadja az 
európai demokrácia, hogy nem hagyhatom válasz nélkül, abban az ügyben, amely 
legmélyebb meggyőződésemet érinti, az orosz nép Ön által adott jellemzését." 
Először is kérdés formájában vádolta részrehajlással Michelet-t, mintha nem dön-
tötte volna el: „A hivatalos Oroszországról akar-e Ön beszélni, a kirakat-biroda-
lomról, a bizánci-német kormányzatról?" Csakhogy — hangsúlyozza Herzen — 
Michelet az orosz népről szólt. „A szegény orosz népnek nincs senkije, ki szavát 
emelné érdekében, kérdezem hát Uram, nem lenne gyávaság, ha ilyen helyzetben 
hallgatnánk?" Márpedig: „Mi jelen vagyunk, mi, akik egyedül abból a célból hagy-
tuk el Oroszországot, hogy Európában hallassuk a szabad orosz igét. A szó szá-
munkra kötelesség, amikor egy nagy és jogos tekintélyű ember azt mondja ne-
künk, hogy »állítja, esküszik, be fogja bizonyítani, Oroszország nem létezik, az 
oroszok nem emberek, hiányzik belőlük az erkölcsi érzék«." Es mindezt akkor, 
amikor „Oroszország számára a nagy kérdés: to be or not to be nemsokára eldön-
tetik". Oroszország pedig hatalmas: ő a protektora a Török Birodalomnak, Né-
metországnak és francia rendnek is - Herzen szerint. Ugyanakkor: „Európára 
borzalmas kataklizma vár. A középkor világa véget ér, a feudális világ elhal. A 
politikai és vallásos forradalmak saját tehetetlenségük terhe alatt kifulladnak, 
nagy dolgokat vittek végbe, de nem feleltek meg feladatuknak; az oltárt és a 
t rónust megfosztották presztízsüktől, anélkül hogy megvalósították volna a sza-
badságot; vágyakat gyújtottak a szívekben, anélkül hogy kielégítésükre bármi esz-
közt nyújtottak volna. Parlamentarizmus, protestantizmus, mindez csak haloga-
tás, ideiglenes üdv, gátemelés, ami csak néhány pillanatra tartoztatja fel a halált 
és a születést. Ennek az időnek vége. 1848 óta látható, hogy a római jog remi-
neszcenciái, gyatra törvényesség, sovány deista filozófia, meddő vallásos raciona-
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lizmus sem tudják elnapolni a társadalmi végzet beteljesedését." És hogy a kép 
még sötétebb legyen: „Egyetlen erkölcsi erő uralkodik, diktál és parancsol: a fé-
lelem, ennyi elég." A szabadság világa Herzen szerint: „a szabad és büszke" Ang-
lia, Svájc és Piémont. Oroszország közben előretör: „Borzalmas vámpír, amely 
úgy tűnik csak azért létezik, hogy kilesse a népek és királyok hibáit. Tegnap 
láthattuk, majdnem eltiporta Ausztriát, miközben Magyarország ellen segítette 
meg, holnap láthatjuk, Brandenburgot orosz tartománnyá minősíti, hogy megtá-
mogassa a berlini királyt," Ugyanakkor Oroszországot nem ismerik. „Egyesek a 
cár mindenhatóságáról beszélnek, a kormányzati nemtörődömségről, az alattvalók 
szervilizmusáról; mások azt mondják, hogy a pétervári imperializmus egyáltalán 
nem nemzeti jellegű, az uralkodó és a nemesség kettős igája alatt görnyedő nép 
elszenvedi, de nem fogadja el az elnyomást, nem semmisült meg, csak szerencsét-
len. És mégis ugyanez a népesség az őt elnyomó kolosszus kötőereje. Mások azt 
hangoztatják, hogy az orosz nép részegek és helóták sokasága, és megint mások 
Oroszországban intelligens és tehetséges fajt látnak. Van számomra valami tra-
gikus ebben a szenilis szórakozásban, amelyben az óvilág minden ősellenségét 
érintő fogalmat összekavar." Herzen szerint Róma örökkévalóságát is a keresz-
ténység forradalmának hajnalán, a barbárok diadala előtt proklamálták. 

Miben rejlik ilyen helyzetben Michelet nagysága és gyarlósága? A követke-
zőkben: 

„Uram, öné az érdem, hogy először szólt Franciaországban a népi Oroszor-
szágról; Ön tette először kezét a szívre, az élet forrására; az Ön hatalmas géniu-
szának nyomására már majdnem napfényre került az igazság, amikor hirtelen, 
dühös mozdulattal visszavonta e testvéri kezet, és a forrás rögtön zavaros lett. 

Mély fájdalommal olvastam indulatos szavait. Szomorúan, nehéz szívvel, ám 
— megvallom — hiába kerestem a történészt, a filozófust és mindenekfölött az 
embert, aki szeret, és akit mind ismerünk. Sietek azonnal kimondani; tökéletesen 
értékelem az Ön felháborodásának okát: a szerencsétlen Lengyelország iránti ro-
konszenv beszélt Önből. Mi is ismerjük, Uram, a lengyel testvéreink iránti ro-
konszenvet, és ez nálunk nemcsak együttérzés, hanem lelkiismeretfurdalás, szé-
gyen." De — hangsúlyozza Herzen — nem lehet feláldozni egy szintén szeren-
csétlen népet. „Szép dolog megbocsátani ellenségeinknek, de emberibb dolog őket 
megérteni, mert megérteni: felmenteni, rehabilitálni, kiengesztelődni." Herzen 
szerint az 1830-i lengyel „forradalom" alatt az orosz nép nem gyűlölte a cár elleni 
lázadókat. Az orosz fiatalság pedig lelkesedett a felkelőkért. 

Az orosz közíró számára Mickiewicz a nagy jó példa. Az ő filológiai és tör-
téneti munkái „más irányt adtak az eszméknek". Herzen is őreá épített. Az ő 
szláv szolidaritásának orosz parafrázisával kísérletezett. Az orosz közíró eszméi 
az ún. demokratikus pánszlávizmus felé mutattak, bár gondosan kerülte ezt a 
kifejezést, miközben a szláv népek föderációjáról és szolidaritásáról igenlően ér-
tekezett. Ennek hőseként M. Bakunyint mutat ta be, akit Michelet is sokra tartott. 
Herzen természetesen úgy vélte Oroszország nélkül nincs jövője a szláv világnak: 
„magába olvasztaná a germán elem, osztrákká válna, nem lenne ő maga". 

Herzen nem fogadta el Michelet-nek azt a nézetét, hogy „egész Európa egy 
személy, minden nemzet annak egy nélkülözhetetlen szerve". Ezzel szemben a 
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létezőt fogadta el: „Úgy tűnik nekem, hogy mindegyik germán-latin nemzet azért 
szükséges része az európai világnak, mert létezik, és nehéz lenne bizonyítani, 
hogy bármelyikük azért létezik, mert szükséges. Már Arisztotelész megkülönböz-
tet te az előzetesen létező szükségszerűséget az utána létezőtől. A természet elfo-
gadja a kész tények fatalitását, de a megvalósítható tények lehetősége változó és 
állandó mozgásban van. A szláv világ csak ezen az alapon követelheti egységét, 
annál is inkább, hogy egyetlen fajból áll." 

Nem valamiféle hatalmas birodalomra gondolt Herzen. „A centralizáció nem 
fér össze a szláv szellemmel; a federáció viszont természetéből fakad. A szláv világ 
igazi történeti léte akkor kezdődik, ha szabad és önálló népek társulásaként cso-
portosul és kötődik össze. Múltja csak a készülődés, növekvés és megtisztulás 
szempontjából értékelhető. A történeti államformák sohasem feleltek meg a szlá-
vok nemzeti eszményének, amely bizonytalan, ösztönös, ha tetszik, de éppen e-
záltal nyitott a jövőnek, egyedülálló vitalitással." Példa erre a történelem, amelyet 
„meglepő apátiával" fogadtak. Erővel kényszerítették a szlávokat a keresztény-
ségre, nyolc évszázados németes veretű civilizációjukat is a külföld kényszerítette 
rájuk. „Ami a nemzeti szellem gazdagságát illeti, elég ha Lengyelországra tekin-
tünk, az egyetlen szláv népre, amely egyszerre tudott erős és szabad lenni. A szláv 
világ felszíne nekem heterogénnek tűnik. De fiziológiailag, etnográfiailag homogén 
nép pihen a lovagi, liberális és katolikus Lengyelország, valamint az alávetett és 
bizánci cári Oroszország felső rétege, a szerb vajda demokratikus uralma, az II-
liriára, Dalmáciára és a Bánságra nehezedő osztrák bürokrácia, az oszmán alatt-
valók pátriárkájának hatalma és a montenegrói vladika áldása alatt ." Idegen hó-
dító faj viszont nem vetett szlávokat szolgaságra. Csak függőségi viszonyba ke-
rültek. Ilyen volt a tatár uralom jellege is. 

Herzen pánszlávizmusa demokratikus jellegű. Nem akarja erővel egyesíteni 
a szláv népeket. Bízik azok közeledésében. A cári pánszlávizmust szerinte eltéve-
lyedettek hirdették, vagy olyanok, akiket megvásároltak. Az viszont, hogy morális 
érzék hiányával jellemezte Michelet az oroszokat, akik nem tudják, mi a jó és 
igaz, szíven ütötte Herzent. „Ezen szavaknak — fejtegette — nincs abszolút és 
mindenki számára kötelező értelme. Ami jó és igaz a régi Európában, az hamis 
és nem igaz a születő Európában. A népek, Uram, a természet termékei, a tör-
ténelem az állati fejlődésnek haladó folytonossága." Etikai kategóriákkal nem jel-
lemezhető, nincs „hazugság nép" - hangsúlyozta Herzen, aki — úgy látjuk — a 
korábban általa is vallott hegeli Világszellem előre vivő erejét a természet önmoz-
gásának spontaneitásával helyettesítette: 

„A természet nem teremt mást csak azt, ami az adott feltételek között meg-
valósítható, azt hajtja előre, ami létezik, szent agitációjával, alkotó nyugtalanság-
gal, az önmegvalósítás olthatatlan szomjával; mindennek, ami él állandó és közös 
a vágya. 

Egyes népeknek lehet a léte történelem előtti, a másoké történelmen kívüli, 
de valamennyien, ha egyszer belépnek a történelem egy és oszthatatlan folyamába, 
akkor az emberiséghez tartoznak, és az emberiség egész múltja hozzájuk is tar-
tozik. A nagy történelemben, azaz az emberiség aktív és haladó részében eltűnik 
az arcszög és az epidermisz arisztokráciája. Aki nem ember, nem lép be a törté-



1 0 4 4 MISKOLCZY AMBRUS 

nelembe, következésképpen nincs nyájnép és kizárólagosan választott nép. Nem 
lehet valaki olyan vak és háládatlan, hogy ne értse meg Franciaország hatalmas 
szerepét, amelyet Európa sorsában játszik, de engedje meg nekem Uram, hogy 
megvalljam, nem tudom elfogadni önnel, hogy Franciaország abszolút feltétele, 
sine qua по пул lenne a történelem menetének. 

A természet sohasem játszik meg csak egyetlen kártyát ." 
Herzen számára a legsúlyosabb vád az volt, hogy Michelet a kommunizmust 

és az erővel kivitelezett földfelosztást tar tot ta a cárizmus alapjának. Márpedig az 
orosz birodalom felülről és nem alulról építkezik - foglalható össze az ellenérv. 
„A kérdéses nemzet egyáltalán nem változatlan." A cári birodalom építménye 
állandóan változik. Amikor Michelet azt állítja, hogy az orosz állandóan lop, ha-
zudik, és ilyen a természete, akkor csak urait csapja be, mert — mint Hegel 
mondta — a csel irónia a nyers erő ellenében. Ugyanakkor Herzen egyetért abban, 
hogy az orosz paraszt irtózik a földtulajdontól, passzivitása kétségbeejtő, de ez a 
paraszt „sohasem hitt a földesúri jogokban, a bíráskodás igazságosságában, a köz-
igazgatás méltányosságában. Két évszázad óta nem más a léte, mint süket, negatív 
ellenállás a dolgok jelen rendjével szemben". Nem Miklós cárt tisztelik az orosz 
parasztok. A cár eszméje „absztrakt eszme, mítosz", a cár „Gondviselés, bosszút 
áll, igazságot szolgáltat a népi képzeletben". A cár után a papságnak lehetne még 
befolyása. „A magas klérus képviseli egyedül a kormányban a régi Oroszországot; 
a klérus sohasem vágta le a szakállát; és így a nép oldalán maradt. A nép bízik 
a szerzetes szavaiban." Csakhogy a papok nem foglalkoznak a néppel. „A pópa 
kapzsisága, részegeskedése, a rendőrséggel való szoros kapcsolatai miatt elvesz-
tette minden befolyását. I t t is a nép még az eszmét és nem az embert tiszteli." 
Herzen ugyanakkor mintha ellentmondana saját magának: „A cáron és a papsá-
gon kívül a társadalom és a közigazgatás minden eleme idegen a néptől, radikális 
ellensége. A paraszt a szó szoros értelmében törvényenkívüli, a bíróság egyáltalán 
nem pártfogolja". A paraszt régies nyelvet beszél, a bíró „majdnem érthetetlen 
modern bürokratikus" nyelven szól és ír, „nyelvtani hibákkal". 

A hivatalos világgal szemben Herzen fokozatosan vezet be a paraszti ellen-
világba, amelynek alapsejtje: a község. „Az orosz nép csak községi életet élt, jogait 
és kötelességeit csak a községgel és tagjaival szemben érti. A községen kívül nem 
ismer kötelességet és csak erőszakot lát." Őszintén hazudik a bírónak, mert: „A 
nép az intézményeket csak akkor becsüli, ha azokban a joggal és igazsággal kap-
csolatos saját fogalmait ismeri fel." A földfelosztással kapcsolatos nézeteltéréseket 
is hamar megoldják egymás között. Ha kézművesek társulnak, azok is egymás 
között intézik el ügyes-bajos dolgaikat. Paraszt — hangsúlyozza Herzen a belső 
szolidaritás példájaként — sohasem jelentett fel valakit, mert szektás, még ha 
ortodox, akkor sem teszi. „Az orosz paraszt erkölcse ösztönösen és természetesen 
kommunizmusából fakad, mélyen nemzeti, az a kevés, amit az Evangéliumból 
ismer, ebben erősíti meg, a kormányzat és a földesúr tényleges igazságtalansága 
még jobban köti szokásaihoz és községéhez." 

Herzen a faluközösség mellett te t t hitet: 
„A község mentette meg a nép emberét a mongol barbárságtól és a civilizátor 

cárizmustól, az európainak álcázott földesúrtól és a német bürokráciától; a községi 
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szervezet ellenállt, még ha a hatalom nagyokat is sújtott rá; szerencsére napjainkig 
megmaradt az európai szocializmus fejlődéséig. 

Oroszország számára ez gondviselésszerű tény." 
Az orosz autokrácia eljátszotta — hangsúlyozza Herzen — történeti hivatá-

sát. „Importálta az európai civilizációt", ezért szakított a néppel, most viszont 
magával az európai civilizációval. Most már „a cárizmusnak nincs más célja, mint 
a cárizmus". Viszont: „Az autokráciát az autokráciáért fenntartani, hosszútávon 
lehetetlen, túl abszurd és túl meddő." Innen az orosz diplomácia aktivitása és az 
aktív külpolitika. Sajnos semmi közös sincs a feudális monarchia, annak hangsú-
lyozott elve, múltja, társadalmi és vallási eszménye, valamint a pétervári napóleoni 
despotizmus között, amely nem mondhat magáénak csak szomorú történeti szük-
ségszerűséget, múlékony hasznosságot és egyetlen egy elvet sem." 

Herzen szerint a liberalizmus „egzotikus virág, mely nem él meg orosz föl-
dön". Ugyanakkor a nép mái- mozgolódik a nemesség ellen. „A mozgás, a haladás 
párt ja a parasztok emancipációját kéri, és elsőként hajlandó jogait feláldozni." A 
cár ingadozik „kívánja az emancipációt, ugyanakkor akadályozza azt". Mert: 
„Megértette, hogy a parasztok emancipációja a föld emancipációja, ez pedig tár-
sadalmi forradalomhoz vezetne és így szentesítené a paraszti kommunizmust ." 
Ez a jövő záloga: „Most értékelheti csak Uram, milyen boldogság Oroszországnak, 
hogy a földközösség nem bomlott fel, az egyéni tulajdon nem rombolta szét a 
kommunista birtoklást, milyen boldogság az orosz népnek, hogy minden politikai 
mozgalmon kívül maradt, kívül az európai civilizáción, mely óhatatlanul aláásta 
volna a községet, ma pedig ő maga a szocializmuson keresztül eljutott saját taga-
dásáig." Sem Európa, sem Oroszország nem talált megoldást egyén és állam an-
tinómiájára: „E kérdés jelenlétével kezdődik a mi egyenlőségünk." És itt fedi fel 
Herzen az egymásrautaltságot is: „Mi oroszok, akik á tmentünk az európai civi-
lizáción, csak eszközök vagyunk, emeltyűk, tolmácsok az orosz nép és a forradalmi 
Európa között. A jövő Oroszországának embere a muzsik, a megújult Franciaor-
szágé a munkás." Most az orosz parasztnak „az utolsó menedékhelye" a község, 
és Michelet ezt tagadja meg tőle - fakadt ki Herzen. „így Ön ezt a szegény népet 
nem a tudomány értékelésének szolgáltatja ki, hanem a többi nép megvetésének, 
amelyek bizalommal és szeretettel olvassák az Ön szép legendáit." 

Herzen érdekes módon nem hivatkozott Michelet „A nép" című müvére, 
bár ismerte és orosz liberális körökben is ismerték azt,1 2 8 ugyanakkor olyan ér-
tékeket mutatot t fel az orosz világból, amelyek illeszkedtek vitapartnere értékvi-
lágába. Hogy hasson rá, ezért is hangsúlyozta a család szerepét: „A család nagyon 
fejlett minden szláv népnél: talán ez eme faj konzervativizmusának magva, taga-
dásának határa. A közösen birtokló család a község prototípusa." A kiscsaládok 
is inkább együtt maradnak. A nőt, ha megözvegyül jobban tisztelik. A paraszt 
gyakran megöli földesurát, ha ez beleavatkozik családja életébe egy kis „erotikus 
kaland "-dal. 

Herzen demokratikus pánszlávizmusa — paraszti vagy inkább nemesi — 
szocializmussal párosult.129 De nemcsak ennek védelmében érvelt. Talán az érin-
tette a legközvetlenebbül, hogy Michelet milyen lekezelően írt az orosz irodalom-
ról, hiszen ha az orosz valóságot nem is, de ezt jobban ismerhette volna. Márpedig: 
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„A muzsik-szocializmus után semmi sem jellemzi jobban Oroszországot, semmi 
sem jelzi úgy előre jövőjét, mint irodalmi élete. A paraszt és az irodalom közé 
emelkedik a hivatalos Oroszország — mint Ön oly találóan mondta »hazugság-
Oroszország«, »kolera-Oroszország« — monstruma." Igaz, csak „maroknyi [...] 
elszigetelt harcos" áll ellen, de: „Oroszországban az emberi szó félelmetes követ-
kezményei növelik annak erejét. A szabad ember szavát rokonszenvvel és tiszte-
lettel fogadják, mert ahhoz, hogy valaki megszólaljon, mindenképpen kell lenni 
mondanivalónak." Puskin és Lermontov példájával nyomatékosította Herzen, 
hogy „szomorúság, szkepticizmus, irónia az orosz lant húrjai". A mai napig nem 
kevésbé igaz: „Az orosz regény patologikus anatómia, a minket emésztő rossz 
megállapítása, állandó és könyörtelen önvád." Nincs vigasz. „Itt nem is keresnek 
vigasztalást; csak a kétely, az átok szava hangzik fel. És mégis, ha Oroszország 
megmenekülhet, akkor helyzetünk mély érzése mentheti meg, és az hogy nem 
nagyon akarjuk mindezt a világ előtt elrejteni." 

Igaz, „az orosz nép nem olvas" - vallja meg Herzen, hozzátéve, hogy Volta-
ire-t sem a francia nép olvasta, hanem a nemesség és a harmadik rend egy része. 
„Oroszországban a harmadik rend felvilágosult részét a nemesség alkotja." Az 
orosz nemesség sajátos, Európában páratlan képződmény. Proletár része a népi 
elemmel olvad össze, míg „a felszabadult proletariátusból" a nemességbe emel-
kednek fel, akik tudnak. Az eredmény: „Az orosz ember, aki a nyomasztó kör-
nyezetbe kerül, bölcsessége és fatális logikája révén hirtelen felszabadul a vallás 
és atyái erkölcsei uralma alól. Az emancipált orosz Európa legszabadabb embere. 
Mi állíthatná meg? A múlt iránti tisztelet?... De vajon az új Oroszország története 
nem a nemzetiség és a hagyomány teljes megtagadásával kezdődött?" A nyugati 
múlt csak okulásként szolgálhat: 

„Az önök kételyeit elfogadjuk, de az önök hite nem hat meg. Számunkra 
önök túl vallásosak. Osztjuk az önök gyűlöletét; őseik örökségéhez való ragasz-
kodásukat nem ért jük meg; túl elnyomottak és túl szerencsétlenek vagyunk 
ahhoz, hogy megelégedjünk a félszabadsággal. Önöknek van mit kímélni, kétségek 
visszatartják önöket; nekünk viszont nincs mit kímélni, nincsenek kétségeink, 
csak nincs erőnk, egyelőre... 

Innen az az irónia és düh, amely kétségbe ejt, aláaknáz, előrehajt, néha 
Szibériába juttat , a kínszenvedésre, száműzetésbe, korai halálba. Reménytelenül 
szánjuk el magunkat, undorból, unalomból... Van valami esztelen a mi életünkben, 
de semmi banális, semmi tehetetlenség, semmi burzsoá. 

Ne vádoljon minket erkölcstelenséggel azért, mert nem tiszteljük azt, amit 
önök tisztelnek. Mióta vetik szemére a lelencnek, hogy nem tiszteli a szüleit? 
Szabadok vagyunk, mert mi vagyunk önmagunk kezdete. Ami hagyományos az 
bennünk van: ez a mi organizmusunk, ez mi a nemzetiségünk; lényünktől elvá-
laszthatatlanok, ez a vérünk, ösztönünk, nem kötelező tekintély. Függetlenek va-
gyunk, mert semmink sincs, szinte nincs semmi, amit szeretünk, minden emlé-
künkben ott van a keserűség és a sértés. A civilizációt, a tudományt kancsukával 
adták nekünk." 

Oroszország fölényét azonban éppen a kérlelhetetlenség adja - Herzen sze-
rint. Miklós cár és Napóleon között szerinte nincs különbség, csakhogy amíg a 
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franciák istenítik a zsarnokot, az orosz „szabad emberek" nem teszik ezt. „Mi 
engedelmeskedünk a nyers erőnek, rabszolgák vagyunk, mert nincs eszközünk a 
felszabadulásra, mégis az ellenkező táborból semmit sem fogadunk el. Oroszország 
sohasem lesz protestáns. Oroszország sohasem lesz juste-milieu. Oroszország nem 
csinál forradalmat csak azzal az egyedüli céllal, hogy megszabaduljon Miklós cár-
tól, és hogy győzelme ára ne legyen más, mint cár-képviselők, cár-bíróságok, cár-
rendőrség, cár-törvények." 

Herzen úgy akarta Oroszország és Európa viszonyát meghatározni, hogy 
mégse távolítsa el őket egymástól, a különbségek felmutatásával ne emeljen kö-
zéjük válaszfalat. Európa egységét nem vonta kétségbe, sőt az egymásrautaltság 
felmutatásával próbálta ellensúlyozni az egyoldalú oroszellenességet. 1848 előtt 
— hangsúlyozta — Oroszországnak „önmaga nevelésével kellett foglalkoznia". A 
cár ezt észrevette, az egyetemekre sújtott: „Oroszországot el akarta szigetelni 
Európától, meg akarta ölni a civilizációt." A küzdelem nem dőlt el: „Oroszország 
jövője nemcsak önmagától függ, egész Európáéhoz kapcsolódik. Ki tudná előre 
megmondani a szláv világ sorsát, ha a reakció és az abszolutizmus legyőzik az 
európai Forradalmat? 

Talán elpusztul a szláv világ, ki tudja? 
De akkor Európa is elpusztul... 
Es a történelem Amerikában folytatódik..." 
Herzen brosúrája nem juthatot t el a francia olvasókhoz. A szerző 1855-ben 

úgy nyilatkozott, hogy a francia kormányzat nemcsak betiltotta, hanem a marse-
ille-i vámnál „ellopta", azaz lefoglalta a Franciaországba szánt példányokat. (És 
vadásztak is e brosúrára, Carl Vogt genfi emigráns el is panaszolta Herzennek, 
hogy Nizzából jött könyvküldeményét emiatt alaposan feltúrták és megkárosítot-
ták. 130 Oroszországba el sem juthatott - panaszolta Herzen.)1 3 1 Nem is ismerünk 
egyetlen példányt sem az első kiadásból.132 Néhány példány azonban eljutott 
Franciaországba. Michelet-nek is volt. A lap, amely a lengyel legendát közölte, 
Herzen írásából is közzétett néhány részletet „Az orosz nép" címmel. 1853-ban 
Londonban a lengyel legendát újra kiadták angolul, de az angol fordító, W Linton 
csak azért tette, hogy alkalmat adjon Herzen válaszának a megjelentetésére, amire 
csak 1855-ben kerített sort.133 1853. augusztus 20-án az orosz szerző is kérte 
angol barátját, hogy a lengyel mellett az orosz legendát is fordítsák le, és azokkal 
együtt közöljék az ő vitairatát is.134 Annál is inkább kérhette ezt, mer t amikor 
megírta brosúráját, akkor azt egyik legjobb művének tekintette,1 3 5 és aztán büsz-
ke volt arra is, hogy „az európai és észak-amerikai radikális sajtó élénk együttér-
zéssel fogadta".1 3 6 

Különös azonban, hogy Herzen emlékirataiban nem is nagyon említette ezt 
a polémiát, míg Proudhon magatartását hosszan elemezte és Kossuthról is egy 
egész fejezetet írt. Márpedig Michelet sokat jelenthetett Herzen számára. Láttuk 
ellene írt saját brosúráját is sokra tartotta. Később megváltoztatta volna vélemé-
nyét? Elfeledkezett volna erről a vitáról? 

Herzen 1847 januárjában telepedett meg egy időre Párizsban, de őszre már 
némileg elege lehetett a párizsi életből, a telet Olaszországban töltötte.1 3 7 Min-
denesetre Michelet Collège de France-i népszerűsége imponálhatott neki, bár ma-
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gatartásától idegenkedett. Irodalmi-politikai leveleiben, amelyekkel a nyugati ol-
vasóknak is bemutatkozott, többször hivatkozott rá. 1848 február 4-i római leve-
lében Guizot és Metternich szövetkezése kapcsán Michelet kurzusából azt emelte 
ki, „hogy állam mélyebbre nem süllyedhet".138 Szeptemberben, amikor Európa 
legvallásosabb népeként a franciákat jellemezte, akiknek „nincs meggyőződésük, 
csak vallásos dogmáik", és akiknek Rousseau a krisztusi Evangéliumot „az egy-
házi latinból új franciára, a misztikus nyelvből emberire fordította", folytatólago-
san így értékelte a nagy francia történészt: „Olvassák csak George Sand-t, Pierre 
Leroux-t, Michelet-t, és megtaláljuk a keresztény dualizmust, a romantikus ter-
mészetfölöttiséget. Mindenütt retorikus erkölcsiség a gyakorlati élettel való kap-
csolat nélkül, mindenütt félelem a valóságostól és az igaztól, attól, ami nem egye-
zik az absztrakt erényfogalommal és hagyománnyal." Az egyetlen, akiről igazán 
pozitívan írt Herzen, az Proudhon volt, mert szerinte ez olyan nyílt és leplezetlen 
igazságokat mond ki, amelyeket Németországban már ismernek,1 3 9 azaz Feuer-
bach hirdetett:1 4 0 a materializmust. Alighanem Herzen Michelet-hez írt vitaira-
tában, annak első mondatában túlértékelte címzettje jelentőségét: „Ön túl nagy 
közmegbecsültségnek örvend, szavait túl nagy bizalommal fogadja az európai de-
mokrácia, hogysem [...] válasz nélkül hagyjam."1 4 1 

Herzen vitairata — ha később nem is tért vissza rá — szervesen illeszkedik 
életművébe. Az orosz emigráns számára először is alkalom volt arra, hogy a ha-
zájával és népével kapcsolatos nyugati előítéletek és hiedelmek ellen felléphessen. 
Méghozzá a lehető legelőnyösebb formában. Nem éleshangú pamflettel, hanem 
dialógust kereső vitairattal. De emellett Michelet-től sokat tanult. Szépen kiderül 
ez, ha összevetjük ezt „Az orosz nép és a szocializmus" című vitairatát az előtte 
és u tána írt műveivel: az 1850-ben először németül megjelent"Levelek a túlpart-
ról" és a „Francia- és olaszországi levelek", majd az 1851-i"A forradalmi eszmék 
fejlődése Oroszországban", valamint az 1853-i „Oroszország és az óvilág" című 
művel. 

Herzen félig-meddig Hegel tanítványa is volt, bár elszakadt eszméitől. Gon-
dolkodásának logikájától azonban nem tudott megválni. Tézis, antitézis, szintézis 
hármassága jellemezte. Európa és Oroszország egymást tagadásából valami szebb 
új világ látomását próbálta felfedezni. Azt sugallta, hogy a nyugati individualizmus 
és a keleti kisközösségi szellem egymásrahatásának eredményeként talán új Eu-
rópa, ú j Oroszország és mindenképpen új világ születhet. Az említett művek e 
szintézis felé vezető uta t szegélyezik. 

Herzen első két leveles kötete — a „Levelek a túlpartról" és a „Francia- és 
olaszországi levelek" — a nyugati világ kritikájával hívhatta fel magára figyelmet. 
A jószemű és jótollú riporter közvetlenségével figurázta ki a nyugati burzsoá ön-
zését, amit önzésnek és kisszerűnek látott. Azt, hogy a házát és földjét milyen 
gondosan elkeríti; egész életét, házasságát is beleértve csak anyagi érdekek irá-
nyítják. Ugyanakkor — nem egy kortársa megnyilatkozásaival egybehangzó — 
vallomásosan veretes sorokat vetett papírra, arról hogy az ember miként menekül 
önmaga elől.142 Ironikus látásmódját későbbi emlékiratai tükrözik a legjobban: 
„A liberalizmus az utolsó vallás, egyháza azonban nem másvilági, hanem evilágról 
való, theodiceája politikai tan ." 1 4 3 Ennek tudatában építette ő is a sajátját. „A 
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forradalmi eszmék fejlődése Oroszországban" még inkább arról szól, hogy miért 
borzalmas Oroszországban és Európában élni.144 Amikor részletes képet adott az 
orosz irodalomról, akkor — az az érzésünk, hogy — egyrészt saját kétségbeesését 
akarta igazolni az egész orosz világ kozmikus kétségbeesésével, másrészt a tehet-
ségek felmutatásával, reményt akart nyújtani. Bár végzetesnek tartotta, hogy 
Nagy Péter oly radikálisan és végzetesen szembeállította a nemességet a paraszt-
sággal, és nem kételkedett, hogy ennek eredménye társadalmi forradalom lesz,145 

elvetette a szlavofflek Péter- és nyugatellenességét, hangsúlyozva, hogy a nyuga-
tosok „nem akarják a német rabszolgaságot szláv-ortodoxszal felcserélni, hanem 
szabadok akarnak lenni".1 4 6 A szlavofilek — hangsúlyozza Herzen — összecse-
rélik az egyéni szabadságot az önzéssel, a lehetőséget a valósággal. A szocializmus 
azonban biztosíthatja a két szemben álló tábor együttműködését is. Az ú j világ 
alapja a község: a falu- és földközösség lehet. 

Michelet lengyel legendája arra kényszerítette Herzent, hogy alaposabban 
nézzen szembe azzal a meghasonlással, amely Oroszországban a Nyugathoz való 
viszony értékelésekor keletkezett, és még inkább szembe kelljen néznie azzal, 
hogy Európa két része miként viszonyulhat egymáshoz, és ezt a nyugati olvasónak 
kelljen elmondani, nyelvileg és gondolatilag is érthetően. Michelet-hez írt „leve-
l é é b e n átvesz néhány fordulatot előző művéből, megpróbálja azokat bővebben 
kifejteni, de a polemikus indulat óhatatlanul elragadta. Európa két részének vi-
szonyát 1854-ben próbálta tisztázni Lintonhoz intézett leveleiben: „Oroszország 
és az óvilág" — címével is programszerű —• művében. A mindent megoldó szin-
tézis: a nemesi-populista szocializmus credója ez: 

„A szocializmus mindannak a tagadása, amit a politikai respublica megőrzött 
a régi társadalomból. A szocializmus az ember vallása, földi vallás, ég nélkül: 
kormányzat nélküli társadalom, a kereszténység kiteljesedése és a Forradalom 
megvalósulása. 

A kereszténység emberfiát csinált a rabszolgából, a Forradalom felszabadí-
totta, állampolgárrá tette, a szocializmus embert akar (mert az államnak kell függ-
nie az embertől, és nem az embernek az államtól). A kereszténység Isten fiát 
muta t ta fel eszményként az emberek fiának, a szocializmus tovább megy: a fiút 
nagykorúnak nyilvánítja... és mint ilyen, az ember több akar lenni Isten fiánál, 
önmaga akar lenni."1 4 7 

Kereszténység és Forradalom viszonyának értékelése csak részben emlékez-
tet Michelet forradalom-vallására, hiszen ez utóbbi nem egyszerűen a keresztény-
ség meghaladását, hanem annak tagadását is hirdette. Herzen akkor léphetett 
volna ki a michelet-i diskurzus Prokrusztesz ágyából, amikor Amerika felé fordí-
totta figyelmét. Amerikát az európai fejlődés folytatásának tartotta, és mint hang-
súlyozta semmi másnak, csak ennek. Ugyanakkor a nagy méretű bevándorlással 
„Amerika megmentette Európát".1 4 8 Európa így mehetett át a Reformáció és a 
Forradalom korszakán. De megtorpant a harmadik küszöbnél, és ez a szocializ-
mus. Most már „a forradalmár nem hugenotta, nem protestáns, nem liberális; 
Munkásnak hívják".1 4 9 Herzen szerint két Európa áll egymással szemben minden 
államban, városban és tanyán. Nem a fizetett kémek a cár igazi ügynökei, hanem 
azok, akik a gothai almanachban szerepelnek: „fatális szolidaritás köti össze a 
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reakciós Európát és a cárizmust".1 5 0 Ki vagy mi, és hol tudja ezt megbontani az 
ú j világ érdekében? Természetesen Oroszország. Az orosz nemesség tökéletesen 
megtanulta az európai civilizációt: az angol alkotmányosságtól a jakobinizmusig. 
„A népnek nem kell újra elvégeznie e szomorú munkát ." Viszont „a nemesség 
neveltetése véget ért. A civilizált Oroszországnak a népbe kell olvadnia".151 

Herzen eme müvében már büszkén vállalta, hogy Oroszország alapja, mint 
Michelet is mondta (és ezt is hangsúlyozta): a kommunizmus, azaz a falu- és 
íoldközösség, a választási elv korlátlan érvényesülése.152 A feladat: „megőrizni a 
községet és szabaddá tenni az egyént". A történelmi folyamatok dialektikája a 
következőképpen érvényesül: 

„Állam és egyén, Tekintély és Szabadság, Kommunizmus és egoizmus (a szó 
tág értelmében), ezek a nagy harc, a nagy forradalmi eposz herkulesi oszlopai. 

Európa csonka és absztrakt megoldást javasol. Oroszország egy másik csonka 
és vad megoldást. 

A Forradalom fog majd szintézist nyújtani. [...] 
Az angolszász népek emancipálták az egyént, tagadván a közösséget, elszi-

getelték az embert. Az orosz nép megőrizte a közösséget, tagadván az egyént, 
abszorbeálta az embert ." 1 5 3 

A szocializmus — Herzen szerint — egyesíti a forradalmárokat egymás kö-
zött, az európaiakat és a pánszlávokat, aztán egyesíti a forradalmárokat és a népet. 
Sőt, még azt is vallotta az orosz forradalmár, hogy egy új Nagy Péter az emanci-
pációs mozgalom élére állhatna. „Mélyen meg vagyok győződve arról, hogy az 
orosz imperializmus kiszikkadna, felbomlana és méghozzá nagyon gyorsan egy 
szabad, egyesült Európával szemben (ha ez a nemzeti sokszínűséget nem nyomja 
el)."154 

A cárizmust a háború tar t ja fenn - fejtegette Herzen, aki abban is Hegel 
tanítványának bizonyult, ahogy az orosz cári imperializmust az új világ előkészí-
tőjének láttatta. A cárnak saját sorsa hordozójaként is Konstantinápolyt, meg kell 
hódítania, „hogy az orosz nép szemeit Kelet felé fordítsa", a cár „a történelem 
belső szempontjainak kiteljesítését érvényesíti, anélkül hogy megértené, azon dol-
gozik, hogy gyorsabban menjen alá a lejtőn, amely elnyeli őt vagy utódait". De 
nemcsak a cári politikának kell aktívnak lennie. Mert: „Eljött a szláv világ ideje. 
A táborita, a község embere nyugtalan... A szocializmus ébreszti fel?.. Hová tűzze 
ki zászlaját? Milyen központ köré tömörüljön? 

Az Egyesült Szlávok fővárosa nem lehet a rokokó-német Bécs, a modern 
német Pétervár, a katolikus Varsó, a kizárólagosan orosz Moszkva. Ez csak Kons-
tantinápoly, a keleti egyház Rómája, valamennyi szláv-görög gravitációs központja, 
szláv-hellén népességgel körbevett város lehet. 

A germán-latin fajok a nyugati birodalmat folytatják-e vajon, és a szlávok a 
keletit? Nem tudom, de azt igen, hogy Konstantinápoly meg fogja ölni Pétervárt ." 

Vajon a korra jellemző hatalmi téboly kerítette hatalmába Herzent, amikor 
átrajzolta a világtérképet? Vagy csak riogatni akarta Európát? Felelősségére akar-
ta-e döbbenteni? Azt akarta sugallni, hogy cselekedjen, mert ha nem, akkor ilyen 
kataklizma vár rá? További helyzetelemzése sokat elárul. „Európa számára min-
den háború szerencsétlenség. Európa mái- nem abban a korban van, amikor költői 
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háborúkat vív. Más kérdéseket kell megoldania, más küzdelmeket kell folytatnia, 
- de ő akarta. Ez vezeklés." [...] „Mindenesetre ez a háború a szláv világ Intro-
duzione maestosa e marzialeja az egyetemes történelembe és a régi világ marcia 
funebreja."155 

Ez a háború az éppen folyó krími háború volt. Oroszország úgy vágott neki, 
hogy az Aja Szófia tornyáról leveri a félholdat és a keresztet tűzi ki. Herzen, aki 
a napóleoni háborúk orosz győzelmeinek légkörében nőtt fel, azt hit te megint 
Oroszország diadalmaskodik, hiszen a két román fejedelemséget már-már elfog-
lalta. Csakhogy hamar kiderült az orosz számbeli erő nem tudta ellensúlyozni a 
fejlettebb nyugati haditechnikát. Oroszországot kegyetlenül megalázták. A Duna 
torkolatától északra fekvő területeket visszaadták Moldvának, a Fekete-tengeri 
hegemóniáját is megtörték. A Bizáncot magába foglaló nagy szláv birodalom álom 
maradt. Arra, hogy Oroszország az új világ ígéretével és valóságával hasson, még 
várni kellett. Herzen sem igenelte volna azt, amilyen formában megvalósult, 
éppen nyugati műveltsége miatt nem. Viszont érvelésének logikája erre mutatott , 
és ezért 1917 után ki lehetett adni összes műveit. így lehetett Herzen egyrészt a 
csak etikai kérdések iránt érdeklődő kontesztáló értelmiségi prototípusa,156 más-
részt már-már Lenin előfutára,157 és mindenekelőtt az orosz populizmus megte-
remtője, aki bizalmatlan a demokráciával szemben, az oroszországi szocializmus 
autonóm fejlődését vallja, hisz a faluközösségben és az új típusú forradalmár meg-
teremtésének szükségességén fáradozik.158 

Mi lehet a magyarázata annak, hogy Herzen híres emlékirataiban nem írt 
bővebben a maga 1851-i vitairatáról és a Michelet-vel való barátságáról sem? Vajon 
a Michelet-vel való kapcsolat olyan fájó emlék maradt, amelyet igyekezett elfelej-
teni? Valószínú. A magyarázat első lényeges mozzanata: Herzen tanult Michelet-
től, Michelet viszont végül is nem tanult semmit Herzentől. És ez azért volt fáj-
dalmas, mert a krími háború alatt még nem úgy tűnt, hogy az orosz emigránnsal 
való vita nyomtalanul múlik el. Amikor Herzen ismertet te Michelet „Rene-
szánsz"-át, akkor külön kiemelte, hogy a szerző „elvetette saját nemzeti szem-
pontját", szakítani tudott a kereszténységgel, mint „pozitív vallással", és végül a 
recenzens elégedetten nyugtázta: „Hogy milyen mélyen és világosan érti most — 
a mi baráti polémiánk után — a mi helyzetünket, mindennél jobban mutat ja 
nagyszerű levele." Michelet ugyanis olyan nyílt levelet írt Herzennek az ő éppen 
akkor induló „Sarkcsillag" című lapjába, amelyben Kelet és Nyugat szövetségéről 
szólt, Keletet „békés tolmács"-ként állítva Európa és Ázsia közé. És ami nem 
kevésbé hathatott az a következő kitétel: „Most maguk a legegyszerűbb emberek 
is kezdik felismerni, hogy Oroszország felszabadítása az egész világ felszabadítá-
sának elengedhetetlen feltétele."159 (Érdekes, hogy Herzen a fordításkor — fel-
tehetően — módosította Michelet levelét, amelynek csak fogalmazványát ismer-
jük. íme Kelet meghatározása a fogalmazványban: „Kelet a szent és nagy Oro-
szország ellenállása az őt kínzó fattyú kormánynak."1 6 0 Herzen lapjában oroszul 
a következő áll: „Kelet - a szent Oroszország szenvedőleges ellenállása az idegen 
kormányzatnak".)1 6 1 

Herzen talán nem vitairatával hatot t elsősorban Michelet-re, hanem szemé-
lyes varázsával. Nemcsak leveleztek, olykor hosszan — 1851. június 19-én két 
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órán keresztül — elbeszélgettek Oroszországról.162 Michelet olvasta „A forradalmi 
eszmék fejlődése Oroszországban" című művet is. De ennek és a michelet-i legen-
dák összehasonlításának a nyomán az eredmény nem egyértelmű: inkább zavarta, 
mint segítette a francia történetírót.1 6 3 Nem hivatkozott orosz barátjára. Csadajev 
éles Oroszország-kritikájának ismertetésekor kifejezéseket vett át .1 6 4 Herzen 
szemlélete azonban nem hatott rá mélyebben. Igaz, Puskinról bővebben írt az 
orosz legendában, Bakunyinról is — akit tisztelt és olykor valósággal bálványozott 
bátorsága és elszántsága miatt —, kapott tőle adatokat, melyeket felhasznált, de 
még jegyzeteiben sem emelte ki Herzen érvelésének lényeges mozzanatait, leg-
feljebb benyomását vetette papírra: „Herzen ellen - nagyszerű és gyűlöletes kom-
munizmus." 1 6 5 Egy másik feljegyzésében már bővebben fejtette ezt ki 1855-ben: 
„Herzen ellen. Ne hagyjuk magunkat megcsalatni a szavaktól, a látszatoktól. A 
mi szocializmusunk az akarat szocializmusa, nem az önök akaratlan szocializmu-
sa. Ez utóbbi a dolgok kezdete, és nem tudta magát megvédeni, leigázták és ab-
szorbeálták. A miénk befejezés. Az önöké lelki kimerüléssel jár, a miénk az erő 
és az akarat növekedésével: ez az önmagát legyőző individualizmus."166 Ettől 
függetlenül Herzent a legnagyobb orosz írónak tar tot ta .1 6 7 Oroszország számára 
nem látott kiutat. Jegyzeteiben így írt: „egész Oroszország lentről a csúcsig, a 
jobbágytól a cárig hamis és kettős, önmaga ellenében megosztott. Itt van a már-
tíromság. Az orosz kettévágott halott ." Igaz — Michelet azt is hozzátette —, hogy 
a dekabrista Pesztyel és Muravjov, majd Bakunyin kísérlete, hogy megmentsék 
Oroszországot és Lengyelországot „az emberiség dicsősége". De „hatástalan kí-
sérletek", mert: „A nehézség csak nagyobb, az egyéni heroizmus, Herzen erőfe-
szítése ellenére, hogy (Londonban) Lengyelország tűzhelyén fellobbantsa az orosz 
szikrát ."1 6 8 De a nyilvánosság előtt erre az érdemre nem tért ki. 

Herzen és Michelet kapcsolatát bonyolítja az is, hogy az orosz emigráns a 
lelke mélyén azért jobban elfogadta francia barátja állításait, amint azt könyvei 
tanúsították. 1853. április 11-én keserűen írta V Pecsorinnak: 

„A mai élet melankóliája, az alkony, az átmenet, a sejtelmek melankóliája. 
Földrengés előtt nyugtalanok az állatok. 

Mégis minden nyugodt. Egyesek minden erővel fel akarják tépni a jövőre 
nyíló ajtót, másokat erővel sem lehet a múlttól elszakítani, az előbbiek a jóslatok, 
ez utóbbiak az emlékek bűvkörében élnek. Egymás gáncsolásán munkálkodnak, 
és a mocsárba ránt ják egymást. 

Emellett van még egy másik világ: Oroszország. Alapját kommunista nép 
alkotja, mely még alszik, fölötte olyan művelt emberek vékony rétege él, akik 
Anyegin szintjére jutot tak, a kétségbeesés és emigráció az osztályrészük, az Ön 
és az én sorsom. Keserű dolog ez. Annak a körülménynek vagyunk az áldozata, 
hogy nem jó időben jö t tünk a világra." Herzen szerint Nagy Péter óta Oroszország 
története a nemesség és a kormányzat története. „A forradalmi fermentum a 
nemességben és általa hat; Oroszországban nincs más fényes és életteljes cselek-
vési tere, csak az irodalom, ott fedeztem fel én is. 

Volt bátorságom azt állítani (Michelet-hez írt levelemben), hogy a művelt 
oroszok a legszabadabb emberek, a tagadásban pedig messzebb mentünk, mint 
például a franciák. Minek a tagadásában? Természetesen a régi világéban."1 6 9 
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Elfogadta a kommunista nép minősítést, ugyanakkor ezen alkalommal is eluta-
sította azt, hogy Michelet szerint az oroszok hallgatnak, mint ezt éppen ekkortájt 
a nyilvánosság előtt is „A túlpartról" című művében cáfolta: „Különös sors az 
oroszoké: messzebb látnak szomszédaiknál, sötétebben látnak, bátran megmond-
ják a véleményük - az oroszok, ezek a némák, mint őket Michelet jellemezte."1 7 0 

A Herzen - Michelet dialógusnak azonban fokozatosan vége szakadt. A fran-
cia történetíró lényegi változtatás nélkül tette közzé kelet-európai mítoszait 1854-
ben „Észak demokratikus legendái" majd 1863-ban „Mártír Lengyelország - O-
roszország - Duna" címmel. Herzen - Michelet viszonyának elemzője ügy vélte, 
hogy a francia barát 1854-ben azért közölte újra szó szerint immár hároméves 
orosz legendáját, és azért nem közölte azt, amit neki Herzen Bakunyinról, Pet-
rasevszkijről és a cári belpolitikáról írt, mert nem akart csatlakozni III. Napóleon 
propagandistáihoz Oroszország-ellenes dokumentumok kiadásával.171 Két bará t 
párbeszédének természete, akik óhatatlanul a „túlpartról" szóltak egymáshoz a-
zonban bonyolultabb, hogysem annak lényeges fejleményeit egyetlen tényezővel 
magyarázhatnánk. 

Michelet lépését Herzen hasonló lépése követte. Egy év múlva Herzen Jer-
sey-ben megjelentette régi írását. Nagyvonalúságára vall, hogy az előzményeket 
nem emlegette fel, hiszen Michelet-nek mindenképpen jeleznie kellett volna saját 
műve — ill. egy részének — legkomolyabb kritikáját, a Herzenét. És jeleznie 
kellett volna a nézetkülönbségeket. Például azt, hogy számára a fajnak nincs olyan 
értéke, mint Herzen számára. Michelet a fajnál magasabbrendű képződménynek 
tar tot ta a több fajt integráló és egy népbe-nemzetbe olvasztó civilizációt. Nem is 
beszélve arról, hogy a kisbirtokos és a közbirtokos paraszt alakját is elemzőbben 
szembesíthette volna. Herzen elvárhatta volna, hogy Michelet nézeteit módosítsa, 
vagy legalább nyíltan vitatkozzon vele, és ne tegyen úgy, mintha az ő vitairata 
nem is jelent volna meg. Igaz, a tulajdon, a faluközösségi földbirtoklás kérdésében 
olyan éles volt a nézetkülönbség, hogy részletek vitatása feleslegesnek tűnhetet t . 
Ez viszont a két „part" közötti távolságra utal. 

Herzen vitairata jelentős fejlemény Kelet-Nyugat párbeszédében. Nemcsak 
Lintonnak tetszett. Az orosz emigráns másoknak is megküldte véleményezésre. 
Az egyik német-zsidó szocialista-kommunista genfi emigráns, Moses Hess például 
abban látta Herzen írásainak jelentőségét az 1850-ben németül megjelent „A túl-
partról" című műtől a Michelet-hez írt nyílt levélig, hogy az orosz nép bemuta-
tásával „még reményt is adott", hiszen akiket eddig veszélyes ellenségnek tartot-
tak, és akikkel a közeljövőben még háborút kell megvívni, azok szövetségesek 
lesznek a „köztünk levő még veszélyesebb ellenség ellenében". „A kozák-iszony" 
csak metafora, a cárizmus iránti ellenszenv kifejezője - hangoztatta Hess, aki 
azonban aggodalmait sem hallgatta el: „Az Ön filozófiája nép- és társadalomelle-
nes, mert az Ön népe még nem civilizált, és következésképpen Ön el van szigetelve 
eszméivel, amelyeket Ön mint egyén idegen civilizációtól vett át, olyan egyénként, 
aki végzetesen el van szigetelve, nincs kapcsolata népével, nincs népi vallása, 
társadalmi öntudata, kívül van hazán, történelmi életen, időszerűségen." Igaz, a 
német filozófia is antiszociális, ezért az eredmény ugyanaz: „Önöknél a népnek 
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nincs civilizációja, nálunk a civilizációnak nincs népe." Viszont „a jövő szellemét 
[...] Franciaország képviseli".172 

Herzen ezzel, akkor nem érthetett egyet. Úgy vélte a francia nép éretlen a 
szocializmusra és a szabadságra, érett viszont a forradalomra, nem lévén más, 
mint „a kommunizmus hadserege".1 7 3 Ugyanakkor elég bölcs volt, hogy a kor 
francia-kultuszára saját nagyívű koncepciója kifejtésével válaszoljon, és talán é-
rezhette azt is, hogy óhatatlanul magára marad. Elég bölcs volt ahhoz, hogy ke-
rülje a személyes konfliktusokat. Magánlevelei tanúsága szerint jó vagy inkább 
jónak látszó viszonyban maradt Michelet-vel. Magasztalta „A boszorkány" című 
művét, annak egyházellenessége miatt.1 7 4 Abban ahogy Michelet a szlávokat os-
torozta ösztönző hatást keresett, mert mint 1855 júliusában francia barát jának 
írta: „A szláv világ sohasem tudja kifejleszteni a vad és természetes szocialista alapot 
a forradalmi eszme nélkül, amely Nyugat felett halhatatlan lélekként lebeg."175 Még 
az 1860-as években is leveleztek. Valójában egyre inkább eltávolodtak egymástól. 

Jules Michelet legendáinak sajtóbeli közlése a II. Köztársaság zsarnokságba 
hanyatlásakor nem az új kor nyitányát jelentette, hanem a francia demokrácia 
utóvédharcának is tekinthető. Szerzőjük az önkéntes száműzetést választotta. El-
költözött Párizsból Nantes mellé. 

A két későbbi — címében megváltoztatott, tartalmilag azonos — legendás 
kötet, már konkrét háborús politikai fejleményekhez kapcsolódott. 1854-ben ja-
vában zajlott a krími háború. 1863-ban pedig újra fegyvert fogtak a lengyelek 
Oroszország ellen. E két kiadás célzatosságát és aktualitását mindennél jobban 
jelzi az, amit Michelet „A Forradalom asszonyai" című műve előszavában írt 1854. 
március 1-én: „ez a Kelet barbár kereszténységének háborúja a civilizált Nyugat 
fiatal társadalmi hite ellen".176 Kétségtelen, Michelet valamiféle átmeneti komp-
romisszumot kötött a krími háború ügyében a bonapartizmussal - a kereszténység 
ellen is. Bár, úgy is fogalmazhatunk, hogy a bonapartizmus találkozott Michelet-
vel, amikor engedte megjelenni írásait. Valójában III. Napóleon és a közvélemény 
találkozásának lehetünk tanúi. Hiszen nemcsak Michelet figyelt a közvéleményre, 
olykor egyenesen annak tartva magát, hanem a háborút szintén utáló III. Napó-
leon is, alti valóságos misztikus közösségre törekedett kora közvéleményével.177 

A krími háború még nem távolította egymástól az orosz külső és a francia 
belső emigránst. 1855-ben nemcsak a „Reneszánsz" című mű kötötte össze őket, 
amelyet Herzen ismertetett, és Londonban azon ügyködött, hogy a folyóiratok 
közöljenek belőle. Pulszky Ferencet is ismertetésre kérte meg.1 7 8 1863-ban azon-
ban a lengyel felkelés, Oroszország kíméletlen háborúja a felkelt Lengyelország 
ellen még jobban elválasztotta őket egymástól. Az „Észak demokratikus legendá-
i d n a k előszavában keserű elégtétellel jegyezte meg Michelet: „Amikor már régen 
megmondtam és megjósoltam, amit ma látunk, ki volt velem? Senki." És azóta: 
„Oroszország ugyanaz, mint nép. Elvakult, vad, féktelen, fosztogat, öl, éget." Mi-
chelet, miután visszatért korábbi oroszellenességéhez, semmissé tette azt, amit 
Oroszország keleti hivatásáról írt: 

„A kíméletlen és vad orosz brutalitás lenne a legkárosabb és legveszélyesebb 
tanító, a legsterilebb hatású a nemes keleti nemzetekre, amelyekhez nehéz és 
kényes a közeledés. 
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Nem a lengyel felkelés kényszerítette mindezt elő a lelkemből. Már régóta 
bennem volt, és beszélnem kellett volna. De a Harang [mármint Herzen lapja a 
Kolokol] megzavart, megzavart az orosz mártírok szeretett neve, Herzen bájos 
szelleme, nagylelkűsége, Bakunyin hősiessége."179 És hiába hangoztatta Michelet: 
„Vivát Polonia! És pusztuljon a szívtelen birodalom! nem az orosz nemzet, mer t 
fog akkor élni Oroszország", Herzen megharagudott — mint ő mondta — a „Le-
gendák" miatt .1 8 0 Amit saját magáról olvashatott, kemény csapás lehetett. Hiszen 
válasz lehetett arra, amit 1851. november 7-én ő írt francia barátjának: „Mi va-
gyunk az utóvéd avantgarde-ja, nekünk oroszoknak nincs más mit tenni, mint 
Pesztyel, Muravjov, Bakunyin példáját követni."1 8 1 És eszébe juthatot t az is, amit 
1851. november 27-én még Proudhon írt neki, beszámolva Michelet-vel folytatott 
beszélgetéséről, melynek során Herzen vitairatáról is szó esett: „A szív emberei 
megértik egymást Európa egyik végétől a másikig..."182 Olyannyira, hogy 1861-
ben Michelet lelkesen gratulált Herzennek „Az orosz világ és a forradalom" című 
írásához.1 8 3 

A régi barátságból azonban még maradt valami. Igaz, Michelet-nek a ter-
mészetet dicsőítő könyveit nem szerette Herzen. 1851 őszén anyja, kisebbik fia 
odaveszett egy hajóbalesetben, félévre rá felesége is elhalálozott.184 Talán ezért 
is gyűlölte meg a természetet; mint Michelet-nek írta 1851 novemberének végén: 
„A fizikai világ félig szervezett káosz, konszolidált rendetlenség, vak, részeg, stu-
pid és értelmetlen tántorgás."1 8 5 Jó másfél évtized múlva mintha ú j ra vissza akart 
volna térni Herzen az 1850-es évek párbeszédéhez. 1868 februárjának elején ú j ra 
Nizzából írt, keserűen jelezve, hogy nyilván nem tetszett neki az, amit a Kolo-
kolhan írt. Még keserűbben tette szóvá az oroszellenes francia cikkeket, melyek 
egyikét a Michelet-vel már-már vetekedő történetíró, Henri Martin tette közzé. 
Az elhatalmasodó oroszellenesség miatt Herzen így intett: „Nem lehet úgy bán-
talmazni nyolcvanmilliós népet, anélkül hogy ismernék [...] Ez pontosan ugyanaz, 
amit Önnek mondtam az 1852-ben megjelent hosszú levelemben; ez az a gondolat, 
amelyet francia, angol, német, orosz írásainkban fellelhet. Vagy barátaimmal e-
gyütt mániákusak vagyunk, vagy van ebben valami kis igazság, egy csíra, egy 
punctum saliens,"186 Néhány nap múlva pedig így fakadt ld Herzen ugyancsak 
Michelet-nek: „Az orosz birodalom borzalom, abszurditás, amerikai federációvá 
kell válnia. Ez a kívánságunk és reményünk. De haladhat-e ebbe az irányba olyan 
Európával szemben, amely hátrál, abszurdabb mint Oroszország, tetőtől talpig 
felfegyverkezett, elárulván a haladást tudatosan és előre megfontoltan." Herzen 
megint csak régi vitájukra utalt, amikor hangsúlyozta, hogy Michelet nagyobb 
történész annál, hogysem elítéljen egy népet, anélkül hogy elmélyedne annak hely-
zetében, ugyanakkor szemrehányásként is tette szóvá hitvallását: „Mi bizonyságot 
te t tünk a lengyel ügyben, és éppen ez oldja meg nyelvünket. Inkább vállaltuk azt, 
hogy elveszítjük befolyásunkat és népszerűségünket, semhogy elhagyjuk szeren-
csétlen barátainkat. Mi szerettük az igazságot, és megmondtuk ezt. Az igazság a 
mártíromság fölött áll."187 Szinte jelképszerű, hogy ez az utolsó Michelet-hez in-
tézett Herzen levél, amely ránk maradt. Abban is van valami szimbolikus, hogy 
Herzen lányával együtt olvasta „A francia Forradalom történeté"-t, amelyet „a 
nagy kataklizma legköltőibb" megjelenítésének tartott, és Danton bukásának ol-
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vastán, el is sírta magát.1 8 8 És vajon lelke mélyén nem adott-e sokban igazat az 
egyre jobban elszigetelődő Herzen az oroszokról oly élesen nyilatkozó Michelet -
nek? Egy okkal több, hogy az emlékíró ne részletezze az egykori polémiát, és ami 
utána következett, és később se idézze fel, talán azért sem, mert élt az emléke-
zetében, hiszen, amiről vitatkoztak maga volt a fő kérdés: Oroszország és Európa 
viszonya. Herzennek pedig még megvolt az a helyzeti előnye — sokat emlegetett 
— társadalmi-nemzeti helyzetének köszönhetően, hogy lelke mélyén érezhette ő 
maga sem tet t mást, mint Michelet francia messianizmusát orosszal helyettesí-
tette. 

Jules Michelet kelet-európai legendái éppen úgy ego-históriájának részei, 
akár többi műve.1 8 9 Azonban míg a lengyel és az orosz legenda inkább politikai 
pamflet, a román legenda inkább személyes vallomás. Ez teszi jellegzetessé és a 
többinél izgalmasabbá. De ez már egy másik történet. 
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Ambrus Miskolczy 

CRÉATION DE MYTHES ET PROPAGANDE (1848-1851) 

(Résumé) 

Une des plus romantiques écritures de Jules Michelet sont ses légendes de l'Europe Orientale. 
Par ceux le plus grand historien français devint un des plus intéressant personnage de la transcul-
turelle de son époque. 

L'étude présent analyse les motifs internes et externes de la création de légendes de Michelet. 
Lors de ses cours magistraux tenus au Collège de France en 1847 il dépréciait encore la possibilité 
de déployer une propagande par la presse et les livres. Il vantait le rôle agitation et d'intermédiaire 
social de la jeunesse pour conjurer la lutte de classe menaçante. Ses espoirs se révélèrent des illusions 
en 1848. Le bonapartisme triompha d 'une part par la légende napoléonienne. Contre la tyrannie 
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Michelet, lui aussi soutenait la propagande des livres populaires et des légendes. Le cercle amical du 
maître et prophète estimait la création des légendes comme l 'entrée d'un nouveau monde qui devint 
en réalité purement le combat d'arrière-garde du libéralisme et qui se reflua sur le terrain de 
l 'Europe Orientale. Les légendes révolutionnaires françaises ne parurent que dans des feuilletons de 
journaux. Les italiennes ne parurent même pas. L'amitié envers les Polonais et la méfiance au 
tsarisme traditionnel de l'opinion publique française poussèrent aussi l 'attention de Michelet vers 
l 'Europe Orientale. Mais en estimant Louis Napoléon comme l'allié du tsar, par la critique du 
tsarisme il voulut offenser le bonapartisme. Pendant la guerre de Crimée l'opinion publique libérale 
accepta la politique extérieure français. C'est dans cette ère où les légendes d'Europe orientale de 
Michelet purent paraître intégrées dans un volume complet, et encore une fois à l'occasion de la 
révolution polonaise de 1863. 

Pour Michelet la Pologne fut une France moins grande, orientale, la Russie fut la différence 
hostile. Par cela son optique est sélective. Il idéalisait la Pologne différemment que la propagande 
panslave, il la vantait comme l'avant-poste de l'esprit universel de la liberté en même temps il 
essayait de cacher la catholicité du pays et ses ruptures sociales internes. Tandis que la légende 
polonaise de Michelet fut le produit en partie du dialogue mené par Mickiewicz, la légende russe fu t 
caractérisée par la manque de dialogue. Pour lui la Russie fu t le pays de la tyrannie diabolique bâtie 
sur le communisme de communauté de terre, avec quelques martyrs et des masses souffrantes 
incapables d'influencer leur destin. Il eut beau avoir des relations amicales avec Herzen, l 'émigré 
russe mit en vain en question les défauts de son argumentation et ses données, il ne modifia pas 
son prise de position. Il ne fut influencé même pas par l'analyse politique de situation dénouée de 
la logique de Hegel. C'est pour cela l'émigré russe qui polémiquait le plus vivement avec Michelet 
n'en fit pas mention dans ses mémoires. Sa relation avec Michelet resta un souvenir piquant d 'au tant 
plus que l'ami français accepta au fond de son âme un nombre de ses critiques. 

Les légendes polonaises et russes de Michelet marque à la fois le mécanisme de la transcul-
turelle et les confins de la considération romantique et moralisante de l'histoire. Ses légendes et leur 
réception en tant que fragments principaux de son psychistoire constituent un chapitre déterminant 
du dialogue entre l 'Est et l'Ouest. La différence resta la manière de l'autodétermination. 

MYTH AND PROPAGANDA. THE POLISH AND RUSSIAN LEGENDS 
OF JULES MICHELET, 1848-51 

by Miskolczy Ambrus 
Summary 

The most romantic writings of Jules Michelet are his East European legends. The greatest 
French historian became one of the most interesting figures of transcultural relations of his age by 
writing them. 

The article analyzes the inner and outer motives of Michelet's creating legends. In his lectures 
held at the College de France in 1847 he belittled the propaganda value of literature and the press 
and praised the role of the youth in agitation and society to prevent the menacing class struggle. 
However, his hopes were frustrated in 1848. Bonapartism won partly owing to the legend of Napo-
leon, which convinced Michelet of the usefulness of books and legends in propaganda. He and his 
friends considered creating legends the opening of a new era but finally it became only part of the 
rear-guard action of liberalism and was confined to Eastern Europe. Legends of the French Revo-
lution were published only in the press, and the Italian ones were not published at all. Michelet's 
attention was directed towards Eastern Europe also by the traditional pro-Polish and anti-Tsarist 
attitude of the French public. As he saw in the Tsar an ally of Louis Napoleon, he wished to attack 
also Bonapartism by criticising Tsarism. During the Crimean War the French public accepted French 
foreign policy. This was when the East European legends of Michelet appeared for the first t ime in 
a separate volume. For the second time they were issued in 1863, on the occasion of the Polish 
uprising. 

Michelet saw in Poland a smaller second France in the East, and in Russia a hostile alien. 
His idealized image of Poland differed from that of Pan-Slav propaganda, as he praised the country 
as a vanguard of Western and universal ideals of freedom. At the same time he tried to conceal the 
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Catholic character and social dividedness of Poland. While the Polish legend of Michelet was a result 
also of his dialogue with Mickiewitz, his Russian legend is characterized just by the lack of such a 
dialogue. Russia was for him the country of infernal tyranny based on a communist common ow-
nership of land with a few martyrs and a suffering people unable to change its fate. Although he 
was on friendly terms with Herzen and the Russian emigrant pointed out his mistakes and misin-
terpretations to him, he did not change his opinion. Similarly, he was not influenced by Herzen's 
analysis of the political situation based on Hegelian logic. Therefore, the Russian emigrant did not 
even mention this episode in his memoirs. His relationship with Michelet remained a painful me-
mory for him, since he accepted several pieces of criticism of his French friend. 

The Polish and Russian legends of Michelet indicate the mechanism of transcultural relations 
and the limits of the moralist and romantic view of history. His legends and their acceptance cons-
titute an important chapter of the dialogue between East and West. Defining the alien was for him, 
and for many others after him, the means of self-definition. 



KÖZLEMÉNYEK 

Kouáts István 

ISTVÁN NÁDOR SZÁMŰZETÉSE ÉS HALÁLA* 
Az utolsó rendi országgyűlés 1847 novemberében nádorrá választotta István 

főherceget, a hosszú ideig nádorként kormányzó József főherceg fiát. István 1848. 
március 17-én döntő szerepet játszott az elkövetkező eseményekben azzal, hogy 
az udvari tanácsadókat megkerülve Ferdinánd királytól kapott közvetlen felha-
talmazással Batthyány Lajost bízta meg kormányalakítással. Komoly szerepe volt 
április elején abban is, hogy az udvar belenyugodott Kossuth Lajos pénzügymi-
niszteri kinevezésébe. 

A fiatal nádor 1848 májusától egyre inkább helytelenítette a megalakult 
kormány önállósulási kísérleteit. így május 16-án nem volt hajlandó aláírni a 
honvédtoborzást meghirdető felhívást. Bár az uralkodó ezekben a napokban Bécs-
ből Innsbruckba menekült, ez nem növelte a nádornak, mint királyi helytartónak 
a szerepét. Egyetlen számottevő feladata az első népképviseleti országgyűlés meg-
nyitása volt 1848 július elején. Ezt is azért bízták rá, mert az udvar nem volt 
hajlandó Pestre küldeni egy másik főherceget erre az alkalomra. 

A király távolléte miatt a nádor megkapta az országgyűlés által elfogadott 
törvények szentesítésének jogát is, de ennek alkalmazására a népképviseleti or-
szággyűlésen nem került sor. Radetzky itáliai győzelmei után az udvar augusztus 
közepén visszatért Bécsbe, s ekkor a sietve Jelentéstételre" rendelt nádortól meg-
v á r t á k a teljhatalmat. A nádor Budára visszatérve arra ösztönözte a kormányt, 
hogy rendezze ellentéteit a horvátokkal. 

A szeptember eleji válságos napokban számítani lehetett a kormány lemon-
dására. Ebben a helyzetben István elképzelhetőnek tartotta, hogy kezébe veszi a 
hatalmat. Ezt a törekvését Bécsben — a bizalom hiánya miatt — nem támogatták, 
így amikor a kormány szeptember 11-én lemondott, a legalitás megőrzésére nem 
látott más lehetőséget, mint űjból megbízni Batthyányi a kormány megalakítá-
sával. Annak igazolására, hogy nincsen beavatva az udvar és a bécsi kormány 
terveibe, szeptember közepén elvállalta az inváziós horvát sereg megállítására 
szervezett magyar haderő főparancsnokságát. Mivel az uralkodó eltiltotta a harci 
cselekményekben való részvételtől, Jellasics pedig megtagadta a főherceg által 
kezdeményezett tárgyalásokon való részvételt, István titokban Bécsbe távozott és 
lemondott. A Habsburg főherceg és a magyar nádor erkölcsi konfliktusából az 
előbbi került ki győztesen. 

* A közlemény a szerző „Erzherzog Stephan Viktor von Austria (1817-1867). Der Palatin von 
Ungarn. Zwischen zwei Mühlsteinen: Dynastie und Ungarn." е., a Historische Studien Innsbruck, 
Bd. 12. (1994) számára készült nagyobb tanulmányának bevezetéssel ellátott három utolsó fejezete. 
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Szeptember 26-án elfogadták István főherceg lemondását a nádori tisztségről 
és felszólították, hogy hagyja el Bécset. Ezzel megkezdődött száműzetése. 

István száműzetése Schaumburg an der Lahn-ba 

István főherceg Bécset elhagyva féltestvére, Erzsébet főhercegnőnek — Estei 
Ferdinánd főherceg feleségének — birtokára utazott, a morvaországi Evanovitzba. 
Amikor az udvar az október 6-i újabb bécsi forradalom következtében Olmützbe 
menekült, a közelben tartózkodó főherceget október 11-én császári paranccsal 
anyai birtokára, a nassaui Schaumburgba száműzték. Az indokolás az volt, hogy 
annak az országnak a közelében tartózkodva, amelynek korábban az élén állott, 
„egy pártnak... alkalmat adna, hogy ezt a tényt saját céljaira kihasználja". István 
azonnal elutazott, s október 16-án az úticéljához közeli Frankfur tba érkezett ka-
marása, Zichy Béla kíséretében.1 I t t találkozott nagybátyjával, János főherceggel, 
akit júliusban a f rankfur t i német alkotmányozó parlament a létrehozni remélt 
egységes Németország ideiglenes államfőjének választott. A volt nádor október 
21-én érkezett meg schaumburgi birtokára.2 

Schaumburg, a „mesekastély a Lahn (folyó) mellett" a Lahn melletti város-
ka, Balduinstein felett áll, Diez várostól nem messze, egy romantikus, szinte vad-
regényes tájon.3 A magas hegygerincen épült négysaroktornyos kastélyt, a közép-
kori várat, különösen az újgótikus tornyaival és ormaival már messziről lehet 
látni. A kastély fénykorát főleg a Nassau-Dillensburg és Anhalt-, Bernburg-, Scha-
umburg szuverén hercegei alatt a 17. és 18. században élte, ezek a családok majd-
nem Európa összes dinasztiáival rokonságban álltak.4 

István 1850 és 1855 között felújította a kastélyt, de a régi épületrészeket 
meghagyta és új fénnyel az európai főnemesség találkozóhelyévé tette. Amikor a 
főherceg a kastélyba beköltözött, alig volt lakható állapotban, és nem is volt lakott. 
István anyai nagyanyja és Schaumburg utolsó nagyhercegnője, Amelie von An-
halt-Bernburg-Schaumburg, született Nassau-Weilburg-i hercegnő már régen 
(férje 1841-ben bekövetkezett halála óta), nem lakott a kastélyban, hanem egy 
közelben lévő falusi kúrián, amely udvarmesteréé, báró Friedrich von Steiné volt, 
akivel a megözvegyült hercegnő a család ellenzése ellenére, csendben második 
házasságra lépett.5 Az óriási, évek óta elhanyagolt kastély csak a legszükségesebb 
módon volt karbantartva. A berendezése is elhanyagolt állapotban volt, a parkot 
és kerteket ellepte a gyom. 

A főhercegnek nem maradt ideje a múlton és szomorú sorsán keseregni, 
hanem rögtön hozzá kellett fognia a kastély restaurálásához.6 Részletes restau-
rálási és bővítési tervet dolgozott ki. Az örökölt kastélyt szükséges melléképüle-
tekkel egészítette ki. Az új kastély részeinek építési stílusa a régi nemesi családok 
rezidenciájára emlékeztet, amilyet Angliában lát az ember. A restaurálási mun-
kálatok évtizedeket vettek igénybe, úgyhogy a főherceg el is hunyt, mielőtt tervei 
teljesen realizálódhattak volna.7 Az utakat is teljesen rendbe hozta, főleg Baldu-
instein falucska vasútállomásához, amelyet szintén kibővítve kiépített.8 Ezen az 
állomáson, ahol a főherceg főúri vendégeit várta, építtetett egy cirádás fogadóter-
met. Különös gondot fordított a kastélybeli istállókra, ahol a magyarországi mé-
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nesekből származó hátas- és kocsilovakat tartották.9 Schaumburg kedvező hely-
zete és Frankfurthoz való közelsége tették lehetővé, hogy a frankfurt i nemzet-
gyűlés birodalmi kormányzója, János főherceg unokaöccsével, István főherceggel 
szinten állandó kapcsolatot tar that tak fenn. Rajta keresztül ismerkedhetett meg 
nevezetes politikusokkal, mint a nemzetgyűlés elnökével Heinrich von Gagern 
báróval vagy az osztrák képviselő, később birodalmi miniszterrel, Anton von 
Schmerling lovaggal.10 János főherceg, aki az udvar ügyeiről jobban tájékozva 
volt, igyekezett Istvánt meggyőzni, hogy a volt nádor Magyarországra aligha 
mehet egyszer vissza. Kárpótlásul Istvánt legalább Németországban igyekezett 
politikai vezető szerephez segíteni.11 István schaumburgi tartózkodása kezdetén 
bemutatkozó látogatást tett Adolf von Nassau nagyhercegnél — aki egyébként 
unokafivére volt — mint jövendő schaumburgi alattvaló.12 

Az száműzetésben élő ex-nádor Schaumburgban és egész Németország te-
rületén a frankfurt i osztrák konzulátus megfigyelése alatt állt. Ennek ellenére 
kiterjedt levelezést folytatott Németországban és Ausztriában élő rokonságával, 
magyar konzervatív politikusokkal, főleg saját bizalmi emberével, a volt nádori 
hivatal Budán maradt igazgatójával, Stoffer Józseffel.13 Sajnos csak kevés levél 
maradt fenn ebből a levelezésből, a fennmaradtak azonban bepillantást engednek 
a főhercegnek magyarországi ügyeibe. 

A főherceg száműzetése kezdetén Magyarországról küldetett magának újsá-
gokat Schaumburgba és ha ezek a „csomagok" elmaradtak, vagy késtek, gyakran 
reklamált miattuk. Az újságokból és Stoffer elővigyázatosan fogalmazott leveleiből 
értesült, hogy Magyarországon a sajtó vele és menekülésével, ún. „lemondásával" 
behatóan foglalkozott. így értesült, hogy a magyar országgyűlés október 10-én 
határozatot hozott, amely kimondta, elmarasztalta a volt nádort, hogy a hadsereg 
vezényletét, amelyet mint az ország főkapitánya vállalt el, otthagyta és Budára 
jött, majd az országot „a veszély idején elhagyta" és Bécsbe ment, s onnan küldte 
meg lemondását. Visszaélve a nemzet bizalmával és megszegve ígéretét, István 
főherceg — mondja a határozat — „maga és az elhagyott ország között ledönt-
hetetlen választófalat emelt és minden közös viszonyt megszüntetett".1 4 

Mivel Ausztriában is tudták, hogy a főherceg különösen Ferenc Józsefnél 
kegyvesztett lett, a sajtó keveset foglalkozott személyével. Még a történészek is, 
úgyszólván, „megfeledkeztek" róla. Nem illett a magas császári családot Istvánra 
emlékeztetni. Csak a német újságokban, azoknak is főleg a társadalmi rovatában 
jelentek meg a főhercegről cikkek, főleg vadászatairól, de tudományos munkás-
ságáról is. 

Anderstől szerzett értesülésünk szerint a főherceg személyesen válaszolt 
minden levélre, kivételt képeztek a politikai tartalmúak, azokra nem írt semmi 
választ. így nem kapott az ugyancsak száműzetésben élő volt magyar miniszter-
elnök, Szemere Bertalan sem választ levelére, amelyben a főherceg közbenjárását 
kérte, hogy a főherceg a császárnál interveniáljon a „magyarokon történő köny-
nyítéséért". Szemere azt írta többek között: „Egy nép lemondhat vagy a szabad-
ságáról, vagy a nemzetiségéről — mindkettőről azonban sohasem!"15 De kapott 
Anders altábornagy, a főherceg udvarmestere is hasonló leveleket — mire a fő-
herceg tudtával, vagy tudta nélkül — elutasítóan válaszolt. Politikai tartalommal 
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érkezett leveleket — állítólag — a főherceg személyesen semmisítette meg. Anders 
azon a nézeten volt, hogy neki a főherceget őriznie kell, mert annak élete nem 
volt könnyű: „... jucunda ducere oblivia vitae" és „in otio cum dignitate" kellett 
élnie, mint egy császári főhercegnek, aki egyben hűséges és odaadó alattvalója 
volt császárának.16 

Gyakran ment a főherceg a faluban lévő postahivatalba és hozta el, illetve 
adta fel leveleit és élvezettel figyelte őrzőjét, Anderset, akit ő csak „Cerberus"-
ának nevezett, egyszer-egyszer ki tudta játszani. Később a kastélyban rendezett 
be egy postaállomást István, hogy a korrespondenciát ellenőrizhesse.17 

István főherceg és Ferenc József császár 

Bécs eleste u tán 1848. október 30-át követően, Windisch-Graetz elérkezett-
nek látta az időt, hogy trónváltozást kezdeményezzen. Az ötlet, Ferdinánd császár 
leváltása, nem volt újkeletű, már a márciusi forradalom alatt, de főleg az udvar 
menekülése után Innsbruckba, gyakran felmerült az uralkodó cseréje. A tróncsere 
azért is volt szükséges, mert az udvar szerint az uralkodó a forradalomba erősen 
involválódott, s akadályt jelentett az uralkodó esküje, az áprilisi törvények szen-
tesítése. A trónra a kijelölt trónörökös Ferenc Károly fia Ferenc József jöhetett 
számba — mert herceg Windisch-Graetz azt vélte, hogy „(Ferenc Károly) a for-
radalmi eseményekbe nagyon is belebonyolódott és a császártól kicsikart enged-
ményekben nagy része volt". Most Ferdinándnak kellett — a dinasztia érdekéért 
áldozatot hozni és lemondani.18 

A tróncsere ceremóniája, mint egy közönséges belső családi aktus az olmützi 
hercegérsek palotájában ment végbe. Sem az osztrák országgyűlés elnöke, Franz 
Smolka, sem a magyar nemzetgyűlés képviselői nem voltak arra meghíva. A ma-
gyal- országgyűlést meg sem lehetett hívni, hiszen október 3-án azt a király „fel-
oszlatta", csakhogy ennek az alkotmányellenes királyi parancsnak a magyarok 
nem engedelmeskedtek. Annál erősebben volt a katonaság képviselve a híres tri-
umvirátussal Windisch-Graetz, Jellasics és Radetzky által.19 

Magyarország a törvényellenes tróncserét nem ismerte el, mert meg volt győ-
ződve, hogy Ferdinánd királyt úgy mondatták le és ahhoz a fikcióhoz tartotta magát, 
hogy V Ferdinánd Magyarország törvényes uralkodója továbbra is. Azt a kérdést nem 
is tárgyalták a magyarok, hogy Ferdinánd Ausztria uralkodója maradt-e. 

István és János főherceget nem hívta meg az udvar a trónváltozási ünnep-
ségre és állítólag ezek a főhercegek nagyon meg voltak lepve. István és János 
közösen megtárgyalták az esetet és levélben üdvözölték a dinasztia új fejét. Az 
anyacsászárné, Zsófia főhercegnő, boldog véleménye szerint, az új császár impo-
nált a két meg nem hívott főhercegnek 2 0 

István főherceg a tróncsere után nyíltan az udvar oldalára állott. Hivatalosan 
elbúcsúzott házi huszárezredétől, a Nádor-huszároktól — de csak a sajtó út ján 
—, és felszólította a legénységet, hogy Windisch-Graetzhez álljanak át. Levélben 
fordult Windisch-Graetzhez, melyben tiszteletét fejezte ki és azt kívánta, hogy 
magyarországi működése a dolgoknak jó fordulatot adjon. Hasonló levél ment 
Schwarzenberg herceghez, az új osztrák miniszterelnökhöz. Neki azt írta többek 
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között: „... ha ő ugyan Ausztriától távol él, minden, ami hazáját éri, nagyon is 
érdekli". Meg kell jegyezni, hogy István mindig nosztalgiával emlegette „hazáját", 
de korábban a „haza" szó alatt Magyarországot értette. A továbbiakban ezt a 
kifejezést az osztrák monarchiára alkalmazta, mintha Magyarország csak tényle-
gesen „Gross-Osterreich" egy része lett volna.21 

A Schaumburgba kényszerült főherceg a dinasztiától kért. pénzbeli támoga-
tást, mert a magyar forradalmi kormány magyarországi javait „árulás" miatt zár 
alá vette. A kért támogatást nem kapta meg — legalábbis jó ideig nem.2 2 Majd 
meg kellett ismerkednie unokaöccse, Ferenc József abszolutisztikus mentalitásá-
val és „vaskezével", aki a dinasztia sem öreg, sem fiatal tagjait nem tartot ta 
magával egyenrangúnak, hanem bennük csak alattvalóit látta. 

Visszatekintve a két Habsburgra, rá kell jönnünk, hogy Ferenc József uno-
kabátyját, Istvánt mindig kritikus szemmel figyelte. így emlékezett jól arra, hogy 
mit mondott szüleinek gyóntató atyja, Columbus József az ő jelenlétében 1848. 
február 5-én: „Nagy baklövés volt, hogy István főherceg Magyarország nádorává 
lett téve, ő nagy hiúságával elront mindent."2 3 

1848 Szilveszter napján János főherceg családjával együtt meglátogatta Ist-
vánt Schaumburgban. Más vendégek már december 28-án megérkeztek, akik kö-
zött ott volt Zsedényi udvari tanácsos is. A következő napokban bejárták Scha-
umburg rendkívüli szép vidékét. A környékbeli lakosság nagy ovációval fogadta 
a látogatókat. Kirukkoltak a faluk elöljárói és felvonultak a helyiségek nemzeti 
gárdái is. December 31-én Balduinsteinben hallgatták az évzáró misét, majd a 
Szilveszter-estét családi körben ünnepelték. 1849. január l-jén Limburgba ment 
az egész ünneplő társaság, ahol a püspöki misén vettek részt. János főhercegnek 
egyenesen Limburgból kellett Frankfur ta visszatérnie, ahol mint birodalmi kor-
mányzó a diplomáciád testületet és a nemzetgyűlés képviselőit kellett fogadnia. 
(A vendégségben töltött napokról Zsedényi a sajtóban számolt be.)24 

János főherceg Frankfurtba visszatérve egy cseppet sem volt irigylendő hely-
zetben. A nemzetgyűlés többsége és a minisztérium, akikkel János eddig számol-
hatott, megoszlott, és Gagern elnök vezetésével már ősszel azok kerekedtek felül, 
akik azon fáradoztak, hogy Ausztriát Németországból kiszorítsák és a porosz ki-
rályt állítsák a birodalom élére.25 1848. október 27-én, tehát pont akkor mikor 
Windisch-Graetz csapatai a bécsi forradalom leverésével voltak elfoglalva, a frank-
furt i nemzetgyűlésben az ún. „nagynémetek" „a kisnémetektől" szenvedtek el 
vereséget a (jövendő) birodalmi alkotmány 2. és 3. pontja feletti szavazásnál. E 
két pontot a nemzetgyűlés fölényes többséggel fogadta el. Mit tartalmazott a bi-
rodalmi alkotmány két nevezetes pontja? A 2. pontja kimondta, hogy „a német 
birodalom egyetlen része sem egyesíthető más nem német országgal egy állammá"; 
a 3. pont pedig: „Ha (egy) német ország (land) egy nem német országgal, amelynek 
ugyanaz az államfője, (egyesül) úgy a két állam közötti viszony csak a perszonál-
unió alapelvei alapján jöhet létre". Ezeknek a paragrafusoknak az elfogadása ko-
moly győzelem volt a „kisnémetek" számára. Schwarzenberg herceg az új osztrák 
miniszterelnök ellene fordult ezeknek a paragrafusoknak és Frankfur tnak no-
vember 22-én jelezte, hogy Ausztria a jövőben is egységes állam marad.2 6 
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János főherceg rövid idő alatt felismerte missziója reménytelenségét és siker-
telenségét, ezért már 1849. január 14-én le akart mondani és Steiermarkba vissza-
vonulni, de időközben súlyosan megbetegedett és így hat hétre a politikából kikap-
csolódott.27 Azonkívül a császár sem adott neki engedélyt, hogy frankfur t i posztját 
elhagyja. Politikai helyzete is szemmel láthatóan megromlott, mert a porosz király, 
IV Frigyes Vilmos a nemzetgyűlés által neki felajánlott koronát visszautasította. 

A nemzetgyűlésben általános fejetlenség uralkodott és a káoszban Gagern 
elnök másodszor is Jánosnak ajánlotta fel a birodalmi kormányzóságot és arra 
kérte, hogy legalább egy helyettest nevezzen ki. Erre az esetre természetesen 
István főherceg is számba jött.2 8 A főherceg figyelembe vette a lehetőségeket, hogy 
unokaöccsét a politikai pályára visszahozza, és a bécsi udvarhoz fordult, mert 
hiszen a császár beleegyezése nélkül semmi sem történhetett. Egyben értesítette 
Schwarzenberg herceget is Gagern ajánlatáról és azt írta többek között Istvánról: 
„Feje van neki, szíve ugyancsak a helyén van és itt Németországban vagyonos és 
tisztelt is... ahol ő jót tehetne és magát rehabilitálhatná... A mostani időkben kevés 
ember van, aki ne hibázott volna. Végtére is dokumentumok is vannak a birto-
kában, amelyek állásából kifolyólag felvilágosítást adhatnának, amelyek jobb, ha 
nem kerülnek nyilvánosságra."29 

Ezenkívül azt is jelentette János főherceg a császárnak, hogy beteg, tehát 
feltétlenül vissza kell térnie Steiermarkba. Sem a császár, sem Schwarzenberg 
herceg nem méltatták feleletre Jánost. Naiv elképzelés volt, hogy az udvar István 
főherceg birodalmi kormányzóhelyettesi megbízatásához hozzájárulna. Pedig Ist-
ván beavatkozásával esetleg a német egység megvalósulhatott volna, amelyből 
aztán Nagy-Ausztriát sem zárták volna ki. 

Még történt egy István rehabilitáló kísérlet 1851-ben. Frossard ezredes, 
János főherceg adjutánsa meglátogatta az akkor már mindenható Kempen ren-
dőrminisztert, akinek azt a meglepő kijelentést tette: ha István főherceg valame-
lyest magát „purificálni" tudná, a magyar helytartóságra alkalmassá lenne, mely-
re más alkalmasabb személy úgy sincs.30 A megjegyzés eredménytelen maradt. 

János főherceg leveléből csak egy tűnik fel, az az utalás, hogy István főherceg 
több, az udvart terhelő levélnek a birtokában van, amelyek közzétételétől eddig tar-
tózkodott. János ismerte azonban jól unokaöccsét, hogy számító, vagy nagyon is ki-
számíthatatlan egyéniség. Ebből a tényből viszont arra lehet következtetni, hogy 
István a Magyarországból való szükséges meneküléssel régen számolt és ezért gyűj-
tötte az iratokat és előzetesen már Bécsben őrizte. A sok Schaumburgba küldött 
„csomag" és „újság" csak megerősítik (a felhasználás szándékolt) gyanúját.31 Stoffer 
értesítette István 1849. január 23-án, hogy a főherceg védelmére két „pro memoria"-t 
írt Windisch-Graetzhez és azt kérdezte a főhercegtől, ha herceg Windisch-Graezt 
azokat ki akaija nyomtatni, azok közzétételéhez hozzájárul-e? A főherceg röviden 
válaszolt, ha a herceg akarja: „Legyen". (Fiat) Azonban Stoffer Windisch-Graetztől 
semmilyen választ nem kapott. István ez alkalomból a következőket írta Stoffernek: 
„... Nekem a népszerűtlenség útját meg kellett járnom, az égbe emeléstől a feszítsd 
meg őt-ig minden kihevertem, mert engem az a tudat éltet, hogy én — legalábbis 
készakarva — soha rosszat nem tettem, vagy hogy hazámat elárultam volna!"32 
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István utolsó életévei 

A főherceg a magyar szabadságharc leverésének és a tömeges kivégzések 
idejét, 1849 őszét, legtöbbször nem otthon, Schaumburgban, hanem leginkább 
Oldenburgban töltötte, ahol kevés ideje volt, úgy hogy még legközelebbi rokona-
inak sem tudott életjelt adni magáról. Állítólag csak újságokból és Stoffer leveleiből 
október 14-én értesült volna a történtekről. (Ez alig hihető, mert a német újságok 
az eseményeket sokkal korábban, majdnem azonnal közölték.) Stoffer levelére is 
csak két hónappal később reagált és akkor is főleg arra, hogy mi történjen Stoffer 
elaboratumával, hogy inkább egy későbbi időpontban legyen-e közölve, „mert 
most őt a nép ítélete keményebben érintené, vagy nem lenne-e jobb azokat báró 
Geringerhez, vagy a minisztériumnak névtelenül megküldeni, vagy egyenesen a 
császárnak?"3 3 Mi történt Stoffer beadványaival, arról ténylegesen nem tudunk 
semmit. A levél a továbbiakban köszönetet mondott a nádori hivatal egykori hi-
vatalnokainak, akik hozzá, „az utóbbi katasztrófák u tán is barátságosak" marad-
tak. Nem adta fel a reményt, hogy Magyarországra majd egykor hazatérhet és 
utasította a nádori hivatalnokokat, hogy az aktákat rendezzék és pecsételjék le. 
Egyben megbízta Stoffert, hogy a nádori alkalmazottakat a főherceg kasszájából 
tovább is fizesse és hogy apjáról József nádorról Münchenben készült gipsz szobrot 
hozassa el és helyezze biztonságba.34 

István a művészetektől és tudományoktól megszállott ember volt. Gazdag 
könyvtárában közel 40 000 kötetet őrzött, többségében természettudományi és 
históriai munkák voltak köztük. Többek közt birtokában volt az állami (bécsi) 
nyomda összes kiadványa. A könyvtár a valóságban nyilvános könyvtár szerepét 
töltötte be. Az ezüst- és ásványgyűjteménye egy egész termet töltött meg. A kris-
tályok és kövek szisztematikusan voltak rendezve és katalogizálva és egy mecha-
nikai berendezés lehetővé tette, hogy az érdeklődők számára majdnem automat-
ikusan lehetett a kívánt darabot előhozni.35 

A kastélyhoz tartot t egy kis állatkert is. A medvebarlangban élő medvéket 
tartott , amelyek a Nassau-Barenburg hercegi ház címerét kívánták jelképezni. A 
madarakat néhány ragadozó madár képviselte, mint baglyok, sólymok. A gyűjte-
mény összehordása éveket vett igénybe, és azt állandó cserékkel és vételekkel 
egészítette ki a főherceg. De egzotikus növényeket is gyűjtött és kora valamennyi 
botanikusával és kertészével állandó összeköttetésben állott.36 

A főherceg 1862-ben egy nagy, nyolcszáz személyből álló tudós vándorgyűlést 
hívott meg kastélyába bankettre. A természettudományi társaság Giessenben tar-
totta egyébként üléseit, amelyeken István, mint vendég vett részt. A tudósok 
szállításához Balduinsteinbe és vissza Istvánnak különvonatot kellett rendelnie, 
ami abban az időben is jelentős összeget tet t ki.37 

István Schaumburgba való letelepedése után kezébe vette az iskola és a 
szegények ügyét, mert a hitoktatás és iskolaügy az ún. „mediatisierung" (az apró 
német fejedelemségek 1815-ben végrehajtott összevonása) után is a volt szuverén 
hercegi házak jogkörébe tartozott. Az uraság pénzén fenntartott iskolába mintegy 
30-40 tanuló járt, akiket két általa fizetett tanító oktatott. A félévi vizsgákon 
István személyesen vett részt, lóháton jár t az oktatásokra és a vizsgákra. Az ár-
vagyerekekről az „Amalinenstiftung"-on (alapítványon) keresztül gondoskodott. 
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(Az ún. Amália-alapítványt még nagyanyja, az utolsó schaumburgi hercegnő hozta 
létre.) A jól tanuló diákok gimnáziumban, vagy reáliskolában folytathatták tanul-
mányait, erre a célra évenként kétszáz arany segélyt biztosított az érdekelt csa-
ládnak. De nem feledkezett meg a betegekről és rokkantakról sem.3 8 

1858-ig, tehát száműzetésének első tíz évében összegyűjtötte a kastélyban 
alkalmazottai gyerekeit minden este héttől kilencig. Itt tanulással töltötték az 
időt, ügyességi játékokat és értelemfejlesztő gyakorlatokat végeztek. Néha mesélt 
is a gyerekeknek. Az estét közös vacsorával fejezték be és úgy küldte a gyerekeket 
haza. Különösen bensőséges ünnep volt a karácsony este, arra nemcsak a gyere-
keket hívta meg, hanem szüleiket is. Ifjú és öreg vendégeit gazdagon megajándé-
kozva engedte el. Farsang idején a főherceg házibálokat és szórakoztató esteket 
rendezett és „a táncokban és szórakoztató játékokban maga is részt vett". Ezekre 
az estekre csak schaumburgiakat hívott meg, idegeneket ezekre nem engedtek 
be. Életrajzírója, Andres nem tesz említést, hogy ezeken az esteken kívül, nagy 
bálokat is és vadászesteket is rendeztek a kastélyban, amelyekre csak a környék 
főnemesei voltak hivatalosak. Pedig ilyen esték is voltak bőven. 

A gyerekeknek rendezett estekkel kapcsolatban Mainzban és Frankfur tban 
-— Anders szerint — furcsa pletykák terjedtek el, hogy a gyerek-esteknek csak az 
lett volna a célja, hogy a főherceg egy vagy több gyerekének létezését leplezzék, 
akik a főhercegnek egy alkalmazottja leányával való titkos kapcsolatából származ-
tak. A rendelkezésre álló forrásjellegű adatokból semmi nyomát nem találjuk a 
szájról szájra járt pletyka nyomának. Mindenesetre Anders körmönfont tagadó 
fogalmazása olyan komplikált, hogy jogos kételyt támaszt, hogy nemcsak plety-
kákról lenne szó. 

Házasságon kívüli gyermekek létezése, valamint titkos házasságkötésekből 
származóké nem ritkaság a Habsburg-ház történetében. A gyermekekkel való fog-
lalkozása a főhercegnek —• Anders szerint — olyan elfoglaltságot jelentett, hogy 
az valósággal élete feladatává lett, amelynek hatása segített neki a múlt keserű 
tapasztalataival megbékülni.39 

A korabeli magyar sajtó jelentéseivel ellentétben a főherceg nem élt Scha-
umburgban egyáltalán visszavonultan egészen addig az időpontig, míg régi tüdő-
baja nem újult ki, és egészségi állapota rohamosan nem rosszabbodott.40 Fél Eu-
rópából érkező rokonai és barátai vendégeskedtek nála Schaumburgban. A főher-
ceg viszontlátogatásokkal töltötte idejét, néha hónapokig, abban a magas körben, 
amelyben jól érezte magát. 

Szívesen látott vendége volt Adolf nassaui herceg, akivel István nemcsak 
baráti, hanem rokoni viszonyban is volt. Ugyancsak szívesen látott vendégei voltak 
I. Auguszt és Károly Sándor Sachsen-Weimar-i nagyhercegek, akik mindketten 
unokafivérei voltak. Szoros rokoni és baráti szálak fűzték Istvánt a herceg Wal-
deck-családhoz, akárcsak Alekszandra Joszipovna nagyhercegnőhöz (szül. Sach-
sen-Altenburg-i hercegnő, akinek férje, Konstantin Nikolajevics testvére volt a 
cárnak). Az anyacárnét, Alexandra Feodorovnát (aki egyébként Charlotte porosz 
hercegnő volt), 1860-ban látogatta meg Emsben. Erzsébet császárnőnél (Ferenc 
József feleségénél) 1864 májusában Kissingenben tett tisztelgő látogatást. Ugya-
nezen az őszön látogatta meg a schwalbachi fürdőben Eugenie francia császárnőt, 
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III. Napóleon feleségét. Tisztelgett István főherceg Mária nápolyi királynénál, A-
mália görög királynénál, Auguszta porosz királynénál, mikor azok valamelyik kör-
nyékbeli fürdőben időztek. 1864-ben II. Sándor cár és neje, Marija Alexandrovna 
(szül. Maximiliane Wilhelmine hesseni hercegnő) Kissingenben voltak fürdőn, s 
István ott látogatta meg őket. Korábbi ismeretségük alapján a cár megőrizte baráti 
érzelmeit, s a főherceget elhalmozta orosz érdemrendekkel - kivéve a kiemelkedő 
katonai teljesítményért járó Szent György-rendet.41 

István hatos fogatával Balduinstein állomáson várta vendégeit, vagy az ü-
dülőhelyükön kereste fel őket, mint Ems, Schwalbach és Kissingen. Szórakozta-
tásukra fényes házibálokat rendezett, egyszer egy bálra még ,,egy híres cigányze-
nekar t" is szerződtetett42 és egyik hajtóvadászat követte a másikat. Arra meghí-
vást kapni, az volt minden vadásznak a legnagyobb megtiszteltetés. A hajtóvadá-
szat volt minden évad legnagyobb eseménye abban a körzetben, amely Schaum-
burg körül terült el. A főherceg részt vett Adolf nassaui herceg, Montabur ma-
gaslaton fekvő családi vadászterületén is a szokásos vadászaton. Híres hatosfoga-
tával száguldott a Westerwald környéki falukon, ahol örömmel üdvözölték, vagy 
„legalázatosabban" vették le sapkájukat és tisztelettel hajlongtak neki.43 

A száműzött főherceg legnagyobb öröme az volt, ha féltestvérei a császártól 
engedélyt kaptak, hogy őt Schaumburgban meglátogassák. így látogathatta meg 
István 1852-ben Erzsébet huga (alti második házasságában Károly Ferdinánd fhg. 
felesége volt) leányával, aki később Szícilia királynéja lett. Az ifjű császár „különös 
kegyből" adott István féltestvérének, József (Károly Lajos) főhercegnek egy négy-
hetes szabadságot, aki ezt a szabadságot Schaumburgban tölthette. Egy testvérek 
közti beszélgetés u tán István 1863-ban mérsékelt évi bérleti összegért átengedte 
magyarországi birtokait József főhercegnek. 1864-ben pedig kérőként működött 
közre Klotild hercegnő és József főherceg házasságakor. Klotild hercegnő lánya 
volt August von Sachsen-Coburg-Gotha hercegének.44 

István legkedveltebb féltestvére, Maria Henriette főhercegnő volt, aki a bra-
banti herceg, a későbbi belga király II. Lipót felesége lett. О 1853-ban látogathatta 
meg Istvánt. Habár a belga királyi pár gyakran volt István vendége Schaumburg-
ban, őt viszontlátogatásra csak 1862-ben hívta meg II. Lipót Brüsszelbe. István 
gyámoltalanul viselkedett a brüsszeli királyi udvarban, kisebbségi érzésben szen-
vedett világfi hírében álló királyi sógorával szemben. Míg a királyi sógor Istvánt 
tegezte, ő ezt a családi megszólítást nem merte viszonozni és nővére férjét követ-
kezetesen „Felség"-nek titulálta és még kérte is, hogy neki adja meg ezt a kegyet, 
hogy így szólíthassa. István túlzott szerénységből szinte bujkált sógora elöl, és 
csak akkor jelent meg előtte, ha őt a király kifejezetten látni kívánta. Idejét mú-
zeumlátogatással és más látnivalók megszemlélésével töltötte. István csak azt 
tudta megállapítani, hogy huga, Maria Henriette a katonaság körében volt rend-
kívül népszerű.4 5 Azt, hogy huga házassága szerencsétlen volt, nem merte, vagy 
nem akarta észrevenni. Belgiumban mindenki tudta. 

Feltűnő Aiders hallgatása — különben bőséges közleményeiben — István 
mostohaanyjáról, Mária Dorottya főhercegnőről, aki volt férje, József nádor halála 
után, aki az udvar parancsára ténylegesen száműzve élt Bécsben. Anders nem is 
említi az özvegy nádornét — még Istvánt látogató féltestvéreivel kapcsolatban 
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sem. Az igazság kedvéért meg kell említenünk, hogy a látszat szerint István sem 
foglalkozott nevelőanyjával sokat, legalábbis gyér forrásainkban kevés szó esik az 
özvegyről. 

Nagyon kellemesen érintette Istvánt a nassaui tisztikar viselkedése vele 
szemben. A nassauiak viselkedése jóindulatot és ragaszkodást tükrözött, ez a ra-
gaszkodás — eltekintve magas rangjától — személyének szólt. Bizonyos alkal-
makkor, újév, vagy névnap, felkereste a főherceget szerencsekívánataival a nassaui 
helyőrség küldöttsége. A főherceg azzal viszonozta a barátságos gesztust, hogy 
vadászatra és ebédre látta vendégül a tiszteket.46 

A nassauiak viselkedésének az ellenkezőjét kellett Istvánnak osztrák részről 
tapasztalnia. Sok osztrák tiszt, köztük vezérkari tisztek és tábornokok szolgáltak 
Mainzban vagy Frankfurtban, vagy éppen fürdőkúrán voltak a nassaui fürdőkben 
és így Schaumburg közelében tartózkodtak. Ezek következetesen elkerülték, hogy 
a császári ház hercege előtt tisztelegjenek. Magatartásukon még a nassaui herceg 
udvaránál tet t látogatásukkor, vagy vadászaton — ha a főherceggel találkoztak 
— sem változtattak.47 

Hasonlót tapasztalt a főherceg a magyar főurak részéről, akik Emsben ü-
dültek, tartózkodók voltak a főherceggel szemben. Ha mégis beszédbe elegyedett 
velük, ő is kerülte a politikai témát. Nem tet t semmi megjegyzést az 1848—19-es 
forradalmi eseményekre, ellenben — Anders szerint — a legnagyobb tisztelettel 
és ragaszkodással beszélt az uralkodóról, Ferenc Józsefről és rokoni érzelmeiről 
a császári ház iránt.48 Hogy István ilyen megjegyzéseket tényleg tett-e, vagy An-
ders írta csak a főherceg életrajzában - nem lehet megállapítani. Mindenesetre 
ezek a megjegyzések — ha elhangzottak — inkább ártottak Magyarországon az 
ex-nádornak. Mindketten — István és Anders — tudhatták, hogy a magyarok 
beállítottsága — még a megkövesedett konzervatívok többségének a véleménye 
is —, a kivégzések után és a neoabszolutizmus bevezetésekor radikálisan meg-
változott. 

Az első osztrák tiszt, aki István főherceggel szembeni magatartását — nem 
félve a dinasztia bosszújától — megváltoztatta, báró Anton Prokesch-Osten volt, 
Ausztriának a Német Szövetség elnökségébe, Frankfurt am Main-ba küldött kö-
vete.49 Prokesch-Osten egyszerűen Schaumburgba utazott, hogy a főhercegnek 
tiszteletét fejezze ki. Ezt követően néhány osztrák tiszt is merészkedett, hogy 
Prokesch példáját kövesse. 

Majd megérkezett Albrecht főherceg, Magyarország katonai kormányzója, 
István vele egykorú unokafivére, az emsi fürdőbe, ahol a főhercegek egymásnak 
adtak találkozót. Ez egy demonstratív családi jelent volt, amelyben Albrecht u-
nokatestvérével szemben a dinasztia barátságát a nyilvánosság előtt akar ta bizo-
nyítani. Pont Albrecht volt a dinasztia legabszolutisztikusabb tagja, aki a „libe-
rális" István visszatérését a monarchia területére leghevesebben ellenezte.50 Hogy 
Albrecht viselkedésében István ellen régi hiűsági okok is közrejátszhattak, nincs 
kizárva, mert őt Olga nagyhercegnő, II. Miklós leánya, mint kérőt visszautasította, 
míg Istvánt szívesen fogadta volna férjül. 

Mint mondottuk, csak pár tiszt változtatta viselkedését Istvánnal szemben, 
habár Anders szerint (aki a szituációt mindenképpen szépíteni akarta) a dinasztia 
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bosszújától való félelem indokolatlan volt, István főherceg és a dinasztia közti 
viszony változatlan maradt: István főherceget a császár nem hívta meg Bécsbe, 
ezután az Albrecht-színjáték után sem. 

Egy a szomszéd Johannisbergben lakó magas rangú osztrák is teljesen ig-
norálta főhercegi szomszédja létezését. Metternich-Winneburg Richárd herceg a 
volt nagyhatalmú egykori államkancellár fia, aki akkor Ausztria követe volt 
Frankfurtban. Később pótolnia kellett elmulasztott látogatását — de akkor már 
a császár parancsára — amikor a főherceg a franciaországi Mentonban már ko-
porsóban feküdt.5 1 

1855. március 30-án elhunyt a Bécsben szintén száműzetésben élő Mária 
Dorottya főhercegnő, az előző nádor, József főherceg özvegye és István mostoha-
és nevelőanyja. A halál váratlanul, egy budai látogatáskor következett be, való-
színűleg agybénulás miatt. Az özvegy lánya, Erzsébet főhercegnő szülés előtt állott 
és őt látogatta meg az anya. így került Mária Dorottya főhercegnő a nádori krip-
tába, ahova volt férje mellé temették el.52 Az elhunyt temetésén néhány főherceg 
képviselte az udvart,5 3 de István nem tudott a temetésén megjelenni, mert ahhoz 
a császár engedélye kellett, azt pedig István altkor még nem kapta volna meg. 
István jelenléte Magyarországon, a dinasztia megítélése szerint változatlanul nem 
volt kívánatos. Annál nagyobb volt a lakosság részvétele a gyászünnepségeken.54 

Anders, István életrajzírója egyetlen szóval se említette Mária Dorottya fő-
hercegnő halálát Istvánról írott művében. István a Stofferhez írt köszönőlevélben, 
aki neki kondoleált, emlékezett meg „szeretett és félreismert" anyjáról, mert Stof-
fer ismerte azt a „benső viszonyt", amely az anyát és nevelt fiát egymáshoz kap-
csolta.55 

Albrecht főherceg Emsben tett látogatása és Istvánnal való demonstratív 
találkozása u tán sem változott a főherceg viszonya a dinasztiához jelentősen éve-
ken keresztül. A dinasztia továbbra is ignorálta István. Nem értékelték alattvalói 
hűségnyilatkozatait, sem Anders által túlságosan hangoztatott korrektségét. A 
„szép rokoni viszony", amely korábban a dinasztiában uralkodott, tulajdonképpen 
sose létezett, legfeljebb István főherceg fantáziájában.56 Csupán János főherceg 
igyekezett még István rehabilitációját előmozdítani. 

Időközben azonban változtak az idők, a neoabszolutizmus merevsége meg-
szűnőben volt és főleg a dinasztikus féltékenység sem élt örökké. A császár ha-
talmát — az orosz segítséggel levert magyar szabadságharc u tán — senki nem 
tette kétségessé. A császár érdeke úgy kívánta, hogy magát „kegyelemteljesnek" 
mutassa — főleg a magyar konzervatívok előtt —, elsősorban azért, hogy mege-
lőzze, hogy az országban még mindig népszerű főherceget és esetleges császárel-
lenes intrikáját ne erősítse. 

Az István-probléma megoldását a véletlen segítette elő. István ellene volt 
mindig, hogy a megoldás az ő kárára történjen. Az ellenállása azonban nem volt 
elég szilárd, így hamarosan megtört. Az történt, hogy rokona és szomszédja, az 
oldenburgi nagyherceg, meglátogatta Steiermarktban élő húgát és beszélt János 
főherceggel is, aki meggyőzte a nagyherceget, hogy „Bécsben hajlanak arra, hogy 
a főherceg Bécsbe való hazatéréséhez hozzájáruljanak, de a kezdeményezést Ist-
vánnak kell megtennie. István írjon levele neki — János főhercegnek —, melyben 
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kifejezi azt az óhaját, hogy szívesen visszatérne Ausztriába. Ö — János — ezzel 
a levéllel akcióba lépne Bécsben". A nagybácsi írt egy levelet Istvánnak, hogy 
visszatérésre számíthat ugyan, de ne számoljon, hogy állami szolgálatba léphet, 
mert Bécsben (most) a miniszterek „kormányoznak".5 7 

István nem kételkedett János főherceg jószándékában, de ellenvetést tet t 
János terve ellen, mert nagyon is jól ismerte a labilis magatartását. Tisztában 
volt azzal, hogy az első sikertelenségek megingatják. Ezért elvetette a tervet és 
nagybácsijának ellenajánlatot tett: Először az udvarnak kell őt rehabilitálnia és 
ahhoz az iniciatívát az udvarnak kell kezdeményeznie... „ha nem történik ez meg, 
— írta Jánosnak —, úgy Schaumburgban maradok és majd csak a nádori kriptát 
fogom Budán benépesíteni..." A továbbiakban azt írta még, ha őt császára (a 
szövegben: mein Kaiser) hívta volna, repült volna és a császárnak nem is kellett 
volna mást tennie.5 8 

Ferenc József egyáltalán nem gondolt arra, hogy István főhercegnek előzé-
kenyen segítségére legyen és ezt a minimális formalitást is megtegye. Ezért János 
főherceg 1858. június 15-én Schaumburgba sietett, hogy Istvánt engedékenységre 
bíija. Az egykori magyar nádor azt állította Jánosnak, hogy őt akkor (1848-ban) 
a császár (még Ferdinánd) azonnali hatállyal írásbeli paranccsal Schaumburgba 
száműzte. Amikor a császári parancsot az udvar kiadta, a bécsi forradalom miatt 
maga is menekülésben volt — ezúttal azonban nem Innsbruckba — hanem 01-
mützbe. Ki volt István eltávolításának kezdeményezője? A jóindulatú, de „félke-
gyelmű" Ferdinánd nem lehetett. Hogy Ferenc József, aki ha t héttel később csá-
szár lett, a dologról ne tudott volna, mindenesetre kétséges. 

A „tet tesek" körét könnyű behatárolni. Amikor János főherceg István levél-
beli lemondása u tán Bécsbe jött, erővel bizonygatták neki, hogy ilyen (száműzési) 
aktának nyomát se találják. Ki bizonyította neki? Ferenc József egyszerűen ab-
szolutikus-adminisztratív úton mellőzte a kérdés megválaszolását „ha István fő-
herceg őhozzá fordult volna, már régen el lenne a kérdés intézve".59 

Ferenc József nem volt hajlandó beismerő választ adni még kei-ülő úton sem. 
Időközben jól „megdolgozták" János főherceget, aki ezek u tán — ahogy István 
főherceg előre látta — ingadozó álláspontot tanúsított. János főherceg azért egy 
elővigyázatos megjegyzést te t t az udvarnál: hogy a külföld továbbra is meg van 
győződve a dinasztia István-ellenességéről. Figyelmeztette az udvart, hogy Fran-
ciaországban lehetséges egy űjabb forradalom, s ha a mozgalom Németországot 
is érintené, ott e mozgalom pártja István nevével visszaélést követne el. Ezt a 
német hírt osztrák diplomáciai nyomásra a sajtó tagadta. Hogy az „olvasótábor" 
a helyesbítést elhitte-e, az más lapra tartozik.60 

János főhercegnek tehát a császárral szemben visszakoznia kellett. Azonban, 
hogy a látszatot megőrizhesse, egy kompromisszumos megoldást kellett találni: a 
legalkalmasabb ürügy, hogy István főherceg feltűnés nélkül Bécsbe jöhessen egy 
főherceg, vagy főhercegnő (közeli) születése lenne. A főherceg így látogatásra Bécs-
be jöhetne aztán visszatérne Schaumburgba és a látogatást tetszése szerint a 
jövőben megismételhetné, csak Magyarországra nem szabadna utaznia. Bécsben 
az udvar még mindig félt, hogy az „elégedetlen magyarok demonstrálnak".6 1 
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István főherceg figyelmeztette nagybátyját, János főherceget az udvar állí-
tásainak ellentmondásaira, hogy az udvarnál az ő „száműzetéséről" nem találnak 
dokumentumot és ezért nincs semmiféle ok, hogy őt „visszahívják", másrészről 
utasítják, hogy nem tartózkodhat állandóan Ausztria területén, Magyarországra 
meg még esetenként látogatásra sem mehet. Ezek a feltételek bizonyítják — mon-
dotta —, hogy szabadon nem cselekedhet. Eddig a pontig István állhatatos maradt, 
és átadta János főhercegnek a száműzetési dokumentum másolatát, mint cáfolatot 
az udvar állítására. János tényleg elismerte, hogy az iniciatívának az udvartól kell 
kiindulnia. István még egy feltételt támasztott, hogy a visszahívást megvárja, hogy 
mielőtt Bécs határozna, őt meg kell kérdezni, hogy abba beleegyezik-e?62 

Ebbe a vitába az ifjú császár közvetlenül nem avatkozott, válaszát a fő-
szárnysegéde, gróf Grünne út ján tudatta, hogy bár István főherceg helyzete más, 
mint a többi főhercegé, ennek ellenére különbséget nem tehet. Ezért Istvánnak 
is engedélyt kell a császártól kérnie, hogy Bécsbe utazhasson, azt követően „hosz-
szabb-rövidebb ideig Bécsben időzhet".6 3 

János főherceget ez a válasz megnyugtatta, és ezért István cselekvésre kész-
tette. Nem úgy Istvánt, aki ugyanis észrevette, hogy az uralkodó az általa támasz-
tott feltételekre nem adott választ. A főhercegi nagybácsi ezt közölte gróf Grün-
nevel, hogy István aggodalma főleg abban áll, hogy őt Bécsben kelletlenül fogadják. 
A főszárnysegéd biztosította Jánost, hogy István főherceg félelme alaptalan és azt 
javasolta, hogy a főherceg mielőbb adja be a látogatási kérvényét (a főudvarmesteri 
hivatal útján), mert egy kedvező alkalom — a császárné rövidesen szülni fog — 
a legközelebbi időben várható. Gróf Grünne 1858. július 18-án a következőket 
ír ta István főhercegnek: „Őfelsége felhatalmazott, hogy császári Fennségeddel kö-
zöljem, hogy Őfelsége önt tárt karokkal fogja fogadni és Ön a legszívélyesebb 
fogadtatásra számíthat." A főszárnysegéd egyben bocsánatot kért az Emsben tar-
tózkodó katonatisztek viselkedéséért, mivel a félreértést az okozta, hogy azt hit-
ték, hogy a főherceg oly sok évig önként van Ausztriától távol. Aztán egy feltűnő 
mondattal záródott a levél, „hogy mi (olyan) hatalommal rendelkezünk, hogy min-
denki ellen komolyan tudunk fellépni, aki ellenünk (fellépni) merészelne".6 4 

Most István főherceg ellenállása is összeomlott — ahogy ezt előre látni le-
hetett. Hiába akarta elkerülni, csak kérvényt kellett írnia a császárhoz, hogy Bécs-
be jöhessen és azt a főudvarmesteri hivatalon keresztül kellett benyújtania. Az 
uralkodó igyekezett a megaláztatást azzal enyhíteni, hogy az unokabátyjának saját 
kezűleg írt, hogy „bensőséges örömmel" tesz eleget a kérésnek és, hogy őt „tárt 
karokkal várja".6 5 

Anders csatlakozott István megalázkodásához azzal, hogy szépíteni igyeke-
zett a császár eljárását és azt írta: „A császár kegyes kézirata István főhercegnek, 
különösen érzékenységének az esett jól, hogy a császár a kényes szituációt olyan 
tapintatos módon oldotta meg." 

Az újságok tudomást szereztek a Schaumburg és Wien közt lefolyó huzavonáról, 
a főherceg és az udvar közti elvi differenciáról. A sajtó találgatta, hogy utazik-e a 
főherceg Bécsbe vagy sem. A Frankfurter Journal rátapintott, hogy István utazása 
elleni ellenállás oka egy hozzá közel eső személyben keresendő. Egy másik újság úgy 
tudta, hogy István főherceg az utazási engedélyt elutasította.66 
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István mindenesetre örömmel utazott Bécsbe — de nem hátsó gondolat nél-
kül, ahogy Anders megjegyezte. Augusztus 11-én érkezett meg az osztrák fővá-
rosba. A császár parancsára régi lakosztályát bocsátották rendelkezésére. A csá-
szári pár még aznap 11 órakor fogadta a zavarban lévő főherceget a laxenburgi 
kastélyban.67 

A főherceg szeptember 25-ig maradt Ausztriában. Az udvar nagy programot 
állított részére össze, volt a katonai parádétól trónörökös születésének ünnepsé-
géig minden, valamint különböző ünnepségek és fogadások (Rudolf születésnapja 
1858. augusztus 21.).68 Elvakítva a barátságos fogadtatástól, Istvánban illúzió 
támadt, hogy őt a császár állami szolgálatba fogja venni. A császár, de az egész 
császári família István egész bécsi tartózkodása alatt igen szívélyesen bánt a fő-
herceggel. A főherceg az ünnepségek forgatagában nem figyelt fel arra, hogy a 
császár következetesen elkerült minden politikai beszélgetést. István olyan elfo-
gult volt, nem vette észre, hogy az udvar egész megbékélési színházat csak a 
nyilvánosságnak játszotta. Bármilyen nagy is volt a császár hatalma, mégsem 
engedhette meg magának, hogy a dinasztia egységét legalább kifelé ne demonst-
rálják. Valóságos megbékélésről szó sem volt. 

Amint István Schaumburgba visszatért, egy utolsó próbálkozást tett . 1859-
ben egy lojális nyilatkozatot fogalmazott, amelyben Ferenc Józsefet kérte, hogy 
vegye őt szolgálatába. József (Károly Lajos) főherceget, féltestvérét bízta meg, 
hogy írását Ferenc Józsefhez juttassa el. A főherceg azonban felbontatlanul visz-
szaküldte a levelet és úgy döntött, hogy Istvánt az egész ügyről majd később 
világosítja fel. A császár ugyanis egyszer neki János főherceg jelenlétében úgy 
nyilatkozott, hogy ő István főherceget sohasem fogja szolgálatába állítani és fel-
szólította a főherceget, hogy ezt Istvánnal közölje. József főherceg is, de János 
főherceg is, tekintettel István érzékenységére eddig nem közölték Istvánnal a csá-
szár megbízását.69 

István főherceg halála Mentonban 

Mivel az udvar Istvánnak semmit nem jelzett, hogy őt a császár szolgálatába 
venné, az élet Schaumburgban úgy folyt tovább, mint eddig. A csalódott főherceg 
főfoglalkozása továbbra is vadászat maradt és a társasági élet a baráti családokkal. 
A később halálhoz vezető kór, a tuberkulózis csírája már benne rejtőzött, csakhogy 
még nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni. 

A főherceg ebben az időben, a vadászat idején, szokatlan megerőltetéseknek 
tette ki magát, pl. szabadban éjszakázott és látszólagos jóllétében túlbecsülte egészségi 
állapotát, testi kondícióját. Elete utolsó hat évében, 1864-ig valóságos szenvedéllyé 
lett benne a vadászat. Közben a társadalmi élet is rendszeresen ment tovább. A 
sértett és beteg érzékenységének szüksége volt egy erős „narkotikum"-ra. 

A főherceg 1864-ben még megért néhány szép napot. Féltestvére, József, 
akinél, mint „menyasszony kérő" működött, meglátogatta őt ifjú feleségével és 
nála töltötték a mézesheteket Schaumburgban.70 De hamarosan mutatkoztak a 
gyógyíthatatlan betegség első szimptómái, amelyeket a főherceg a vadászattal járó 
erőfeszítéseinek tulajdonított. Egy jól sikerült vadászat megnyugtatta őt és elfe-



ISTVÁN NÁDOR SZÁMŰZETÉSE ÉS HALÁLA 1 0 7 7 

ledte a testi kellemetlenségeket — helyesebben elnyomta azokat. A vadászat pótlás 
volt neki az udvartól elszenvedett mellőzésért. Az orvosok és a környezete figyel-
meztetéseit semmibe se vette. 

1865-ben részt vett még Hessen-Kasselben a fácánvadászatokon, de súlyos 
betegen jött haza Schaumburgba. Ez volt az utolsó vadászata. Hazaérve szokása 
ellenére orvost hivatott.7 1 A háziorvos és az asszisztáló orvos azonnal felismerték 
a már előrehaladott betegséget. István még mindig tévesnek tar tot ta a diagnózist. 
Úgy képzelte, hogy a nehézségeit nem a tüdő, hanem a gyomor okozza. 

István először különböző fürdőkúráknak vetette alá magát, így Sodenban, 
Weilbachban és Franzensbadban. Volt ugyan gyomorbaja is, de a főbaj, ahogy az 
orvos megállapította, a tüdőben volt. Bozenban (ma Bolzano, Dél-Tirol) töltötte 
az 1865-66-os telet, ti. Bozen klímája köztudomásúan enyhébb, mint Schaumburg 
környékéé. Féltestvére, József főherceg és neje vele töltötték a telet és így meg-
felelő társaságban sem volt hiánya. Az iíjú pár elveszítette koraszülött gyermekét, 
így kölcsönösen vigasztalták egymást. Bozenben ezúttal a téli klíma lényegesen 
kedvezőtlenebb, erősebb volt, mint máskor szokott lenni, így a beteg főherceg 
állapota nem javult semmit. 

1866 nyarán István ismét Franzensbadba ment kúrára, majd onnan féltest-
véréhez Erzsébethez Gmundenba. Ott egy kis enyhülés állt be a beteg állapotában, 
de csak rövid időre. Végre Bécsbe utazott és felkereste Bécs akkori leghíresebb 
orvosait, az ún. Skoda, Löscher és Helm triászt, akik megvizsgálták, de az ered-
mény ugyanaz volt, mint korábban megállapították: előrehaladott tüdőbaj. Az 
orvosok azt tanácsolták Istvánnak, hogy gyógyszeres kezelés nélkül, a riviérai 
Mentonban, Nizza mellett kezeltesse magát, ott lényegesen enyhébb a klíma. Ist-
ván ekkor Bécsből Gmundenen át utazott haza Schaumburgba, hogy otthon men-
toni út ján előkészíthesse. Először otthon rendbe hozta saját'ügyeit, majd beszéd 
kíséretében elbúcsúzott háztartása alkalmazottaitól.72 Nemes jellemről tanúskodó 
végrendelete már 1857 óta kész volt. Minden alkalmazottjának azt a bért ítélte 
meg, amelyet majd az ő halála napján kapnak. Külön intézkedett a gyermekekről, 
akik 18 éves korukig nevelési-pénzt kaptak. A kastélyt és hercegi uradalmat egyik 
rokonára, Oldenburg nagyhercegére II. Péterre hagyta.73 Felmerülhet a kérdés, 
hogy István miért írta meg olyan korán végrendeletét? Ennek oka az volt, hogy 
a jelzett időben Schaumburg környékén kolera-járvány tört ki és ő rendszeresen 
látogatta kolerás betegeit. 

A forradalmi időkből származó személyes okmányait és iratait 5 ládában a 
kastélyban őrizte — ezeket féltestvérére, Józsefre hagyta, hogy azokat a magyaror-
szági Alcsútra szállíttassa. Sajnos azok ott a második világháború következtében 
megsemmisültek. 

Tizennyolc esztendőt töltött István a Lahn melletti Schaumburg-kastélyban, 
mint „száműzött", férfikora legszebb éveiben. A félig-meddig tönkrement, sivár 
kastélyt rendbehozatta, új épületekkel egészítette ki, szép utakat , kerteket vará-
zsolt a kastély köré és „mesebeli kastéllyá" változtatta. Utolsó schaumburgi ide-
jében gyakran beszélt arról, hogy betegségének gyógyíthatatlanságával tisztában 
volt. Az osztrák hadsereg sadovai (königgrátzi) katasztrofális veresége is igen rossz 
hatással volt amúgy is beteg állapotára. 
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1866. szeptember 30-án hagyta el Schaumburgot István — mint sejtette, 
örökre —, hogy Mentonba utazzon. Svájcban még megszakította az utat , Duchy-
ban és ott töltött még tizennégy napot. Meglehetősen rossz állapotban folytatta 
az utat végcéljához. A gyengeségi rohamok, ájulások váltakoztak egy pár jobb 
nappal, ezek azonban mindig ritkábbak lettek. A remélt javulás Mentonban még 
hetekkel odaérkezése u tán se következett be és decemberben állapota annyira 
rosszabbodott, hogy végleg fekvőbeteg lett. Erre halála esetére minden intézkedést 
megtett. Amíg bírta, minden levelet személyesen vagy t i tkára segítségével intézett 
el. A hálószobával szomszédos helyiséget, kápolnává rendeztette be, hogy vasár-
és ünnepnapokon ott celebráljon egy pap misét.74 

Minél rosszabbra fordult állapota, annál inkább megtévesztette környezetét 
és színházat játszott nekik. Terveket „csinált" a következő tavaszra, különféle 
rendezvényeket és vadászatokat tervezett, mintha azok megvalósítása szándéká-
ban lett volna. Négy nappal halála előtt még saját kezű levelet írt unokatestvé-
rének, egykori személyes ellenfelének, Albrecht főhercegnek. A levél külső formá-
ja, tartalma olyan tökéletes (habsburgi) szépírással van írva, hogy semmiképp 
nem utal arra, hogy egy halálraszánt írta volna, habár betegsége szimptómáit 
tökéletesen írta le.75 

Még egy utolsó öröm érte a főherceget űgyszólván közvetlen halála előtt. 
Február 18-án érkezett számára féltestvérétől, József főhercegtől egy távirat, aki 
őt a dinasztia és Magyarország kiegyezéséről és az 1848-as törvények helyreállí-
tásáról értesítette.76 

A következő nap reggelén, február 19-én érezte a halála közeledtét is igénybe 
vette a katolikus vallás vigasztalásait. Délután 2 órakor kezdődött az agónia. Egy 
órával később Magyarország utolsó választott nádora és királyi helytartója, István 
Viktor Ausztria főhercege halott volt.77 

* 

A boncolás megerősítette a halál okát, előrehaladott tüdőbaj. A holttestet 
bebalzsamozták és egy kettős koporsóba rakták. A belső bükkfa koporsót egy 
külső bronzkoporsóba helyezték, amelyen az elhunyt neve és hivatali címe állott: 

Stephanus Franciscus Victor 
Regni Hungáriáé Palatínus 
Locumtenens Regius 
Natus 14. Septemb(ris) 1817 
Mortuus 19. Febr(uarii) 1867. 
Ferenc József teljesíteni akarta az elhunyt végakaratát, hogy Budán a családi 

sírboltban legyen eltemetve. Az osztrák követnek Metternich-Winneburg Richárd 
hercegnek Párizsból Mentonba kellett utaznia, hogy a francia hatóságokkal a for-
malitásokat elintézze és úgy intézkednie, hogy minden feltűnést elkerüljön. Az 
egykori ellenfél és a johannisbergi szomszéd fia, aki Istvánt éveken át észre sem 
vette Schaumburgban, most császári parancsra kényszerült mulasztását pótolnia 
és a halott főherceg előtt tisztelegnie.78 
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Az elhunyt főherceg holttestét 1867. február 23-án egy közúti kocsival szál-
lították Mentonból Genuába és onnan egy menetrendszerű vonattal továbbították 
Görzig az Osztrák-Magyar Monarchia határállomásáig. Ott rakták át a koporsót 
a várakozó különvonatra. Ez a „szellemvonat" az éjszakai órákban érte el az 
akkor még Kanizsának — ma Nagykanizsának — nevezett magyar állomást. 

István főherceg akkor hunyt el, amikor Magyarország az osztrák-magyar 
kiegyezést ünnepelte és Ferenc József és neje Erzsébet magyar királlyá és király-
néjává történő koronázását készítette elő. 

Az elhunyt szerette életében a „népszerűséget", talán egy fokkal jobban, 
mint az tanácsos lett volna. Az ő feladata lett volna a centralisztikusan kormány-
zott Ausztria és a függetlenségre törekvő Magyarország érdekeinek a koordináci-
óját elősegíteni, ami az akkor uralkodó szisztémák idején egy ugyanolyan nehéz, 
sőt megoldhatatlan feladat volt, mint a kör négyszögesítésének matematikai meg-
oldása. 

Amikor nádorrá választották, apja, József főherceg népszerűségéből örökölt 
előleggel kezdhette pályafutását, a magyarok az egekig magasztalták. Majd meg-
kezdődtek a forradalmi események és azok nem tették neki lehetővé, hogy apja 
politikailag a két tábor közötti egyensúlyozást kövesse. Mindkét oldal, osztrák és 
magyar, félreérthetetlen állásfoglalást követelt tőle. Erre a szerepre nem volt Ist-
ván főherceg alkalmas. Hiányzott az akarat és tehetség hozzá. 

A két malomkő — a dinasztia és haza — amelyek közé őt az idő belökte, 
két ellentétes irányban forgott és nem volt annyi ereje, hogy ebből a kényszer-
helyzetből kiszabadítsa magát, mielőtt az könyörtelenül szétmorzsolja, mint sok 
más nálánál erősebb jellemű kortársát. 

A Turinban száműzetésben élő Kossuth Lajos, Magyarország volt kormány-
zója, aki az ötvenéves főherceget huszonhét évvel élte túl, úgy nyilatkozott Ist-
vánról: „Az igazságos történetírásnak le kell vonnia a beszámítás rovatából azt, 
ami zűrös pályáján inkább fatum volt, mint akarat."'79 

István főherceg volt Magyarország 103. és egyben utolsó nádora. A kiegyezési 
törvény 1867-ben egyelőre felfüggesztette a nádor választását (1867:VII.). Többé 
nem is került Magyarországon nádorválasztásra sor, mert az alkotmányosan kor-
mányzó miniszterelnök vette át a nádor jogkörét. 

István főherceg így feledésbe merült. A nádori kripta lakói, „a magyar Habs-
burgok" remélhették, hogy megtalálták az „örök nyugalmat". Csakhogy 1973-ban 
a királyi várban restaurálási munkáknál dolgozó archeológusok és munkások el-
viselhetetlen bűzre lettek figyelmesek. A nyomozás megállapította, hogy ismeret-
len tettesek feltörték a kriptát. Azt korábban már többször is feltörték, de a te-
temeket tartalmazó szarkofágokat nem bántották, sértetlenek maradtak. 1973-
ban feltörték a koporsókat és urnákat és a kiforgatott maradványok köröskörül 
szétszórva hevertek. A soha ki nem nyomozott sír- és hullarablók, nyilván ara-
nyak, ékszerek és a kitüntetések u tán kutattak. Orvosok és különböző szakem-
berek hosszű ideig dolgoztak, míg a maradványokat identifikálni és a kriptát rend-
be tudták hozni. 
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Sándor Pál 

KIADATLAN LEVÉLTÁRI FORRÁSOK 1848-BÓL 

Az alábbiakban néhány olyan kiadatlan levéltári forrást adunk közre, ame-
lyek bővítik ismereteinket 1848 kezdeti eseményeiről. E források fajtái: levelek, 
illetve levelekbe foglalt különféle jelentések és folyamodványok. Tárgyuk szerint 
két témakört ölelnek fel. Az egyik a bécsi és a pesti forradalom kezdeti esemé-
nyeire vonatkozik és részben ismeretlen mozzanatokat is tartalmaz. E jelentések 
színes és élményszerű beszámolók március 15-éről és az azt követő néhány nap 
eseményeiről. A másik témakör a jobbágyfelszabadítással kapcsolatos paraszti e-
légedetlenségre, a különféle szolgálatmegtagadásokra, a íoldigényekre, a IX. tc. 
jobbágyi értelmezésének bonyodalmaira vonatkozik. Az ezekről szóló jelentések 
mindegyike ismeretlen tényanyagot nyújt a magyarországi parasztmozgalmak tör-
ténetéhez 1848-ban. 

Úgy tűnt ugyanis, hogy Ember Győző ismeretes iratpublikációja, továbbá az 
e témakörrel foglalkozó helytörténeti munkák kimerítették a paraszti elégület-
lenség, a különböző típusú és különböző okokra visszavezethető, mindvégig par-
tikuláris jellegű parasztmozgalmak anyagát.1 Meggyőződtünk róla, hogy ez nem 
így van és nem is lehet így A családi levéltárak ugyanis szinte kimeríthetetlen 
forrásanyagot szolgáltatnak e tekintetben is. Hiszen e rövid s figyelemfelkeltő 
forrásközleményünk egyik irata is arról szól, hogy egyedül csak Vas megyében és 
csak 1848 augusztusában — tehát egyetlen megyében és egyetlen hónapban — 
„200 helységnél több megtagadta a 9-det",2 ami nyilvánvalóan igazolja, hogy a 
paraszti elégedetlenség köre sokkal tágabb, a parasztmegmozdulások száma sok-
kal több volt, mint az az eddigi feldolgozásokból, publikációkból megismerhettük. 
Az egyes családi levéltárak anyagának módszeres feltárása tehát, e tekintetben 
is további figyelmet érdemel. 

Visszatérve első témakörünkhöz, egy érdekes jelentés kelti fel figyelmünket. 
A jelentést Rosenberszky Antal, Festetics Tasziló gróf keszthelyi uradalmának 
alügyésze írta 1848. március 17-i keltezéssel a keszthelyi direkcióhoz. A levél írója 
arról tudósítja a címzettet, hogy Zala megyében március 15-én rendkívüli közgyű-
lést tartottak az országgyűlés teendői iránt készítendő ismeretes felirat tárgyában. 
A nemesi közgyűlés ugyanis utasítást adott a megye követeinek — Tolnay Ká-
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rolynak és Csúzy Pálnak —, hogy ha a főrendi tábla az alsótábla feliratát az 
uralkodóhoz akadályozná, akkor a főrendek kikerülésével külön küldöttség ter-
jessze azt fel a királyhoz. A főkövetelések — sajtószabadság, népképviseleti or-
szággyűlés, a nemzetőrség felállítása, stb. — mellett, a közgyűlés úgy határozott, 
hogy „egy felírást" kell készíteni, amelyben „O Fölségének hívtelen és rossz Ta-
nátsadói a fennálló Törvények nyomán, nemcsak hivatalaikból elmozdíttatni, 
hanem mégis büntetni kéressék; végre, hogy a magyar sorkatonaság О Fölsége 
által a Nemzet tudta nélkül külső tartományok meghódítására avagy elnyomására 
az ország határain túl ne vitessék", ami már a pragmatica sanctiót, mely a köl-
csönös védelem alapján a magyar hadseregnek az országon kívüli alkalmazását is 
előírta, kezdte kérdésessé tenni. 

A jelentés további részéből megtudhatjuk, hogy egy Tolnay Károlyhoz se-
bespostán érkezett levélből a zalai rendek értesültek, a párizsi események példá-
ján, a Bécsben „kiütött lázadásról", melynek következtében Metternich és Appo-
nyi György kancellár lemondott és a fővárosból megszöktek. A bécsi polgárság 
pedig — folytatódott a jelentés — „a fegyvertárat elfoglalta, és polgári őrséggé 
alakulván, a királyi palota őrségét általvette. Albrecht főherceg pedig, ki a népre, 
mely közül 20-an a téren halva maradtak, lövetett, miután a tüzet adni parancsoló 
Tiszt nyomban lekonczoltatott, a fővárosból megfutott; a szabad sajtó, s egyéb 
követeléseik kikiáltattak". A levél arról is szól, hogy március 15-én az országos 
választmány népes küldöttséggel elindult Bécsbe, „melynek vezetésére Nádor О 
fensége önként ajánlkozott", továbbá, „hogy az egész Törvényhozó testület egye-
temes kívánsága, miszerint Deák Ferencz Tbíró Úr követül Pozsonyban megje-
lenjen" és, hogy „Deák Ferencz Úrnak Pozsonyba megjelenése körül mindeneket 
kövessen el a megye" E végből 60 felső- és alsótáblai követ aláírását köröztették, 
akik „Deák Úrhoz intézett abbeli felhívást" nyújtottak át, „hogy a sürgető szükség 
tekintetéből minél előbb Pozsonyba jöjjön fel." E kérelemmel összefüggésben a 
megyei közgyűlésen olyan határozat született, mely szerint egy „minél számosabb 
tagokból" álló küldöttség „kérje meg Deák Ferencz Úrat a követség elvállalására". 
Ennek okából a rendek, a polgárság és a zsidóság (Deák az emancipáció egyik 
határozott híve volt) „azonnal Deák szállására ment", s nagy örömükre értették 
tőle, hogy „Deák Ferencz Úr, habár érzi egészségi állapotának gyöngeségét, s a 
kitartást nem reméli, mégis a Haza kívánságát önfeláldozásával is" teljesíteni 
fogja. 

Rosenberszky alügyész a 12 pont szövegét is mellékelte a direkciónak, „mely-
nek olvasása a még együtt volt Rendeket igen megrémítvén, nagy aggodalomba 
ejtette, különösen a 7-ik pont alatti nyilatkozatnak puszta s határozott követelése" 
— ez ugyanis az úrbéri viszonyok megszüntetéséről szólt — „mely zavarokat 
idézhet elő alulról, igen komollyá válhatókat".3 Kétségtelen tény — legalábbis e 
jelentés szerint —, hogy a rendek korántsem lelkesedtek a jobbágyfelszabadítás 
kivívásáért és a parasztok zavargásának lehetősége is felrémlett előttük.4 Nem is 
egészen alaptalanul. 

Ismerünk ugyanis egy másik jelentést is, Lehner Jánosét, Festetics Tasziló 
gróf Somogy megyei csurgói uradalma ügyészének tollából, aki május 7-én kelt s 
a direkcióhoz írt jelentésében azt írja, „hogy é Megyében több helyeken a Major-
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sági földek szándékoltattak elfoglaltatni" s ezért a vagyoni- és személyi »bátorság 
biztosíttására tellyes hatalmú Miniszteri biztosoknak Csányi László és Széli József 
Urakat nevezték ki, kikhez a szükség esetére a kellő karhatalomért é Megyei 
Hatóság is fordulhat«."5 Mesterházy János, a keszthelyi uradalom ügyvédje pedig 
arról tudósítja a direkciót június 26-án Keszthelyről kelt levelében, hogy egy csomó 
embert besoroztak katonának a szerb támadás6 elhárítása végett s ezért különö-
sen rossz a hangulat az amúgy is elégedetlenkedő parasztok közt, s „leginkább a 
szőlőhegyi lakosok közt a Mlgos Uraság s Tisztségei ellen az ingerültség a legna-
gyobb fokra hágott s a kitöréstől minden órán lehet tar tani". Ezért azt javasolja 
az uradalmi vezetésnek, hogy a hangulat lecsillapítása céljából legalább a besoro-
zottak családtagjait mentesítsék a feles rétek után járó napszámok beszolgáltatá-
sától. Annál is inkább, mert azokat „a jelen zavarok közt" amúgy is lehetetlen 
behajtani.7 

Több hasonló tar talmú jelentés mellett, elöljáróban, hivatkozunk még egyre. 
Ezt is Lehner János írta július 3-i keltezéssel Ollárból. Arról tudósít, hogy a csurgói 
uradalomban úriszéket nem lehet tartani, a folyamatban lévő úrbéri perekben 
pedig „semmi sem tör tént" a „Hazának jelen zavaros és veszélyes állapotában". 
A királyi kisebb haszonvételek gyakorlásában, a bormérést illetően „több vissza-
élés tör tént ez idő alatt". A volt jobbágyoknál „a foglalási vágy már eddig is igen 
feltűnő, hogy tehát ezeknél jövőre gát vettessen és az uradalmi birtok minden 
csonkítástól megóvasson, a határkérdések pedig eltávolíttassanak, czélirányosnak 
látja az alulírt, az uradalmi birtoknak azon részeit, mellyek polgári birtokkal üt-
köznek meg, árkok által elkülönözni".8 A családi levéltár 1849-ből is tartalmaz 
érdekes adatokat, mind a parasztok és az uradalmi tisztség nemzetőri szolgála-
táról, mind pedig a jobbágyfelszabaítással kapcsolatos paraszti elégedetlenség for-
máiról a Festeticsek uradalmainak területén. Ezekre most nem térünk ki. Inkább 
megemlítjük a keszthelyi uradalomhoz tartozó Vonyarc és Vashegy hegyközségek 
lakóinak folyamodását Deák Ferenc igazságügyi miniszterhez. Ismeretes ugyanis, 
hogy Deák, különösen a nyári hónapokban számos folyamodványt kapott a job-
bágyfelszabadítás módjával elégedetlen, vagy annak szabályait nem értő jobbá-
gyoktól, illetve az őket képviselő ügyvédektől. Deák minisztériumát Budán, a régi 
országházban rendezte be. Miniszteri működésének kezdetén közzétette, hogy 
bárkit fogad és bármilyen magánfolyamodvány beadható titkárához, Tóth Lőrincz-
hez az István főherceg nevű szállóban (ma: V kerület Akadémia u. 1. szám), ahol 
fogadóóráit tartotta, naponként 9 és 11 óra között. Ezért az ország minden ré-
széből felcsődült jobbágynép alaposan igénybe vette idejét. Jelen forrásközlemé-
nyünkben egy hozzá írt jellemző folyamodást is közlünk. 

Ami az alább közölt forrásokat illeti, azokról röviden a következőket jegyez-
zük meg. 

1. Az egyes iratfajtákat — függetlenül tárgyuktól — hagyományos módon, 
időrendben közöljük, a mai helyesírás szerint. 

2. A régies, illetve az egykorú írásmódot minden esetben a szöveghez kap-
csolt lábjegyzetekben tüntet jük fel. 
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3. A szöveget, ahol az szükséges, betűvel jelzett magyarázó jegyzetekkel lát-
juk el. Abban az esetben, ha ezek száma meghaladja az a-b-c betűinek számát, 
a jegyzeteket arab számozással folytatjuk. 

4. Az iratfajta forráshelyét minden egyes esetben a magyarázó jegyzetek 
u tán tüntet jük fel. 

5. A bevezető részben idézett források helyét, közleményünk végén, a jegy-
zetben adjuk meg. 

JEGYZETEK 

1 Iratok az 1848-i magyarországi parasztmozgalmak történetéhez. Budapest, 1951., valamint, 
Annási Ferenc: A jobbágyfelszabadítás ügye Heves és Külső-Szolnok megyében az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc idején I—II. Az Egri Tanárképző Főiskola Közleményei. IV Eger, 1966. V 
1968., Cserny Margit: Adatok az 1848-as forradalom és szabadságharc történetéhez Veszprém me-
gyében. A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei. IX. Veszprém, 1970.; legjobb helytörténetileg, 
Simonffy Emil: A jobbágyfelszabadítás Zala megyében. Zalai Tükör. Zalaegerszeg, 1974. 60-104. 
Táblázatokkal. 

2 Lásd a továbbiakban a megfelelő jelentést. 
3 Magyar Országos Levéltár (a közleményben: MOL. Festetics család levéltára) a továbbiak-

ban: Festetics cs.lt. (az ú j jelzet szerint: P 274. 601. cs. 1848. Ügyiratok) a a továbbiakban: Üi. 
(I-b-52) 312. sz. A levél Ollárból kelt március 17-én. Hivatkozik rá: Varga János: A jobbágyfelsza-
badítás kivívása 1848-ban. Budapest, 1971. 112. old. Az ő nyomán Simonffy: id. m. 69. old. Rosen-
berszky jelentését vesd össze Zala megye 1848. március 15-én és 16-án, folytatólagosan tartot t 
nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvi szövegével. Közölte Degré Alajos és Kerecsényi Edit: Az 1848-49. 
évi szabadságharc zalai történetére vonatkozó iratok címmel. Zalai Tükör. Id. m. 106-111. old. 

4 Simonffy id. munkájában osztályozza a Zala megyei parasztság harcának különböző formáit 
és megállapítja, hogy a kérvényezés, a szolgálatmegtagadás, a foglalás mellett a nyílt ellenállás 
szintjére nem jutottak el a parasztmozgalmak Zalában. Id. m. 73. old. 

5 MOL. Festetics cs.lt. P 274. 601. cs. 1848. I-b-75/478. sz. 
6 Június 12-én kezdődtek el a harcok a felkelő szerbek ellen. 
7 MOL. Uo. 602. cs. 1848. Ternio 3-a. 285/636. sz. 
8 MOL. Uo. 601. cs. 1848. Ternio I-b. 110/667. sz. 



KIADATLAN LEVÉLTÁRI FORRÁSOK 1848-BÓL 

FORRÁSOK 

1 0 8 7 

Csányi László levele Horváth Vilmos táblabíróhoza 

Pest, márciusb 15.én, 1848 

Minél fontosabb körülményeket hoz az idő folyama, annál szívesebben merül 
fel kedveseink eránti emlékünk kebelünkben. — Az európai körülmények a mi 
fővárosunkat sem hagyhatták érintetlenül, a bécsi explosióc u tán ma egész nagy-
ságában mutatkozik a mozgalom, ezt akadályozni nem lehet. De hisszük, hogy 
annak megadhatjuk a békés irányt. — Landerer nyomdája elfoglaltatott — ezen 
ide mellékelt pontokd ezer meg ezer példányban kinyomattak, szétosztattak, így 
a cenzúra tettleg el van törölve — a városi tanács azokat elfogadta, aláírta és a 
mozgalom élire állott.e Ezzel az ideiglenes kormány felállítása megszüntetett — 
a polgári katonaság őrködik a közcsend fölött. Elfogadta é pontokat a helytartó-
tanács.' A katonaság részéről Táncsics^ politikai statusfogoly szabadon bocsáta-
tott, és a csendes Budára által szállott tömeg'1 által felkarolva, családjának' visz-
szaadatott. Ezerenként hullámzott ma a nép délután a városháza előtt, száz meg 
száz háromszínű zászló lebegett, trikolor) nélkül járni nem lehet, holnap már én 
is viselendem azt, ma még nélkülözhettem. 

Elvünk a lehetőségig aggodalmat nem mutatni — az Ellenzéki Körk felhívta 
Battyhány' Lajos grófot, az ellenzék összehívására Pestre, ha a felszólítást meg-
kapjátok — jelenjetek meg — gondolhatni, hogy ílym alkalommal az ily ingerlő 
köriratok nem hiányozhatnak." Ha valami zavar támadna kedves Zalámban, en-
gedjétek azt magát kitombolni. Ha a tisztviselők megjelendnek a nép között, békés 
modorban vezethetik a folyamot — úgyis mi van sajátságos helyzetünkben egyéb0 

hatalmunkban. Minél kevesebb lárma csináltatik, minél kevesebb fontosság adatik 
a majd százféleképp szárnyaló híreknek, annál biztosabban meg lehet tar tani a 
békét. — Bánk Bán adatik tömött háznál — kivilágosítás mellett. 

JEGYZETEK 

a A levél, amit Csányi gyorspostával küldött Horváth Vilmos táblabíró, Zala megye másoda-
lispánjának, eredeti másolat. Rosenberszky Antal, Festetics Tasziló gróf keszthelyi birtokainak ura-
dalmi alügyésze másolta le és küldte el az uradalmi direkcióhoz. Hivatkozik rá — a szöveg közlése 
és levéltári jelzetének pontos megjelölése nélkül — Varga János: A jobbágyfelszabadítás kivívása 
1848-ban című monográfiájában. Budapest, 1971. 88. old. 26. lábjegyzet és a 112. old. utána: Si-
monffy Emil: A jobbágyfelszabadítás Zala megyében. Zalai Tükör. Zalaegerszeg, 1971. I. k. 69. old. 
Ezúttal is a levél szövegének közlése nélkül. Csányi, aki a forradalom és szabadságharc idején or-
szágos fökormánybiztos lett, éppen Pesten tartózkodott. Vesd össze Csillagh Alajos: Zala megye 
alispánjához 1848. március 18-i, pesti keltezéssel, szintén gyorspostával küldött másik levelének 
tartalmával. Ez utóbbit közli: Degré Alajos és Kerecsényi Edit. Zalai Tükör. id. m. 111-112. 

b A szövegben: Márt. 
c Robbanás, kirobbanás, kitombolás. 
d A híres 12 pont. 
e De csak azután, hogy a márciusi ifjak, Petőfivel az élen, beléptek a városi közgyűlés termébe. 

Eredetileg ugyanis a forradalmi mozgalom megakadályozásán munkálkodott a közgyűlés. 
' A szövegben: Helytartó Tanács. 
« A szövegben: Stantsics 
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h Mintegy 20 ezres tömegről vol szó, egyharmada zsidó ifjakból állt. Ezért Táncsics később 
egy külön zsidó nemzetőrséget szervezett. Meg is rótták érte a pesti polgárok, akik azt híresztelték, 
hogy a zsidó lakosok lefizették. Ezért kelt ki e híresztelőkkel szemben Petőfi Sándor. Lásd erről: 
Útirajzok, naplójegyzetek, hírlapi cikkek és egyéb prózai írások. V k. Budapest, 1956. 84. old., vala-
mint Büchler Sándor: A zsidók története Budapesten a legrégibb időktől 1867-ig. Budapest, 1901. 
451-452. old. 

1 A szövegben: családának. 
J A szövegben: tricolor 
k A szövegben: ellenzéki kör. 
1 A szövegben nyilván elírásból, vagy rövidítve (?): Battynyi 
m A szövegben mindkét esetben régiesen: Illy 
n A szövegben: hiánozhatnak 
° A szövegben: egyébb 

A levél forráshelye: MOL. Festetics cs. It. E 274. Ügyiratok (Üi.) 601. cs. I -b . 
52/312. sz. 

Szigethy József uradalmi főügyész3, jelentése a direkcióhoz 

Azok folytában, miket Alügyvéd Ur h folyó hó 17-én a Tettes0 Kormányhoz 
megírt, alázatosan jelentem, hogy Szombathelyre érkezett tudósítások szerint a 
folírás bémutatására kirendelt országos választmányi küldetésében már valóság-
gal eljárt, s a birodalmie főváros lakossága által legnagyobb lelkesedéssel fogad-
tatott. A Nádornak1 lovait kifogták, s kocsiját önmagok húzták, Kossuth Lajost 
babérral megkoszorúzták, s úgy vezették körül a városban, ki is a néphez két 
helyen, u.m.am. HohenS Markt, és am Graben szónokolt, hol a nép őtet szűnni 
nem akaró lelkesedéssel éljenezte, mint a birodalom11 megmentőjét, kit előbb ha-
zaárulónak mondtak, s büntettek. 

Folyó március1 16-án sürgöny) által a Vas megyei követ urak k megküldötték 
a megyéhez a követi karnak nyilatkozatát, melyben elszámlálván, hogy miután 
francia' honban február 27-énm a szabadság sértéséért a júliusi trón halomra dűlt, 
olasz hon tiszta egén a szabadság csillaga fénylenék, a birodalom fővárosában a 
szabadságért polgárvér folyt, kötelességérzetökben követi'felelősségöknél" fogva 
hivatásukat érezvén, s felfogván, elhatározták: a magyar független felelős minisz-
térium létesítését0; minden honpolgárnakP jogban és kötelességben egyenlőségét; 
általános közteherviselést; annak minden ágaira; az úrbéri viszonyoknak tüstént i 
megszüntetését; olyképpen, hogy a földesurak kármentesítése a közállomány költ-
ségén történjék; a sajtószabadságot elvben, megbízván az e tárgyban kirendelt 
választmányt, hogy az alkotandó törvény eránt munkálatát nyomban terjessze 
elő; a hon összes lakosaiból alkotandó nemzeti őrséget; a tökéletes vallási viszo-
nosságot,1" s Erdélynek magyar honhozi kapcsoltatását — s kijelentvén, hogy ők 
ezentúl magokat az egész nemzet, vagyiss a hon összes1 polgárai képviselőinek" 
tekintik, s küldőiket kérik, hogy azon bizodalmat, mellyel őket követeknekv meg-
választották2 e tekintetben is reájok terjesszék ki. E fontos okirat, mely az egész 
alkotmányt átalakítja,zs .miután azon napon esti 6 órakor tar tatot t nyílt tanács-
kozmányban, úgy másnap reggeli.9 órakor kevesebbek zárt tanácskozmányban a 
teendők eránt tanácskozás tar ta tot t volna, a 17-ére rögtönzött közgyűlésben, mely 
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éppen pénteki nap[ra]x esvén hetivásárkor, s mivel egyébként is törvényszékek 
tartattak, fölötte népes volt, felvétetett, s a rendek által osztatlan egyetértéssel 
elfogadtatott, s a követi karnak e nyomasztó körülményekbeni férfias eljárásukért 
köszönet szavaztatván, egyszersmind a bizodalom szava kimondatott, s hogy a 
bejelentettek törvénybe iktattassanak, kifejeztetett, különösen pedig kiemelve a 
sajtószabadságot, közteher viselését, ürbéri viszonyok megszüntetését, úgy a nem-
zeti őrség alakítását, ezekre nézve kifejeztetett, hogy magát a követi tábla per-
manensnek nyilvánítva, ezekre nézve haladék nélkül törvényt szentesíttessen és 
foganatosíttasson, mielőtt a többi teendők bévégeztetnének, hogy így a honnak a 
béke biztosíttatván,1 az átalakulás2 nagy munkája egészen békés úton befejeztes-
sék, s minthogy sajnosan3 tapasztalták a Rendek, hogy a Főrendi Táblának el-
lenkezése miatt, úgy a múlt, mint e folyamatban lévő országgyűlése alatt a leg-
üdvösebb kivánatai a nemzetnek4 vagy egészen akadályoztattak, vagy legalább a 
siker nem kellő arányban létesítethetett, követeiket oda munkálni utasították, 
hogy hasonló ellenszegülés esetében a követi tábla, mint egyesenes a nemzet kép-
viselője, a Főrendi Táblának határtalan vétója alul magát szabadítsa fel, s mindez5 

sürgöny által tüstént felküldetett. Egyszersmind az előre nem látható események 
meggátlására, a csend biztosítására első alispán úr 6 fölhatalmaztatott, hogy szük-
ség esetében rögtön közgyűlést hívjon össze. Ugyanezen gyűlés alkalmával Szom-
bathely város közönsége egy petíciót7 nyújtott bé, melyben előrebocsátván s kie-
melvén, különösen a magyar nemességnek8 érdemeit, hogy ez eránt, hogy kivált-
ságairól önmaga9 lemondott, s éppen ez utolsó lépésében mondván őtet igazán 
nemesnek1 0 , kívánatképpen1 1 ugyané kérdéseket adta elő, s kívánta az országy-
gyűlési követeknek12 elküldetni, hozzátévén még a papi tizedeknek tüsténti meg-
szüntetését minden pótlás13 nélkül, egyszersmind pedig ígérte a békének és a 
csendnek fönntartását, a Rendeknek14 mindenekben segédkezet nyújtani kész. 

Eközben érkeztek hiteles magántudósítások15 is, mind Pozsonyból, mind 
Bécsből.16 Pozsonyban határtalan a lelkesedés a történtek fölött, mindenki idős,17 

fiatal, rangbéli közférfiú és hölgy kitűzte, s viseli a szabadság jelét, a nemzeti 
három színt s hozatott Szombathelyre is, s már déli 12 óra tájban majd mindenkit 
hasonló színnel lehete látni, itt is a lelkesedés leírhatatlan. Bécsből hiteles tudó-
sítás szerint azon hír érkezett, hogy О Fölsége a felelős18, független magyar mi-
nisztériumot1 9 megadta, s annak elnökéül gróf Battyhány Lajost nevezte ki,20 s 
minisztérium2 1 alkotásával megbízta, ami eránti királyi leirat tegnap, azaz már-
cius22 18-án volt az ország23 gyűlésén felveendő. A kinevezendő miniszterek eránt 
hír szárnyal, hogy Deák Ferencz igazság-; Kossuth Lajos pedig külügyek minisz-
tere leendene.24 A nádori hivatal megszűnik — István főherceg,25 mint alkirály 
fogna Budán lakni.26 

Kelt Ollárban, március 19-én, 1848 
A Tekintetes2 7 Kormánynak 

alázatos szolgája 
Szigethy József 

főügyész 
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JEGYZETEK 

a A levél írója Festetics Tasziló gróf uradalmainak ollári főügyésze volt. A grófi uradalmak 
kimutatására lásd: MOL. Festetics cs. It. E 275. Birtokgazdálkodási Iratok. 1311. Összeírások. Keszt-
hely, 1948. V 7-én. 

b Rosenberszky Antal, aki Csányi László levelét lemásolta és a lemásolt szöveget elküldte a 
direkciónak. 

c Tekintetes 
d A március 15-e délelőttjén a pozsonyi országgyűlés Bécsbe induló népes, 64 személyből álló 

küldötteinek az ország alkotmányos átalakítása tárgyában készített tervezetéről van szó, amit a 
küldöttség — útközben, a bécsi forradalom hírére — a teljes kormányzati önállóságot biztosító, külön 
magyar kormány megalakításának uralkodói elismerésével és az Ellenzéki Párt elnökének, gróf 
Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezésének követelésével egészített ki. 

e A szövegben: Birodalmi 
r István nádor, aki a küldöttséggel utazott és elsőnek érkezett az udvarhoz tárgyalni, 
s A szövegben: Am hochen. A nevezett hely a Juden-Gasseból a város központja felé vezető 

piactér, illetve a Potenturm utca. 
h A szövegben: itt is Birodalom 
1 A szövegben: Mártius 
J A szövegben: Sürgöny 
k A szövegben: Követ Urak. E szavakat máshol is nagy kezdőbetűvel írták. A Vas megyei 

követek: Vidos József és Szabó Miklós táblabíró. 
1 A szövegben: Francz 
m Helytelen dátum. A helyes: február 23-a. 
" A szövegben: felelőségüknél 
0 A szövegben: létesittését 
p A szövegben: hon polgárok 
r A szövegben: viszonyosságot 
s A szövegben: vagy is 
1 A szövegben: öszves 
11 A szövegben, nyilván elírásból: képviselőknek 
v A szövegben: Követekk 
z A szövegben valószínűleg elírásból: elválasztották 

z s A szövegben: ált alakítja 
x A megfelelő szó ragját szögletes zárójelbe tettük. 
1 A szövegben: biztosítatván 
2 A szövegben: ált alakulás 
3 A szövegben: sajnossan 
4 A szövegben: Nemzetnek. Egyébként a „nemzet", a „nemzeti", továbbá a „csend" szavakat 

a legtöbb esetben nagy kezdőbetűvel írták. „Csend" = közcsend. 
5 A szövegben: mind ez 
fi A szövegben: Első al Ispán úr. Neve: Széli József. 
7 A szövegben: petitiot 
8 A szövegben: Magyar Nemességnek. Másutt is így. 
9 A szövegben: ön maga 

10 A szövegben: Nemesnek 
11 A szövegben: kivánat képpen 
12 A szövegben: Ország gyűlési követekk 
13 Nyilván: kárpótlás 
14 A szövegben: Rendekk 
15 A szövegben: magány tudósítások 
16 A szövegben: Bétsből, utána Bétsbül 
17 A szövegben: üdős 
18 A szövegben: Felelős 
19 A szövegben: Magyar Minisztériumot 
20 Az eset március 17-én történt. Ismeretes, hogy a kemény tárgyalások során a nagy nehezen 

teljhatalmat kapott István nádor maga adott kormányalakítási megbízást Batthyánynak, aki 17-én 
este felé lett megbízott miniszterelnök. A szövegben: Battyán. 

2 1 A szövegben: Minisztérium 
22 A szövegben: Mart. 
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2 3 A szövegben: Ország 
24 Nyilván téves híresztelés. 
2 5 A szövegben: Fő Hczg 
2 6 Nyilván ez is téves hír, bár voltak ilyen vágyak is. 
27 A szöveg bal alsó lapján így: Tettes 

A levél forráshelye: MOL Festetics es. It, P 274. Üi. 601. cs. I-b. 53/313. sz. 

Festetics Tasziló gróf levele a direkcióhoz 

Tekintetes Direkció3 

E napokban távollétem11 alatt egy törvényjavaslat hozatott, mely által a 
robotok és egyéb praestaciókd megszűnnek és az ország becsületére bizatik a jövő 
országgyűlésen a kárpótlásról gondoskodni. Ezekre nézve szükségesnek tartom 
némelyekete közölni a Direkcióval. Ezen törvény még eddig szankciót^ nem ka-
pott®, meglehet, hogy mindjárt fog kapni, meglehet, hogy nem fog kapni, de ami 
leghihetősebb, bizonyos terminustól fogva, p.o.h, 1. novembertől1 fog kapni szank-
ciót. Míg a szankciót nem kapja, addig nem törvény, tehát a robotot, mennyire 
lehet, kell használni, kivált most vetéskor. Mindjárt értekezzen a Direkció a tiszt-
ségekkel, hogy mit csinálunk, ha a robot megszűnik, hogy ez a csapás váratlanul 
ne találjon. Magától értetődik, hogy nem leszek képes annyi tisztet a jószágokon 
tartani, és ezek nem is lesznek szükségesek, minthogy nem lesz beszedés és az 
úriszékek) is meg fognak szűnni ezennel. Hogy ha ezek iránt valami tervvel el-
készültek az Urak, tudósítsanak mindjárt. Dessőfy ügyvéd eddigi lakását, ha az 
megszűnik azék lenni, Karzer1 mézesmesternek adom. Az Urak szorgalmára bíz-
ván a feleletet, azt remélem,"1 hogy nemsokára" választ kap 

jóakarójuk Festetics Tasziló 
Pozsony, március0 21-én, 1848 

JEGYZETEK 

a A szövegben minden esetben: Directio 
ь Festetics Tasziló éppen Pozsonyban volt, áprilisban Bécsben tartózkodott, majd augusztus-

ban Pestre jött. 
c A jobbágyfelszabadításról rendelkező 1848. évi IX. tc. 
d Szolgálatok. 
e A szövegben: némellyeket 
f A szövegben mindig: Sanctiot 
к Ismeretes, hogy a március 18-án elfogadott jobbágyfelszabadító törvénycikkely szövegét 

Batthyány, hogy elejét vegye az utólagos megváltoztatására irányuló esetleges negatív irányú próbál-
kozásoknak, valamint a paraszti elégedetlenség lehetséges kirobbanásának, rögtön kinyomtatta és 
szétküldette a megyékbe. A törvény szentesítése április 11-én történt. A Zala megyéhez küldött 
szöveget közölte Degré Alajos és Kerecsényi Edit, id. m. 114-116. old. 

h Példának okából. 
1 A szövegben: Nov.től 
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J A szövegben: úri székek 
k A szövegben: az é 
1 A szövegben: németesen: Karzer 
ш A szövegben: reménylem 
n A szövegben: nem sokára 
0 A szövegben: Mart. 

A levél forráshelye: MOL. Festetics es. lt. P 274. Üi. 601. cs. I—II. 331. sz. 

Szent-Jakaba helység földigénylő folyamodványa Festetics Tasziló grófhoz 

Méltóságos Gróf*5 

Nékünk Kegyelmes Uraságunk! 
A hűség és szent érzelem, mely0 minden igaz hazaíiútd és hűséges polgárt 

jótevőjee eránt kötelez — bátorítatnak jelenleg is bennünket Méltóságos Urasá-
gunk nagylelkűségéhez1 folyamodni, és az alább nevezendőkért drága személyénél 
buzgón esedezni, hogy — 

A jelenlegi viszonyok és körülmények, főképp az újonnan hozott hazai tör-
vényeks minden alkalmas egyént kivétel nélkül édes hazánk oltalmára fegyvert 
fogni köteleznek s ennek fejet hajtani ki ki szent kötelességének tar that ja —, de 
ezeket véghez vinni és teljesíteni,11 csak azon szerencse fiai lehetnek képesek, kik 
vagy szükségletüknél fogva az örök végzéstől ellátva, vagy pedig földesuraik ke-
gyelmeiknél fogva élelmekre megkívántató szükséges jogokkal felruházva vannak1 

— mi pedig szerencsétlen huszonöt egyén zsellérek, akik élelmükre megkívántató 
szükségeseket ez ideig is évenként, vagy földesuraságunk mezeini majd vagyono-
sabb embertársaink takarmányainál kepés aratás — vagy csépléssel szereztük 
meg, miként lehetünk képesekk a haza védelmére akkor, amidőn élelmünk sze-
rezhetésére alkalmas időt a haza javára kell szentelnünk, körünkben lévő számos 
apró családunk1 pedig kenyérkeresőj.étől megfosztatva a végső ínségre jutand, a 
hazai törvény pedig kivétel nélkül mindenkit katonáskodásra int, ezek hívebb 
teljesíthetése,m mindazoknak pedig elmellőzése tekintetéből, a reménytől buzdít -
tatva, ama legfőbb indulattal Méltóságos Uraságunk tapasztalt atyai kegyelméhez 
folyamodni s egyszersmind" esdezni bátrak valánk, hogy ezen esetünket atyai 
szívére vévén, élelmünkre megszerezhető szükséges földekkel bennünket mega-
jándékozni méltóztasson, hogy annál buzgóbb, s egyetértőbb szívvel a haza védel-
mére alkalmatosabbak lehessünk. Mely kegyességét atyailag velünk éreztetvén, 
örök hálánk után, a mindenek Urát áldott lelkéért kérni meg nem szününk. 

Mely buzgó kérésünk meghallgatására,0 és arra adott kegyes válaszát, míg 
nyílt szívvel legalázatosabban nyerendjük, magunkat atyaiP pártfogásába örökre 
áldozva, bölcs hamvait áldván vagyunk 

Nagyméltóságú Kegyelmes Grófunknak 
Szent Jakabon 
május r 24-én, 1848 

legalázatosabb térd s fejhajtó és porig magunkat alázó szegény szolgái Szent 
Jakab-i helységnek zsellér közönsége 
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A folyamodvány hátlapján a következő szöveg olvasható: 
Őméltósága földekkel megajándékozni nem fogja; de ha legelő és föld van, 

cenzusba nékik kiadható és ők azokat kivenni készek, nekik szerződés mellett az 
mindegyik féle adathatik a tisztség által О Méltósága parancsára. 

JEGYZETEK 

a Valójában: Szent-Jakabf'a. Német falu Zalában, határa igen kicsi, 237 lakossal. Lakói más 
határban bírnak szőlőket. 

b A szövegben: Gróff 
c A szövegben itt és másutt is: melly 
d A szövegben: haza fiút 
e A szövegben: jól tevője 
1 A szövegben: nagy Lelküségéhez 
s Nyilván a nemzetőrség felállításáról szóló 1848. évi XXII. tc. Megjegyezzük: április 21-én a 

kormány elrendeli a nemzetőrség újjászervezését és május 11-én a miniszterelnök felhívást intézett 
10 állandó önkéntes zászlóalj toborzására. 

h A szövegben: tellyesitteni 
1 A szövegben: vágynák 
J A szövegben: mezzein 
k A szövegben: képessek 
1 A szövegben: családink 
m A szövegben: telljesithetése 
n A szövegben: egyszer ismind 
0 A szövegben: meghalgatására 
p A szövegben: Attyai 
r A szövegben: Maius 
s A szövegben: szegén 

A folyamodvány forráshelye: MOL. Festetics cs.lt. P 274. 601. cs. I-b-88/567. sz. 

Vonyarcz és Vashegy hegyközségeka lakóinak folyamodványa 
Deák Ferenc igazságügyminiszterhez 

Mélyen Tisztelt Igazságügyi Miniszter Úr!b 

Midőn egyrészről0 örömmel telt kebellel értet tük alulirtak a számos rablán-
cok béklyóinak lerázását a dicső hon adózó népe lábairól, másrészrőld aggodalom 
lepte kebleinket, midőn tapasztalnunk kellett, hogy a folyó hó IX-dik törvénycikk 
általánose jótékonysága alól igazságtalanul kiszorítva látjuk magunkat. Ugyanis 
nem vagyunk mi azok közül, kik a szabadság boldogító menyét ' eléggé felfogni 
képesek nem volnánk — nem az üdvös átalakulásnak balfelfogású rabjai közül, 
kik boldogíttatásukat csak ámíttatásoknak hitték, és a rabláncukat^ már annyira 
megszokták, hogy inkább a szabadságot tar tanák rabságnak —, hanem igenis 
megértettük,11 hogy a századokig nyögött népnek rabláncai letörlésével a szabad-
ság jótékonyságát élvezhetni eljött már az idő. — 

És most, midőn örömálmainkból' felébredtünk, alólírt közönség sajnosan 
tapasztaljuk, hogy kizáratva a többi szabadságtalan néptől, jelenleg még kétsze-
resen) is sújtva érezzük magunkat azáltal,k hogy midőn egyrészről a törvény reánk 
is kiterjesztett jótékonyságától is megfosztva látjuk magunkat, másrészről a hon-
védelmi teher is nyom, ezt különben édes kötelességgel teljesítendők. És így mi 
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nem számíttatunk azon szabad nép közé, melynek egyik üdvözítője1 mélyen tisz-
telt Miniszter Úr is, és nincs mi az édes hazához hálára kötelezne le, ugyanis"1 

Alolírt közönségtől földesurunk, gróf Festetics Tasziló Úr azon okból köve-
teli0 továbbáP is a jobbágyi tartozásokat, minthogy — ügymond — a keszthelyi 
szőlőhegyi helységek valaha (tán 5-6 századok előtt) udvartelkek valának. 

Ha így lehet okoskodni, s ezen palást alatt a IX. t. cikket kijátszani, ügy a 
kedves honnak, csak igen csekély részét lehet nem udvarteleknek nevezni — de 
feltéve, hogy valaha, századok előtt, udvartelkek voltak is, alólírt helységek kö-
zönsége nem mint udvartelkeket, hanem mint egyenes jobbágyi tartozásokra szo-
rított földeket bírta és bírja jelenleg is — az úrbéri viszonyokból eredő minden 
tartozások pedig, minők a miénk is, a f. évi IX. t.cikk által örökre megszüntettek.1. 

Alázatosan kérjük tehát mélyen tisztelt Miniszter Úrat, hogy e részben ag-
godalmunkat kegyes intézkedése által hova elébbs megszünteti s bennünket a 
többször felhozott IX. t.cikk jótékonysága alól igazságtalanul kirekesztetni ' ne 
engedjen. 

Kik, midőn magunkat kegyeibe s igazságszeretetébe tisztelettel ajánlanék, 
maradunk mélyen tiszteltu Miniszter Úrnak. Pest, 1848. évi júniusbanv legaláza-
tosabb szolgái Vonyarcz és Vashegy Keszthely városi szőlőhegységek közönsége. 

JEGYZETEK 

" Vonyarc és Vashegy Zala megyében a Festeticsek keszthelyi uradalmának hegyközségei-pro-
montoriumai voltak. Keszthelyt északról és északkeletről hegykoszorüban elszórtan övezték, 910 
lakóval. Az úrbéri adózásokat 1848-ban feltüntető úrbéri tabellában a hegyközségek zsellérlakói, 
mivel nem tartoztak az úrbéresek közé, szükségképpen nincsenek feltüntetve. Lásd: MOL. Festetics 
es. It. P 274. Birtokigazgatási Direktoriális Iratok. 602. cs. Ternio 3-a. 179/385. sz. Kérelmük ezért 
jogtalan volt. 

b A szövegben: Méllyen tisztelt Igazság Ügyi Minister Úr! 
c A szövegben: egy részről 
d A szövegben: más részről 
e A szövegben: általlános 
f Értsd: egét 
s A szövegben: rablánczokat 
h A szövegben: meg értettük 
1 A szövegben: öröm álmainkból 
J Olvasata nem egyértelmű. Lehetséges: megkétszerezve 
k A szövegben: az által 
1 A szövegben: üdvözíttője 
m A szövegben: ugyan is 
0 A szövegben: követeili 
p Értsd: továbbra 
r A szövegben: megszüntettetek 
s Értsd: hova tovább, idővel, mielőbb 
1 A szövegben: kirekesztettni 
u A szövegben: Mélyen Tisztelt 
v A szövegben: Júniusban. Nap megjelölése nélkül. 

A folyamodvány pontos címe, mai helyesírással így szól. Az igazságügyi mi-
niszter, Deák Ferenc Úrhoz alázatos folyamodásuk bent leírt Vonyarc és Vashegy 
Keszthely város szőlőhegyi helységek községeinek. 
A folyamodvány forráshelye: MOL. Festetics cs.lt. P 274. Birtokigazgatási Di-

rektoriális Iratok. 601. cs. 1848. Ternio. I/b. 126/792. sz. 
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Mesterházy Jánosa uradalmi ügyvéd jelentése a kormányszékhez 

A felsőmajorib ispánnak./, alatt zárt jelentése szerint az úgynevezett penteli 
csaliti szőlőbirtokosok, a szőlőiknél termett gabonából az eddig divatozott szokás 
ellenére a nyolcad kiadását megtagadták. — A penteli csaliti erdő 1802. évben 
adatott fel szőlő alá, amit a tisztségnél levő feladólevélnek puszta párja mutatja, 
olyc feltétel mellett, hogy minden egy vállalkozónak'1 szőlő alá 1200 négyszögöl, 
szőlőlábnak pedig 300 négyszögöl föld osztatott ki, oly feltétel mellett, hogy a 
beültetendő darab földtől a termésnek nyolcadát, a szőlőlábnak pedig minden 4 
négyszögölétől egy pénzt köteleztessenek fizetni. Mivel azonban a vállalkozók a 
beültetésre kiosztott egész 1200 négyszögöleket szőlővel be nem ültették, hanem 
annak egy részében más veteményeket termesztettek, ezen termesztményekből, 
valamint a borból is a nyolcadot folyamatosan kiadták. Ezek folytán odajárul az 
alulírottnak alázatos véleménye, hogy az illető szőlőbirtokosok a járásbeli helyet-
tes Főszolgabíró Úr, kinek vidékjében a kérdéses szőlők léteznek, által lennének 
felszólítandók az érintett adózás kiadására, s ha ennek is sikere nem lenne, a 
megyei bizottmánynak kellene az esetet bejelenteni és megkérni, hogy az illetőket 
egy kiküldöttség által az uradalom igazságos követelése felől meggyőzvén, azok 
ííltal az uradalmi járandóságot0 adassa meg. Mivel azonban az említett feladólevél 
puszta párban találtatik fel a tisztségnél, alázatosan kéri e hivatal' a T. Kormány-
széket, hogy azt hiteles párban küldeni méltóztassék. Sőt, miután a kérdéses fel-
adólevélben annak semmi nyoma nincs, hogy a beültetésre feladott, de be nem 
ültetett s más vetemények alá használt darab föld terméséből is kötelesek az 
illetők a nyolcadot kiadni, ha eziránt a T. Kormányszéknél bármely felvilágosító 
okirat találtatnék, azt is é hivatal közölni méltóztassék. 

Azt is alázatosan jelenti a hivatal, hogy a sármelléki lakosok^ az uradalomtól 
két évekre kilenced kiadása, és bizonyos napszámok szolgálata mellett bírt irtás-
földektől a kilencedet tegnapi szinte' megtagadták. — Ezen földeket a sármellé-
kiek eddig is kilenced kiadása, s holdjátúl évenként szolgálandó 3 gyalognapszám 
mellett bírták, de mivel az előbbi szerződések szerint, sem a haszonbérlő, sem a 
járandó napszámok) mennyisége soha nem változott, s ezt az uraságra nézve az 
alulírt törvényes tekintetben veszélyesnek látta; mivel továbbá az előbbi szerző-
désekben a holdszámok csak szemmérték szerint voltak kitéve, s az évenként egy 
holdtól szolgálandó három napot is keveslette, azon földeknek nyilvános árverés 
ú t ján leendő kiadását tavalyi megrendelte, melynek eredménye az lett, hogy az 
eddig szolgált 1595 2/4 napszám helyett a.//, oldalasított' árverési eredeti lajstrom 
útmutatása szerint e napszámok 4013 3/4 napra szaporodtak. — A napszámok 
szolgálatát is már egy ízben megtagadták a haszonbérlők, azonban egy alkalommal 
Horváth Vilmos, alispán úr Keszthelyen létekor őket a dolog mibenléte felől fel-
világosítván, azokat ámbár hanyagul, de mégis csak szolgálták. Tegnapi kilence-
déskor azonban a 3./. alatt zárt folyamodást adván bé a tisztségnek, ámbár ebben 
úgy nyilatkoztak, hogy terméseik111 mennyiségének megolvasását nem ellenzik, 
amit midőn a tisztség megtenni akart, agyonveréssel lett fenyegetődzés mellett 
ismét nem engedték. — A tisztség az éppen Sármelléken foglalatoskodó helyettes 
szolgabíró, Salamon János úrnak a sármellékieknek ebbéli makacsságát bejelent-
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vén, megkérte, hogy az illetőket a kilenced kiadására szorítsa," s ámbár helyettes 
szolgabíró ú r az uradalom mellett, mint a tisztség jelenti, komolyan fel is lépett, 
de annak semmi eredménye nem lett, hanem a haszonbérlők terméseik behordá-
sához kezdettek. — Ennélfogva helyettes szolgabíró ú r által eljárása felöl kiadandó 
okirat megszerzése után, ezen eset is a megyei bizottmánynak lenne bejelentendő 
s miután a jelen zavaros időben erőhatalommal a nyakaskodók ellen fellépni nem 
lehet, első alispán úrnak,0 aki az illetőket, ha lehet, felvilágosítsa,'" kiküldése lenne 
eszközlendő. 

Maradván a Tekintetes Kormánynak 
alázatos szolgája 

Mesterházy János 
ügyvéd 

Keszthelyen, július 26-án, 1848 

JEGYZETEK 

a Mesterházy János: Festetics Tasziló gróf keszthelyi uradalmának ügyvédje, 
b A Felsőmajorhoz tartoztak: Keszthely polgár- és mezőváros. Lakóinak száma a forradalom 

küszöbén összesen 7343 fő; továbbá: Rezi. Lakossága 1853-ban: 1009 fő. Részletesen lásd tőlem, Rezi 
község földbirtokstatisztikája a kataszteri felvételek tükrében 1789-1853. Történeti Statisztikai Év-
könyv. Budapest, 1960. 59-85. old. Szentandrás lakóinak száma: 204 fő, végül: Egregy magyar falu, 
225 lakossal, szőlővel erdővel és kevés földdel, 

с A szövegben: itt és másut t is: olly 
d A szövegben mindenhol: válalkozónak 
e A szövegben itt és máshol is: Uradalmi Járandóságot 
f A szövegben mindenhol: Hivatal 
g A szövegben: Sármelléki. Az úgynevezett Újmajorhoz tartozó Sármelléken az úrbéri adózá-

sokat feltüntető 1848. évi tabella szerint 60 házas és 12 háznélküli zsellércsaládfőt számoltak. MOL. 
Festetics cs. lt. P 274. Birtokig. Direktorialis Iratok. 602. cs. Ternio 3-a. 179/385. sz. 

h Júl ius 25-én 
i Értsd: szintén 
j A szövegben: itt és máshol is: napiszámok 
к A szövegben: tavai 
1 Értsd: mellékelt. A mellékletek mindenhol hiányoznak, 
m A szövegben: termésseik 
n A szövegben: szoricsa 
о A szövegben: Al Ipsány Úrnak. Csillagh Lajos, 
r A szövegben: felvilágosicsa 

A levél forráshelye: MOL. E 274. Üi. 601. cs. I-b. 115/727. sz. 

Lehner János uradalmi ügyvéd levele a kormányszékhez 

Tekintetes Kormányszék! 
A Szent-Miklós-ia uradalomhoz tartozó Szent-György-vári, Bagola-i, Láto-

hegy-i és Móric-helyi1' hegyekben a szőlők aljához tartozó s így nem úrbéri földek 
terméséből az uradalomnak járó 9-det a birtokosok megtagadták, ámbár annak 
beszedésére az uradalom részéről minden lehető törvényes lépések megtétettek. 
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— Mert ugyanis ezen uradalmi járandóság beszedését megelőzőleg, habár ezen 
hegységekben a járásbeli szolgabíró úr c által eszközleni eszközöltetett is, Somogy 
megye központi^ választmányának múlt május hó 1-éről tartott gyűléséből hozott 
azon határozata, mi világosan tartja, hogy a legújabb törvény értelmében csupán 
csak a papi tizedtől, az úrbéri 9-ed és robottól s általában az úrbéri telkek utáni 
minden tartozásoktól mentettek fel a hon lakosi, s így minden más kötelességeik 
fennállása mellett, mind attól, mi nem úrbéri birtok, a törvény, törvényes szokás 
és szerződés szerint járó termésrészt,e pénzt vagy napszámot, úgy a nem úrbéri 
földeken lévő szőlőktől járó tartozásokat, vagy szerződéses hegyvámot, legyen az 
bár tizedik része a termésnek, megadni és fizetni kötelesek; mindennek ellenére 
mégis' a fent írt hegységek a földesuraságnak törvény szerint járó 9-det megta-
gadták, nyilvánS kijelentvén, hogy ezt közgyűlési határozatjokból teszik. 

Ilyh körülmények közt, az alulírtak vélekedése szerint nincs1 egyéb hátra, mint-
hogy ezen törvényellenes tett, a most augusztus 1-én tartandó központi bizottmányi 
ülésre adasson fel s ez kéressen meg annak törvényes megbosszulására. 

Mire nézve a Tekintetes) Kormányszéknek rendelésétől,k tisztelettel vagyok 

Tekintetes Kormányszéknek 
alázatos szolgája 

Lehner János ügyvéd 
Kelt, Csurgón, július 29-én, 1848 

JEGYZETEK 

a Festetics Tasziló gróf Somogy megyében lévő birtoka. Szent-Miklós: magyar-horvát falu, 955 
lakóval, termékeny földdel és sok szőlővel. 

b A szentmiklósi uradalom hegyközségei. 
c A szövegben: Szolga Biró Úr 
d A szövegben itt és utóbb is: középponti 
e A szövegben: termés rész 
r A szövegben: még is 
в Értsd: nyilvánosan 
h A szövegben: Illy 
1 A szövegben: nints 
J A szövegben itt és utóbb is: Tettes 
k Értsd: rendelkezése szerint 

A levél forráshelye: MOL. Festetics cs. It. P 274. Birtokigazg. direkcionális 
iratok. 601. cs. 1848. Ternio I-b. 116/728. sz. Augusztus 6-i keltezéssel 
ugyancsak Lehner jelenti a megtagadott kilenced erőszakos behajtásáról, 
hogy „a jelen rendkívüli állásban és kellő physicai erő hiányában sem 
tanácsosnak, sem célravezetőnek nem ta r to t ta" — a megyei bizottmány 
— ,,a kért hatalomkarral az ügyben a vétkesek ellen fellépni". Arról is 
ír jelentésében, hogy „a jelen abnormális állapotban az igazság kiszolgál-
ta tására még a megyei hatóság sem mer erélyesen fellépni s úgyszólván 
nints senki, ki a törvényeket végrehajtaná". Uo. 123/789. sz. 
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Szigethy József uradalmi főügyész jelentése a direkcióhoz 

Tekintetes Kormány! 
A kemendi lakosok az úgynevezett mogyorósaljai3 csekély földjeiről a járandó 

kilencedet elhordván, folyamodtam a Méltóságos Gróf13 Úr nevében a júliusc 23-án 
tartot t b izot tmányt üléshez, hogy egy küldöttség által a kemendiek felvilágosít-
tatván, a kilenced megadására szoríttassanak. Kiküldött Csillagh Lajos első alis-
pán6 július 29-én segédszolgabíró' és esküdt urakkals a helyszínen megjelenvén, 
megmondotta ugyan a panaszlottaknak, hogy tartoznak irátsföldjeikből a 9-det 
megadni, s ha vonakodnának, ar ra erővel is fognának kényszeríttetni,*1 miután 
azonban szegénységüket elpanaszolták, s azt is elmondották, hogy az elhordott 
9-ed oly' csekély, hogy alig érdemel szót: azt tanácsolta nekik, hogy elengedéséért 
a Méltóságos Gróf Úrhoz folyamodjanak. 

A felsőoszkóiak! hasonlóul megtagadták az irtásaikból a 9-det és béhordot-
ták. — Én július 25-én evégbőlk felrándultam Szombathelyre s értekeztem Zarka 
Sándor első alispán úrral a teendők eránt, ki is azt adta tudtomra, hogy Vas 
megyében 200 helységnél több megtagadta a 9-det, s mivel bajos volna ennyi 
helység ellen kényszerítő1 erővel élni, azt a földesúrak nem is kívánják, hanem 
csak óvásképpen tettek jelentést, és annak idejében a törvény út ján fogják káraikat 
követelni. 
Kelt Ollárban augusztus111 1-én, 1848 

A Tekintetes Kormánynak 
alázatos szolgája 

Szigethy József főügyész 

JEGYZETEK 

a A szövegben: mogyorósallyai 
b A szövegben itt és máshol is: mgos Gróf 
c A szövegben itt és máshol is: Julius 
11 A szövegben: Bizottmányt 
e A szövegben itt és utóbb is: Első Al Ispány 
f Feltehetően Simon János alszolgabíró. 
£ A szövegben: Eskütt Urakkal 
h A szövegben: kénszerittetni 
1 A szövegben: olly 
J A szövegben: Felső Oszkóiak. Felső-Oszkó: magyar falu Vas megyében. Van szőlőhegye, erdeje 

és termékeny szántója. Földesúr: gróf Festetics Tasziló 
k A szövegben: e végből 
1 A szövegben: kénszerittő 
m A szövegben: aug. 

A jelentés forráshelye: MOL. Festetics es. lt. P 274. Üi. 601. cs. I-b. 117/739. sz. 
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Lehrter János uradalmi ügyvéd és Bús János számtartó jelentése 
a kormányszéknek 

Tekintetes Kormányszéki 
Folyó hó 11-én III. a szám alatt kelt körirati rendeletben13 ezen uradalmi 

törvényszéknek és gazdasági tisztségeknek0 is feladatott, hogy az idei bor akolástd 

és dézmaszedést az uradalomhoz tartozó hegységekben, az eddigi mód szerint 
kísértse meg, s ha a szőlőbirtokosok akadályoznák, ez esetre ez uradalom részéről 
a megyei bizottmány6 segedelmeiért folyamodjék; minek folytán az alólírt ügy-
védnek aláírásával kell írásbeli tudósításában1, az ezen uradalomhoz tartozó min-
den hegységeknek^ különösen jó idején tudtokra adatott, hogy a borok termésének 
megakolása é tisztség által é folyó hó 25., 26. és 27-ik napjaiban fog teljesíttetni.11 

Mely ügyvédi tudósításokra, midőn az illető hegységektől egyrészről oly hát-
irattal ellátott válaszok érkeztek, hogy az alulírt ügyvéd ezekkel, „az országot 
jelenleg kormányzó országgyűlés' határozatával — mely szerint minden bordézs-
ma és hegyvám eltörültetett,J s ha ezt a Hont veszélyeztető reakcionálisk párt 
nézeteitől, mint más tudósításával vissza nem váltja, a kamarilla1 emberének fog 
tartatni és minden káros következéseket magának tulajdoníthat — másrészről 
pedig a hegymesterek"1 által minden segítség megtagadása mellett, a tisztség arra 
figyelmeztetett, hogy a Hazának e jelen zavaros állapotában, az említett célból,11 

melyhez állítások u tán az uradalomnak igaza megszűnt, ne merészeljenek" — 
amint mindezek az ide 1-2 és 3 alatt zárt mellékletekből0 megtetszenekP; — akkor 
és az ily körülmények közt életveszély és kockáztatás nélkül, minden igyekezet 
és jószándék mellett is, a bor akolást és dézsmaszedést teljesíteni nem lehetett; 
— de nincs1" is reménység, hogy é részben a megyei bizottmánynál segedelemre 
számolhasson az uradalom, mert ugyanis az alsóháznak,s mely é jelen szomorú 
körülményekben az ország kormányzásában praependiummal1 bír, a borbéli min-
den adózás megszüntetéséről fennálló határozata lévén, ezen határozat, habár 
hatóságos út ján nem is, de csakugyan" a Közlöny, mint hivatalos hírlap által or-
szágszerte híresztelveü, émellett pedig több képviselők által kerületeiknekv külö-
nösen is megküldve van — mint ez a csurgói kerületben is így áll — márpedig 
ez ellen a megyei bizottmány, kivált é jelen háborús körülmények között, bizo-
nyosan mit se mer tenni. 

Mindezeknek2 feljelentése után, méltóztassék tehát rendelkezni, ha az itt 
előadottakzs ellenére é tárgyban folyamodjék mégis az uradalom a bizottmányhoz, 
mely esetre a föntebbi mellékletek visszaváratnak. Azonban nehogy ezáltal is magát 
az uradalom még inkább népszerűtlenné tegye, az alulírt ügyvédnek válaszadása 
szerint, é zavaros körülmények közt, az ily folyamodással egészen1 fenn kellene 
hagyni. 
Kelt Szt. Miklóson, október2 25-én, 1848 

alázatos szolgája 
Lehner János uradalmi ügyvéd 

Bús János számtartó 
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JEGYZETEK 

a A szövegben: Kormány Szék 
b A szövegben: Rendeletben. A Körirat hiányzik. 
c A szövegben: törv. és Gazdasági Tisztségnek. Festetics Tasziló gróf Somogy megyei szent-

miklósi uradalmának tisztségéről van szó. Szent-Miklós: magyar-horvát falu, 955 lakossal, termé-
keny földje és sok szőlője van. 

d Á szövegben itt és utóbb is: akulást, illetve akulás. 
c A szövegben itt és utóbb is: Uradalom, a Megyei Bizottmány. 
' A szövegben: tudosittásában 
s A szövegben: Hegységekk 
h A szövegben: tellyesíttetni. Egyébként a „mely", az „oly" szavak a szövegben mindig: melly, 

olly. 
1 A szövegben: Ország Gyűlés. 
i Ismeretes, hogy 1848. szeptember 15-én a népképviseleti országgyűlés eltörölte a majorsági 

szőlőkön fekvő terheket. Az erről szóló szövegrészt, utóbb, midőn a kérdés újból szóba kerül a 
jelentésben, idézzük. 

k A szövegben: reaktionális. 
I A szövegben: tudósittásával vissza nem váltja, a Camarilla. 
m A szövegben: Hegy Mesterek. 
n A szövegben: Czélból. 
° A szövegben: Ezek hiányoznak 
P Értsd: kitűnnek 
r A szövegben: nints 
s A szövegben: Alsó Háznak 
' Elhatározó szereppel 
II A szövegben: tsak 
u A képviselőház a válságos szeptemberi napokban, 15-én, nagy sietve kimondta, hogy „a szőlő 

után járó úri dézma, vám és másnemű adózások a törvény által határozandó méltányos kárpótlás 
mellett teljesen megszüntetni rendeltetett és ezen határozat kinyomtatása is elhatároztatott". Ez a 
határozat jelent meg a Közlönyben. 

v A szövegben: kerületeikk 
z A szövegben: Mind ezek. 

zs A szövegben: elöl adottak 
1 A szövegben: egészlen 
2 A szövegben: October 

A jelentés forráshelye: MOL. Festetics cs. It. P 274. Üi. 601 cs. I-b. 156/996. sz. 



Hermann Róbert 

A FELDUNAI HADTEST KAPCSOLATA 
A POLITIKAI ÉS KATONAI VEZETÉSSEL 

AZ 1849. ÉVI TÉLI HADJÁRAT IDŐSZAKÁBAN1 

Budapesttől Debrecenig. Az OHB és a feldunai hadtest, 1849. január 1-13. 

Perczel Mór hadtestének 1848. december 30-i móri veresége u tán Kossuth 
december 31-én még teljesen tanácstalan volt a hadsereg további működését ille-
tően. Véleményezés végett megküldte Perczel Mórnak a Klapka György és Vetter 
Antal által kidolgozott hosszútávú haditervet a főváros feladásáról és a Tisza-vonal 
mögötti összpontosításról, s Görgeinek is ellentmondó parancsokat küldött. Fel-
ajánlotta a fővezérséget Vetter Antalnak, a helyettes hadügyminiszternek, aki azt 
nem fogadta el. A nap végén már maga is egyetértett a hadsereg közép- és felső-
tiszai összpontosításával, de továbbra sem küszöbölte ki a Görgeinek korábban 
küldött parancsok ellentmondásait.2 A december 31-én délelőtt tartott képviselő-
házi zárt ülésben még a főváros harc nélküli feladásáról szólt, a délutáni zárt, 
majd nyílttá váló ülésben azonban a főváros előtt vívandó csatáról beszélt, de 
felszólalásában nem fűzött túlzott reményeket annak győztes kimeneteléhez.3 

1849. január 2-án Szolnokon kapta meg Csány Lászlónak, a feldunai hadtest 
mellett működő főkormánybiztosnak a levelét, amelyben az beszámolt a főváros-
ban uralkodó lehangoltságról, s arról, hogy az országgyűlés által Windisch-Grátz-
hez küldött békekövetség híre milyen rossz hatást tet t a közvéleményre. Kossuth 
— tőle szokatlan módon — barátságtalanul válaszolt Csánynak: 

„Lehangolásról beszélnek, különös! ha lehangol valami, az örökös retiráda 
és csatavesztés hangolhatott, de a kormány székhelyének áttétele az, aminek e-
melnie kellene, mert ez azon határozásra mutat, hogy bizon még Budapest elvesz-
tővel sem adjuk fel az országot, hanem reá támaszkodunk a magyarság törzsgyö-
keres vidékére." Az Országos Honvédelmi Bizottmány (OHB) és az országgyűlés 
Debrecenbe távozásáról szólva kifejtette, „...én azon lehangolt seregnek [ti. Görgei 
feldunai seregének! egy ütközetére a nemzet sorsát nem bízhatám, én Pest elvesz-
tővel az országot nem adom fel, azért azt gondolom, eszélyesebb lépést nem tehetett 
a diéta, mint midőn azt mondá: menjünk Debrecenbe, mert ha Pest elveszne is, a 
hazát védeni meg nem szűnünk". A békeküldöttségről pedig kijelentette, hogy az 
nem az ő műve. „Ez bolondság, sikere nem lesz, nem lehet, de épp azért ártalom 
sem lesz belőle." Ez utóbbi megjegyzésből kitűnik, hogy Kossuth valószínűleg azért 
sem tudósította a hadsereget a követség tényéről, mert egyrészt nem értett vele 
egyet, másrészt túlságosan jelentéktelen apróságnak tartotta azt.4 
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Kossuth e napon kelt egyéb megnyilatkozásai pedig egyértelműen arról ta-
núskodnak, hogy továbbra is számolt a főváros előtti ütközettel, s azzal, hogy ez 
vereséggel fog végződni.5 A vereséget követő viszavonulás irányát illetően viszont 
egyértelműen arra épített, hogy „felső dunai hadseregeinknek Szolnok felé kellene 
vonulnia".6 

Másnap, január 3-án Kossuth értesítést kapott Pestről, hogy „Görgey tábor-
nok több óra óta keresteti az ellenséget, hogy merre van - és nem találja sehol". 
Kossuth felháborodva írta Csánynak, „ez oly borzasztó skandalum, mihez hason-
lót nem muta t a história". A levélben Kossuth egyértelműen Görgeit tet te felelőssé 
a Dunántúl feladásáért, Perczel Mór hadtestének móri vereségéért, ami arra 
mutat, hogy nemcsak megkapta Perczel ilyen értelemben fogalmazott két jelen-
tését, de hitelt is adott nekik.7 Szintén Görgeit okolta azért, hogy az OHB és az 
országgyűlés kénytelen volt Debrecenbe távozni, jóllehet, a Buda előtti első véd-
vonalba való visszavonulásra ő maga adta ki az utasítást, s Perczel móri vereségére 
hivatkozva maga mondta szükségesnek a két testület Debrecenbe távozását. Kos-
suth e levelében utasította Csányt, hogy Vetter vegye át a főparancsnokságot, a 
sereg pihenés nélkül üldözze az ellenséget, s hogy „haditörvényszék tartassák az 
egész eljárás felett". A levélből egyértelműen kiderül, hogy Kossuth nem vette 
figyelembe azokat az érveket, amelyeket Görgei december 29-i levelében műkö-
dése védelmében kifejtett. Az is nyilvánvaló, hogy a levél megírásakor még mit 
sem tudott a január 2-i haditanács határozatairól.8 

Másnap, január 4-én Kisújszálláson már értesült e határozatokról, éppen 
Csány egy —- szövegszerűen nem ismert — leveléből. Kossuth e napon Csányhoz 
írott levelében kérte a főkormánybiztost, tudassa a vezérekkel, hogy ha az ütközet 
megvívásának módjáról van szó, „ez stratégiai dolog, de ha arról van szó, hogy a 
seregek egyesíttessenek vagy oszlattassanak, s minő politikai irányzat követtessék 
a táborozásban", eziránt továbbra is az OHB-é a határozat joga. Megparancsolja 
tehát, hogy Budapestet ütközet nélkül semmi esetre sem adják fel. Majd kifejti, 
hogy nem olyan ütközetre gondol, „hol a nemzet élet-halálra vívja az utolsó har-
cot", hanem olyanra, „mely a legrosszabb esetben is a sereg ép visszavonulását 
fedezze". Véleménye szerint az ellenség visszaverése „a hazát mentheti meg, vagy 
legalább a telet megnyerheti számunkra". Tervet is ajánl: a sereg egyharmada 
éjjel támadja meg azt a falut, ahol az ellenség tanyázik, és gyújtsa a nyakába, a 
másik kétharmad rész pedig a támadó ellenséges seregrészt fogja fel. Végül ismét 
kedvenc eszméjével, a népfelkelés és a gerillaharc alkalmazásával hozakodik elő. 
Kossuth tehát továbbra is úgy gondolta, hogy helyi, taktikai jellegű sikerekkel 
megállíthatja a cs. kir. fősereg támadását. A főváros feladását és a sereg „eloszla-
tását" (azaz excentrikus visszavonulását) — folytatja — csak úgy engedélyezi, ha 
a feladás nem történik csata nélkül, s ha vereség esetén az egész sereg egy kijelölt 
pozícióba visszavonulva, az OHB dönti el, „valljon darabokra osztják-e a sereget", 
vagy pedig más vidékről is elvonva, összpontosítják a csapatokat. E rendelkezések 
megszületéséig Vetter vegye át a fővezérséget, és ütközzön meg Budánál.9 Egy 
másik, szintén január 4-én kelt rendelete szerint Kossuth továbbra is a hadsereg 
egészének a Tisza irányába történő visszavonulásával számolt.10 
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Januá r 4-én Csány értesítette Kossuthot Görgei hadtestének előző napi té-
tényi utóvédi győzelméről és a főváros várható kiürítéséről.11 Kossuth ezt a levelet 
legkésőbb január 6-án megkapta, mert aznap Bemnek írott levelében már hivat-
kozott reá. 12 Ugyanakkor Csány január 5-én megkapta Kossuth január 4-i levelét, 
és értesítette Górgeit az OHB (pontosabban, Kossuth) ebben foglalt határozatáról: 
A fővárost nem szabad kardcsapás nélkül feladni. A tábornok azonban ezt a ren-
deletet már csak Vácott, január 5-én kapta meg. 1 3 

Kossuth január 7-én Gaál Miklós ezredeshez, az aradi ostromsereg parancs-
nokához írott levelében közölte „azt a borzasztót", hogy „a dunai hadsereg kard-
csapás nélkül adta fel Budapestet, vonult Pesten innenre". Kossuth kihangsú-
lyozta: „Nagy dolog kardcsapás nélkül." Am addig nem akar ítélni a dolog felett, 
amíg a másnap érkező Vetterrel nem szól. „Aztán intézkedem."1 4 Vetter azonban 
késett. Kossuth tehát január 8-án körlevelet intézett több tábornokhoz, így Gör-
geihez, a feldunai, Perczelhez, a volt Mura-menti, Répásy Mihályhoz, a tartalék 
hadtest parancsnokához, végül az ekkorra már a szolgálatot elhagyó Lázár 
Györgyhöz, aki december végéig a feldunai hadtest Duna-balparti hadoszlopának 
parancsnoka volt. A körlevélben bejelentette az OHB és az országgyűlés Debre-
cenbe érkezését. „Meglepetve vette a kormány azon tudósítást — folytatta —, 
hogy a főváros kardcsapás nélkül adatott fel. Az ország kormánya azonban várja 
a táborvezérkari főnök s helyettes hadügyminiszter, Vetter tábornok megérkezé-
sét, hogy a főváros feladásával összekötött hadi munkálatok politikai iránya felől 
tudósítást vegyen — melyet eddig nem vőn — s a nemzet nevében határozó in-
tézkedéseit ahhoz képest kiadhassa." (Eszerint tehát a Vetter által Kossuth-hoz 
küldött Bikkesy Lajos őrnagy nem nyújtott elegendő felvilágosítást Kossuthnak 
a haditanács végzéseiről. Csány csak másnap, január 9-én, délután 1 órakor, Vetter 
pedig január 10-én érkezett Debrecenbe).15 Végül az OHB elnöke részletes tudó-
sításokat kért a tábornokoktól seregeik működéséről, létszámáról, elhelyezéséről 
és szükségleteiről, és a hadipénztáraikban található pénzösszegekről.16 

A képviselőház ezen a napon tartotta első „tanácskozmányát".1 7 Ezen Kos-
suth a január 2-i haditanács határozatairól szólva elmondta, „hogy vezéreink oly 
tervet készítettek, mely bizonyosan meg fogja az ellenséget lepni". Ha ezt a kije-
lentést az e napon írott körrendelet szavaival összevetjük, vagy azt kell feltéte-
leznünk, hogy Kossuth tájékozatlanabbnak mutatkozott a körrendelet megfogal-
mazásakor, mint amilyen valójában volt, annak érdekében, hogy a tábornokokra 
annál jobban reájuk piríthasson; vagy pedig a képviselőknek szóló titokzatos meg-
fogalmazás volt hivatva leplezni azt, hogy Kossuthot is meglepte a haditerv, a-
melynek részleteiről nem tudott.1 8 A képviselőház január 9-i nyílt ülésében már 
részletesebben szólt az elmúlt napok eseményeiről. Bejelentette a főváros feladá-
sát. „Erről lehetnek különbözők a vélemények, de minden esetre a dolog megtör-
tént, a dolog tény". Kossuth még ezt a kellemetlen hírt is igyekezett a kedélyek 
emelésére felhasználni: „Seregeink kivonulása akként történt, hogy az egyik, igen 
tetemes rész [Görgei hadteste - H. R.] a másik [Perczel és Répásy csapatai] által 
kellőleg fedezve, már az ú j hadi munkálatoknak irányában igen sikeres előhaladást 
tőn akkorra, midőn az ellenség észrevette, hogy a főváros kiürít tetett ." A feldunai 
hadtest működési irányáról kijelentette, „hogy merre ment seregünknek azon 
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része, arról nem szólhatok bővebben"; ami alighanem megint annak leplezését 
szolgálta, hogy neki magának sincsenek pontos értesülései erről. Ekkor már meg-
kapta Görgei levelét arról, hogy az a hadseregellátás körül alkalmazta Frideczky 
Lajos nógrádi képviselőt, s ezért kérte a képviselőházat, „hogy Frideczky képviselő 
úr néhány napig ne legyen kénytelen megjelenni a Ház előtt, mert ott őreá valami 
teendő vár" . 1 9 A megfogalmazás alapján feltételezhetjük, Kossuth abban remény-
kedett, hogy Görgei hadteste rövid időn belül visszafordul és csatlakozik a Deb-
recent fedező Perczel és Répásy csapataihoz. (A másik lehetőség: így kívánta meg-
nyugtatni a képviselőket afelől, hogy rövid időn belül elegendő fegyveres erő fogja 
védeni a Tisza-vonalat.) A január 2-i haditanács határozatáról kijelentette, hogy 
„végrehajtása körül a lehetőségig intézkedni a bizottmány [az OHB - H. R.] kö-
telességének ismeri". Ekkorra már értesült a feldunai hadsereg tisztikarában le-
zajlott válságról is, de a tisztikar tömeges távozásáról, bagatellizálni igyekezvén 
a történteket, csak annyit mondott, hogy „történtek egyes lemondások a tábornál 
egyes tisztek részéről, történtek egyes átmenetelek is, mi ily körülmények között 
a históriában meg szokott történni". Megnyugtatásképpen azt is közölte, hogy az 
OHB intézkedéseket tet t a hadseregek támadó fellépésének előkészítésére, „mert 
úgy ismerem a magyart, hogy bátorsága inkább támadó, mint szenvedőleges ter-
mészetű. (...) Óhajtanám, hogy a vezérek megértsék a nemzet ezen géniuszát."2 0 

Januá r 9-én Csány is megérkezett Debrecenbe, s miután megszállt a Fehér 
Lóhoz címzett fogadóban, levelet írt Kossuthnak. Beszámolt a feldunai hadtest 
tisztikarának bomlásáról, a január 2-i haditanács által Görgeinek adott utasítá-
sokról, s kifejtette, „ha elvész Magyarország, azért vesz el, mert a szabadságharca 
soha ily rosszul nem volt vezérelve - ahelyett, hogy összesíttetnénk erőnket, mind-
inkább eldaraboljuk; az Istenért, ha a magyar erő együtt lenne, hogyan győzedel-
meskedne az erejében megosztott osztrák?" Javasolta, hogy rendeljék Debrecenbe 
Vettert „értekezés végett, váljon Görgei csakugyan kitűzött terv szerint haladjon-
e? vagy az ellenség háta mögött más diverziót tegyen?" Véleménye szerint Perc-
zelnek és Répásynak is jó lenne „aktív működést tenni kötelességül"; vagy pedig 
minden erőt Schlik megsemmisítésére fordítani. Görgei táborába egy, de inkább 
két kormánybiztost kellene küldeni, „kik némileg genierozzák őt, és a sergekkel 
[sic!] ismeretesek és általuk tiszteltek legyenek".21 

Januá r 9-én Kossuth levélben értesítette Bem tábornokot is a főváros fela-
dásáról, s arról, hogy az összevonandó 40 000 főnyi tiszai hadsereg fővezérségét 
szívesen bízná reá. Az említett koncentrációban bizonyosan számított Perczel és 
Répásy hadtestére, meg az éppen ezen a napon felrendelt bácskai és bánsági had-
testre.22 A becsült létszámban tehát vagy nincs benne a feldunai hadtest, vagy 
Kossuth továbbra is önálló működési kört szán valamelyik másik hadtestnek (pld. 
a felső-tiszainak). Ezen a napon Görgeinek is küldött egy értesítést arról, hogy a 
„miskolci sereg vezényletét illetőleg változás történvén", az ott fölöslegesé vált 
Pulszky Sándor ezredest áthelyezik az ő táborába.23 

Ezen a napon megérkezett Görgei futára is Debrecenbe. A fu tá r két levelet 
hozott, egyet az OHB-nak Frideczky alkalmazásáról, egy másikat Csánynak arról, 
hogy Görgei a sereg zavartalan pénzellátása érdekében le szándékozik foglalni a 
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serege út jába eső pénztárakat, s 600 000 forintot kér a sereg ellátására.24 Másnap, 
január 10-én mind Kossuth, mind Csány írt Görgeinek. 

Kossuth levelében leszögezte, hogy amíg ő viszi a kormányzat iszonyatos 
terheit, „a hadsereg mozdulatainak irányzatát" ő fogja meghatározni, „s a sereg-
vezérektől, kiket a sereg élére állítok, a nemzetnek általam pronunciált parancsai 
iránt engedelmességet követelendek". Majd utalt a kettőjük között lévő „erkölcsi 
szent kapocs"-ra, mondván, hogy ő, Kossuth a felelős Görgei eljárásáért „Isten, 
a világ, a história s ön lelkiismeretem" előtt.25 

Aztán következnek a szemrehányások. Nagyszombat 1848. december 16-i 
elvesztéséért, a Moson melletti támadásnak, Győr védelmének az elmaradásáért, 
a gallai pozíció feladásáért, a móri vereségért. A szemrehányások között volt jogos, 
vagy legalábbis érthető, ám az már kimondottan igazságtalan volt, hogy Görgei 
nyakába varrta a felelősséget a főváros előtti első védvonalba való visszahúzódá-
sért, noha ezt éppen Kossuth rendelte el. S aztán következik a számokkal való 
bűvészkedés. Kossuth szerint 1849. január 1-én Budapesten 35 000 ember volt, 
noha Görgei feldunai hadteste ekkor legfeljebb 17 000 embert, Perczelé talán ha 
6000 embert számlált, a Répásy vezette tartalék hadtest pedig a harcrend szerint 
ugyan közel 10 000 főre rúgott, de ebben benne volt három, még meg nem érkezett 
zászlóalj 5200 embere is. Kossuth azt állítja, hogy „az ország nagy részének fel-
adásával 18 000 ember segítséget" hozott fel a fővárosba, noha a valóságban előbb 
14 000 főt, majd 3500^000-et , aztán 12 000-et ígért; végül a feldunai hadtest 
már Budán és Vácott kapott három honvédzászlóaljat, összesen 2730 fővel.26 

Szemrehányást tesz Görgeinek a Buda előtti első védvonal feladásáért „a tétényi 
successus perceiben", s emellett aztán furcsán hat a szemrehányás, hogy a főváros 
„kardcsapás nélkül" adatott fel. Bem példáját állítja Görgei elé, s ismét leszögezi, 
„mikint jövendőre műlhatlanul megkívánom, hogy amit a nemzet nevében ren-
delendek, az pontosan teljesíttessék". 

Görgei tervéről szólva csupán annyit mond, „tervének lehet jó oldala, ha e 
szót, position halten, kitörli Ön szótárából, s e szót teszi helyébe, vorwärts". Szem-
rehányást tesz Görgeinek, hogy Vácról a Frideczky alkalmazását közlő tudósításon 
kívül „egy szó jelentést sem küldött". A további működésre nézve nem ad hatá-
rozott utasítást, de megjegyzi, hogy Görgei első jelentésétől „függesztem fel az 
operáció irányának meghatározását, addig magában értetvén, hogy míg más nem 
rendeltetik, megállapított tervét erélyesen kövesse." A továbbiakban kéri a tábor-
nokot, tar tson erős fegyelmet, „különben attól tartok, hogy serege ütközet nélkül 
fog szétfoszlani". Kijelenti, hogy ha Görgeinek szándéka „gyorsan offenzíve előre 
menni", akkor helyesli működését, de ha „pozíciók tartásáról gondolkodik, űgy 
hadi operációinak irányát meg fogom változtatni". A terv gyenge oldalának tartja, 
hogy a tábornok elzárta vele magát az ország gondoskodásától, s azt is helyteleníti, 
hogy az út jába eső pénztárakat letét gyanánt akarja elhelyezni hadipénztárában. 
Félreértve Görgeinek Frideczky megbízatásáról szóló levelét, azt hitte, hogy a 
tábornok maga akarja kinevezni saját seregének kormánybiztosát, noha Görgei 
csupán a pénztárak lefoglalását intéző polgári biztos kinevezéséről írt: „Ami a 
polgári biztost illeti, azt majd én fogom meghatározni, ki legyen, mihelyt Önnek 
első jelentését veszem; mert maga az, hogy mely nap honnan írand, tájékozni fog, 
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valljon effektuációba vette-e Ön saját tervét (melyről most még nem mondok ha-
tározott ítéletet). Ezen biztosnak Ön saját javaslata szerint destinációja lesz fel-
vigyázni, hogy a hadvezér egész táborával az ország kormánya által kiszabandó 
politikai irányt kövesse". Végül kéri Görgeit, hogy ha lehet, ne távolodjon el a 
Duna vonalától. „Ha írást nem tartand tanácsosnak - szóbeli jelentést tegyen 
biztos ember által" - fejezte be levelét Kossuth.27 Ugyanakkor intézkedett, hogy 
Csány utaljon ki 100 000 forintot a levelét vivő Eisenhut Antal századosnak Görgei 
rendelkezése alá.28 

Egy e napról kelt másik levele szerint számított arra, hogy Görgei esetleg a 
bányavárosok felé fog működni. Jelentést kapott ugyanis Horváth Pál őrnagytól, 
a Trencsén megyében állomásozó magyar csapatok parancsnokától a január 2-i 
budetini vereségről és a szemben álló cs. kir. erők várható előnyomulásáról. Kos-
suth válaszában arra utasította Horváthot, hogy „magát a Duna bal part ján tá-
borozó Görgei tábornok úrral tegye érintkezésbe, s annak erejét tekintse véd- és 
támaszpontjául. Szerezzen Ön magának Görgei tábornok seregének mozdulatairól 
biztos tudomást s hadi működéseit igyekezzék ezen sereg működéseivel összhang-
zásban irányozni. Más segélyt, hogy innen Önnek rendelhessünk, be fogja látni 
Ön, hogy nem lehet".2 9 Másnap írott jelentésében szintén Görgei Vág-menti mű-
ködésével bíztatta Madocsány Pál Árva megyei kormánybiztost.30 

Csány maga is szemrehányásokkal kezdte levelét: Görgei a megállapított 
terv ellenére két nappal előbb vonult ki a fővárosból, s emiatt rengeteg hadikészlet 
esett az ellenség kezébe. Kéri Görgeit, „hagyjon fel azzal a napjainkban nem 
alkalmazható Scipio-terwel, hiszen az kivihetetlen, és ha kivihető lenne is, Bécs-
ben megjelenésével mentve lenne-e a sereg? és mentve az ország? Nem, mert a 
seregi gell, melyet Ön annyira demoralizáltnak nyilatkoztatott Vetter tábornok-
nak, hogy azzal Budapestet megtartani nem lehet", a sáncokkal erősített, kellő 
számú ágyúkkal és katonákkal ellátott Bécs ellen siker reményével küzdeni nem 
lehet. Aztán minő ingatag alapra fektetett számítás a bécsi népnek és proletari-
átusnak segedelme". Csány ugyanúgy elzárkózott attól, hogy Görgeinek 600 000 
forintot küldjenek, mint Kossuth; mondván, hogy a hadipénztárat Pesten ellátta, 
s hogy a Répásy Mihály tábornoknak utalt, de Görgei által lefoglalt 20 000 pen-
gőforinttal együtt Görgeinek most többje van, „hogysem a velünk leendő csatla-
kozásig azt felhasználhassa". Kéri Görgeit, minél előbb forduljon vissza. Figyel-
mezteti, hogy táborkarában áruló van, „valószínűleg, akik mielőbbi csatlakozását 
legkevésbé tanácsolja" (talán Bayer József őrnagyra utalt Csány.) „A sors legjobb 
áldása kísérje Önt, tisztelt Tábornok urat hozzánk, egyesülve meg fogjuk mentem 
a hazát, eldarabolt erővel a históriának csak nevetséges lapokat szolgáltatunk" -
fejezi be levelét Csány.31 

A két levél közös vonása — a szemrehányásokon kívül — az, hogy sem 
Kossuth, sem Csány nem értett egyet a Görgei által követett haditervvel. Míg 
azonban Kossuth elvben hajlandó volt utólag beleegyezését adni hozzá, Csány 
egyenesen arra szólította fel a tábornokot, hogy hagyjon fel azzal. Az eltérésnek 
volt egy nagyon komoly indoka. A január 2-i haditanács terve arra a feltételezésre 
épült, hogy Görgei diverziója elvonja a cs. kir. fősereget a Tisza-vonal elleni tá-
madástól, s Görgei visszatéréséig a Tisza-vonal védelme sehol sem szakad át. Csak-
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hogy január 4-én a Mészáros Lázár vezette felső-tiszai hadtestet súlyos vereség 
érte Kassánál. A Mészároshoz január 2. után útba indított erősítések ekkor még 
nem érkeztek meg, s félő volt, hogy a hadügyminiszter még ezek birtokában sem 
lesz képes megállítani Schlik előnyomuló hadtestét. 

Vetter Antal vezérőrnagy, helyettes hadügyminiszter január 6-án Török-
szentmiklóson közölte Klapka György őrnaggyal, a január 2-i haditerv egyik szer-
zőjével, hogy a haditervet módosítani kell. Vetter úgy vélte, az előállott kedvezőtlen 
helyzeten csak úgy lehet javítani, ha Görgeit felszólítják, a bányavárosokból a 
Hernád és a Felső-Tisza felé siessen mielőbb.32 

Vetter, Debrecenbe érkezve, találkozott Kossuthtal, akit erősen nyugtalaní-
tott a feldunai hadtest sorsa. Vetter megbeszélte Kossuthtal a követendő haditer-
vet, intézkedett a felső-tiszai hadtest megerősítéséről. Kossuth Mészáros utódjává 
már január 9-én kinevezte Klapka György őrnagyot, immáron ezredest. Schlik 
előnyomulását megállítandó, hirtelen szükség lett e feldunai hadtestre, hiszen 
megérkezésére előbb lehetett számítani, mint a bácskai és bánsági csapatokéra, 
így fölöslegesnek látszott a Lipótvár felmentését célzó hadmozdulat, hiszen a ve-
szély sokkal közvetlenebbnek látszott, hogysem a hadszíntér egy ilyen távoli pont-
ján végrehajtott elterelő hadmozdulat elháríthatta volna azt. A haditerv megvál-
tozásáról amely megfelelt Csány elképzeléseinek is, Vetter január 12-én értesítette 
Görgeit: 

„Miután Schlik osztrák hadvezér Mészáros hadügyminiszter úr seregét Kas-
sánál megverte, és jelenben előőrségeit Sárospatak felé helyezte, ezáltal pedig 
Debrecent, a kormány székhelyét veszéllyel fenyegeti, okvetlen szükségessé válik, 
miszerint fővezér úr az előbbi diszpozíciókat oda változtassa, hogy Klapka ezredes 
seregével, ki Mészáros hadügyminisztertől serege vezényletét általvette, és jelen-
ben Tokajban tartja főhadiszállását, haladéktalan egyesülvén, Schlik seregét szét-
verve, vagy legalább az országból kiutasítva, hazánknak Felső-Magyarországot 
biztosítsa; azután pedig rögtön akképp forduljon, hogy magát többi seregeinkkel 
összeköttetésbe tevén, az osztrák fősereg ellen imponáló állodást vehessen. 

Ezen hadi operáció pedig annál sürgetősebben megkívántatik, minthogy az 
osztrák fősereg előőrségei (Vorposten) Pestről jelenben már Gödöllőn vannak, és 
könnyen megtörténhetnék, hogy magát Schlik seregével összeköttetésbe teen-
di."3 3 A rendeletről a minisztérium értesítette Klapka ezredest is.34 A Görgeinek 
szóló utasítást Tóth Bódog, a hadügyminisztérium elnöki osztályának fogalmazója 
vitte Görgei táborába, bár eredetileg — az üzenet fontosságára való tekintettel 
— Korponay János őrnagyot, az elnöki iroda főnökét akarták megbízni a kézbe-
sítéssel. Tóth Törökszentmiklóson találkozott Eisenhut századossal, aki Kossuth 
és Csány leveleit, meg 100 000 forintot vitt Görgei táborába. Ezután együtt foly-
ta t ták út jukat .3 5 

A két futáron kívül egy harmadik, egy rendőri biztos is indult Görgei tábo-
rába. Zerffy Gusztávot az OHB önálló hivatalaként működő, a belügyminisztéri-
umból leválasztott Országos Rendőri és Postaosztály vezetője, Madarász László 
küldte ki, de megbízatásáról semmi közelebbit nem tudunk, s valószínű, hogy el 
sem jutott, illetve meg sem próbált eljutni Görgei táborába. Erre muta t az is, 
hogy már január 17-én újabb megbízatást kapott.36 
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A január 2-i haditerv megváltoztatása tehát megtörtént. Most már csak a 
másik kérdést, a politikai felügyeletét kellett rendezni. Kossuth terve az volt, hogy 
Csány Lászlót az országban működő kormánybiztosok valamifajta elöljárójává 
teszi meg. Emellett Csány egészségi állapota az elmúlt hetekben sokat romlott, 
így arról szó sem lehetett, hogy a Görgei táborába való utazást az amúgy is kemény 
téli időben vállalja. Mivel Görgei hadtestéről az utolsó hír január 5-ről származott, 
a politikai felügyelet rendezése sem tűr t halasztást. Az OHB tehát január 13-án 
— valószínűleg Kossuth kezdeményezésére — intézkedett az újabb kormánybiz-
tosok kinevezéséről. A kinevezendő személyeket nyilvánvalóan Csány javasolta, s 
erre muta t az is, hogy az OHB nem egy, hanem két kormánybiztos kiküldéséről 
döntött. (1848—49-ben csak 1848. szeptemberében tudunk hasonló esetről, amikor 
a dunántúli magyar hadsereget kellett megütközésre bírni!) A két kormánybiztos, 
Luzsénszky Pál báró és Ragályi Ferdinánd ismerték a feldunai hadtest belső vi-
szonyait. Ragályi 1848 októberében,37 Luzsénszky szeptember végétől december 
28-ig látott el kormánybiztosi feladatokat a hadtestnél.38 A két kormánybiztosnak 
adott nyílt rendelet szövege azonban az OHB-n belüli erőviszonyok függvényében 
alakult. A rendelet megfogalmazásában ugyanis Kossuthon kívül a baloldal erős 
embere, Madarász László, s az egyre inkább Kossuth mérsékelt („békepárti") 
ellenzéke felé orientálódó Nyáry Pál vettek részt. A szöveg szerint a kormánybiz-
tosok fő feladata lesz „ellenőrködni, miszerint a hadjáratokra nézve kitűzött irá-
nya a kormánynak feltétlenül megtartassék". Az első fogalmazvány és az ennek 
alapján készült tisztázat arra is felhatalmazta volna a kormánybiztosokat, hogy 
„ha a kormány rendeleteinek tiszteletben tartására nézve engedetlenséggel talál-
koznának, a sereg parancsnokát állásából rögtön el is mozdíthassák, és a fővezér-
letet ar ra ruházhassák", akit „a kormány rendeletei iránt hívnek és engedelmes-
nek, más részről pedig a vezérletre legalkalmasabbnak ítélendnek". Ez a passzus 
azonban — valószínűleg Nyáry javaslatára — a végleges változatból kimaradt.3 9 

Az okmány már a hadseregek lehetséges koncentrációját jelölte meg fő hadmű-
veleti célként. 

A második pont szerint a hadmúködésekért a hadvezér maga felelős. A tisz-
tek kinevezési jogát a kormány továbbra is magának tar t ja fenn. Ez a pont azért 
volt érdekes, mert Görgeinek a január eleji lemondások miatt ú j tiszteket kellett 
kineveznie. Az OHB ezzel a kitétellel érzékeltetni akarta, hogy a szükséghelyzet 
ellenére is csak azok kinevezését tekinti érvényesnek, akikét Görgei a szolgálati 
úton felterjeszti. A pont megegyezett az eddigi gyakorlattal, noha — valószínűleg 
ismét Nyáry intenciójából — a részletes kifejtést egy rövidebb váltotta fel. 

A 3. pont szerint a biztosok feladatai közé tartozik a hadseregnél „a haza 
iránti rendíthetetlen hűséget fenntartani" , s oda hatni, hogy a sereg kész legyen 
vezérét bárhová követni, „vagy pedig, mert semmi sereg sincs egyes emberhez 
kötve s kötelezve, oda menni, hová az ország kormánya rendeli". Ezután ismét 
kimaradt egy, túlzott aggályokról tanúskodó mondat, amely szerint a nemzet nem 
tűrheti , hogy a seregek maguk válogassák meg, ki ellen és hol akarnak küzdeni. 
A 4. pont szerint a biztosok kötelessége, hogy segítsék elő a hadsereg ellátását. 
Az 5. pont szerint a kormány képviselőjeként biztosítják az állam vagyonát, meg-
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óvják a népet a zsarolástól, megbüntetik az árulókat. Jelentéseiket mind Kossuth-
nak, mind Csánynak meg kell küldeniük.40 

A nyílt rendelet mellett készült egy külön utasítás is Luzsénszky és Ragályi 
hatásköréről és feladatairól. Ennek ez iratnak csak egy aláíratlan tisztázata ma-
radt fenn az OHB iratai között. Ez az irat egyedül az államjavak megőrzésére 
vonatkozó részében bővebb a nyílt rendeletnél. Eszerint „a közpénztárakkal azon 
hatóságokban, melyekben feldunai tábor működend, belátásuk szerint — és egye-
dül csak Önök —, úgy a bányákkal is rendelkezhessenek, figyelemmel lévén, hogy 
ezek nem mint jövedelmi, hanem mint hasznos cserét szolgáltató források tekin-
tendők". Az irat inkább Frideczky megbízatásának érvénytelenítéseként fogható 
fel, s egyértelmű utalást tartalmaz Görgei január 5-i, Csányhoz intézett levelére 
is.41 

A két kormánybiztos kiküldetéséről Kossuth értesítette Gorge it is. E levél 
szerint „a kormánynak mindig elve volt, miszerint haderejét a kormányzat egyik 
orgánumának, és soha különálló katonaságnak nem ismerte". Görgei egy decem-
ber 9-i levelére utalva megjegyzi, hogy a tábornok maga is szükségesnek látta, 
amikor a katonai intendantúra felállítását javasolta, hogy a kormányt polgári biz-
tosok képviseljék a hadseregnél.42 Ez utóbbiak feladata az, hogy a „kormány által 
kitűzött irány a hadjáratokban feltétlenül megtartassák". Kossuth Görgeinek is 
megküldte másolatban a Luzsénszkynek és Ragályinak adott nyílt rendeletet és 
az utasítást. Végül emlékeztette Görgeit azon ígéretére, „melyet akkor nyilvání-
tott előttem, midőn Magyarország legnagyobb serege vezérletét Tábornok úr ke-
zeibe tevém", s arra, hogy „Tábornok úrért a nemzetnek én vagyok saját becsü-
letemmel felelős".43 

Kossuth ezután Csány út ján 5000 pengőforintot utalt a két biztosnak.44 Ja-
nuár 15-én pedig Madarász László, az Országos Rendőri és Postaosztály vezetője 
utasította Debrecen város tanácsát, hogy a két kormánybiztos számára adjon út-
levelet a Gömör megyei Osgyán helységéig.45 Madarász József nem mindig meg-
bízható emlékezései szerint Luzsénszky aznap este még részt vett egy, Palóczy 
Lászlónál tartott összejövetelen, amelynek baloldali résztvevői az 1848-as alkot-
mány minden áron való fenntartása mellett foglaltak állást. Valószínűsíthető 
tehát, hogy csak másnap indultak el.46 Január 17-én haladtak át Miskolcon, ahol 
Szemere Bertalantól is kaptak egy Görgeinek szóló levelet. Január 19-én Losoncon 
voltak, és 22-én érkeztek meg Besztercebányára.47 

Kossuth még a nyílt rendelet kiállításának napján, január 13-án megkapta 
Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos két, j anuár 8-án kelt, az OHB-hoz, 
illetve Csányhoz intézet jelentését. Ezekből értesült arról, hogy Görgei Lipótvár 
felé tart , és Simunich ellen készül működni. 4 8 Beniczky január 12-i levele 14-én 
érkezett Debrecenbe. Beniczky ebben tudatta, hogy Léván értekezett Görgeivel a 
teendőkről. Görgei 21 000 főnyi seregével Simunich megsemmisítésére Nyitra felé 
siet, a es. kir. főerők követik, s 11-én Ipolyságnál utóvédi ütközetre került sor. 
Frischeisen és Húrban csapatai (valójában Götz vezérőrnagy hadosztálya) elfog-
lalták Turóc megyét és Körmöcbányát veszélyeztetik, s Besztercebánya felé és 
800 főnyi „rabló csoport" közeledik. Attól lehet tartani, hogy a es. kir. fősereg egy 
része is Selmecbánya felé, s onnan Lévának veszi útját . A bányavárosokat összesen 
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2000 fő és 12 löveg védi.49 Legkésőbb január 15-én Debrecenbe érkezett Repetzky 
Ferenc Hont vármegyei kormánybiztos. Kossuth tőle tudta meg, hogy Görgei ja-
nuár 10-én Ipolyságon volt.50 Szintén ezen a napon, de legkésőbb 16-án egy újabb, 
ismeretlen forrásból származó tudósítás érkezett a feldunai hadtestről. A jelentés 
beszámolt a január 11-i ipolysági utóvédharcról, illetve két, január 12-én és 13-án 
Léva környékén aratott magyar győzelemről is. A tudósítás szerint j anuár 13-án 
Verebélynél is csata volt, „hol Schwarzenberg előőrei kénytelenek voltak vissza-
vonulni". Az ipolysági győztes utóvédharcot már Beniczky január 12-i jelentése 
is említette, s ez a tény a másik három győzelem hírét is hihetővé te t te . 5 1 

Januá r 17-én Kossuth már e hírek alapján írta Batthyány Kázmér Baranya 
megyei főispánnak és kormánybiztosnak, hogy Görgei 25 000 emberrel a Duna 
bal par t ján működik.52 Ezen a napon kapta az első híreket Görgei váci nyilatko-
zatáról is. Levélben szólította fel Jeszenák János Nyitra megyei főispánt és kor-
mánybiztost, hogy szerezzen híreket ennek tartalmáról. A Felvidék védtelensége 
miatt panaszkodó Jeszenákot azzal vigasztalta, hogy aggodalma „Görgei tábornok 
odavonulása által oly nagy mértékben lőn megszüntetve, miképp csak adja Isten, 
hogy ezen oly nagy mértékben tudtomon kívül történt erő odafordításának a haza 
kárát ne vallja". E levelében közölte Jeszenákkal, hogy „mi egyébiránt erő össz-
pontosításáról rendelkezénk, mert csak ez mentheti meg a hazát. . ."5 3 

Mészáros Lázár hadügyminiszter ezen a napon arra szólította fel Klapka 
ezredest, a felső-tiszai hadtest parancsnokát, hogy igyekezzen Görgei hadtestéről 
híreket szerezni, s azokat jelentse Debrecenbe is.54 Másnap, január 18-án Csány 
azt írta Kossuthnak: „Még énbennem él a hit, hogy megmenekszik a haza, Görgei 
fog csatlakozni, csak Perczel tartsa magát." Kossuth ekkor még Vetter Antalt 
szánta az összpontosítandó fősereg parancsnokául, s Csány e levél tanúsága sze-
rint bízott abban, hogy Vetter elfogadja a fővezérséget, „csak Isten adjon néhány 
békés napokat".5 5 

Januá r 19-én Kossuth Szemerét is értesítette Görgei váci nyilatkozatáról, s 
közölte, hogy intézkedett a feldunai hadtest visszahívásáról is; „ha sikerül, akkor 
számolhatunk. - A dolog nehéz; mer t Csány nem lehet a seregnél, nagyon 
beteg."5 6 E levél elküldése után érkezett meg Henryk Dembinski lengyel altábor-
nagy Debrecenbe, s találkozott Kossuthtal. Emlékiratai szerint Kossuth 24 000 
főnyinek mondta a feldunai hadtestet, de hozzátette, hogy ezzel az erővel nem 
lehet számolni, mert senki sem tudja, hogy Görgei hol van és mit akar. Magya-
rázatként beszámolt Dembinskinek a tábornok váci nyilatkozatáról is.57 Kossuth 
január 20-án Szemere előző napi jelentéséből értesült arról, hogy Görgei január 
15-én Selmecbányán volt. Ebből ismét csak arra következtethetett, hogy a feldunai 
hadtestre nem lehet egyhamar számítani, noha — úgy tűnik — Görgei feladta a 
nyugati irányú diverzió tervét, s elképzelhető az is, hogy már az összpontosítási 
parancs végrehajtásán munkálkodik.58 

Másnap, január 21-én Szemere jelentésére válaszolva Kossuth említette azt 
a szándékát, hogy az egyesült tiszai hadsereg fővezérletét Dembinskire fogja bízni. 
Az okokat Perczelről írott soraiban fejtette ki: „O örömest fogja magát tapasztalt 
vezérnek alárendelni; hogy Görgeinek nem, az természetes." Az összpontosítandó 
hadtestek parancsnokai közül (Görgei, Perczel, Vécsey, Damjanich, Répásy) Görgei 
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volt a rangidős tábornok. (Klapka ekkor még csak ezredes volt). Kossuth a váci 
nyilatkozat miatt sem akarta Görgeit kinevezni, de — még ha bizalma töretlen 
is lett volna benne — tudta, hogy Perczeit nem lehet Görgeinek alárendelni. Gör-
geinél rangban idősebb tábornok csak kettő volt a magyar hadseregben: Bem és 
Mészáros. Bemnek Kossuth már január elején felajánlotta a fővezérséget, de a 
lengyel tábornok ezekben a napokban indult meg Nagyszeben ellen; az ő megér-
kezésére egyelőre nem lehetett számítani. Mészáros a kassai vereség óta hallani 
sem akart arról, hogy harctéri beosztásban szolgáljon, s a magyar hadsereg legtöbb 
vereséget szenvedett tábornokaként ez nem is lett volna célszerű döntés. Görgeivel 
rangban nagyjából egyidős volt mind Vetter, mind az altábornagyi rangban szolgáló 
Kiss Ernő (sőt, a hadügyminisztérium kimutatásai szerint néhány nappal időseb-
bek is voltak) Kiss Ernőt nemrég távolították el a bánsági hadtest éléről; őt ki-
nevezni megint csak nem lehetett. Vetternek Kossuth december végén már egyszer 
felajánlotta a fővezérséget, s most is reá gondolt. Az ő kinevezése ellen csak az 
szólt, hogy november eleje óta rossz viszonyban volt a bánsági hadtestet most 
vezénylő Damjanichcsal. Kossuthnak tehát ezért is jött kapóra Dembiriski, aki 18 
éve altábornagy volt, európai hírű hadvezér, tehát sem rangidősségéhez, sem sza-
kértelméhez nem fért kétség.59 

Szintén e január 21-i levélben közölte Kossuth Szemerével, hogy Görgei „innen 
már három parancsot kapott, hogy seregét hozza vissza, s egy részével Kassának 
tartson. Válasz még nem jött." Nem is nagyon jöhetett, hiszen Görgei Kossuth 
január 10-i és Vetter 12-i rendeletét csak január 18-án kapta meg. Luzsénszkyék 
pedig csak 22-én érkeztek meg Besztercebányára. A szemrehányás azért is ért-
hetetlen, mert Kossuthnak sem január 8-i, sem 10-i, sem 13-i levele nem tartal-
mazott egyenes parancsot a feldunai hadtest visszafordítására nézve. „Ez ember-
rel nagy leszámolni valója lesz a nemzetnek, hacsak misztikus kalandjárásának 
valamely váratlan nagy eredményével nem lep meg." Szemere panaszára pedig, 
mely szerint az állandó visszavonulásról érkező hírek leverő hatással vannak a 
népre, Kossuth megjegyezte: „Görgei örökös visszavonulása hozta bajba a 
hazát ." 6 0 

Ezen a napon viszont Mészáros elküldte a második rendeletet Görgeinek 
arról, hogy tegyen jelentést tábora állásáról, s kezdje meg a visszavonulást a Felső-
Tisza felé. Nem zárhatjuk ki azt a lehetőséget, hogy az utasítás kiadására a Dem-
binskivel történt konzultáció után került sor.61 

Rövidesen újabb hírek érkeztek a feldunai hadtestről. Ezek forrását nem 
ismerjük. A híreket talán a január 21-én a bányavárosokból érkező Gózon Antal 
hozhatta E hírek szerint Görgei biztosította a bányavárosokat, megakadályozta 
Hurbant Besztercebánya elfoglalásában, s visszaverte az őt üldöző cs. kir. csapa-
tokat. E hírek egybevágtak Szemere tudósításával arról, hogy Görgei január 15-én 
Selmecbányán volt, s így január 23-án ezzel megfejelve jelentek meg a Közlöny 
hasábjain. A kommentár szerint „Görgei folytatja offenzív működését. Irányát 
felfedezni még káros volna".62 J anuár 22-én Kossuth már e hírek alapján értesí-
te t te Gaál Miklós tábornokot, Batthyány Kázmért és Szeged város közönségét 
arról, hogy Görgei a bányavidéket biztosította.63 Ezt a Horváth Antal Bács megyei 
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főispánnak szóló tudósításban kiegészítette azzal is, hogy a tábornok „koncentri-
kus mozdulatot vett" .6 4 

Januá r 23-án Szemere előző napi jelentésének mellékletekét Pestről szár-
mazó hírek érkeztek Debrecenbe. A Hochol János nemzetőr hadnagy által lejegy-
zett tudósítás szerint Windisch-Grátz „Görgei ellen küldött 4000 lovas és 5000 
gyalogot Léva és Ipolyság felé, hol Görgei és Gión [Guyon] jó állomást véve ma-
goknak, 25 szekér halottat és 12 szekér sebesültet ágyúzának össze, elfogott Gör-
gei 12 ágyúját", a tudósítás végén pedig ez áll: „Schwarzenberg Felix F[eldlM[ars-
chall]L[ieutenant] [altábornagy] Lévánál sebet kapván, Ipolyságon meghalt ."6 5 A 
tudósítást Debrecenbe küldő Szemere még aznap levélben közölte ezt magával 
Görgeivel is.66 

A hír azért is hihetőnek tűnt, mert az Ipolyság és Léva környéki harcokról 
mái- eddig is érkezett tudósítás. Elképzelhető azonban, hogy a január 16-i Köz-
lönyben megjelent tudósítás, amely szerint „Görgei Artúr fővezér Schwarzenberg 
herceget derekasan megverte", és január 9-én „több mint 30 szekér szállíttatott 
sebesültekkel Pestre", jutot t vissza ilyen kiszínezett formában Pestről Szemeré-
hez.67 Igaz, a január 17-i Közlönyben megjelent tudósítás szerint a Schwarzen-
berggel való összeütközés január 13-án Verebélynél történt, s így a két tudósítás 
szerint Schwarzenberg egyszerre harcolt volna Csorich hadtestében, és Simunich 
hadosztályában, de a győzelmi hírekre vágyó Kossuth nem törődött ilyen kicsinyes 
kombinációkkal. Ezen persze nemigen csodálkozhatunk, hiszen nem mondható, 
hogy a hírek bőségében lett volna. (Hozzáteendő, hogy Edmund zu Schwarzenberg 
altábornagy ekkor sem Csorich, sem Simunich alatt nem szolgált, hanem a tar-
talék hadtest hadosztályparancsnoka volt. A tudósításban összekeverték az oszt-
rák miniszterelnökkel, s így még a keresztneve is tévesen szerepelt). 

Kossuth is kapva kapott a híren, s január 23-án megírta Vécsey Károly tá-
bornoknak, a bácskai hadtest parancsnokának, Schwarzenberg sebesülésének he-
lyét Ipolyságra téve.68 Másnap az ország törvényhatóságaihoz intézett körlevelé-
ben már óvatosabban fogalmazott: „... maga a vezér, Schwarzenberg is nehéz sebet 
kapván, Vácon meghaltnak mondatik."6 9 A január 25-i Közlönyben az említett 
pesti tudósítás kivonatában szintén megjelent a hír. J anuá r 26-án Kossuth Hód-
mezővásárhely, Szentes, Csongrád és Szegvár lakosaihoz intézett körlevelében már 
kombinálta a hírt azzal, amit Beniczky Lajos közben megérkezett január 20-i 
jelentéséből megtudott: „Görgei tábornok pedig biztosítá az országnak bányáit az 
ólálkodó ellenség tolvaj keze elől, s eközben több diadalmas csatázást vívott, me-
lyek egyikében az ellenséges sereg vezére, Schwarzenberg altábornagy is ele-
sett ."7 0 Január 30-án már a pesti schwarzgelb Figyelmező is szállongó hírként 
— és némi gúnnyal — említi, hogy „Görgei más oldalról jön győzedelmes népével, 
mely Schwarzenberg csapatját már semmivé tette". A hír február 1-én már Besz-
tercebányán is elterjedt.71 S közben Schwarzenberg altábornagynak még 24 éve 
volt vissza a földi létben. 

E napokban egymást érték a honvédsereg diadalairól szóló hírek. Perczel 
január 22-én Szolnoknál, 24-én Ceglédnél győzött. Klapka pedig január 22-23-án 
Bodrogkeresztúrnál és Tárcáinál megállította Schlik előrenyomuló csapatait. Meg-
jött a hír Bem győztes gálfalvai ütközetéről is. 
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Januá r 23-án megérkezett Debrecenbe Beniczky január 20-án írott jelentése, 
s így Kossuth végre megbízható forrásból értesülhetett a bányavárosok biztosítá-
sáról. A jelentésből kiderült, Görgei a bányavárosok tartós megszállására gondol, 
hogy seregét, amennyire lehet felszerelje, de a pénzszűke gátolja az élelmezést. 
Kossuth sietett is a hírt mindjárt másnap tudatni az ország törvényhatóságaival, 
a Közlöny pedig ennek kivonatát tet te közzé január 25-én.72 Kossuth január 24-én 
Beniczkyhez írott válaszában ismét kikelt Görgei ellen, mondván, hogy „Görgei 
— fájdalom, túlságos erővel — melyek ha itt volnának, a hazát bizonyosan meg-
mentenők, ott vesztegel, oly intertentionális terhet hárítva az ottani vidék nya-
kára, melyet az elviselni nem képes". Perczel január 22-i szolnoki győzelmén fel-
buzdulva pedig azzal vádolja Görgeit, hogy ha „20 nap alatt tudósítás nélkül nem 
hágy, és teszi azt, mit a hadügyminisztérium parancsolt, egy hét alatt Pest ke-
zünkben volna". (A szemrehányás már csak azért sem volt jogos, mert éppen 
Görgei hadmozdulatai, illetve a es. kir. fővezérségnek Görgei terveivel kapcsolatos 
bizonytalansága tették lehetővé Perczel győztes előretörését). Kossuth értesítette 
Beniczkyt Luzsénszkyék kiküldetéséről is. Majd megszólalt Kossuthban az agitá-
tor, s a nép levertségéről panaszkodó Beniczkynek azt tanácsolta, biztassa azzal 
a népet, hogy „Budapest feladása a nemzetet nemcsak nem vesztette el, sőt, maga 
ezen feladás is egyenesen a bányavárosi vidék védelmében történt, mert ha Görgei 
Budapestet fel nem adva, seregével azon tájra nem vonul, úgy most azon vidék 
az ellenség martalékául van kitéve".7 3 

Január 24-én két tudósítás is érkezett a feldunai táborról. Luzsénszky Pál 
írott jelentéséből Kossuth értesült Aulich Lajos ezredes turcseki győzelméről Götz 
felett,74 s ezen a napon hozott üzenetet Görgeitől Ludvigh János szepesi kormány-
biztos is. Görgei üzenetéből Kossuth megtudta, hogy a feldunai hadtest nem 24 
000, hanem csupán 16 000 főből áll, s hogy Görgei egyelőre nem szándékozik 
elhagyni a bányavárosokat, mert „az ő ottléte nekünk itt 30 000 ellenséggel ke-
vesebb". Kossuth viszont, aki Beniczky jelentései alapján két honvédzászlóaljjal 
megvédhetőknek hitte a bányavárosokat, Ludvigh útján utasította Görgeit, hogy 
„5000 embert védelmére hagyjon a bányavidéknek, a többivel jöjjön Schlik ellen". 
E napon Szemere január 23-i levelére válaszolva rezignáltán jegyezte meg: „Görgei 
serege úgy áll nézetem szerint, hogy jó, ha valami szolgálatot tesz." Majd így 
folytatta: „valami radical dolog, például vezérváltozás ott katonai revolúciót 
tenne." Kossuth, akinek nemrég még csak az volt a legfőbb kifogása a váci nyi-
latkozat ellen, hogy Görgei abban az OHB-t tet te felelőssé a főváros feladásáért, 
most már a tábornok politikai megbízhatósága iránt is kételyeket táplált: „Maga 
mondja, hogy ha nincs bizalmunk benne, tegyünk lépéseket, daß er unmöglich 
wird [hogy lehetetlenné váljon], mert másképpen nem megy." S ezután megemlíti, 
hogy Görgeinek talán saját politikai céljai vannak.7 5 

Kossuth azonban nem csupán Ludvigh út ján utasította a tábornokot. J a n u á r 
24-én a hadügyminisztérium táborkari osztályának vezetője, Stein Miksa alezre-
des Mészáros jóváhagyásával utasította Görgeit, hogy 3000 embert hagyjon há t ra 
a bányavárosok védelmére, s „tüstént nyomuljon Kassára és támadja meg Schli-
ket, kit Klapka Tokaj felől visszatartand állodásában, Dembinski altábornagy ha-
dosztálya pedig elvágand az ellenséges nagy hadseregtől - Poroszlóról Eger felé 
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nyomulván elő". Stein kérte Görgeit, hogy legalább ötnaponként küldjön magáról 
tudósításokat. „Öntől függ, hogy visszafoglalhassuk a fővárosokat" - fejezte be a 
levelet.76 

Alighogy ezt az utasítást elküldték, olyan hírek érkeztek, amelyek egy újabb 
parancs kiadását követelték meg. Két, később alaptalannak bizonyult jelentés ér-
kezett arról, hogy az ellenség, Schulzig Pestről Schlik segítségére küldött hadosz-
tálya Tiszafürednél átkelni készül, vagy talán már át is kelt, s Debrecent fenyegeti. 
Vele szemben csupán a tartalék hadosztály rosszul felfegyverzett zászlóaljai álltak, 
s így a hadügyminisztérium szerint „vagy a kormány székhelye fenyegettetik, 
vagy a Pest és Kassa [tehát Windisch-Grátz és Schlik] közötti összeköttetés állít-
tatik helyre". A minisztérium ezért január 24-én utasította Perczeit, hogy küldjön 
Poroszlóra 3000 embert Dembinski altábornagy vezetésével szekereken, s ő maga 
is forduljon vissza egész hadtestével a Tiszához. Január 25-én, mivel nem volt 
biztos, hogy Dembinski időben eléri Poroszlót, a hadügyminisztérium utasította 
Klapkát is, hogy küldjön egy zászlóaljat Tiszafüredre.77 

A hadügyminisztérium Görgeinek szóló második, szintén január 24-én kelt 
parancsa már ezekre a hírekre hivatkozva ismételte meg a január 21-i rendeletet 
arról, hogy a feldunai hadtest vonuljon vissza a Felső-Tiszához, s ebben a legna-
gyobb sietséget kérte. Emellett értesítette Görgeit Klapka tarcali és bodrogkeresz-
túri győzelmeiről, Bem gálfalvai sikeréről és Perczel előrenyomulásáról. A többi 
hadtest helyzetéről közölte, hogy a bácskai hadtest Szeged, a bánsági Arad felé 
tart. A bánsági hadtest egy hadoszlopa Erdélybe vonul, a többi része pedig azon 
működik, hogy „az aradi vár ágyúit hallgatásra kényszerítse". Mészáros utasította 
Görgeit, hogy küldjön be egy állomány- és elhelyezési kimutatást. Az irat szerint 
Görgeinek és Klapkának Miskolc és Tokaj között kellett volna érintkezésbe lépnie. 
A fenyegető veszélyre való tekintettel a hadügyminisztérium a legrövidebb, bár 
a legveszélyesebb útvonalon akarta csatlakoztatni a főerőkhöz.78 

Ezekben a napokban érkezett Debrecenbe Szodtfriedt Ferdinánd utászkari 
őrnagy Kossuthnak szóló levele is. Ez szintén nem volt alkalmas arra, hogy erő-
sítse Kossuth Görgei iránti bizalmát. „Kevés perceim vannak, melyeket e sorokra 
fordíthatok, némi politikai és hadi intézeteimet Önnel közölni — írta Szodtfriedt 
— itten nem tudom, de teendem későbben; - mit reménylek seregünk- és vezé-
rünktől, nem mondhatom meg, de legyen nyugalommal Elnök úr, minden figye-
lemmel kísérem működéseinket..."79 

Kossuth január 27-én hosszú, sajátkezű levélben mondott köszönetet Klap-
kának eddigi győzelmeiért. E levelében már határozott formában említette Dem-
binski fővezéri kinevezésének tervét. E levélből kitűnik, hogy Kossuth — talán 
Perczel január 20-i levelének hatására is — foglalkozott azzal a gondolattal, hogy 
kettéosztja a feldunai hadtestet. A levélben ugyanis „Damjanich, Vécsey, Perczel 
és Ön serege és Görgei (legalább egyrészben) és az itt alakítandó rezerva" kon-
centrálásáról és kombinált működéséről ír.80 

Legkésőbb január 28-án megérkezett Luzsénszky Pál kormánybiztos egyik, 
valószínűleg január 23-i jelentése is. Kossuth ennek alapján tudósította Szemerét, 
hogy „Görgeit megverték Selmecnél", s hogy „fele seregével Kassa felé jő, ha igaz, 
akkor Schlik 3 tűz közé kerül" . 8 1 
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Az egyesülés reményétől az egyesülés híréig. Az OHB, a hadügyminisztérium 
és a feldunai hadtest. 1849. január 28. - február 12. 

Januá r 28-án a Schlik és Schulzig egyesült ereje elől visszahúzódni kény-
szerült felső-tiszai hadtest utóvédje tisztázatlan körülmények között felégette a 
tokaji Tisza-hidat. Az eseményt Szemere közölte Kossuthtal. Kossuth borzasztóan 
felháborodott, s január 29-én sajátkezű szemrehányó levelet írt Klapkának. Fel-
tette a kérdést, „ha offenzíve előre akarunk menni (amint akarunk, és a hadügy-
minisztérium a tervet már el is készítette), merre megyünk előre? - és ha Görgei 
jő, merre egyesül Önnel?"8 2 Kossuth megjegyzése azért is érdekes, mert ebből 
állapítható meg, mikor készült el a hadügyminisztérium által kidolgozott haditerv. 

A terv, amelynek csak egy datálatlan másolata maradt fenn Dembinski hagya-
tékában, abból indult ki, hogy Schlik és Schulzig csapatai egyesültek Klapkával szem-
ben, és elállják Görgei útját. A terv készítői — valószínűleg Luzsénszky Pál jelenté-
séből — Görgeiről azt tudták, hogy vereséget szenvedett (egy bizonyos Schwarzen-
bergtől), s két oszlopban vonul vissza a Hernád völgye felé. Meg kell tehát segíteni 
Görgeit, s meg kell könnyíteni a magyar hadtestek egyesülését. 

Ezt két módon lehet elérni. Vagy Schlik és Schulzig üldözése által, amelyet 
Klapka csapatai haj tanának végre, ám ez kockázatos vállalkozás, ha nem sikerül 
helyreállítani a sajnálatos módon felégetett tokaji hidat. A másik lehetőség az, 
hogy Perczel hadteste (a 4. és 5. hadosztály) Cegléd felé nyomul előre, Vécsey a 
6. hadosztállyal Szentesről Csongrádon át Kecskemétre vonul, s őt követi Dam-
janich a 8. hadosztállyal az Orosháza-Szentes-Csongrád vonalon. Az egyesítendő 
csapatok balszárnyát Lenkey János ezredes 7. hadosztálya fedezné. Ezután a fő-
város visszafoglalása is elképzelhető, főleg ha Felső-Magyarországon sikerül elvá-
lasztani egymástól Schliket és Schulzigot, s az előbbit a Hernád völgyében meg-
verni.83 

A terv által felvetett első lehetőség szerint a legfontosabb feladat Klapka és 
Görgei hadtesteinek egyesítése és Schlik meg Schulzig elűzése. A második változat 
szerint — bár ez a szövegből nem derül ki egyértelműen — Klapkának az előre-
nyomuló 4-8. hadosztályok jobb szárnyát kellett volna fedeznie Schlik és Schulzig 
ellen. Görgeinek tehát vagy át kellett volna törnie ezeken, vagy az őt üldöző cs. 
kir. csapatokat kellett volna foglalkoztatnia. A két lehetőség közül az első tűn t 
reálisabbnak. Görgei és Klapka egyesülése és Schlik megveretése nem zárta ki a 
Budapest felé indítandó támadást. Ugyanakkor tabula rasát teremthetett volna 
Felső-Magyarországon, s legalább a támadó hadsereg jobbszárnyát biztosíthatta 
volna. 

A második lehetőség elfogadása esetén viszont az egymástól viszonylag nagy 
távolságra koncentrikusan előnyomuló hadosztályok együttműködése nehezen 
volt biztosítható, s az ellenség könnyen egyenként is megverhette őket. Nem be-
szélve arról, hogy a feldunai hadtest csatlakozása így lényegében a szerencsétől 
függött volna. 

Kossuth — mint ez a Klapkának írott levélből kiderül — az első lehetőséget 
tar tot ta jobbnak. Ezért is volt olyan bosszús a tokaji híd felégetése miatt. J anuá r 
30-án Szemere is megkapta érte a magáét. A főkormánybiztos ugyanis január 28-i 
levelében azt tanácsolta Kossuthnak, hogy Görgeit hívják vissza (azaz váltsák le) 
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vagy engedelmeskedjen. „Szíves köszönet a tanácsért — csattant fel válaszában 
Kossuth —, miként effektuálná ezt Ön? - bátor vagyok kérdezni. Mi azt gondolok, 
biztosokat kell evégre küldenünk — küldénk — s nem tesznek jelentést." (Ez 
persze nem volt igaz, hiszen Kossuth Luzsénszkyéktől január 30-ig legalább három 
jelentést kapott, s az egyik tartalmát éppen két nappal előbb közölte Szemerével). 

A Szemere által a tokaji híd felégetéséért felelőssé tett Friwisz Ferenc szá-
zadost Kossuth egyenesen azzal vádolta, hogy „ezen ember a hidat elégeti, s így 
Görgeit, ha jönni talál, Klapkától elvágja, veszélybe dönti — úgyhogy aligha egy 
ármádát nem kell teremtenünk, hogy Görgeit megmentsük — mert a tokaji híd 
elégetése által el van vágva". Kossuth „szinte borzad", „hogy Görgei most enge-
delmeskedni talál nekünk..." Az országos haditervet sürgető Szemerének pedig 
az akadályozó tényezők között említi, „hogy Görgei 50 mérföldnyire van, és még 
csak seregének elvehetését sem bírjuk a sok kormánybiztosok mellett konstatí-
rozni".8 4 

Kossuth azért is számolt Görgei viszonylag gyors csatlakozásával, mert 
aznap kaphatta meg Vasváry Károly január 29-én Polgárról keltezett jelentését, 
amely szerint Görgei csupán négy menetállomásnyira van Miskolctól.85 Aznap 
vagy január 31-én egy újabb fu tár érkezett Görgeitől, aki jelentette Selmecbánya 
elvesztését és azt, hogy Görgei január 27-én Kassán akart lenni.86 J anuár 31-én 
megérkezett Szemere előző napi jelentése is, amelyben értesítette Kossuthot, hogy 
Görgeitől jött egy újabb futár, de útközben el kellett égetnie a nála lévő leveleket. 
A fu tár szerint Görgei január 25-26-án „részint Liptón, részint a Garam völgyén 
Szepesbe ment" . 8 7 Végül, szintén ezekben a napokban érkezhetett meg Debre-
cenbe Görgei január 25-én a hadügyminisztériumhoz intézett jelentése. Ebben 
beszámolt addigi működéséről, és megígérte, hogy igyekszik eleget tenni az egye-
sülési parancsnak.8 8 

Február 4-én (Görgei ekkor már Lőcsén volt) Kossuth azt írta Szemerének, 
hogy „ha Görgei állásáról tudunk valami bizonyosat (egy kurírom sem tért tőle 
vissza) már Pest bizonyosan kezünkben volna".89 Február 5-6-án Dembinskinek 
hosszabban írt eddigi hadműveleti elképzeléseiről. Eszerint a két legfontosabb cél 
visszafoglalni a fővárost és lélegzetvételnyi szünetet biztosítani Görgei és Klapka 
hadtestei számára. Már ekkor megemlítette Dembinskinek, hogy Görgeit is a pa-
rancsnoksága alá fogják rendelni.90 

Február 7-én Szemerének írt, s az előző nap Debrecenbe érkezett Hudoba 
Antal hírei alapján közölte, hogy Görgei „pénteken [február 2-án] reggel két dan-
dárral Iglón volt". Szemere „megfoghatatlannak, sőt, illedelmetlennek" mondta 
Görgei eljárását. Kossuth erre így válaszolt: „én azt még többnek tartom, mint 
illedelmetlennek - de erről most még szólni korán és káros volna; majd elkövet-
kezik ennek ideje". Az eredeti fogalmazvány még vészjóslóbb: „de erről mindaddig, 
míg seregét rendelkezésünk alá nem kaptuk, szólani korán és káros volna, majd 
nevén keresztelendjük a gyermeket". Kossuth szerint a főváros mielőbbi vissza-
vételének egyik előfeltétele az, hogy Klapka és Görgei mielőbb egyesüljenek, és 
semmisítsék meg Schliket.91 

Február 7-8-án megérkezett Luzsénszky Pál két, január 31-én írott jelentése 
is, de ezek Hudoba adataihoz képest semmi újjal nem szolgáltak.92 Február 8-án 
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megjött Szemere előző napi jelentése, amelyben tudat ta Guyon iglói győzelmének 
és Miskolc visszavételének hírét. Kossuth ezt még aznap közölte a képviselőházzal 
is.93 Szemerének írott válaszában pedig — bár örömmel nyugtázta Miskolc visz-
szavételét — kifejtette, hogy Miskolcot igazán csak az biztosíthatja, „ha Görgei 
és Klapka két tüz közé vehetik Schliket és decisiv megverhetik. Ez csak úgy lehet, 
ha Görgeivel érintkezésbe tehetik magukat, mert az rettenetes ember a maga 
hallgatásával". Ha viszont Görgei nem győz, vagy Klapkát visszaverik, akkor Mis-
kolc is tar thata t lanná válik.94 

Másnap kedvezőtlen hírek érkeztek Aradról és Erdélyből Debrecenbe, s ezért 
Kossuth mielőbbi sikert kért Dembinskitől. Hozzátette, hogy ha Görgei késleked-
ne, s „a dolog" Schlikkel nem sikerülne, az a további kilátások szempontjából is 
nagyon rossz lenne.95 

Ezen a napon érkezett Debrecenbe, természetesen fegyveres kísérettel Alf-
red zu Erbach-Fürstenau gróf, es. kir. százados, akit február 7-én este Mezőkö-
vesden fogott el egy huszárkülönítmény. Erbachot Windisch-Grätz küldte futár-
ként Schlikhez, így a nála lévő iratok nagy érdeklődésre tar that tak számot.9 6 

Néhány kevésbé érdekes darab mellett három fontos levél került elő a fu-
tártáskából. Az első Windisch-Grätz január 29-én írott levele volt, amelyben ér-
tesítette Schliket a hadihelyzetről és terveiről. Az egész levélből mélységes bizony-
talanság áradt a további teendőkkel kapcsolatban. Windisch-Grätz híreket kért 
Schliktől a Tiszánál álló magyar csapatokról és Görgeiről. A tábornagy ugyanis 
még azt sem tudta, hogy Csorich a Selmecbánya előtti ütközeteket Görgei egész 
hadteste, vagy csupán utóvédje ellen vívta-e? Nem tudta, hogy Görgei Losonc vagy 
a Szepesség felé hagyta-e el a bányavárosokat, és hogy a feldunai hadtest milyen 
erővel rendelkezik. Értesítette Schliket, hogy Görgei hadtestét csupán Jablonows-
ki négy zászlóaljból, két lovasszázadból és két ütegből álló dandára üldözi.97 

Kossuth ezt olvasva akár fel is lélegezhetett volna, a másik két levelet olvasva 
azonban inkább elakadt a lélegzete. A január 30-án Schlikhez írott levél szerint 
Görgei Budapest kiürítése u tán litografált nyilatkozatot adott ki, amelyben ki-
mondja elszakadását az OHB-tól, s azt, hogy csak a magyar hadügyminisztérium 
parancsait akarja elfogadni. Ebből és a hadtestéhez intézett napiparancsból Win-
disch-Grätz szerint világosan kitűnik, hogy a feldunai hadtest elcsüggedt s a fel-
bomlás szélén áll. Ezért úgy véli, „Görgeit talán reá lehet bírni a fegyverletételre, 
ha erre alkalmas pillanatban felszólíttatnék". Ezért mellékletben megküldte Sch-
liknek a Jablonowskinak adott utasítást, hogy a Görgeivel való esetleges találko-
záskor annak szellemében járjon el.98 Az ezzel egyidőben Jablonowskinak adott 
utasítás szerint Görgei nyilatkozatából kitűnik, hogy a magyar ultraforradalmi 
párttól, s különösen az OHB-tól egészen elvált. „Minthogy nyilatkozatában több 
olyan hely foglaltatik, melyekből Görgeinek derék jellemére lehet következtetni, 
és ezzel a lehetőséget megengedik, hogy ő, mihelyt politikai nézeteinek téves vol-
táról felvilágosítanák, kötelességéhez visszatérne, ebből a célból a másolatban i-
dezárt felszólítás fogalmaztatott és más úton neki megküldetett." (Ez nyilván a 
Hrankay József nyugállományú huszárszázados által közvetített ajánlat szövege 
lehetett) .Windisch-Grätz szerint a feldunai hadtest helyzete annyira elszigetelt, 
és erkölcsi magatartása annyira nyomott, hogy Görgeit rá lehetne bírni a fegy-
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verletételre, ha erre a formák betartásával szólítanák fel. A tábornagy utasította 
Jablonowskit, hogy fegyverszünetbe ne egyezzen bele, mert azt Görgei elillanásra 
használhatná fel. Minden megegyezés előfeltétele a fegyverek letétele s a legénység 
eskütétele I. Ferenc Józsefre. Ennek ellenében Jablonowski Görgei számára egy, 
az osztrák monarchián kívül választandó országba szabad távozást ígérhet. A meg-
kötött szerződés ratifikálását Windisch-Grátz magának tartotta f e l . " 

A három iratból az első és a harmadik tar ta lma között ellentmondás feszült. 
Ha Windisch-Grátz mit sem tud Görgei helyzetéről, milyen alapon mondja a fel-
dunai hadtest helyzetét elszigeteltnek? Úgy tűnik, a tábornagy az iratok elküldé-
sekor tisztában volt azzal, hogy a feldunai hadtestet katonai eszközökkel már 
nem semlegesítheti. Ezért próbálkozott meg ezzel az átlátszó fogással, amely a 
lehető legkisebb befektetéssel hozta volna a lehető legnagyobb nyereséget. 

Kossuth azonban erre nem figyelt fel. Az elmúlt egy hétben Luzsénszky 
jelentései kivételével nem érkeztek új hírek a feldunai hadtest táborából. Mi tör-
tént, ha Jablonowski valóban kapcsolatba lépett Görgeivel? Kossuthban ismét 
feltámadt a gyanú, s február 9-én — csaknem egy hónapos szünet u tán — levelet 
írt Görgeinek: 

„Ha szegény hazánk ügyét szívén viseli, eszközölje, hogy serege mozdulata-
iról s útirányáról Dembinski altábornagy értesítve legyen. Öntől egy bizonyos 
tudósítás s a haza rövid időn mentve lehet. Hallgatag bizonytalanság vagy kése-
delem mindent elronthat. Tudjuk, hogy az ellenség Önt csábokkal veszi körül, de 
tudjuk azt is, hogy On becsületes ember s nem habozhat a választásban egy nem-
zet áldása s örök átka közt. - Értesítsen. - Egyesüljön".100 

A levelet vivő Okrutzky Aurél hadnagynak útközben még Dembinski főha-
diszállásán is meg kellett állnia, hogy ha az altábornagynak valami üzennivalója 
volna, azt is jut tassa el Görgeihez.101 s valószínűleg az Erbachnál talált iratok 
keltette aggodalomnak tulajdonítható az is, hogy Kossuth éppen e napokban 
mondta a Debrecenbe érkezett, s a haza ügyeinek állásáról érdeklődő Horváth 
Mihálynak: „...ha Görgei nem áruló, azon esetben megelégedhetünk az ügyek 
állásával".102 

Másnap, február 10-én Kossuth már értesült Schlik elszalasztásáról.103 így 
Kossuthnak az elkövetkező napokban írott levelei tele vannak Klapkával szembeni 
szemrehányásokkal. Kossuth neheztelését Dembinski február 11-i és Szemere feb-
ruár 12-i jelentései csak megerősítették.104 

Február 12-én Kossuth még azt írta Dembinskinek, „Görgei hadserege — 
remélem — már egyesült..."105 Még ezen a napon meg is érkezhetett az egyesülés 
híre, mert Mészáros Lázár hadügyminiszter egy magánlevelében azt írta: „Hála 
Istennek, Görgeivel egyesültünk, Kassa a mienk.. ."1 0 6 Február 17-én már Kossuth 
is megírta Csánynak: „Görgeivel az egyesülés megvan".1 0 7 

A kapcsolat megszakadásától a kapcsolat újrafelvételéig. A feldunai hadtest 
és Debrecen, 1849. január 6-22. 

A feldunai hadtest Vácról való kivonulása u tán egy ideig semmiféle életjelet 
nem adott magáról. Ennek legfőbb magyarázata alighanem az volt, hogy a had-
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testet követő ellenséges hadoszlop, s az az eshetőség, hogy a cs. kir. fősereg a 
Tisza-vonalig terjesztette ki előőrseit, eleve kockázatossá tett minden érdemi tu-
dósítást. Görgei ezt már csak azért is fölöslegesnek ítélhette, hiszen hadmozdu-
latait a január 2-i haditanács határozatainak megfelelően folytatta, s joggal vélte 
úgy, hogy ezekről az OHB-t a Debrecenbe érkező Csány és Vetter értesítették. 

Az első olyan dokumentum, amelyből Görgei és a politikai vezetés viszonyára 
következtethetünk, a tábornok január 9-11. között kibocsátott kiáltványa volt. A 
csapatokhoz három nyelven, magyarul, németül és szlovákul intézett kiáltvány 
szerint „megjött a pillanat, hol semmi politikai nézet, sem felsőbb rendelet ben-
nünket óhajtott elszánt csatától vissza nem tartóztat többé". Görgei tehát — 
hasonlóan a váci nyilatkozathoz — továbbra is az OHB nyakába varrta a főváros 
előtti ütközet elmaradásáért a felelősséget. A szózat politikai hitvallása azonban 
továbbra is egybevágott az OHB politikai elveivel: „Alkotmányos szabadság! e 
szent joga Magyarország minden népeinek! Ez az, amiért harcra készülünk, életre! 
halálra!" Az oppozíció látszata tehát továbbra is megmaradt, tényleges szemben-
állás nélkül.108 

Január 9-én Görgei megkapta Perczel előző napon Cegléden írott levelét. 
Ebben Perczel az ország elkülönülten működő hadtesteinek együttes cselekvésére 
vonatkozó nézeteit (tehát valamifajta összpontosítás tervét) közölte Görgeivel. A 
tábornok válaszáról nem tudunk. 1 0 9 A felső-tiszai hadtestről ekkor még semmi-
lyen értesítés nem futot t be (bár Perczel elveszett levele tartalmazhatott híradást 
a kassai vereségről, s lehet, hogy magát a levélírást is ez inspirálta).110 Ezt kö-
vetően — az általunk ismert iratok szerint — január 15-ig semmiféle tudósítás 
vagy híradás nem érkezett Görgeihez az OHB-tól, a hadügyminisztériumtól vagy 
a többi hadtestparancsnoktól. 

Január 14-én a tábornok megérkezett Selmecbányára, s itt kapta meg január 
15-én Kossuth január 8-i levelét.111 Görgeit nyilvánvalóan meglepte a levél hatá-
rozott, számonkérő hangja, s hasonló modorban készült válaszolni reá. A választ 
azonban nem fejezte be, vagy ha igen, nem küldte el. A tervezetnek csak egy 
befejezetlen fogalmazványa maradt fenn Bayer Józsefnek, a hadtest újdonsült 
vezérkari főnökének kéziratában: 

„A feldunai hadsereg parancsnoksága 
A magas Honvédelmi Bizottmánynak Debrecenbe 
Valódi megütközéssel s jogos fájdalommal találtam Elnök úr január 8-i le-

velében a kérdést: »Miért adtam fel a fővárost kardcsapás nélkül, s engedtem át 
azt ezáltal minden, benne nagy fáradsággal felhalmozott javakkal együtt az ellen-
ségnek?« 

Egy ilyen kérdés, mely minden parancsnokot a leghatározottabb önigazolás-
ra késztetne kormánya irányában, annál is határozottabb számomra, mivel engem 
a kormányzat és az ország bizalma egy olyan hadtest parancsnokságával tisztelt 
meg, amelyre mindenek a szabadságnak az önkény feletti győzelme reményét 
építették. 

A remény nem teljesült, s ebből a legtermészetesebb módon következik, hogy 
a legnagyobb mértékben szomorű hazafiak azon férfiúra hárítják e keserű csaló-
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dásért a felelőséget, akit teljes bizalmukban, s minden, reményeik beteljesítésére 
alkalmas eszközben részesítettek. 

A hazaszeretet, mint a szerelem minden más fajtája, fájdalom, vak, és az 
illúziók tüze kifogyhatatlan. E szertelenség és vakság magyarázza azt, hogy ők 
gyakran a legfontosabb pillanatokban elfeledkeznek a valóságról, s vágyaikat meg-
történt tényeknek tartják. Ám a zsarnokság vasláncai csak olyan erő által töret-
hetnek szét, mely minden fizikai erő megfeszítésének és vas állhatatosságának 
eredménye. És a történelem eleddig egyetlen példát sem mutatot t arra, hogy a 
nép közreműködése nélkül a szabadság kivívathatott volna. 

Ezen tagadhatatlan alapelvekből kiindulva, áttérek igazolásomra, mely Ma-
gyarország ezen főhadserege legújabb történetének áttekintéséből áll, és csak saj-
nálkozom, hazánk szent ügye érdekében a tények meztelen bemutatásával néhány 
szép illúziót, és a leplezetlen igazság kimondásával néhány kiemelkedő személyi-
ség nimbuszát szétfoszlatni."112 

E töredékből két dolog derül ki: Görgei továbbra sem adta fel azt az állás-
pontját, hogy a főváros előtti ütközet elmaradásáért az OHB a felelős. Ebből táp-
lálkozott az irat öntudatos hangja. Másrészt továbbra sem volt politikai ellentét 
közte és az OHB között. A Kossuth és Görgei közötti nézetkülönbség legfeljebb 
abban állott, hogy Kossuth a kormányzat eddigi erőfeszítéseit tar tot ta elégsége-
seknek, a hadseregéit nem; Görgei pedig éppen fordítva vélekedett. 

Görgei ezen a napon Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos jelentéséből 
bizonyosan értesült Mészáros kassai vereségéről.113 J anuár 17-én megérkezett 
Klapka ezredes január 14-i levele, amelyben a felső-tiszai hadtest parancsnoka is 
értesítette Görgeit a kassai vereségiül, és arról, hogy ő vette át a hadtest parancs-
nokságát. Emellett kérte Görgeit, hogy Losonc-Torna-Szepes felé küldjön egy erős 
dandárt Schlik bekerítésére, s hogy hadtestének állásáról és mozdulatairól időn-
ként értesítse.114 

Mészáros vereségéről és a felső-tiszai hadtest állapotáról Görgeinek öccse, 
István is hírekkel szolgált, aki ezekben a napokban tért vissza futárszolgálatáról. 
A tábornok Zsedényi Gyula alezredesnek, a hadtest szabadságon lévő vezérkari 
tisztjének berendelése végett még Vácról küldte öccsét a Szepességbe. Görgey Ist-
ván nagy nehezen megtalálta Zsedényit, aki ígéretet tet t arra, hogy nemsokára 
jelentkezik a főhadiszálláson. Görgey István visszaútja során Szerencs környékén 
január 12-13. körül találkozott Mészárossal. Mészáros állítólag nem üzent semmit 
Görgeinek, ellenben egyik tisztjétől Görgey István megtudta, hogy „Schlik nyo-
mon követi az utóvédet, és Mészáros hihető a Tisza-vonalt fogja védeni Tokaj-
nál".1 1 5 

Januá r 18-án két fu tá r is érkezett Debrecenből a főhadiszállásra. A Kossuth 
és Csány január 10-i leveleit és 100 000 pengőforintot hozó Eisenhut százados, a 
hadügyminisztérium január 12-13-i rendeleteinek kézbesítésével megbízott Tóth 
Bódog még Törökszentmiklóson találkoztak, majd, elkerülve a cs. kir. fősereg e-
lőőrseit, a Tiszafüred-Mezőkövesd-Eger-Fülek-Losonc-Zólyom útvonalon érkeztek 
meg Selmecbányára.116 Tóth, miután átadta a hadügyminisztérium utasításait, 
megkérdezte Görgeit, nincs-e számára valami megbízatása. „Majd meglátom" -
válaszolta a tábornok, majd táborkari irodájához utasította Tóthot. Másnap, ja-
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nuár 19-én Tóth kapott egy levelet a hadügyminisztériumhoz „Görgei hadteste 
szükségletei fedezése tárgyában", s ezzel visszatért Debrecenbe. Nem tudjuk pon-
tosan, mikor érkezett meg oda, de január 27-én már e futárszolgálatra hivatkozva 
kérte számfeletti hadnaggyá való kineveztetését Mészárostól.117 

Mire gondolhatott Görgei, amikor olvasta Kossuth szemrehányó sorait és a 
hadügyminisztérium rendeletét? Emlékiratai szerint egyelőre nem szándékozott 
elhagyni a bányavárosokat, mert úgy vélte, hogy ottani tartózkodása továbbra is 
leköti az ellenség jelentős erőit.118 Ebben az értelemben írt Kossuthnak fu tár 
út ján és üzent is a Ludvigh János szepesi kormánybiztos útján. Az üzenet tartal-
mára Kossuth január 24-én Szemere Bertalan felső-magyarországi teljhatalmú 
országos biztoshoz írott leveléből következtethetünk: „Resultatum: hogy gyenge 
az ereje (2/3-dal gyengébbnek mondja, mint én és Vetter gondoljuk),19 hogy nem 
mozdulhat, mert nincs cipője - hogy ő híve a hazának (de úgy látom, nagyon hiú), 
engedelmeskedne is, nem is, azt mondja, ha ő oda nem megyen, most Windisch-
Grätz minden erejét seregének a mi nyakunkra tolja — de így utána nyomult 
több mint 30 000 ember, azt elvonta nyakunkról és sakkban tar t ja —, ha jön ide, 
u tána jön az ellenség is, és több ellenséget kapunk, mint segítséget — míg az ő 
ottléte nekünk is 30 000 ellenséggel kevesebb — és amellett az ő ottléte annyi, 
hogy az ellenség Felső-Magyarországot magáénak nem mondhatja ."1 2 0 Nem tudni, 
hogy Görgei pontosan mikor küldte ezt az üzenetet, de mivel az újabb hadiese-
ményekről még nem szólt benne, Ludvighnak legkésőbb január 20-án kellett e-
lindulnia. 

Január 20-án a felső-tiszai hadtest mellett működő teljhatalmú országos biz-
tostól, Szemere Bertalantól érkezett levél. Szemere január 17-én írott levelében 
tudat ta Görgeivel a felső-tiszai hadtest élén beállott változást. Nem tudott még 
Görgeinek a bányavárosokba vonulásáról, mert óvta a tábornokot a Bécs elleni 
támadás tervétől. Kérte, hogy minél előbb egyesüljön a többi hadtesttel, vagy 
legalább hadtestének egynegyedét, egyötödét küldje Schlik hátába, a többivel 
pedig a Tisza felé tartson.1 2 1 

Másnap, január 21-én két újabb futár érkezett. Az egyik a hadügyminiszté-
rium vezérkari osztályának január 16-i utasítását hozta az új harcrend és állo-
mánykimutatás beküldésére.122 A másik, Kuppis Vilmos (vagy Gusztáv) által ho-
zott január 18-i üzenetben pedig Klapka kérte Görgeit, hogy küldjön egy erős 
dandárt erősítésként Schlik kiűzésére.123 

Január 22-én pedig megérkezett a két, Kossuth által küldött kormánybiztos, 
Luzsénszky Pál és Ragályi Ferdinánd is. Ok is levelet, üzenetet hoztak Szemerétől, 
amely nagyjából megegyezhetett a főkormánybiztos január 17-i levelében foglal-
takkal. 

A kapcsolatfelvételtől az egyesülésig. A feldunai hadtest útja 
a bányavárosoktól Kassáig, 1849. január 23. - február 11. 

A Ludvigh János kormánybiztos útján küldött üzenet és Luzsénszkyék meg-
érkezése u tán Görgei egy ideig azt sem igen tudta, hol áll a feje. A Guyon-ha-
dosztály január 21-i szélaknai, s az általa személyesen vezetett különítmény ja-
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nuár 22-i hodrusbányai veresége, majd Selmecbánya elvesztése után a hadtest 
egyesítése volt a legfontosabb feladat. J anuá r 23-án futár t küldött Debrecenbe, 
aki jelentette, hogy Selmecbányánál csata volt, az ellenség elfoglalta a várost, s 
hogy Görgei négy nap múlva, tehát január 27-én Kassán akar lenni.124 A Selmec-
bánya előtti harcokról Luzsénszky Pál kormánybiztos is értesítette Kossuthot, s 
közölte, hogy Görgei serege felével Kassa felé tart .1 2 5 

Január 24-25-én a feldunai hadtest Besztercebányán egyesült. Görgei 25-én 
kapta meg Mészáros január 21-i parancsát arról, hogy egyrészt küldjön jelentést 
a feldunai hadtest állásáról, másrészt kezdje meg a visszavonulást a Felső-Tisza 
felé. A parancsot Mezősy Menyhért százados hozta, Szemere január 22-én kelt 
levelével együtt. Ez utóbbiból Görgei értesülhetett Klapka január 22-i győzelmé-
ről, illetve arról, hogy Schlik csak csekély erőket hagyott há t ra Kassán és Eper-
jesen. Egyelőre kevésbé volt érdekes az a hír, hogy Dembinski megérkezett, fon-
tosabb volt az, hogy Windisch-Grátz főseregének egy része már Gyöngyösön 
van.1 2 6 

Görgei még aznap válaszolt Mészáros utasítására. Jelentésében röviden ösz-
szefoglalta addigi múködését. A bányavárosok megszállását azért tartotta célsze-
rűnek, szólt a levél, hogy ,,1-ör némi államjavakat megmentsek; 2-or katonáimnak 
ha csak lehet, két heti pihenését s a pótruházkodáshoz szükséges időt biztosítsam; 
3-or az ellenséges erők tekintélyes részét elvonjam a kormány székhelyétől". Je-
lentette, hogy Vácról a bányavárosokba vonulva több „államjavi szállítmányt" 
feltartóztatott és magával hozott. „Mikor még alig harmadrésze hadtestemnek 
volt a bányavárosokban, parancsolatom jött oda változtatni meg intézkedéseimet, 
hogy tüstént hozzáfoghassak a Debrecenbe való visszavonuláshoz.127 - Tekintettel 
azon, csaknem kétségtelen kilátásra, hogy a bányavárosokat több ideig tarthatom, 
s azalatt a minden fölszerelési cikkekből kifogyott csapatok számára a szüksége-
seket megcsináltathatom, ami által azok egyrészt harcképessé válnak: nem lehe-
tett azon rendeletet rögtön foganatba venni, bármennyire szerettem volna is Klap-
ka ezredes ú r hadtestével együttesen operálni." Ezután beszámolt a szélaknai és 
hodrusbányai vereségről, s jelentette, hogy a védhetetlenné vált bányavárosokból 
önként kivonul, „hogy a hadügyminisztérium parancsának haladéktalanul enge-
delmeskedjem. (...) Jelentéseimnek a hadügyminisztériumhoz biztos eljuthatása 
iránt éppen nem vagyok megnyugtatva, miután futárjaim közül már néhányan 
részint elfogattak, részint küldetésük teljesítésében meg lettek akadályozva. -
Szolgáljon ez hosszabb hallgatagságom méltányos mentségére, és ne magyaráz -
tassék engedetlenségnek. - Mihelyt a körülmények megengedik: a legszabályosabb 
jelentésekkel fogok a magyar királyi hadügyminisztériumnak szolgálni".128 

Besztercebánya kiürítése után január 26-án vagy 27-én Görgei újabb futár t 
küldött az OHB-hoz és Klapkához. A cs. kir. csapatok közelsége miatt azonban a 
futár megijedt, és elégette a rábízott leveleket. Szóban csak annyit közölt Szeme-
rével, hogy „Görgei részint Liptón, részint a Garam völgyén Szepesbe ment január 
25-26-án".1 2 9 

Januá r 28-án Rózsahegyen Windisch-Grátz megbízottja, Hrankay József 
nyugalmazott huszárszázados feltétel nélküli fegyverletételre szólította fel Gör-
geit. Görgei elutasította az ajánlatot és válaszul elküldte Windisch-Grátznek a 
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január 5-i váci nyilatkozatot. Az esetet olyannyira nem titkolta, hogy a január 
31-én Debrecenből visszatért Ludvigh János kormánybiztosnak is beszámolt róla. 
Nem volt tehát hajlandó a fegyverletételre, de a váci nyilatkozatot, tehát az 1848-
as alkotmány egészének biztosítását — hasonlóan a Kossuth január 13-i országgyű-
lési beszédében elhangzottakhoz — továbbra is tárgyalási alapnak tekintette.1 3 0 

Windisch-Grátz azonban annál inkább igyekezett titkolni a történteket. A Wiener 
Zeitung február 5-éről keltezett pesti helyzetjelentése egyenesen űgy interpretálta 
a történteket, hogy Görgei levélben kérte a herceget: egyedül őt állítsa haditör-
vényszék elé, tisztjeit és katonáit azonban engedje büntetlenül szabadon. A herceg 
azonban — a tudósítás szerint — csak a kegyelemre történő megadást volt haj-
landó elfogadni.131 

Rózsahegyről a tábornok két jelentést küldött a hadügyminisztériumnak. Az 
elsőben, január 28-án a feldunai hadtestnél 1848. december 22. és 1849. január 
21. között tett kinevezéseket terjesztette fel megerősítés végett, azzal a megjegy-
zéssel, „miként a törzstisztek kinevezését a szolgálat s nehéz körülményeink sür-
getőleg igényelték - s ez oka annak, hogy irántuk előleges jelentést nem tettem, 
miután a közlekedés az ország kormánya s köztem különben is sok nehézségekkel 
és sok időtöltéssel jár" . 1 3 2 Január 29-én pedig a hadtest „orvosi ügyei- s személy-
zetének rendezésére" tett, s február- 1-től életbe léptetendő intézkedéseit jelentette 
a hadügyminisztériumnak „azon reménnyel, hogy a hadügyminisztérium azokat, 
mint nézetem szerint célszerűket, sőt, üdvös cél elérésére okvetlen szükségeseket 
megerősítendi".1 3 3 

A tábornok január 31-én kapta meg a hadügyminisztérium második, 1849. 
január 24-én kelt parancsát, a január 21-i utasítás megújított változatát, amelyből 
egyrészt Klapka és Bem sikereiről, Perczel előrenyomulásáról, és a többi hadtest 
állásáról, másrészt Debrecen fenyegetett helyzetéről értesült. A parancs szerint 
a Felső-Tiszához kellett volna mielőbb visszavonulnia.134 E napon a Guyon- és 
Piller-hadosztály Pohorellán, Kmety és Aulich hadosztályai pedig Liptószentmik-
lós, Vihodna és Hibbe környékén állottak. Görgei ugyan egyesíthette volna had-
osztályait, de ennek érdekében a déli hadoszlopnak meg kellett volna állnia, vagy 
legalábbis lassítania kellett volna meneteit. Egy ilyen intézkedéssel viszont Görgei 
azt kockáztatta volna, hogy az őt üldöző, nem tudni milyen erejű cs. kir. csapatok 
utolérik, s ha sikerül is kitérnie előlük, csatlakozhatnak Schlikhez. A Gyöngyös 
felől Tiszafüredet, s ezáltal Debrecent fenyegető cs. kir. csapatokat semmiképpen 
sem előzhette meg, de délkelet felé fordulásával egy újabb ellenséges összponto-
sítást segíthetett elő. Ezért az eredeti útvonal folytatása mellett döntött. 

Ezen a napon, vagy másnap találkozott Ludvigh János kormánybiztossal is, 
aki Kossuth megbízásából magyarázatot kért tőle a váci nyilatkozat, „valamint a 
bányavárosokban végrehajtott más excentrikus mozdulata iránt". Görgei a nyi-
latkozatot azzal magyarázta, hogy „sok régi tiszt Pestrőli kivonulása után sorra 
lemondását kezdte beadni, kellett módot találni őket kényszerítés nélkül a zász-
lóhoz csatolni. Neki mindegy volt, micsoda jelszó alatt verekszik a katona, csak 
döngesse a németet, a proklamációval akadályozta meg a hadsereg feloszlását, 
mert ha a közkatona meg is maradt volna, tiszteket nem lehetett volna rögtönöz-
ni". Magyarázatot adott hadműveleteire, s Ludvigh visszaemlékezése szerint „a 
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kormány magyarázatában megnyugodott", igaz, mást nem is tehetett; megelége-
dett azzal, „hogy Görgei előttem eljárását legitimálni iparkodott". Ekkor mondta 
el Görgei Ludvighnak a már említett rózsahegyi epizódot is.135 

A következő napokban az északi hadoszlop hadosztályai Poprádra, majd feb-
ruár 4-én Lőcsére vonultak be. Itt kapta meg Görgei február 5-én a hadügymi-
nisztérium január 24-én kelt első, iktatószám nélküli parancsát. Ettől sokkal o-
kosabb nem lett, mert információként csak az szerepelt benne, hogy Klapka had-
teste január 24-én Tokaj környékén volt.136 Ezt viszont már az elsőként kapott 
január 24-én kelt parancsból is tudta. Ezt az első, de másodikként érkezett utasítás 
viszont egy szóval sem említette Klapka január 22-i győzelmét. Klapkától és Sze-
merétől j anuár 22. óta nem érkeztek újabb hírek, legalábbis az általunk ismert 
források szerint nem. Ez, Klapka beszorított helyzetét figyelembe véve, teljesen 
érthető. J anuá r 28-án Klapka ugyan elindított egy futárt , de ennek megérkezé-
séről sem tudunk. 1 3 7 

Február 5-én, amikor Görgei parancsot adott Guyon hadosztályának a bra-
nyiszkói hágó bevételére, mit sem tudott arról, sikerült-e megállítani a Gyöngyös 
felől Poroszló és Tiszafüred felé tartó ellenséges hadoszlopot. Klapka január 22-
23-i győzelmeiről Ludvightól is hallhatott. Nem tudta azonban, milyen erők állnak 
előtte, és hogy a felső-tiszai hadtest csapatai közül melyekre számíthat. Ha Guyon 
branyiszkói áttörése nem sikerül, akkor a feldunai hadtest vagy felveszi a harcot 
az ellene esetleg teljes erejével fellépő Schlik-hadtesttel, kockáztatva azt, hogy 
elvérzik az üldöző cs. kir. csapatok és Schlik szorításában, vagy pedig átcsoporto-
sítva hadosztályait, megkísérli a Hernád völgyén át déli irányban elhagyni a Sze-
pességet. Ezzel azonban lehetővé teszi az ellenséges erők összpontosítását, illetve 
azt, hogy Schlik hadteste Kassánál ismét út ját állja. Görgei ezért aggódva, majd 
„a megadás béketűrésével" várta a Branyiszkóról érkező híreket.1 3 8 

A branyiszkói hágó bevétele után Görgei egyelőre fellélegezhetett. Guyon 
futára a hadijelentéssel együtt egy elfogott ellenséges jelentést is hozott, amelyből 
kiderült, hogy a Kassa és Kluknó között álló ellenséges hadosztály gyengébb a 
Branyiszkóról elúzöttnél. Görgei e jelentésből két következtetést vonhatott le: 1. 
Schlik vagy feláldozta hadműveleti alapját annak érdekében, hogy Debrecent fe-
nyegethesse; 2. vagy hátrébb vonta össze hadosztályait, hogy megtámadja a fel-
dunai hadtestet, és biztosítsa az összeköttetést a Görgeit üldöző cs. kir. csapatok-
kal. Görgei ezért Eperjesre koncentrálta Guyon, Piller és Aulich hadosztályait, a 
Hernád völgyében pedig csak Kmetyt hagyta, azzal a paranccsal, hogy nyomuljon 
előre Kassa ellen. Február 7-ére Görgei támadást várt. Éppen ezért 8-án megle-
petve értesült arról, hogy Schlik leromboltatta a Tarca hídját Lemesnél, amelyen 
Kassa felől Eperjes felé támadhatott volna. Ebből, s Klapka aznap érkezett futá-
rának tudósításából arról értesült, hogy Schliknek esze ágában sincs támadni, sőt, 
menekülnie kell, ha nem akarja hadtestét Görgei és Klapka egyesült támadásának, 
s így a megsemmisítés veszélyének kitenni. Görgei tehát február 8-án elrendelte 
az előrenyomulást Kassa felé, de a lemesi híd lerombolása miatt Felsőolcsvár felé 
kellett kerülnie. Schlik azonban már másnap, február 9-én elhagyta Kassát, s 
Görgei 10-én érve Kassára, ott már csak az ellenség hűlt helyét találta. A Kluknó 
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és Margitfalva között álló Kmety-hadosztály közeledésének hírére Schlik meg-
gyorsította menetét, s így Kmety sem érhette utol a menekülőket.1 3 9 

Február 10-én este megérkezett Kassára Klapka is. Ezzel végre megtörtént 
az egyesülés a feldunai és a felső-tiszai hadtest között. A két hadtestparancsnok 
beszélgetése három kérdés körül forgott. Egyrészt az elkövetkező hadműveletek-
ről beszéltek, másrészt Dembinski fővezérségéről (ami egyiküknek sem volt ínyé-
re), végül Görgei váci nyilatkozatáról. Görgei Klapkánalt is azt mondta, amit Lud-
vighnak: ha nem akarta seregét a felbomlás veszélyének kitenni, ki kellett adnia 
a proklamációt.140 

A február 11-én újrakezdődő, Schlik üldözésére indított hadműveletekben a 
feldunai és felső-tiszai hadtestek már együtt vettek részt. De ez már Dembinski 
szerencsétlen fővezérségének történetéhez tartozik. 

Perczel Mór és a feldunai hadtest. 1849. január 2-25. 

Perczel Mór hadteste a január 2-i haditanács határozata alapján azt a fela-
datot kapta, hogy a főváros kiürítése alatt lássa el annak védelmét, majd pedig 
lassan, utóvédharcokat víva vonuljon vissza Szolnokig. Perczel január 4-ről 5-re 
virradó éjjel ürí tet te ki a fővárost, ő maga csak 5-én délben hagyta el Pestet. Ezt 
követően seregével az Üllő-Monor-Alberti-Irsa útvonalon január 7-én Ceglédre 
érkezett .1 4 1 

A december 30-i móri vereséget követően a tábornok két jelentést is küldött 
Kossuthnak, egyet december 31-én, egyet pedig január 1-én. A két jelentésben 
ugyan eltérő módon számolt be az ütközet lefolyásáról és hadteste veszteségeiről, 
de mindkét jelentésben volt egy közös elem. A Görgeivel október óta rossz vi-
szonyban lévő Perczel a vereség felelősségét igyekezett tábornoktársa nyakába 
varrni, Kossuth későbbi leveleinek tanűsága szerint nem is eredménytelenül. Ezt 
követően január 8-ig egyetlen, a kormányzathoz intézett írásos megnyilatkozását 
sem ismerjük.1 4 2 

Január 8-án Ceglédről levelet intézett Görgeihez, amelyben „hazánk elkü-
lönülten működő hadtesteinek együttes cselekvésmódjára vonatkozó nézeteit" kö-
zölte tábornoktársával.1 4 3 A levél eredetije ismeretlen, de tar ta lmát tekintve va-
lószínűleg megegyezett Perczel másnap, január 9-én Mészáros Lázárhoz intézett 
levelével. Perczel ebben beszámolt visszavonulásának irányáról, majd kifejtette, 
hogy „ha a magyar hadsereg az ellenséges csel, ármány s készültségi tűlnyomósság 
áldozatja lenni nem akar, mielőbb a külön csapatok s eldarabolt seregek jelenleg 
céltalan mozdulatjait összhangba hozni, s azoknak irányt adni szükséges; bátor 
'agyok tisztelt Tábornok urat teljes tisztelettel felszólítani, miszerint jelen állá-

sáról s jövőre célzott működéseiről engemet jelen fu tár által értesíteni szívesked-
jék, hogy előforduló esetben akár védelmét használni, akár támogatására lenni 
tudhassak". 1 4 4 

Január 9-én vagy 10-én kapta meg Perczel Kossuthnak azt, a hadtestpa-
rancsnokokhoz intézett körlevelét, amelyre Görgei is olyan indulatosan készült 
válaszolni. Másnap egy újabb utasítás érkezett Kossuthtól, amelyben az OHB 
elnöke részletes tudósítást kért Perczeltől csapatai létszámáról, szelleméről és 
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szükségleteiről, illetve az ellenség mozdulatairól. Utasította a tábornokot, tar tsa 
Szolnokot, ameddig lehet, s a levél végén megjegyezte: „Naponkénti tudósításait 
elvárom".1 4 5 

Perczel e két rendeletre indulatosan reagált, s egyrészt megvádolta az OHB-t 
azzal, hogy „az ország vagyonát pazariák, és az aranyat, ezüstöt eltakaríták, s így 
a futást mintegy előre készíték". Egyes kortársi tudósítások szerint emellett ki-
jelentette, hogy „a képviselők a katonák nélkül ne merjenek alkudozni, mert a 
katonák adják oda életeiket a hazáért". (A kitétel nagyon emlékeztetett Görgei 
váci nyilatkozatának 4. pontjára). E levélben Görgeit sem kímélte, de hogy ezüttal 
mivel vádolta tábornoktársát, nem tudjuk. A levél tar talmának kiszivárgása ko-
moly gondokat okozott Kossuthnak az országgyűlésen még akkor is, amikor Per-
czel, belátva elhamarkodottságát, rendezte viszonyát az OHB-val. A közvélemény-
ben ugyanis abban a formában terjedt el a levél tartalma, mintha Perczel a par-
lament szétkergetésével fenyegetőzött volna.146 

A Perczel hadteste előtt járó tartalék hadtest (később hadosztály) parancs-
noka, Répásy Mihály vezérőrnagy nem ragadtat ta magát ilyen szélsőségekre. Ja-
nuár 8-án többek között arról értesítette az OHB-t, hogy „Perczel Mór tábornok 
úr értesíttetése szerint az ellenség még eddig nem terjeszkedett ki Pesten kívül, 
csak egy csapat követi Görgeit".147 

Januá r 10-én Perczel már Szolnokon volt, s nem lehetett tudni, meddig 
szándékozik folytatni visszavonulását. Aznap meg is írta az OHB-nak, „a Tiszán 
innen nem szándékom csatát elfogadni, és ezt csak T[örök]sz[ent]miklós és Szol-
nok között fogom szoríttatás esetében tenni. (...) A veszély most főleg itt érheti 
hazánkat, miért minden erő ide utasí tandó".1 4 8 Január 13-án már egyenesen arról 
írt Répásynak, hogy Debrecen alá szándékozik vonulni. Ennek indokául „részint 
[részben - H. R.] újonc táborom rendezését", illetve a „Görgei táborában törté-
nőkről" kapott újabb tudósításokat jelölte meg. Répásy nem helyeselte ezt a lépést, 
s véleményét mind Perczellel, mind az OHB-val közölte.149 

A Görgei táborára vonatkozó sejtelmes közlés tartalmáról csak január 14-én 
Kisújszállásról, az OHB-hoz intézett jelentésből nyerhetünk pontos felvilágosítást: 
„Görgei ide mellékelt proklamációit törzstisztjeim a legnagyobb nehezteléssel és 
botránkozva olvasák." Perczel valószínűleg a váci nyilatkozatra célzott. Sietett is 
mindjárt a jelentés elején leszögezni: „A parancsom alatt álló hadseregben miként 
eddig is semmi oly lépés nem történt, mely akár meghasonlásra, akár a Honvé-
delmi Bizottmány tekintélyének megrongálására lett volna irányozva, űgy illesmi 
[!] ezután sem fog történni. Miért is a Honvédelmi Bizottmány a haza megmen-
tésére vonatkozó intézkedéseiben az én és seregem buzgó közremunkálására és 
erészbeni intézkedései teljesítésére bizton számíthat." Ugyanakkor Répásy taná-
csát megfogadva közölte, hogy serege ugyan „Debrecen felé vonul, azonban nem 
Debrecenbe", Répásynak már azt is megírta, hogy legfeljebb Nádudvarig szándé-
kozik visszavonulni.150 Perczel ezen a napon találkozott Kollár Jánossal, Békés 
vármegye megbízott hírnökével. Kollár jelentése szerint Perczel elmondta, hogy 
Jelenleg talpra esett serege 18 ezer ember, 37 ágyú. Bemet várja 10 ezerrel, Gör-
geit válogatott seregével s Mészárost 12 ezerrel, valamint az alsó vidékieket. A 
tábornok az összevonuló sereget amúgy odavetőleg 50 ezerre teszi, s ez majd 
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legközelebb szemébe nézend a németnek, ha még tovább is elég szemtelen leend 
gyalogjainkat követni".1 5 1 

Januá r 15-én mind Perczel, mind Répásy rendeletet kapott az OHB-tól, 
amely megparancsolta a visszavonulás leállítását, s támadó fellépésre utasított a 
két hadtestet.1 5 2 Kossuth külön is írt Perczelnek, legalábbis Perczel állítása sze-
rint. E levélben Kossuth Görgeit állítólag „honvesztéssel vádolja", s Perczeit a 
következő módon dicsérte: „Te magad, édes Mórom, vagy azon férfi, ki a haza és 
a nép javát őszintén hordod szívedben. Benned a hü hazafi az ügyes hadvezérrel 
egyesül. Görgei csak önző és dicsvágyó tervezeteivel foglalkozik, ő soha nem fogja 
szent ügyünket szerencsés véghez vezetni."1 5 3 

Január 16-án mind Perczel, mind Répásy megkapták Klapka január 14-i 
levelét a felső-tiszai hadtest parancsnokságának átvételéről, s mindketten vála-
szoltak is reá.1 5 4 J anuá r 18-án Perczel jelentette az OHB-nak, hogy másnap meg-
indul Szolnok felé.155 

Valószínűleg másnap, január 19-én értesítette Kossuth Perczeit arról, hogy 
Henryk Dembinski lengyel altábornagy megérkezett Debrecenbe. Perczel erre a 
levélre 20-án válaszolt, s nem tudva Dembinski fővezéri kineveztetésének tervéről, 
az altábornagy alkalmazásával kapcsolatban több eshetőséget is felvázolt. Az első 
az volt, hogy Dembinskit a bácskai hadtest éléről eltávolított Esterházy Sándor 
vezérőrnagy helyére kellene kinevezni. A második lehetőség az, hogy Dembinskit 
Perczel mellé küldik, „a tábor lévén amúgy is tengelye hadi mozgalmainknak. 
Úgyhogy mindent elkövetendnék, hogy ő itt inkább mellém rendelt, mint aláren-
delt szerepet folytatna". Harmadik eshetőségként javasolta, hogy Dembinskit Gör-
gei hadtestéhez kellene helyezni, „vagy inkább azon had főparancsnokságát rá-
bízni. Melléje valami tekintélyesb magyar férfiút segélytisztül és titoknokul adva". 
E tervnek egy másik változatát is felvetette: „Görgei közeledő seregéből egy na-
gyobb rész keze alá adatva, ugyanez a debreceni reserva [tartalék] csapatok által 
kiegészíttessék". A tervek közül az első és a harmadik semmiféle tapintatra nem 
mutatot t . Esterházy leváltása után Kossuth azt a Vécsey Károly tábornokot bízta 
meg a bácskai erők parancsnokságával, akinek köszönhetően Esterházy és társai 
agitációja nem járt a hadtest felbomlásával. Ebben a helyzetben elvenni tőle a 
parancsnokságot, egyet jelentett volna egy vitéz és lojális katona megsértésével. 
A feldunai hadtest Dembinskire bízásának, vagy a hadtest feldarabolásának gon-
dolata részben magyarázható Perczel Görgei iránti gyűlöletével, de megint nél-
külözött mindenfajta ésszerűséget. Mindkét javaslat csak egyvalamire lett volna 
jó: Dembinski eltávolítására. Perczel ugyanis már második javaslatának kitétele-
ivel (Dembisski inkább mellé-, mint alárendelt szerepéről) érzékeltette, hogy nem 
szívesen szolgálna Dembinski alatt. Ezzel erősen rácáfolt Kossuth azon várako-
zására, hogy ,,ő örömest fogja magát tapasztalt vezérnek [tehát Dembinskinek] 
alárendelni; hogy Görgeynek nem, az természetes".1 5 6 A sors iróniája, hogy Kos-
suth éppen Perczel táborába küldte Dembinskit, egyelőre még csak szemlézés 
végett, de azzal a feltett szándékkal, hogy reábízz^ az összpontosítandó hadsereg 
parancsnokságát.1 5 7 

Perczel előnyomuló hadteste január 22-én Szolnoknál győzelmet aratott Ot-
tinger dandára felett, s offenzíváját folytatni is készült. Január 23-án jelentést 
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küldött győzelméről az OHB-nak. Ebben kifejtette további hadműveleti elképze-
léseit is: „Egyébként további operációim legnagyobb óvatosság mellett, mégis 
Gyöngyös és Tiszafüred felé lesznek irányozva, részint Görgei táborának vissza-
vonulhatását könnyítendők, részint az ellenségnek tiszafüredi úton való előnyo-
mulását gátlandók." Perczel ilyetén, Görgei visszavonulását könnyíteni szándé-
kozó terveiről megemlékezik Meszéna Ferenc őrnagynak, Perczel vezérkari főnö-
kének emlékirata is, s ezt állítja a hadtestének működését tárgyaló utólagos had-
műveleti napló is.158 

Januá r 25-én Perczel Ceglédnél aratott győzelmet. Közben megérkezett tá-
borába Dembinski altábornagy. J anuá r 26-i jelentésében Perczel már arról számolt 
be, hogy visszavonja seregét Szolnokra „a felső vidékről Debrecennek irányzandó 
ellenség mozdulatai közelebbrőli szemlélhetése, a szegedi tábor feljövetelének 
megvárása végett, miként ezt a hadminisztérium kívánná".1 5 9 A hadügyminisz-
térium ugyanis két, később tévesnek bizonyult jelentés alapján arra utasította 
Perczeit, hogy hadtestéből egy hadosztályt küldjön a tiszafüredi hidat fenyegető 
4-5000 főnyi ellenség megállítására. A hírek valótlansága bebizonyosodván, Per-
czel folytatni akarta előnyomulását, de az említett hadosztály vezérletével meg-
bízott Dembinski továbbra is ragaszkodott annak kikülönítéséhez. Erre aztán ja-
nuár 27-én a két tábornok csúnyán összeveszett, Perczel lemondott, Dembinski 
átvette az említett hadosztályt, s elindult vele Tokaj felé. Perczel hadtestét előbb 
ideiglenesen Hertelendy Miklós alezredes, majd véglegesen Répásy Mihály vette 
át. a hadtest még Répásy megérkezése előtt Dembinski utasítására elhagyta Szol-
nokot is, és felgyújtotta maga mögött az ottani Tisza-hidat, Kossuth nem kis 
bánatára.1 6 0 

A források tehát arra mutatnak, hogy Perczel két alkalommal számolt a 
Görgeivel való közvetlen vagy közvetett együttműködéssel. Az első alkalommal, 
január 8-i levele alapján azt várta, hogy Görgei annak hatására nem északnyugat 
felé fordul, hanem a lehető legrövidebb úton csatlakozik hozzá. Ezt azonban a 
már a levél megérkezésekor Görgei és Perczel hadteste közé ékelődött Csorich-
hadtest lehetetlenné tette. Másodszor január végén, ellentámadása során, amikor 
nemcsak Debrecent akarta biztosítani, s az ellenséget visszaszorítani, hanem Gör-
gei visszavonulását is meg akarta könnyíteni. Ez utóbbi arra mutat , hogy sem 
saját felderítése, sem az OHB hírei alapján nem voltak pontos információi a fel-
dunai hadtest hollétéről és mozdulatairól. A feldunai hadtestet valóban tehermen-
tesítette, hiszen Windisch-Grátz Perczel ellentámadásának hatására január 23-án 
utasí tot ta Csorichot, hogy három dandárából kettővel azonnal térjen vissza Pestre. 
Ez az intézkedés azonban már semmit sem javíthatott a feldunai hadtest helyze-
tén, mert végrehajtásakor Görgei már kivonta hadosztályait az üldöző cs. kir. 
csapatok harapófogójából, s egyesítette hadtestét Besztercebányán.161 

Összegzésként elmondható, hogy bár Perczel továbbra sem volt képes felül-
emelkedni Görgeivel való személyes ellentétén, s az OHB-hoz írott jelentéseiben 
rendszeresen áskálódott tábornoktársa ellen, katonaként korrekt módon járt el. 
(Még ha a feldunai hadtest kettéosztásának gondolatát katonai szempontból el-
vetéltnek kell is tartanunk). E januári napokban is illik reá Görgei egy későbbi 
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megjegyzése: „Vitathatatlan, hogy Perczel kellemetlen társalgó, de el kell ismerni, 
hogy jó hazafi."1 6 2 

Mészáros, Klapka, Szemere és a feldunai hadtest 1849. január 4-23. 

A felső-tiszai hadtest — hasonlóan Perczel hadtestéhez — nem a legjobb 
előjelekkel kezdte az újesztendőt. A Mészáros vezette csapatok december 28-án 
Szikszónál rövid ágyúzás u tán visszavonultak Schlik cs. kir. hadteste elől. Mészá-
ros ezután Miskolcra tette át főhadiszállását, s igyekezett ismét harcképessé tenni 
seregét. A katonák bátorságát nemigen növelhették a Dunántúlról 1-2 nap ké-
séssel érkező hírek sem. A tábor mellett működő teljhatalmú országos biztos, 
Szemere Bertalan január 1-én meg is írta Kossuthnak: „Itt minket aggaszt a 
dunai tábor." A fővezér kinevezéséről úgy vélte, „ez némi veszteség", ezért ha a 
Kossuth által javasolt Vetter „igaz és hű emberünk, ne menjen, mint vezér, de 
menjen mint táborkari vezér [vezérkari főnök], vigyen tervet, lelket, erőt, most 
félre a dicsőséggel, ranggal, ha ő menti meg a hazát, azt fogja tudni minden". 
Menjen mindenki a táborba, „ha elveszítjük a csatát, úgyis be van végezve, amiben 
ők fáradoznak".1 6 3 A kormánybiztos optimizmussal tekintett a jövőbe, a Mészáros 
által újjászervezett seregtől egyenesen Schlik seregének elfogását várta. A főhad-
színtérről érkező rossz hírek hatására azonban január 3-án már megelégedett 
volna Schlik hadtestének kiűzésével is, hogy azután a sereg „nagy része menjen, 
ahol a haza sorsa eldől - ha ti. még nem dőlt el".1 6 4 

Másnap, január 4-én a Mészáros vezette felső-tiszai hadtest Kassa előtt meg-
ütközött Schlik hadtestével, és csúfos vereséget szenvedett tőle. Szemere már az 
ütközet előtt híreket kapott a OHB és az országgyűlés Debrecenbe távozásáról, 
de ezeket egyelőre igyekezett eltitkolni, mert attól félt, hogy ha kitudódik, „a 
lelket bizony mélyen leveri". Az ütközet után küldött jelentésében felvetette az 
ötletet: „Ne csatlakozzék-e minden tábor együvé? Egyenkint elveszünk." Ügy 
látta, nincs idő, mert „pacifikálni az ellenség nem fog".165 

Két nappal a vereség után, január 6-án Mészáros is levelet írt, az általa 
éppen nem kedvelt Görgeinek. Ebben beszámolt a vereségről, s közölte, nem tudja, 
mit fog tudni összeszedni a szétvert seregből; „hanem akármit is, a Tábornok ú r 
állásának változásáról örömest hallanék gyorsabban valamit, hogy így vagy sereget 
küldnék, ha hátrálnom köllene, vagy pedig egy oldalállást foglalnék el, minden 
esetre Ön becses vezényletét semmiben sem csorbítva." Kérte Görgeit, értesítse 
őt terveiről, „én Önt jobban becsülöm, mintsem mindent ne tennék, mi a haza 
javára lenne". Végül közölte, hogy négy nap múlva, ha az ellenség nyomná és ha 
Pest be volna véve, Tokaj vagy Tiszafüred felé tartana, azaz a Tisza-vonalat szán-
dékozik tar tani .1 6 6 

Mészáros tehát szintén azzal számolt, hogy Görgei a Tisza felé vonul vissza, 
de továbbra is bízott a főváros előtt vívandó ütközetben. A levelet Nagy Ferenc 
századosra bízta, akiknek futártáskájában Mészáros Görgeihez írott levelén kívül 
ott lapult Szemere Csányhoz intézett levele is.167 A százados január 8-án érkezett 
Szolnokra. Itt a tartaléksereg parancsnokától, Répásy tábornoktól megtudta, hogy 
„Görgei fővezér úr Bécsnek vonult mintegy 20 000 emberrel, minek következtében 
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az ellenség is u tána nyomul mái- Pestről". Nagy másnap Törökszentmiklósról 
jelentette Mészárosnak, hogy Répásy a 3000 főnyi tartalék hadosztállyal Török-
szentmiklóson van, Perczel 12 000 embere január 10-én érkezik Szolnokra. Vetter 
előző nap ment Szolnokról Debrecenbe, Csány szintúgy. Tudat ta Mészárossal, 
hogy a „Görgei fővezér úrnak szóló levéllel, még több Szolnokon átvett, Vetter 
tábornok úrnak szóló levelekkel" Debrecenbe utasították.1 6 8 Nagy Ferenc ezután 
valóban Debrecenbe ment, ahol átadta a hadügyminisztériumnak a Vetternek 
szóló leveleket, illetve Mészáros Görgeinek szóló levelét is. Január 11-én a ha-
dügyminisztérium néhány más irattal együtt Mészáros levelét, „mellyel a fu tár 
megmagyarázhatatlan okból ide jö t t" , átküldte az OHB-nak intézkedés végett.169 

Az OHB a Görgeinek szóló levelet, mint tárgytalanná váltat nem továbbította, 
hanem Kossuth utasítására az irattár iktatatlan iratai között helyezte el. Mészáros 
pedig valószínűleg nem kapta meg Nagy Ferenc levelét, mert annak megérkezé-
sekor már átadta a parancsnokságot Klapka ezredesnek és Debrecenbe utazott. 
A hadügyminisztérium intézkedéséről pedig még nem tudott, hiszen ő maga csak 
január 15-én érkezett meg Debrecenbe. így aztán természetesen hiába várta Gör-
gei válaszát, s még emlékirataiban is keserűen emlékezett meg arról, hogy Görgei 
„csak hallgatással felelt; tudván, mennyire szükséges most ő, azért ahol teheté, 
a hadügyminiszter iránti engedelmességről, valamint a nevelt emberek között 
szokott udvariassági-ól örömest elfelejtkezett".170 

Ugyanezen a napon, január 6-án Szemere arról írt Kossuthnak, hogy ha 
Pest is elvész, „akkor a tábornak itt alig lesz helye, hanem a többivel megy Deb-
recen felé, hogy ott minden seregünk fegyverének élén alkudjunk - ha Isten segít, 
ki egyedül segíthet".1 7 1 J anuár 7-én aztán megérkezett a főváros feladásának 
híre. Szemere aznap sajátkezű levélben tudat ta Boronkay Albert Zemplén megyei 
kormánybiztossal, hogy „Budapest veszett, de a tábor nem. Sőt, ez össze fog vo-
natni; leend 50-70 000 ember együtt".1 7 2 Kossuthtól azt kérdezte, hol van Görgei, 
s szintén a tábor összpontosítását javasolta: „Azt hiszem, hátunk legyen Erdély, 
ekörül gyúlend össze az összes hadi sereg, és ekképpen, ha nem alkuszunk, vívunk 
becsületes csatát. Ez a remény utolsó szikrája. Egyesülni, egyesülve csatázni, és 
veszni vagy győzni".173 Mészárost már Miskolcon érte a főváros feladásának és 
a kormányzat Debrecenbe költözésének híre, amit Vetter segédtisztje, Szathmáry 
Király Barna közölt vele.174 

Január 9-én Mészáros hosszú levélben számolt be az OHB-nak a kassai 
vereség u tán tett intézkedéseiről. Attól tartott, hogy a Budapest-Miskolc útvonal 
fedezetlenné válván, hadtestét oldaltámadás veszélye fenyegeti a Pestről Debrecen 
felé közeledő ellenség részéről. A január 2-i pesti haditanács szintén számolt ezzel 
a lehetőséggel, ezért utasította Mészárost „Miskolcnál egy vizsgáló testületet [Ob-
servations-Corps, azaz megfigyelő csapat] hagyni, az erőnek jobb részével pedig 
Tokajnál összegyűlni, ezen vonalt védeni és ha a többi sereg hátravonulna, velők 
egyesülni".175 Mészáros ezért elhatározta, hogy főhadiszállását Miskolcról Tokaj-
ba teszi át, ami a lokálpatrióta (borsodi születésű) Szemere nagy bánatára január 
13-án meg is történt. Nem sokkal ezután Mészáros kérte az OHB-t, szíveskedjen 
„egy fiatalabb és szerencsésebb vezérről gondolkodni".176 
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Január 12-én Szemere az OHB-hoz írott jelentésében — megbékélve Mé-
száros intézkedéseivel — helyeselte a főhadiszállás áttételét Tokajba, mivel onnan 
„a miskolci-kassai u ta t oldalról megtámadni könnyű és alkalmas". A pesti hadi-
tanács határozatairól értesülve, Görgei tervét megfoghatatlannak mondta, mert 
„menetele arra, hogy békeríttessék, igen alkalmas, egyébre alig. Akaratát pedig 
tudnom kellene, mert mi jöhetünk vele legelőbb érintkezésbe". A szállongó hí-
rekre hivatkozva megkérdezte: „Igaz-e, hogy Görgei-Perczel seregei egyiknek en-
gedetlensége miatt nem egyesültek? Azt hiszi, azt kérdezi minden. Ha igen, kö-
vetkezményeit látjuk, és Önök kötelességüket nem teljesítenék, ha nem lakolna 
az engedetlen. Itt ennek tulajdoníttatik a főváros eleste."177 

Január 11-én Mezőkövesdre érkezett az a két század Abaúj megyei önkéntes, 
akiket Görgei Vácról küldött a miskolci táborba. Parancsnokuk, Bárczay Mihály 
százados január 11-én már Miskolcon volt, s innen jelentette a már Tokajba tá-
vozott Mészárosnak, hogy a két század másnap megindul Miskolc felé.178 Mészá-
ros ezt a jelentést már január 13-án, Tokajban kapta meg (ha megkapta), akárcsak 
Puky Miklós Heves megyei kormánybiztos január 11-i jelentését. Ez utóbbi jelen-
tés szerint „a Pestet elfoglaló sereg még eddig csupán patrouille-t küld ki éjjel 
Kerepesig, s másfelé ily távolságba, - de nappal ezt sem teszi". Windisch-Grätz 
seregének egy része Vác felé indult, s ezért „úgy látszik, hogy a magyar vidék 
ellen még most nem szándékozik vonulni". A feldunai hadtest a hírek szerint 
„múlt vasárnap [január 7-én] 9 órakor Pozsony felé vonult — délbe elmenetele 
után az ellenség vonult be utána — sőt, Esztergomot el is foglalta".179 

A két jelentésből Mészáros azt a következtetést vonhatta le, hogy az ellen-
séges főerő támadása egyelőre nem fenyeget nyugat felől, s a Görgei iránti elis-
meréssel szűkmarkúan bánó „vén kófic" emlékirataiban is dicsérően állapítja 
meg, hogy „következményeiben a Bayer-Görgei féle terv jobbnak nyilvánult", 
mint Vetteré.180 

A Mészáros helyére január 9-én kinevezett Klapka ezredes 12-én érkezett 
Tokajba, s másnap vette át a hadtest parancsnokságát Mészárostól. Alighogy ez 
megtörtént, rendeletet kapott Vetter helyettes hadügyminisztertől. Eszerint a sze-
rencsétlen kassai csata következtében a csapatok teljesen elbátortalanodtak, s az 
ellenség előőrseit már Szántóig tolta előre, és így a kormányzat székhelyét veszé-
lyezteti. Ezért Klapka vonjon össze két zászlóalj gyalogságot, egy osztály (két 
század) huszárt és 9 ágyút, s ezekkel operáljon Kassa felé, hogy az ellenséget 
tervétől eltérítse. „Ezzel egyidőben — folytatta Vetter — Görgei tábornok is azt 
a parancsot kapta, hogy korábbi hadműveleteit félbehagyva, Kassa ellen vonuljon, 
magát Ezredes úrral kapcsolatba tegye, s így egyesülve, az ellenséget legyőzzék 
vagy legalábbis az országból kiűzzék."1 8 1 

Január 14-én Klapka levélben tudatta Görgeivel, Perczellel és Répásyval, 
hogy Mészáros a kassai csata után Miskolcra vonult, „tartván azonban Schlik 
serege előnyomulásától, hogy hátravonulását s egyszersmind a kormány mostani 
székhelyét fedezhesse, Tokajra tette át főhadiszállását. Én tőle a Honvédelmi Bi-
zottmány megbízásából tegnapi napon a mostan mintegy 6000 főre rúgó hadsereg 
vezényletét általvettem, mit is szerencsém vagyon azon hozzáadással Tábornok 
úrnak tudtára adni, hogy mostani állásomban elégséges erősnek érzem magamat 
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az ellenség e részrőli előnyomulását visszatartani, támadólag azonban mindaddig 
fel nem léphetek, míg seregem eléggé ki nem pihent, s a felbomlott fegyelem ismét 
erősb lábra nem kap". Ezután csak a Görgeihez írott levélben a következő sorok 
olvashatók: „...de ahhoz igen kívánatos lenne, ha Tábornok úr nélkülözhetés e-
setében egy dandárt Losonc, Torna és Szepes felé küldhetne, hogy úgy Schlik két 
részről megtámadtatván, annál bizonyosabban visszaverethetne." Majd mindhá-
rom levél így fejeződik be: „Minthogy azonban hadseregeink állásáról s mozdu-
latairól nálunk a legfurcsább és -ellenkezőbb hírek szárnyalnak, felkérem Tábor-
nok urat, szíveskedjék állásáról, mozdultairól néha-néha engem tudósítani, vala-
mint én is részemről ezt tenni el nem mulasztandom."1 8 2 

Klapka e napon az OHB-nak és a hadügyminisztériumnak is beszámolt ter-
veiről és az újabb hírekről. Jelentette, hogy azok a hírek, melyek szerint az el-
lenség már Sárospatakig előnyomult volna, alaptalanok. Terveiről közölte, hogy 
Tokajnál állva visszavonulási útvonala biztosítva van, de a Miskolcon hagyott 
dandárra] megakadályozhatja Schlik és a cs. kir. fősereg összeköttetését, s „Mis-
kolc megszállása által a kormánynak Görgei tábornokkali összeköttetése is fenn-
tartat ik". Feleslegesnek ítélte Görgei egész hadtestének visszarendelését, mivel 
„Schliknek ereje korántsem oly jelentékeny, hogy a mi mozgalmainkra nagy ha-
tással lehessen. Ha tehát Görgei tábornok Losoncon keresztül Torna felé egy jó 
erős dandárt küld, ez elégséges leend egy két részrőli kombinált támadás által őt 
Galíciába visszavonulásra kényszeríteni".1 8 3 

Januá r 16-án Szemere küldött hosszú jelentést az OHB-nak. Tudatta, hogy 
egy tisztet küldtek ki Görgei hadtestének felkeresésére. (Ez valószínűleg a Klapka 
levelét vivő futár volt). Klapkával ellentétben javasolta az egész feldunai hadtest 
visszafordítását, mondván, hogy ha Görgei „Nógrádon, Gömörön keresztül Kas-
sára vetné magát, s mi a más oldalról, lenne 16 álgyűnk, lenne fegyverünk 7000 
[ennyi volt a Schlik-hadtest létszáma és tüzérsége], és lenne néhány megyénk, 
biztos hátfedők". Nem tudja, írta, hogy ez a terv kivihető-e, de csak ilyen gyors 
vállalkozásokkal lehet sikert elérni. Ennek egyetlen feltétele, hogy azalatt „Deb-
recen tájéka meg ne lepettessék". Sürgette egy országos haditerv kidolgozását, az 
ellenséget hozva fel példaként: „Ök összevágólag dolgoznak, mi nem." 1 8 4 

Másnap a főkormánybiztos Görgeinek írt. Tudatta vele a parancsnokválto-
zást, a felső-tiszai hadtest létszámát és tüzérségét (9-10 000 fő, 35 löveg). Java-
solta, hagyjon fel a Bécs elleni támadás tervével, mert ezzel csak a bekerítés ve-
szélyének teszi ki magát, „az ellent megverheti, de nem véd semmit egyszers-
mind". Véleménye szerint a hadseregeknek összeköttetésben kell lenniük, mert 
ha Windisch-Grátz Gyöngyös, Schlik pedig Gömör megye felé vonul, „Ön el van 
metszve tőlünk, s előbb megverve, mint segíthetnénk". Legfontosabb a Tisza-
vidék, Felső-Magyarország és Erdély együttes biztosítása, mert „ha így elvesztünk, 
Komárom utána vész, ha győzünk, visszafoglaljuk mind eléhaladva". Ha Görgei 
nem siet, talán Debrecenben sem találja a kormányt. Javasolta Görgeinek, hogy 
ereje egyötödét vagy -negyedét küldje Gömör megyén át Kassa felé, s ha ez e-
gyüttműködik Klapkával, Schlik „nem kiszalasztatnék, de megfogatnék". A sereg 
többi részével lassan vonuljon a Tisza felé, „ámítani Windisch-Grátzet. (....) E-
gyesüljön, egyesüljön, különválva nincs mentség, egyesülve, Isten segedelmével, 
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az igazságé lesz a diadal".1 8 5 „Mit akar ő?" - kérdezte Görgeiről január 18-i 
levelében Kossuthot. „Ha Wfindisch-Grátz] Gyöngyösre, Schlik Gömörbe húzódik, 
el van metszve tőlünk. Ellenben egy okos és gyors mozdulat serege 1/5-vel Schliket 
kezünkbe jut ta t ja ." Görgeinek tehát Kassán vagy Gömör megyén át kellene a 
Tisza felé visszavonulnia, „különben Debrecenben sem lesz a kormány, és akkor 
végünk van".1 8 6 Ezen a napon érkezett meg Miskolcra Henryk Dembinski altábor-
nagy, az 1830-1831. évi lengyel szabadságharc fővezére, akit Szemere azonnal to-
vábbküldött Debrecenbe. „Válasszátok meg őt is, legyen lelke a seregnek" - javasol-
ta.1 8 7 

Január 18-án Klapka újabb levélben kérte Görgeit, küldjön egy erős dan-
dárnyi erősítést Schlik kiűzése céljából.188 Ekkortájt érkezhetett meg Mészáros 
Lázár hadügyminiszter január 17-i tájékoztató irata, amelyben utasította Klapkát, 
igyekezzen híreket szerezni Görgei mozdulatairól, s a sikerről tegyen jelentést.1 8 9 

Január 18-án Klapka és Szemere tanácskoztak, s Szemere január 19-i jelen-
tése szerint a hadtestparancsnok az ő január 17-i, Görgeihez intézett leveléhez 
hasonló nézeteit fejtette ki. (Saját levelének másolatát mellékelte a jelentéshez.) 
A továbbiakban közölte az OHB-val, hogy Görgei január 15-én Selmecbányán 
volt. Saját levelére utalva, megjegyezte, ha Görgei megfogadja az abban foglalta-
kat, „Schlik veszedelme kikerülhetetlen". Közölte, hogy Görgei táborából egy biz-
tos jöt t 10 000 csizmát venni, pénz nélkül. Szemere átvállalta a kifizetés költségeit, 
de felhívta a figyelmet arra, hogy az említett biztos szerint a feldunai hadtestnek 
nincs elég pénze.190 

Másnap megkapta Kossuth január 19-i levelét, s ebből értesülhetett Görgei 
váci nyilatkozatáról, s a feldunai hadtest visszafordításáról.191 

Januá r második felében Schlik támadásba lendült. Az első előőrsi összecsa-
pás január 19-én zajlott le Szántónál. Klapka úgy döntött, hogy feladja Miskolcot, 
amelyet eddig az előőrsök tartottak megszállva, s hadtestével a Bodrog vonalán 
foglal állást. Január 22-én Schlik Tárcáinál, 23-án Bodrogkeresztúrnál támadta 
meg Klapka csapatait, de azok mindkét helyen sikerrel visszaverték a támadókat. 

Klapka még az ütközet előtti napon, január 21-én jelentette az OHB-nak 
Schlik előnyomulását. Beszámolt Miskolc feladásáról és a hadtest Tokaj környékén 
történt összpontosításáról. Jó sikert vár a másnapi csatától — írta —, de „ha a 
hadak Istene mégis ellenkezőleg határozta volna el, akkor visszahúzódásom, ha 
a Tisza felől ellenségtől nem fenyegettetem, Nyíregyháza felé irányzóm, hogy Per-
czellel egyesülhessek, ellenkező esetben pedig magamat a hegyek közé vetem, és 
így Zemplénen, Szatmáron által fogom vezetni hadseregem Debrecen vidéké-
re" . 1 9 2 J anuá r 23-án, a két győztes ütközet u tán küldött jelentésében közölte, 
hogy szívesen támadna ugyan, de nincs lőszere, és Schlik felé közeleg Schulzig 
hadosztálya is. Ha ezek egyesülnek, akkor január 21-én közölt visszavonulási ter-
vét fogja követni.193 

Január 22-én este 6 órakor, még az ütközet alatt Szemere ismét írt Görge-
inek. Kossuth január 19-i levele alapján beszámolt arról, hogy Bem bevette Ma-
rosvásárhelyt és Nagyszeben felé tart. Perczel serege, amely Répáséyval együtt 
15-20 000 embert és 40 löveget számlál, „Törökszentmiklóson innen tartozott 
csatázni". A bács-bánsági erők Szegedre vonultak, s várható Arad bevétele. Tu-
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datta Dembinski megérkezést azzal a kommentárral, hogy „Bem jó hitelt szerzett 
a lengyel forradalom vezéreinek". A Danielisz János tábori főintendáns által ren-
delt 10 000 csizmából egyelőre 1000 darabot tud küldeni. Aznap érkezett Pestről 
egy híradás arról, hogy Schwarzenberg altábornagy a feldunai hadtesttel vívott 
ütközetben szerzett sebében meghalt. Ezt Szemere szintén közölte Görgeivel. 
„Van csata Tarcal előtt és Keresztúr előtt" - folytatta, de az eredmény egyelőre 
még ismeretlen. További hír, hogy Schlik Kassán és Eperjesen csak csekély erőket 
hagyott hátra. Félő, hogy támadásával csak Debrecenről akarja elvonni a magya-
rok figyelmét. De ha nem is így lenne, még a legjobb esetben is egyesülhet Schulzig 
Gyöngyös felől közeledő hadosztályával, s így aligha lehet megsemmisíteni seregét. 
„És mégis alig van más tennivalója [Görgeinek], mint jönni, habár terhet hoz is 
magával, ti. az ellenséges sereget, melyet most fenntartóztat és foglalkodtat." Az 
eddig felsoroltak alapján Görgei tudni fogja, „hol árthat legtöbbet az ellenségnek és 
használhat a hazának", de ha „rögtön, mint a sas le nem csap erre, kénytelenek 
leszünk Nyíregyházára és még beljebb húzódni, hogy el ne metszessünk..." Szemere 
a levelet este 7-kor fejezte be, s örömmel közölte Görgeivel, hogy Schlik seregét si-
került visszaverni.194 Szemere az OHB-val is közölte, hogy írt Görgeinek.195 

Ezen a napon kaphatta meg Kossuth január 21-i levelét, amelyben az OHB 
közölte, hogy Görgei már három parancsot kapott, „hogy a sereget hozza vissza, 
s egy részével Kassának tar tson".1 9 6 

Január 24-én Szemere futár út ján azt a hírt kapta, hogy Schulzig közeledő 
hadosztálya bevonult Mezőkövesdre. „Ez baj. Megzavarja a szép kezdetet" - ír ta 
Klapkának. „Ön rendelkezzen. Ó, Görgei - elkésik."197 Klapka a hír hatására 
előző állásaikba vonta vissza Tállyára és Mádra előretolt dandárait. 

Másnap, január 25-én Szemere levélben szólította fel Szent-Iványi Károly 
Gömör megyei főispánt, keresse fel Görgeit, tudassa vele Schulzig közeledésének 
hírét azzal, „hogy ha segít, Schl[ik] és a másik is megsemmisíttethetik, de siessen 
villámgyorsan. A haza sorsa függ tőle". Tudatta továbbá, hogy Görgeinek Egerből 
1000 köböl gabonát és 5-700 pár csizmát küldött .1 9 8 A levélről aznap beszámolt 
az OHB-nek is. „Talán magam is elmegyek [Görgeihez - H. R.], ha még marad 
hozzá egérút" - tette hozzá.199 Ekkor már megkaphatta Kossuth január 24-én 
írott levelét is, amelyből megtudhatta, hogy Görgei egyelőre nem szándékozik 
mozdulni a bányavárosokból, mert ha jön, „utána jön az ellenség is, s több ellen-
séget hoz, mint segítséget".200 Szintén január 25-én kapta meg Gencsy Lászlónak, 
Borsod megye alispánjának előző napon írott jelentését. Gencsy közölte, „Görge-
iről csak annyit tudunk, hogy a múlt héten még Körmöc volt főtáborhelye - hol 
van most, nem tudom". Emellett megjegyezte, ha Görgei egy kissé sietne, jó volna, 
ha azt Kassán át tenné, „mert Felső-Magyarországból kiszorulva látnánk az ellent, 
s ezen 12 ezer emberrel könnyen végeznének seregeink". A jelentést Szemere 
saját utóiratával kiegészítve átküldte Klapkának.2 0 1 Január 27-én Szemere már 
arról tudósította Kossuthot, hogy Görgei a hírek szerint Rimaszombat körül van, 
s ha a kormányzat a szolnoki és tiszafüredi átkelőket biztosítani tudja, a felső-ti-
szai hadtest Görgeivel egyesülve megsemmisítheti Schliket.202 

Január 26-án a hadügyminisztérium értesítette Klapkát, hogy Schulzig nem 
Tiszafüred, hanem Miskolc felé tart , s a visszarendelt Perczel-hadtest nem képes 
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az ellenség zömét Klapkától elvonni. Ezért hagyjon fel a Schlik elleni támadás 
tervével, s várjon addig, amíg a feldunai, a Perczel- és az alsó-magyarországi (bács-
kai és bánsági) hadtestek megérkeznek.203 Január 27-én Kossuth hosszú levélben 
mondott köszönetet Klapkának addigi győzelmeiért, s ekkor említette először, 
hogy az egyesítendő sereg hadműveleteit Dembinski vezetné, ,,ha fővezért nem 
nevezhetnénk".2 0 4 

Másnap, január 28-án Klapka „civil ruhában s ilyen útlevéllel" Tiszafüreden 
át fu tár t indított Görgeihez.205 E nap éjjelén a felső-tiszai hadtest utóvédje, miután 
a hadtest átkelt a Tisza bal partjára, félreértés folytán felgyújtotta a tokaji Tisza-
hidat. Szemere ezt jelentette az OHB-nak, s mellesleg arról panaszkodott, hogy 
Görgeiről semmi hír. Ezért azt tanácsolta, hogy „hívassék vissza vagy engedel-
meskedjék".2 0 6 

Januá r 29-én Szemeréhez futár érkezett Nyíregyházáról. A futár Balmazúj-
városon átutazva, találkozott Görgei futárával, akitől azt hallotta, hogy Görgei 
kénytelen volt feladni Selmecbányát, s hogy január 27-én Kassán akart lenn. Sze-
mere e híreket közölte Klapkával, s hozzátette: „Ez fontos körülmény, s ha valósul, 
eleve némi készületek teendők."2 0 7 Valószínűleg ezen a napon megérkeztek Kos-
suth előző napon Klapkához és Szemeréhez írott levelei is. A Klapkához írott 
levélről csak azt tudjuk, hogy Kossuth egy hadműveleti tervet közölt benne.2 0 8 A 
Szemerének szóló levélben Luzsénszky jelentése alapján beszámolt Selmecbánya 
elvesztéséről, s arról, hogy Görgei „fele seregével Kassa felé jő, ha igaz, akkor 
Schlik 3 tűz közé kerül".2 0 9 Klapka valószínűleg már e hírek alapján utasította 
Csermelyi Lajos őrnagyot, vezérkarának főnökét arra, hogy mielőbb állíttassa 
helyre a tokaji hidat. Erre azért van szükség, írta, mert az ellenség minden va-
lószínűség szerint „Görgeitől fenyegetve Kassa felé húzódott. - Nekünk tehát 
előre kell mennünk, hogy a kombinált operációt lehetővé tegyük, és Görgei tá-
bornokot ne tegyük ki vereségnek".2 1 0 

A tokaji híd felégetéséért Kossuth nagyon neheztelt. Január 29-én írott le-
velében felháborodott hangon követelt szigorú nyomozást a felelősség ügyében 
Klapkától, mondván, hogy ezzel a hadtestet az előrenyomulás lehetőségétől vágták 
el, „és ha Görgei jő, merre egyesül Önnel?"2 1 1 Másnap Szemere is megkapta a 
magáét a tokaji híd felégetése miatt. Kossuth felrótta neki amiért nem akadályozta 
meg, hogy a híd használhatatlanná tételét egy olyan tisztre bízzák, akit „Ön mái-
régen árulónak vagy gyávának bélyegzett, s ezen ember a hidat elégeti, s így 
Görgeit, ha jőni talál, Klapkától elvágja, veszélybe dönti..."212 

Januá r 30-án megérkezett az a futár, akit Görgei még január 25-én vagy 
26-án indított útnak Besztercebányáról, s aki a nála lévő leveleket kénytelen volt 
útközben elégetni. „Szóval azt mondá — jelentette Szemere —, Görgei részint 
Liptón, részint a Garam völgyén Szepesbe ment január 25-26-án." Ebből világossá 
vált, hogy Görgei január 27-re semmi esetre sem érhetett Kassára. Szemere úgy 
vélte, hogy a feldunai hadtest a jelentés megérkezésének pillanatában talán mái-
elérte Eperjest és Kassát. Attól tartott, hogy Schlik és Schulzig csapatai Gömör 
és Nógrád megyébe vetik magukat, s ott egyesülnek a főerőkkel.213 Szemere ekkor 
már megkapta Vasváry Károly jelentését is, amely szerint Schulzig arra a hírre, 
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hogy Görgei hadteste négy menetállomásnyira van Kassától, Szikszóra és Sajó-
szentpéterre húzódott.214 

Másnap, január 31-én Schlik és Schulzig egyesített csapatai Tokajnál meg-
kísérelték áttörni a magyar védelmet. Klapka hadteste heves küzdelem után visz-
szaverte őket. Szemere azonban attól tartott, hogy az egész támadás csak szem-
fényvesztés, „míg a főerő talán Görgei ellen hátrál". Javasolta Klapkának, hogy 
a hadmozdulatok összehangolására küldjön ügyes embert Görgeihez. „Az az elé-
getett levél! Félek, ismét elkésik a két tábor" - fejezte be levelét.215 

Schlik és Schulzig támadásának visszaverése után Klapka hadteste egészen 
február 4-ig Rakamazon maradt. Itt várta be ugyanis azt az erős hadosztályt, 
amelyet Dembinski altábornagy személyesen vezetett ide Perczel volt hadtestéből. 
Ezzel a felső-tiszai hadtest közel 12 000 főre növekedett, 41 löveggel. Ennek az 
erőnek a feladata — Klapka és Szemere szerint — Schlik mielőbbi üldözése lett 
volna. 

A Dembinski lengyel- és magyarországi működését összevető Kovács István 
értékelése szerint árulkodó dolog, hogy az altábornagy magyarországi működését 
egy visszavonulással kezdte, ti. nemcsak visszarendelte Perczel hadtestét a Tisza 
bal partjára, de még a szolnoki hidat is felgyújttatta.216 Az altábornagy február 
2-án Polgáron értesült arról, hogy az OHB őt bízta meg a főerők vezényletével. 
Ekkor már tudta, hogy Klapka csapatai január 31-én Tokajnál megállították Schlik 
hadtestét. Arról is értesült, hogy Schlik Kassa felé vonult vissza, s magával vitte 
Miskolcon található utóvédjét is Szemere jelentéséből tudta azt is, hogy Görgei 
csapatai valahol Eperjes környékén állomásoznak. Ennek ellenére úgy határozott, 
hogy a Perczel-hadtestből kiszakított hadosztállyal egyelőre nem folytatja út ját 
Tokaj felé, hanem megáll vele Polgáron, s itt koncentrálja csapatait. Egyedül a 
lovasságot küldte tovább Szentmihály felé, hogy Klapkával felvegye a kapcsolatot. 
Egyben meghívta Klapkát és Szemerét, hogy másnap Tiszalökön találkozzanak.217 

Február 4-én — egy időközben beérkezett hadügyminiszteri utasítás alapján 
— Dembinski Klapka hadtestébe osztotta a Kazinczy Lajos vezette hadosztályt.218 

Február 5-én pedig Rakamazról visszatért Tiszalökre, 

Klapka február 5-én Rakamazról írt is Görgeinek, s közölte, hogy a jobb-
szárny Zemplénben Sátoraljaújhely mellett, a balszárny pedig Kassa felé nyomul 
előre. Kérte Görgeit, hogy február 11-én támadja meg az ellenséget.219 Ekkor 
ugyanis már biztosan tudta, hogy Görgei Eperjes tájékán van.2 2 0 

A Kazinczy-hadosztály élén megérkező Dembinski azonban feleslegesnek 
tartot ta Schlik üldözését, mondván, hogy a háborúban az idő minden, s Schlik az 
elmúlt napokban már akkora előnyt szerzett, amit lehetetlen behozni. Ezért már 
február 5-én délután 3 órakor utasította Klapkát, hogy egész hadtestével Miskolc 
felé vonuljon.221 Aznap reggel 7 órakor írott utasításában megint Klapka lelkére 
kötötte, hogy a Schlik üldözését célzó mozdulata csak látszatművelet legyen, mert 
a fő cél Miskolc. Dembinski úgy vélte, hogy Schlik Görgeitől fenyegettetve, Miskolc 
felé fog hátrálni, s attól is tartott , hogy a szolnoki és pesti cs. kir. erők esetleg 
erősítést küldenek a szorongatott cs. kir. hadtestnek.2 2 2 A hadügyminisztérium-
nak írott jelentésében arról írt, hogy 9-én vagy 10-én csata lesz Miskolcnál. Hogy 
Ы ellen tervezte a csatát, nem egészen bizonyos, mert a következő bekezdésben 
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már azt fejtegette, hogy ha Görgei Kassánál nem kényszeríti a Galíciába mene-
külésre az ellenséget, az esetleg egy látszatműveletet hajt végre Debrecen ellen. 
Ezért jónak tartaná, ha az a hamis hír terjedne el, hogy az ő, Dembinski főhadi-
szállása Balmazújvároson lesz, mert ez az ellenséget meggondolásra készteti. 
Ennek érdekében — büszkélkedett — Répásy Mihály tábornokot, a volt Perczel-
hadtest újonnan kinevezett parancsnokát ebben az értelemben tudósította, s csu-
pán második parancsában közölte vele főhadiszállásának igazi helyszínét.223 

Klapka tiltakozott a terv ellen, mert ebben a feldunai hadtest feláldozását 
látta, amely így Schlik és Schulzig, illetve az őt üldöző cs. kir. csapatok szorításába 
kerülhet. Dembinski ennek ellenére ragaszkodott eredeti utasításához. Február 
6-án este Szerencsen találkozott Dembinski, Klapka és Szemere. Klapka ismét 
követelte Schlik üldözését és Görgei megsegítését, amire Dembinski megint nem 
mutatot t hajlandóságot. A vitában azonban a Dembinski zsenialitása iránt hódoló 
tisztelettel viseltető Szemere is Klapka mellé állt. Szemere véleményét, mint felső-
magyarországi teljes hatalmú országos biztosét, s az OHB tagjáét, nem lehetett 
figyelmen kívül hagyni. Dembinski tehát kijelentette, tudja, hogy hibát követ el, 
de engedélyezi, hogy Klapka egy hadosztállyal Schlik után induljon. A másik két 
hadosztállyal Dembinski Miskolc felé indult, ahová másnap, február 7-én délután 
— Szemere társaságában — diadalmenetben vonult be.224 

Szemere még február 6-án futárokat küldött Miskolcra, Torna és Rozsnyó 
felé Görgei közeledése miatt. Másnap Miskolcról az OHB-nak írott jelentésében 
amiatt sopánkodott, hogy „ha Görgei adatosan csak egyszer, csak pár nap előtt 
értesít, Schlik-Schulzigot Isten nem mentené meg".2 2 5 

Klapka közben Göncig nyomult előre. Február 8-án Hidasnémetiből kiverte 
Schlik utóvédjét, s ezt jelentette Dembinskinek. Az altábornagy válaszában lete-
remtette Klapkát, mert a jelentésen nem szerepelt a dátum és a hely, de aznap 
rá kellett jönnie, hogy hiába várja a csatát Miskolcon. Ezért február 8-án tudat ta 
Klapkával, hogy serege egy részével Kassa felé szándékozik előnyomulni. Ha Klap-
ka egészen biztos híreket kapna arról — írta —, hogy a Görgeit üldöző ellenség 
közel áll Görgeihez, s Schlik nem hagyta el előző állását, erről azonnal küldjön 
jelentést, mert akkor ő, Dembinski is Kassa ellen vonul egész seregével. Egyébként 
Máriássy János alezredes hadosztályát Gesztelyről Medgyaszóra tolta előre, s 
Klapka parancsnoksága alá rendelte.226 Este 8 órakor írott utasításában pedig 
közölte, hogy azért küldött Klapkának egy zászlóaljból, egy század huszárból és 
2 lövegből álló erősítést, hogy az minél inkább előnyomulhasson, s Görgei minél 
könnyebben meghallhassa Klapka ágyúit, vagy híreket kaphasson tőle, hogy így 
az ellenséget szintén erősen szorítsa. Aggódik amiatt, hogy ha Görgei visszaveti 
az ellenséget, az Klapka gyenge hadoszlopaira zúdul - írta; mintha bizony nem 
ő darabolta volna el Klapka erőit. Ekkor kapta meg Windisch-Grátz január 29-én 
Schlikhez írott, s Erbach századostól elvett levelének másolatát, s ebből már tudta, 
hogy a Görgeit üldöző Jablonowski mindössze négy zászlóaljjal, két lovasszázaddal 
és két üteggel rendelkezik. Mindenesetre abban reménykedik — folytatta —, hogy 
Schlikkel február 12-ig lerendezik az ügyet.227 

Ebben az altábornagynak igaza is lett. Február 8-ról 9-re virradó éjjel két 
futár is érkezett Klapka főhadiszállására. Az egyik Guyon levelét hozta a bra-
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nyiszkói hágó elfoglalásáról és Eperjes bevételéről.228 A másik futár Dembinski 
említett, február 8-i első levelét hozta, amelyben az altábornagy felszólította Klap-
kát, hogy ha biztos hírt kapna arról, hogy Schlik hadteste nem akar kitérni Görgei 
hadteste elől, akkor erről rögtön értesítse őt, mer t ebben az esetben a Kazinczy-
hadosztállyal ő is észak felé nyomul.2 2 9 

Klapka erre írt Görgeinek, s kérte, hogy „Kassa megtámadását egy nappal 
későbbre halassza", mert így a Máriássy-hadosztály megérkezése után annál na-
gyobb erővel támadhatják meg Schliket. Görgei azonban ezt az üzenetet már csak 
Kassa bevétele u tán kapta meg, így Klapka később joggal írta: ,,... ezáltal az ügy-
nek mit sem használtam, de ellenben nem is ár that tam". (Hozzáteendő persze, 
hogy Klapka már említett február 5-i levelében is azt kérte Görgeitől, hogy február 
11-én támadjon.)2 3 0 Klapka február 9-én reggel 9 órakor válaszolt a levélre. Kö-
zölte, hogy Schlik üldözésére most már minden erősítés későn jön, mert aznap 
vagy másnap minden eldől. Görgei valószínűleg 10-én támad, s ő is ezt fogja tenni. 
Máriássy hadosztályának megküldte a szükséges parancsokat. „Ha a szerencse 
csak félig kedvez is fegyvereinknek, holnap Kassán leszünk — és Görgei egyesül 
velünk" — fejezte be a jelentést.2 3 1 

Klapka ezen a napon arról értesült, hogy Schlik hadteste kiürítette Kassát 
és Torna felé elvonult. Klapka ezután Szina felé indította csapatait. Valószínűleg 
itt kapta meg Dembinski február 8-án este 8 órakor írott levelét, amelyben az 
altábornagy ismét óvatosságra intette.2 3 2 

Ekkor azonban már késő volt. Schlik elhagyta Kassát, s Enyickénél csata-
rendbe állva, egész hadtestével nézett farkasszemet Klapka egyetlen hadosztályá-
val. Klapka arra várt, hogy Görgei megérkezik, és hátbatámadja Schliket, erre 
azonban nem került sor, mert a lemesi híd lerombolása miatt a feldunai hadtest-
nek is kerülőt kellett tennie. Schlik arról értesülve, hogy a Hernád völgyében a 
Kmety-hadosztály közeledik, Enyickét elhagyva, gyorsított menetben vonult visz-
sza Torna felé. Másnap, február 10-én reggel Klapka egy század huszára meg-
szállta Kassát, délután pedig megérkezett a feldunai hadtest elővédje is. 

Február 9-én Szemere is értesült Görgei branyiszkói áttöréséről,233 de más-
nap mái' megkapta Schlik elmenekülésének hírét is. Február 12-én aztán, való-
színűleg Dembinski előadása alapján, hosszú jelentésben számolt be az OHB-nak 
az elmúlt napok hadműveleteiről, s főleg Klapkát tette felelőssé Schlik elszalasz-
tásáért, de Görgei felé is tet t egy-két oldalvágást.234 A régóta várt egyesülést a 
feldunai hadtesttel csak mint mellékes tényt említette, mert Schlik elfogása el-
maradt. Az a törekvése, hogy a felelősséget Klapka nyakába varrja, nem volt si-
kertelen, de a végeredményen mit sem változtatott. Schliket persze még mindig 
el lehetett volna fogni, vagy legalábbis alaposan meg lehetett volna tépázni, de 
Dembinski ténykedésének köszönhetően ebből sem lett semmi. Az altábornagy 
ugyanis még február 9-én is arról írt Klapkának, hogy ha Schlikkel nem sikerülne 
végeznie, üldözze ugyan a menekülő ellenséget, de csak óvatosan, mert félő hogy 
Pestről és Szolnoki-ól a cs. kir. főerők Schlik segítségére sietnek; s önmagához 
hűen, hosszan ecsetelte visszavonulási terveit. Február 10-én pedig — Klapka 
február 9-i, Göncről írott jelentését véve — leteremtette az ezredest, hogy mit 
akar Kassán, s egyben felszólította, hogy a legrövidebb időn belül csatlakozzék 
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vissza az ő, Dembinski főerejéhez, mert az ellenség Pestről kiindított erői már 
Hatvanban vannak.2 3 5 Schlik üldözése és elszalasztása azonban már az altábor-
nagy háromhetes fővezérkedésének szomorú történetéhez tartozik.2 3 6 

Összefoglalás 

A feldunai hadtest és a politikai, illetve a katonai vezetés 1849. január 1. -
február 12. közötti kapcsolatát áttekintve, a következőket állapíthatjuk meg: 

Görgei váci nyilatkozata, mint ez a kibocsátását követő közel másfél hónap 
eseményeiből kiderült, valóban csak a tisztikar megtartását szolgálta, s nem je-
lentette a kormányzattal szemben az engedelmesség felmondását. Görgei egy 
rövid időszaktól eltekintve, vagy saját futárai, vagy a serege mellé kirendelt kor-
mánybiztosok útján rendszeresen értesítette az OHB-t és a hadügyminisztériumot 
terveiről és mozdulatairól. Am a feldunai hadtest és Debrecen közötti távolság, 
illetve az ellenséges csapatok mozgása miatt ezek a tudósítások általában 3-5 nap 
múlva futot tak csak be, így az OHB és a hadügyminisztérium már csak akkor 
intézkedhetett, amikor a jelentésben foglaltak érvényüket veszítették. Ez a jelen-
ség leginkább az 1849. január 31. utáni időszakban mutatkozott meg. Ekkor Schlik 
és Schulzig közbeékelődött csapatai miatt sem a feldunai hadtest, sem a kormány-
szervek nem rendelkeztek pontos adatokkal sem a másik fél, sem az ellenség 
tevékenységéről. Ez a tényező alapvetően hozzájárult a Schlik elleni akció kudar-
cához. Emellett Görgeinek mindvégig figyelnie kellett a hadtestét üldöző es. kir. 
csapatokra is. Egészen a kassai bevonulásig nem volt biztos tudomása arról, hogy 
ezek ténylegesen milyen erőt képviselnek, s ez is fékezte a feldunai hadtest akti-
vitását. Az utóvédharcok vállalása — felderítési célból — pedig éppen a hadtestnek 
a többi csapatokkal való mielőbbi egyesülését akadályozta volna. 

Az a tetszetős, s több marxista történeti munkában előforduló állítás, amely 
szerint Görgei csak azért döntött a többi hadtesttel való egyesülés mellett, mert 
híreket kapott az OHB helyzetének megszilárdulásáról és a többi hadtest sikere-
iről, nem állja meg a helyét. Görgei először január 25-én kapott híreket Klapka 
és január 31-én Perczel sikereiről, s a Kossuth által kinevezett két kormánybiztos, 
Luzsénszky Pál és Ragályi Ferdinánd megérkezésekor — igaz, az ellenséges tá-
madás és Selmecbánya elvesztése miatt is — éppen megkezdte az egyesülés elő-
készítését. Tény tehát, hogy ezt elsősorban saját veszélyeztetett helyzete és a 
bányavárosokban fenyegető élelemhiány miatt tette, de az is tény, hogy a feldunai 
hadtest január 5. és 22. között lekötötte Simunich, Götz és Csorich több mint 16 
000 emberét. Ez volt tehát az egyetlen olyan magyar hadtest, amely saját létszá-
mával megegyező, minőségi szempontból pedig felette álló erőket kötött le. Ezzel 
megakadályozta Észak-Magyarország teljes pacifikációját, és Windisch-Grätz főe-
rőinek Debrecen elleni támadását, illetve előkészítette Perczel és Klapka sikereit 
is. 

A bányavárosok elhagyása után ez a helyzet megváltozott. Windisch-Grätz 
visszavonta Csorich csapatainak nagy részét, s a feldunai hadtest déli hadoszlopát 
csupán Götz és Jablonowski dandárai követték. De, mint ez Windisch-Grätz ja-
nuár 29-én Schlikhez intézett leveléből kiderül, a tábornagy még mindig Görgei 
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hadteste miatt aggódott leginkább, hiszen Görgei szándékait csak találgatni tudta. 
Perczel január 22-25-i offenzívája u tán a védelem fő terhe egy ideig az ő hadtestére 
hárult (illetve hárult volna, ha folytathatja a támadást). Schulzig hadosztályának 
Schlikhez csatlakozása u tán pedig a felső-tiszai hadtestre nehezedett a legerősebb 
nyomás. A feldunai hadtest megjelenése Eperjes és Kassa térségében immáron 
döntő előnyhöz ju t ta tha t ta volna a magyar felet, ha a feldunai hadtest működését 
az említett tényezők nem fékezik, s ha Dembinski fővezéri ténykedése nem teszi 
lehetetlenné Schlik sikeres üldözését. A Kassa elleni támadás persze egy nappal 
korábban sem jelentette volna Schlik megsemmisítését, mert ekkor még Klapka 
sem rendelkezett olyan erőkkel, amelyekkel sikeresen zárhatta volna be a gyűrűt. 
Am a Schlik-hadtest megtépázása az egyik legharcedzettebb és legaktívabb cs. kir. 
hadtestet vonta volna ki egy időre a hadműveletekből, s ennek komoly hatása 
lehetett volna a február végi hadműveletekre is. 

A kormányzat oldaláról nézve az eseményeket, megállapíthatjuk, hogy ja-
nuár 14. után viszonylag pontos hírek érkeztek a feldunai hadtestről, 3 -5 nappal 
az események után. Ezek a hírek és események január 20. (Debrecenben január 
24.) u t án egyre gyakoribbakká váltak, míg január 31-től Schlik és Schulzig köz-
beékelődése miatt megszakadtak. 

Kossuth mindvégig neheztelt Görgeire a Dunántúl és főváros feladása miatt, 
s a feldunai hadtest ezt követő működését sem helyeselte. E nézeteinek bizalma-
saihoz (Csány László, Szemere Bertalan, Beniczky Lajos) írott leveleiben hangot 
is adott. A Görgeihez január első felében írott levelekben — híven a december 
végi gyakorlathoz — csak alternatív utasításokkal látta el a táborokat, s a hadtest 
működésétől tette függővé, hogy egyetért-e Görgei haditervével vagy sem. Görgei 
tehát joggal hihette, hogy ha Simunich ellen vagy a bányavárosokban sikert tud 
felmutatni, hadműveletei Kossuth helyeslésével találkoznak. A hadműveletek köz-
ponti irányítását január 12-től a hadügyminisztérium végezte, de utasításai a január 
12-i első parancs kivételével elkésve érkeztek a feldunai hadtest főhadiszállására. 

Kossuth, annak ellenére, hogy nem helyeselte a feldunai hadtest működését, 
a nyilvánosságnak szánt megnyilatkozásaiban igyekezett palástolni a kormányzat 
és a hadtest közötti félreértéseket. Elsősorban a féltett nemzeti egység védelmében 
cselekedett így, s a hadtest sikereiről kapott híreket és álhíreket éppen ezért min-
dig lelkesítő formában tálalta a közvéleménynek. Ezzel a kényszerű kettős poli-
tikával elérte, hogy az 1849. január 14-20. közötti rövid időszakot leszámítva 
(amikor Perczel goromba levelének, illetve a váci nyilatkozatnak a híre elterjedt) 
az országgyűlés és a közvélemény nem érzékelte különösebben a hadtest és a 
kormányzat közötti kapcsolat ideiglenes megszakadását. Ebben segítségére volt 
az is, hogy a Közlönyön kívül a közönség csak a Közlöny haditudósításait szó 
szerint átvevő Alföldi Hírlapból szerezhetett információkat; a „pártlapok", a Mar-
czius Tizenötödike, az Esti Lapok és a Debreczeni Lapok csak februárban indultak 
meg. 

Ugyanakkor Kossuth e „kettős beszéddel" olyan közhangulatot teremtett 
Görgei mellett, hogy február közepétől, a hadtest csatlakozásától kezdve a köz-
vélemény legkülönbözőbb rétegei Görgeit tekintették a győzelem fő zálogának. 
Dembinski leszereplése után ez a közhangulat csak erősödött, s immár az ossz-
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pontosítandó hadsereg egészére átterjedt. így nemcsak a Kossuth által február 
közepén, majd március elején tervezett nagy leszámolásra nem kerülhetett sor, 
hanem az OHB elnökének lassan meg kellett barátkoznia Görgei fővezéri kine-
vezésének gondolatával is. E szempontból megint igen fontos volt a közvélemény-
formálás legfőbb eszközének számító sajtó szerepe. A radikális Marczius Tizenö-
tödike egyik szerzője szabályos cikksorozatban agitált Görgei mellett (részben 
azért is, hogy így érzékeltesse a lap szerzőinek Mészáros Lázár hadügyminiszterrel 
szembeni ellenszenvét). A mérsékeltek lapja, az Esti Lapok a Görgeihez fűződő 
kombinációk miatt bánt kesztyűs kézzel Görgeivel. A színvonalát tekintve leg-
gyengébb lap, a nemesi radikálisok újsága, a Debreczeni Lapok viszont sem sti-
lisztikai, sem minőségi szempontból nem tudta ellensúlyozni ezt az agitációt. A-
mikor pedig Vetter fővezérsége alatt sem született meg a várt gyors siker, s a 
Görgei legfőbb ellenfelének számító Madarász László pozíciója is megrendült, Gör-
gei fővezéri kinevezése már csak napok kérdése volt.237 
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gyar Katonai Közlöny, 1923. 78-170.) általában ezeket követik. A magyar és osztrák levéltári anyag 
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István - Gyalókay Jenő - Markó Árpád - Pilch Jenő: A magyar katona vitézségének ezer éve. Bp., 
é. п. II. k. 264-272. A magyar marxista történetírás e tekintetben előre nem, inkább csak visszalé-
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Szodtfriedt Ferdinánd őrnagy 1. utászzászlóalja, 315 fővel. A létszámra ld. Szodtfriedt - Hadügymi-
nisztérium, Vác, 1849. jan. 1. MOL Csány-ir. IBA No. 1225. 

27 KLÖM XIV 81-84. A levélre ld. még Steier II. 18-21. A levelet másnap vitte el a futár. 
•CLÖM XIV 94. 1. jegyzet. Steier II. 21. szerint Kossuth a levélben Görgei váci nyilatkozatával 

kapcsolatban „a tudomásul nem vétel látszatának álláspontjára helyezkedett". Ezt ismétli meg Deák 
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István 251. Ez tévedés. Kossuth először 1849. jan. 15-én kapott hírt a váci nyilatkozatról. Ld. Her-
mann, 1988. 270-271. 
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86-87. 
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o., Hermann, 1990. 208-209. о. 
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61. 
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35 Gelich II. 314-315. és az ő nyomán Pszotka 23-24. 
36 MOL HM Ált. 1849:4159. Jan. 17-i megbízatására ld. még Frank Tibor: Egy emigráns 

alakváltásai. Zerffi Gusztáv pályaképe 1820-1892. Bp., 1985. 37-38. Madarász ezekben a hetekben 
csaknem minden hadtest mellé küldött ki rendőri biztosokat, Zerffyt valószínűleg a feldunai hadtest 
mellé szánta. 

37 MOL OHB 1848:836. 
38 Hermann, 1990. 163-165. 
39 E passzus lehetett az alapja annak a történetnek, amit Jókai jegyzett fel. Elbeszélése szerint 

egy napon egy képviselő kereste fel Nyáryt, s elpanaszolta neki, hogy Kossuth megbízta, fogja el 
Görgeit. Nyáry erre átvette tőle az elfogató parancsot, visszavitte Kossuthnak, s „kényszeríté azt, 
mint a bizottmány tudta nélkül kiadottat, visszavonni". Jókai Mór: Emléksorok. Napló 1848-49-ből. 
(In:) Jókai Mór: Elbeszélések (1850). Sajtó alá rendezte: Györffy Miklós. 2/B. k. Bp., 1989. - Az 
említett joggal az egyes országrészek és hadseregek főkormánybiztosai (más néven teljhatalmú or-
szágos biztosai) rendelkeztek. Vukovics Sebő ennek birtokában válthatta le 1849 januárjában Kiss 
Ernőt a bácskai hadtest, Szemere Bertalan pedig márciusban Dembinskit a fősereg éléről. 

40 KLÖM XIV 121-123. 
4 1 KLÖM XIV 123. 
42 MOL Görgey-lt. b/30. fasc. No. 123., közli Hermann, 1994. 951-953. 
43 KLÖM XIV 120-121. - A levél eredeti tisztázata ismeretlen, s a feldunai hadtest iktatóköny-

vében sem szerepel. Elképzelhető, hogy Luzsénszky erre a levélre utal, febr. 6-án Kossuthnak írott 
jelentésében: „...meggyőződvén Görgeinek a Honvédelmi Bizottmány rendeletével megegyező szán-
dékáról - néki szóló leveledet által nem adtam, rész szerént mivel későn kaptam, rész szerént pedig 
azért, mivel láttam, hogy elérve lőn az, ami a levélnek tárgya volt". MOL OHB 1849:1786., közli 
Hermann: Kormánybiztosok II. 104-107. 

44 MOL OHB 1849:343., KLÖM XIV 123. 
4 5 MOL ORPO 1849. 1. kútfő, 28. tétel. Ld. még Módy György i. m. 93. - Madarász a két 

kormánybiztosnak szóló nyílt rendeletet már jan. 13-án kiállította. MOL ORPO 1849. 30. kútfő, 28. 
tétel. 

46 Madarász József: Emlékirataim 1831-1881. Bp., 1883. 197. 
47 Szemere 341., Hermann: Kormánybiztosok I. 34. 
4 8 Beniczky jelentéseit közli Steier: Beniczky 666., illetve Rapant III/2. 477-480. o. E leveleket 

Madáry Károly hozta Debrecenbe. MOL Vegyes. 6. doboz. Futárnévjegyzékek. „Madári Karl 13./1. 
aus Schemnitz". 

49 Beniczky jelentését közli Steier: Beniczky 667-668., illetve Rapant III/2. 511-512. o. E levelet 
Gyürky Antal, a honti nemzetőrség századparancsnoka vitte Debrecenbe. Ld. MOL Vegyes. 6. doboz. 
Futárnévjegyzékek. „Gyürky Anton, 14/1. aus den Begstädten", MOL PM PO. 1849:867. (OHB-ik-
tatószáma 1849:811.) Kossuth vele küldött Beniczkynek 20 000 forintot, s a Közlönynek a „leglé-
nyegesebb kormányrendeleteket magukban foglaló" számait. KLÖM XIV 212-213. Gyürky emléki-
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rataiban nem említi küldetését. Ötvennégy év Hont vármegye történetéből. 1820-tól 1874-ik évig. 
Vác, 1874. Életrajzát Id. Bona, 1988. 245-246. 

50 MOL HM Ált. 1849: 737. Repetzky jan. 15-i jelentése Kossuthnak. Kossuth ezen a napon 
megbízta Repetzkyt a Tiszafüreden található lőszerkészlet Debrecenbe szállításával. KLÖM XIV 134. 
Ld. még Hermann, 1991/a. 129. 

5 1 Közlöny, 1849. jan. 17. No. 3. 10. A Közlöny esetében a frissen érkezett híreket a lap utolsó 
oldalára tördelték be, ez a tudósítás viszont a lap első oldalán, a hivatalos rovatban jelent meg. 
Szerzőjének megbízható személynek kellett lennie, mert a lap ebben a rovatban csak hivatalos hadi-
vagy kormánybiztosi jelentéseket közölt. 

5 2 KLÖM XTV 154-156. A létszámadat erős túlzás. Ennek magyarázata valószínűleg az, hogy 
Kossuth a feldunai hadtest december 29-i harcrendjében szereplő létszámhoz (17 049 fő) hozzáadta 
a tartalék hadtesttől átvett négy zászlóalj eszmei létszámát (3871 fő) és az a 4-5000 főnyi gyalogsá-
got, amelyet Görgeinek Vácott kellett volna átvennie. Ezek valóságos létszáma azonban a Vácott 
csatlakozott 1. utászzászlóaljjal együtt érte csak el a 3000 főt. Ld. a 26. jegyzetet. Elképzelhető persze 
az is, hogy Kossuth a Beniczky jan. 12-i jelentésében szereplő 21 000 fős adathoz hozzáadta Beniczky 
2000 emberét meg a Repetzky által Görgeinek átadott 700 újoncot. Ld. a 47^18. jegyzetet. 

5 3 KLÖM XIV 156-158. Jeszenák a levelet megkapta, ld. erre MOL OHB 1849:2198. V ö. 
Hermann, 1991/a. 131. o. 

54 MOL Vegyes. 13. doboz d. sz. 
5 5 MOL R 90. I. Kossuth Lajos iratainak időrendi gyűjteménye. 487. Közli Waldapfel III. 73. 
56 KLÖM XIV 163-165. 
57 Dembinski rossz franciasággal megírt és szinte kibogozhatatlan emlékiratai: MOL R 23. 

Henryk Dembinski iratai. 1. kötet. Tisztázatának mikrofilmjét ld. uo. Filmtár. 38553. doboz. Henryk 
Dembinski emlékiratai. Ennek erősen átírt és megcsonkított változatát ld. Danzer. Ennek krit ikáját 
ld. Borús: Dembinski 34-39. - Szomorú tény, hogy ennek ellenére a történeti irodalomban máig is 
sokan Dembinski emlékirataként hivatkoznak Danzer kötetére. 

5 8 MOL OHB 1849:770., közli Steier II. 34-38., Szemere 342-345. 
59 A fővezérséggel kapcsolatos meggondolásokra ld. Hermann Róbert: A fővezéri kérdés 1849 

telén és tavaszán. (In:) Horváth László szerk.: A tavaszi hadjárat. (Az 1996. március 14-i tudományos 
konferencia anyaga). Hatvany Lajos Múzeum Füzetek 13. Hatvan, 1996. 11-13. 

6(1 KLÖM XIV 180-181. 
61 MOL Görgey-lt. Iktatókönyv. No. 491. A rendeletet Mezősy Menyhért százados vitte Görge-

inek. Görgey István I. 169-170. Stein Miksa alezredes, vezérsegéd utasította Klapkát, hogy a mellé-
kelt, 100/B. számú hadügyminiszteri rendeletet a megfelelő úton juttassa el Görgeihez, s a kézhez-
vételről a tábornoktól saját kezűleg aláírott bizonyítványt kérjen. Eredeti sk. tisztázat. ÖNB HSS 
Ser. n. 358. II. 128. f. 

62 Közlöny, 1849. jan. 23. Gózon érkezésére. Ld. MOL Vegyes. 6. doboz. Futárnévjegyzékek. -
Elképzelhető, hogy Gózont Görgei küldte néhány sornyi üzenettel Debrecenbe, s ő volt az a futár, 
akit Kossuth jan. 24-én Szemeréhez intézett levelében említ. Ebben az esetben a jelentés Görgeitől 
származott. KLÖM XIV 211. Gózonról nincs adatunk, elképzelhető, hogy azonos azzal a Gózon Antal 
(1811-1876) nevű színésszel, aki 1840-től kardalnok volt a Nemzeti Színházban és 1843-ban ügyvédi 
oklevelet szerzett. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. III. к. Bp., 1894. 1324-1325. hasáb, 
Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. XI. k. Bp., 1992. 175. hasáb. 

6 3 KLÖM XIV 192., 196-197., Hermann: Kossuth-ir. 1849. 142-143. 
64 KLÖM XIV 193-194. 
66 MOL OHB 1849:920. 
66 MOL Görgey-lt. b/10/c. fasc. Közli Görgey István I. 203, Waldapfel III. 80-82., Szemere 

347-348. Görgey István I. 202. szerint a levél csak febr. 10. körül jutott el Görgeihez. Ez tévedés. 
Szemere levelét is Mezősy Menyhért százados, a Mészáros jan. 21-i rendeletét kézbesítő fu tár vitte 
„a tokaji csata után Görgeihez Selmecre". Mezősy jan. 22-én 200 forintot kapott útiköltségként, s 
jan. 25-én érkezett Besztercebányára. MOL, Görgey-lt. Iktatókönyv. No. 491., MOL Szemere kb. ir. 
Számadás. No. 42., Görgey István I. 169-170. 

67 Erre mutat Paczona Vilmos jan. 19-én Dunaföldvárról levele Modrovich Ignáchoz, közli 
Waldapfel III. 76-79. „Nem találván vezérünk [Görgei] több ellenséges csapatot a felső vidéken, 
Érsekújvár felé vonult, hol Schwarzenberg seregét (ki Pestről kihúzódott Görgei megsemmisítésére), 
igen nagyon megverte, mit a Debrecenbe nyomtatott Közlönybe is olvastam, amint a Honvédelmi 
Bizottmánynak jelenti, hogy Schwarzenberg seregét szétverte, és hogy most már jön Pest felé nagy 
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számú lelkes csapatjával, s így meg van fejtve talány, hogy mért húzódik Windisch-Grätz Bicske felé, 
és hogy mért fogy Pesten a katonaság". Schwarzenberg vereségének hírét Kászonyi Dániel futár 
közölte Csány Lászlóval: „Pesten a hangulat igen jó s hazafias, oda a Schwarzenberggeli összeütközés 
u tán első napon 62, másikon 53, sebesültekkel telt szekerek érkeztek meg. Mindezeket nekem Szar-
vason Rosenzweig gyulai nagykereskedő beszélte, mint szemtanú, ki tennap indult meg Pestről, s 
ma utazott itten keresztül, - mindazáltal én még bővebben fogok ezekről meggyőződni magam is." 
MOL OHB 1849:725. Jan. 17-én Egri Sándor hadbíró főhadnagy írta Tiszafüredről Jósa Ferenc 
főhadnagynak, hogy „Gijon Nógrádban csúful megszabdalta a lisztes zsákokat [a cs. kir. nehézlovas-
ságot] - 50 szekér sebesült és több kocsi sisak vitetett be Pestre". MOL H 84. Hadügyminisztérium. 
Igazságügyi osztály. 2. doboz. No. 77. Elképzelhető, hogy a hír eleve Pestről származott. Pauler 
Tivadar jan. 8-án jegyezte fel, hogy a hírek szerint „Görgeit Kerepesnél utolérték és megverték; még 
biztosabb kútfők szerint Vácnál a csata az osztrák sereg nagy veszteségével végződött". Jan. 9-én 
arról írt, hogy a hír szerint sok sebesültet hoztak Pestre, s „Guyon megverte az innent eltávozott 
osztrák katonákat, egyesülvén Görgeivel". 10-én már azt írja, hogy „a Gödöllő melletti ütközetnek 
híre megvalósul, számos sebesültet hoznak. Perczel verte vissza a császáriakat". Jan. 17-én szintén 
arról ír, hogy 11-én csata volt Balassagyarmatnál, ahol a császáriakat megverték, Görgei pedig a 
bányavárosokba vonult. OSZKKt. Quart. Hung. 2611. Pauler Tivadar: Napi jegyzetek. I. k. Hasonló 
híreket jegyzett fel jan. 8-án és 9-én Mátray Gábor is: Töredék jegyzemények Magyarország törté-
netéből 1848/49. S. a. r. Fülep Katalin. Bp., 1989.61., 63. Szerinte jan. 13-án Rétságnál volt „nagy 
ütközet". Jan. 20-án pedig már egy ipolysági magyar győzelem részleteiről számol be. uo. 70. és 
77-78. Jászay Pál naplójának jan. 9-10-i hírei is nagyjából azonosak. Jan . 12-én egy Irsa melletti 
magyar győzelemről ír, 14-én arról, hogy erről mit sem lehet tudni. Hentaller Lajos: Az osztrákok 
Pesten 1849 elején (Jászay Pál naplója 1849. január 1-től május hó 7-ig) (In:) Vérrózsák. Bp., 1906. 
I. к. 111-112. 

6 8 KLÖM XIV 199-200. 
09 KLÖM XIV 205-209. Barta István jegyzete szerint „talán a január 17-i mosóci összecsapás 

során történt ez"; noha a Kossuth által írottakból egyértelműen kiderül, hogy a hír nem a Götzcel, 
hanem a Csorichcsal vívott harcokra vonatkozott, uo. 206. 

70 KLÖM XIV 236-238. 
71 Dr. Zipser Keresztély András naplója 1848. november 14-1850. január 7-ig. (In:) Jurkovich 

Emil: Történeti tárczák. Besztercebánya, 1910. 114. 
72 Beniczky jelentését közli Steier: Beniczky 668-670. Kossuth körlevelét ld. KLÖM XIV 205-

209., Közlöny, 1849. jan. 25. No. 10. 33. 
73 Steier: Beniczky 670-672. és KLÖM XIV 212-214. 
74 Luzsénszky Pál - Kossuth, Losonc, 1849. jan. 19. MOL OHB 1849:1096., közli Hermann: 

Kormánybiztosok II. 97-98. A turcseki győzelemről Beniczkynek a 72. jegyzetben hivatkozott jelen-
tése is szólt. 

75 KLÖM XIV 210-211. Görgei még december 30-án Bikkesy Lajos őrnagyhoz, Kossuth szárny-
segédjéhez írott levelében írta: „Továbbá az a nézetem, hogy ha azt hiszik, hogy nem bízhatnak 
többé bennem, ideje engem letenni". Másolat. MOL Görgey-lt. b/ fasc. Közli Görgey István I. 86-87. 
és Pulszky Ferenc: Eletem és korom. S. a. r. Oltványi Ambrus. Bp., 1958. I. к. 457-459. 

76 A francia nyelvű eredetit ld. MOL Görgey-lt. b/10/е/З. fasc. Franciául és magyarul közli 
Görgey István I. 190-191. és Pusztaszeri 139-140., 707-708. Franciául: Borús: Dembinski 351-352. 
és 46. jz. Ez a parancs volt az aznap írottak közül az első, mert az alább idézendő hírek alaptalansága 
csak jan. 25-én bizonyult be. A rendeletből az is kiderül, hogy Perczel hadtestéből mindenképpen 
Dembinski alá akartak rendelni egy hadosztályt, hogy az Schlik megsemmisítésében segédkezzék. 

77 Ld. erre KLÖM XIV 218-219., Borús: Dembinski 105-108., Hermann: Perczel 125-126. A 
Klapkának küldött parancs eredetije: HL 1848-49. 10/511. Kivonatosan közli Winterfeldzug 195-196. 
Nem egészen szabatos magyar fordítását ld. Gelich II. 292-293. V ö. MOL OHB 1849:926. 

7 8 A parancs eredetijét ld. MOL Görgey-lt. b/10/е/З. fasc. Megérkezésére ld. uo. Iktatókönyv 
No. 492. Az eredetin a dátum le van szakadva, de az iktatókönyvből megállapítható. 

79 MOL OHB 1849:4117. Szodtfriedt életrajzát Id. Bona, 1987. 313-314. Szodtfriedt levelében 
megemlítette, úgy hallotta, hogy kinevezték alezredessé. Kossuth jan. 27-én utasította a hadügymi-
nisztériumot Szodtfriedt alezredesi kinevezésére. KLÖM XIV 255-256. A hadügyminisztérium febr. 
l-én állította ki a kinevezési oklevelet. MOL HM Ált. 1849:1918. 

80 Klapka: Emlékeimből c. munkájának 1886-os kiadása alapján közli KLÖM XIV 252-254. Az 
eredeti tisztázat alapján közli Klapka, 1986. 90-92. 
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8 1 KLÖM XIV 258-259. 
82 MOL Klapka-ir. 1. cs., 3. tét., közli Hermann: Kossuth-ir. 1849. 144-145. 
8 3 A terv Stein Miksa által aláírt példányát ld. MOL Dembinski-ir. 2. k. No. 40. A terv datálása 

azért nehéz, mert szó esik benne a tokaji híd leégetéséról, amelyről Debrecenben jan. 29-én értesül-
tek. Viszont továbbra is Perczel neve alatt emlegeti a Középponti Mozgó Sereget, holott Perczel 
lemondásának híre is ismert volt már ezen a napon, sőt, Kossuth már utódját is kinevezte Répásy 
Mihály személyében. KLÖM XIV 265. Elképzelhető persze, hogy az előbbi hír érkezett előbb, s a 
terv befejezésekor Perczel lemondásáé még nem volt ismert. - Borús: Dembinski 351. 46. jegyzet 
szerint „a hadügyminisztérium tervét nem ismerjük, de tartalmára a Görgeinek küldött változatból 
következtethetünk", s ezután közli a Görgeinek küldött jan. 24-i első hadügyminiszteri rendeletet. 
A két irat azonban egészen eltérő helyzetben született, s csupán a francia nyelvűség és Stein Miksa 
aláírása közös bennük. 

84 KLÖM XV 883-886. 
8 5 A jelentésről az aláírást levágták. HL 1848-49. 11/69. A szerzőt a jelentés hátlapja alapján 

azonosítottam. MOL OHB 1849: 1204. A jelentést Kossuth megküldte Szemerének, de a főkormány-
biztos aznap még aligha kapta meg. Aznap kelt jelentéséből viszont kiderül, hogy a Vasváry hozzá 
is eljuttatta azokat a híreket, amelyeket Kossuthtal közölt. MOL OHB 1849:3647., közli Szemere 
361-363. és 660. 

8 6 Szemere - Klapka, Tiszanagyfalu, 1849. jan. 29. MOL Vegyes. 13. doboz, közli Szemere 361. 
8 7 MOL OHB 1849:3647., közli Szemere 361-363. 
8 8 A jelentés két másolati példányát ld. MOL Görgey-lt. b/30. fasc. Elnöki lev. No. 153. és uo. 

b/10/e/4. fasc., Mezősy Menyhértnek az irat átvételét tanúsító feljegyzésével. Magyar fordításban 
közli Görgey István I. 169-170. A levél Debrecenbe érkezését bizonyítja Kossuth febr. 23-án Lu-
zsénszky Pálhoz intézett utasítása, közli KLÖM XIV 532. 

8 9 KLÖM XIV 315-316. Ezen a napon érkezett meg Asbóth Lajos alezredes jelentése Tiszafü-
redről, hogy a hírek szerint Görgei Tornán van. MOL OHB 1849:1455. 

9 0 KLÖM XIV 339-342. 
9 1 KLÖM XIV 343-344. Hudoba érkezésére ld. MOL Vegyes. 6. doboz. Futárnévjegyzékek. 

„Hudoba Anton 5./2. aus Ober-Ungarn". 
92 MOL OHB 1849: 1620., 1649. Közli őket Hermann: Kormánybiztosok II. 98-100. 
9 3 MOL OHB 1849:1650., közli Szemere 374-375. Kivonatos közlése KLÖM XIV 358. 
94 KLÖM XV 886-887. о 
9 5 KLÖM XIV 382. 
9fi Erbach elfogatására ld. MOL OHB 1849:4111. Küldetésére ld. Borús: Dembinski 143-149. 
97 Ezt és a többi levelet ld. MOL OHB 1849:4234. E levél egy másolata megtalálható MOL 

Klapka-ir. 1. cs. 3. tét. d. sz. Ennek alapján közli Klapka: Nationalkrieg I. 225-227., magyar fordí-
tásban Gelich II. 301-303. 

9 8 Az utasítás fogalmazványát ld. KA AFA Karton 1847. Hauptarmee. Detailakten. 1849-1-151. 
Ennek alapján magyar fordításban közli Steier II. 45-46. 

99 Az utasítás fogalmazványát ld. KA AFA Karton 1847. Hauptarmee. Detailakten. 1849-1-144. 
Ennek alapján magyar fordításban közli Steier II. 44-45. Jablonowski febr. 2-án válaszolt Windisch-
Grätznek, s közölte, hogy Görgei nem látszik olyan törvénytisztelőnek, s nem látszik akkora hata-
lommal bírni, hogy a fegyverletételt végrehajthatná. HL 1848-49. 9/467. - Asbóth Lajos emlékiratai 
az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból. 2. kiadás. Pest, 1862. I. k. 24. febr. 5-i dátummal 
közöl egy ilyen felhatalmazást, ez azonban nyilvánvaló hamisítvány. Erbach ugyanis már jan. 30-án 
indulni készült a fővárosból, s csak arra a hírre halasztotta el utazását, hogy Mezőkövesd környékén 
huszárok portyáznak. Febr. 5-én írott levél tehát nem lehetett Erbach futártáskájában. A hamisítás 
tendenciájára ld. Hermann, 1988. 278. о. 135. jegyzet. - A cs. kir. fővezérség valamikor jan. 7. után 
értesült először Görgei váci nyilatkozatáról. Franz Lichtenstein altábornagy egy levele szerint Görgei 
„egyébiránt egy proklamációban teljesen elhatárolta magát Kossuth ügyétől, és azt látszik kívánni, 
hogy lehetőséget kapjon más lóra ülni. Kossuthot hazaárulónak nevezi". KA Nachläße. B/643. Do-
nation Liechtensten. Wrbna altábornagy jan. 17-én küldte meg a hadsereg főparancsnokságának 
Görgei négy darab proklamációját. HL 1848-49. 9/467. Ez lehetne a magyarádi (vagy lévai) kiáltvány 
is, de a Wiener Zeitung jan. 23-i száma pesti híreiben az szerepel, hogy „ Görgei Artúr magyar 
iolkelővezér, aki Körmöcbányánál olyannyira beszoríttatott, egy proklamációt bocsátott ki, amelyben 
közli, hogy ő állandóan a királyért és a magyar koronáért, nem pedig Kossuthért hordja fegyverét, 
és csupán a király által kinevezett hadügyminiszter, semmi esetre sem az Országos Honvédelmi 
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Bizottmány parancsait követi!!! - Hogy ez a nyilatkozat megmenti-e őt, elvárandó". Abendblatt der 
Wiener Zeitung vom 23. Jäner 1849. 

100 KLÖM XIV 383. 
101 MOL Dembinski-ir. 2. к. No. 16., közli Hermann: Kossuth-ir. 1849. 147. 
102 Horváth Mihály II. k. 212. Febr. 9-i debreceni tartózkodására ld. Hunfalvy 188. 
103 A hí r forrását nem ismerjük. Dembinski ugyan írt febr. 9-én egy jelentést Kossuthnak, s 

ez 10-én meg is érkezett Debrecenbe, de ebben csupán az szerepelt, hogy Schlik Torna felé küldte 
a poggyászát. MOL OHB 1849:3334. Ezen a napon érkezhetett meg Bónis Sámuel szabolcsi kor-
mánybiztos jelentése arról, hogy egy Kassáról érkezett ember szerint Schlik kiindult Eperjes felé, 
„Görgei eleibe küldvén a Kassán lévő seregének nagyobb részét". MOL OHB 1849: 1808. 

104 KLÖM XIV 394-396., magyar fordításban Danzer 78-81. (Dembinskinek, febr. 10.); KLÖM 
XV 887-888. (Szemeréhez, febr. 10.); KLÖM XIV 416., magyar fordítása Danzer 96-97. (Dembins-
kinek, febr. 12.), KLÖM XV 886., 890. (Szemerének, febr. 12., 14.) Barta István a KLÖM XIV 
396-397. Kossuth febr. 10-én Dembinskihez írott levelének egy utalása alapján febr. 10-re datálja 
Kossuth Klapkához írott levelét is. Ennek az a magyarázata, hogy a levél Klapka: Emlékeimből 
című kötetének 1886-os kiadásában sajtóhiba miatt febr. 2-i dátummal jelent meg (ez a sajtóhiba 
az új kiadásban is benne maradt , Klapka, 1986. 95-96.) Ez a levél azonban már egyértelműen 
Dembinski febr. 11-i levelének Klapkát hibáztató kitételein alapul, s a helyes dátum a febr. 12. 
Dembinski jelentését ld. MOL OHB 1849:1883., Szemeréét ld. uo. 1849:1971., közli Szemere 383-
386. 

105 KLÖM XIV 416., magyar fordítása Danzer 96-97. 
106 MOL R 306. Katonai iratok. 3. csomó. Mészáros Lázár iratai. Levele Leitner Ferdinándnak. 

Téves olvasatban közli Waldapfel III. 121. (Az idézett mondat így folytatódik: „hanem most a vész 
Bács-Bánátból fenyeget minket, talán még segítünk, ha Bem szerencsés Erdélybe". Ez a közlésben 
így szól: „ha Bem generális Erdélybe"). 

107 KLÖM XIV 471-473. 
108 Eredeti, litográf példányai: MOL Görgey-lt. b/13. fasc. és Klapka-ir. 1. cs., 3. tét. 1849. jan. 

Német szövegét 1849. jan. 10-i, magyarádi keltezéssel közli Klapka: Nationalkrieg I. 149-150. 
(Duka Tivadar 1850-es, Klapka számára készített emlékirata jan. 11-ét és Magyarádot í r .Hermann 
Róbert: Duka Tivadar visszaemlékezése. Fons, 1997/2. 167.) Ezt közli magyarra visszafordítva 
Gelich II. 282-283. és Pszotka 14-15. A magyar szöveg — némi stiláris igazítással — megjelent a 
Közlöny 1849. jan. 26-i számában. Ez után közli Pap Dénes: Okmánytár Magyarország független-
ségi harczának történetéhez 1848-1849. II. k. Pest, 1869. 336. és Bay Ferenc szerk.: 1848-49. a 
korabeli napilapok tükrében. Bp., 1943. 

109 MOL Görgey-lt. Iktatókönyv. No. 404. 
110 Ennek ellene látszik mondani Pongrácz István naplója, I. kötet, 1849. jan. 9-i bejegyzése. 

Eszerint már Ipolyságon értesültek Mészáros kassai vereségéről, és arról, hogy Mészáros leköszön-
vén a hadtest parancsnokságáról, azt Klapka ezredes vette át. Klapkát azonban éppen ezen a napon 
nevezte ki Kossuth a hadtest parancsnokává, márpedig azt, hogy a hír még aznap Ipolyságra 
érkezzen, nyilvánvalóan lehetetlennek kell tartanunk. KLÖM XIV 72-73. Pongrácz naplójáról meg-
állapítható, hogy több munka — így pld. Görgey István összefoglalója — adatait utólag emelte be 
a szövegbe. Ld. még Kosáry II. 108-110. 

111 Ld. erre az eredetin lévő feljegyzést. HL 1848-49. 8/414. „1373/a. sz. érk. Január 15-én 
1849. Exh. Nro. 439." és uo. Görgey-lt. Iktatókönyv. No. 439. 

112 MOL Görgey-lt. b/44. fasc. Magyar fordításban közli: Hermann, 1994. 961. - Görgey István 
I. 156. 1849. jan . 11-re, Lévára datálja az okmányt, s abban nem Görgei válaszfogalmazványának 
töredékét, hanem egy jelentésének „félbenvaló másolatját" látja. Szerinte a szöveghez „aztán ön-
ként csatlakozik a váci proklamáció, amely ama rövid történelmi áttekintést úgyis már magában 
foglalja". Azt sejteti, hogy Kossuth már e szöveg ismeretében nyilatkozott jan. 18-án Debrecenben 
az országos ülésben a feldunai hadtest felől. Mindkét állítás téves, mint Hunfalvy 160-161. kiderül. 
A váci nyilatkozat híre azonban nem Görgei, hanem Perczel révén jutot t el Debrecenbe, a szöveg 
pedig csak jan. 24-én vált ismertté. Ld. erre Hermann 1988. 270-273. Barta István helyesen álla-
pítja meg, hogy Görgei válaszolni készült Kossuth levelére, s az okmányt a válaszfogalmazvány 
töredékének tar t ja . KLÖM XIV 59. 

113 MOL Görgey-lt. Iktatókönyv. No. 429. 
114 Fogalmazványa: HL 1848-49. 9/164. Az irat körlevél volt Görgeihez, Perczelhez és Répásy-

hoz. Megérkezésére ld. MOL Görgey-lt. Iktatókönyv. No. 435. 
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115 Görgey István I. 148-149. A kiküldetésről megemlékezik Duka Tivadar 1850-es emlékirata 
is. MOL Klapka-iratai. 6. doboz. 22. tétel. Duka Tivadar levelei. 

116 A szabadságharc hadtörténetéről szóló munkák többségében azt az állítást olvashatjuk, 
hogy Görgei már jan. 14-én, Selmecbányán megkapta Kossuth levelét, „melyben az őt a váci nyi-
latkozvány ösvényétől óva inté". A tévedés azonban nyilvánvaló, mert 1. Görgei Selmecbányán nem 
kaphatott Kossuthtól olyan levelet, amelyben a váci nyilatkozatról szó esik, mert az OHB elnöke 
jan. 15-én szerzett tudomást a nyilatkozatról Perczel aznap írott jelentéséből. 2. A jan. 10-i Kos-
suth-levél csak jan. 18-án érkezett meg, erre bizonyíték az eredetin található feljegyzés: „Selmec, 
január 18-án 1849". HL 1848-49. 8/531. - A tévedés alapja Klapka: Nationalkrieg I. 153. Mivel a 
vonatkozó rész alapjául Duka Tivadar emlékirata szolgált, ebben pedig nincs szó az ominózus 
levélről, az egészet Klapka elmeszüleményének kell tar tanunk. (Ld. erre Kosáry Domokos: Klapka 
György és Duka Tivadar. (In:) Glatz Ferenc szerk.: A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda 
Kálmán 80. születésnapjára. Bp., 1993. 319-322. о.) A téves adatot átvette Asbóth Lajos emlékiratai 
az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból. 2. kiadás. II. k. Pest, 1862. 69., Rüstow: I. k. 
171., Horváth Mihály II. 226., Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848 és 1849. évi 
forradalom idejéről. Pest, 1868. И. k. 18. (ő 13-át ír), Gelich II. 314., Breit I. 226., Stróbl von 
Ravelsberg 23-24., A feldunai hadtest 59., Pethő Sándor-. Görgey Artúr. A hadműveleteket leírta 
Julier Ferenc. Bp., é. n. [1930.] 187., Pusztaszeri 126. - Nem ír dátumot, de összefüggést tételez 
fel a levél és a váci nyilatkozat között Pszotka 23-24. és Deák István 250-251. - A tévedést hihetővé 
tet te Görgey Artúr I. k. 318-319.: „Még közvetlenül Selmecbányára érkezésem után parancsot 
kaptam Mészáros hadügyminisztertől, hogy rögtön vonuljak a Felső-Tisza felé, és ott Klapka akkori 
ezredessel közösen — aki éppen akkor vette át a hadügyminisztertől annak gróf Schlik cs. kir. 
altábornagytól ismételten alaposan megvert hadtestét — Schlik ellen hadakozzam". Ez esetben 
vagy a tábornok emlékezőtehetségének megbicsaklásáról van szó, hiszen az utasítást Vetter írta 
alá; de az sem elképzelhetetlen, hogy emlékiratai írásakor afféle emlékeztetőként felhasználta 
Klapka munkáját is. - A dátumbeli tévedésre rámutatott Steier. Beniczky 112. és Steier II. 21., bár 
a váci nyilatkozat és a levél között ő is összefüggést tételez fel. Barta István Horváth Mihály i. 
h.-hez írott kommentárjában megállapította, hogy Kossuth jan. 10-i levelében szó sincs a váci 
nyilatkozatról. Nagy László - Rohonyi Gábor - Tóth Gyula szerk.: Szemelvények a magyar had-
történelem tanulmányozásához. A vonatkozó részt összeállította Barta István. Bp., 1955. II. к. 125. 
A levél jan. 18-i érkezéséről legutóbb Borús: Dembinski 189. és 361. írt, bár az a megállapítása, 
hogy „a tábornok annyi fáradságot sem vett magának, hogy válaszolt volna Kossuthnak", nem állja 
meg a helyét. 

117 Gelich II. 314-315. és Pszotka 23-24. (Gelich információi magától Tóthtól származtak). 
Tóth Bódog kérvényét ld. MOL HM Ált. 1849:1546. A kinevezés jan. 18-án meg is történt. Febr. 
8-án újabb beadványban kérte, hogy mivel hadnagyi fizetése kevesebb, mint a fogalmazói volt, 
továbbra is előző fizetését kaphassa, uo., 1849:2546. Életrajzát Id. Bona, 1988. 610-611. 

118 Görgey Artúr I. 319. 
119 Tehát nem 24 000, hanem 16 000 fő. Ld. erre a 26. és 52. jegyzetet és a hozzá kapcsolódó 

szöveget. 
120 KLÖM XIV 210-211. Kossuth levele szerint Görgeytől „jött egy küldött. Pár sorral csak, 

nehogy írásai valamiképp az ellenség kezébe kerüljön. A többit szóval. Ludvigh volt a szóhozó." 
Eszerint elképzelhető, hogy Görgei levelét Tóth Bódog vitte Debrecenbe. - A 30 000 főnyi ellenség 
lekötése erős túlzás; Görgei Csorich, Simunich és Götz csapatait összeadva kb. 16 000 főt, tehát 
serege létszámának megfelelő erőt foglalkoztatott, azonban így is jóval többet, mint amennyit 
Perczel és Klapka hadtestei akár az arányokat, akár a számszerű összeget nézve feltartóztatott. A 
bányavárosokban a feldunai hadtest három teljes zászlóaljjal egészült ki: az újonnan szervezett 1. 
és 2. besztercebányai (később 51. és 124. honvéd) zászlóaljakkal és a nógrádi önkéntes mozgó 
nemzetőrzászlóaljjal (62. honvédzászlóalj). Ide számítandó még a 15. honvédzászlóalj három száza-
da és Beniczky három század vadásza is. Ezek összlétszáma a febr. 18-i harcrend szerint 2894 fő 
volt. HL 1848-49. 14/72. Stróbl von Ravelsberg 2390 főt ír, s a két besztercei zászlóaljat 50. és 51. 
honvédzászlóaljként jelöli. 361-363. 

121 Eredeti tisztázata: MOL Görgey-lt. b/10. fasc. Másolata uo. OHB 1849:770. Az eredeti 
tisztázat alapján közli Görgey István I. 172., Waldapfel III. 71-72., Szemere 340-341. A másolat 
alapján Steier II. 32-33. 

122 MOL Görgey-lt. Iktatókönyv. No. 465. Az utasítást Vetter írta alá. 
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123 MOL Görgey-lt. Iktatókönyv. No. 464. a fu tár nevét Szemere Bertalan kormánybiztosi 
számadásaiból ismerjük. MOL Szemere kb. ir. Számadás. No. 40. „Kuppics fu tá rnak Selmecre 
Görgeihez 31. nyugtatványszám. január 19. 80 forint". Kuppis Gusztáv életrajzát Id. Bona, 1987 
215. 

124 Ld. erre Szemere levelét Klapkához, közli Szemere 361. 
125 KLÖM XIV 258-259. 
126 Mészáros parancsára ld. MOL Görgey-lt. Iktatókönyv. No. 491. Szemere levelét ld. uo. 

b/10/c. fasc. Közli Görgey István I. 203, Waldapfel III. 80-82., Szemere 347-348. Görgey István I. 
202. szerint a levél csak febr. 10. körül jutott el Görgeihez. Ez tévedés. Szemere levelét is Mezősy 
Menyhért százados, a Mészáros jan. 21-i rendeletét kézbesítő fu tá r vitte „a tokaji csata után 
Görgeihez Selmecre". Mezősy 200 forintot kapott útiköltségként, s jan. 25-én érkezett Beszterce-
bányára. Szemere kb. ir. Számadás. No. 42., Görgey István I. 169-170. 

127 E kitétel szerint Görgei valóban már jan. 14-én megkaphatta volna Kossuth jan. 10-i levelét 
és a hadügyminisztérium jan. 12-i utasítását. Ennek a távolság sem lett volna akadálya, hiszen 
Beniczky jan. 12-i jelentése is már 14-én Debrecenben volt. De ellene szól ennek az, hogy Görgei 
Kossuth jan. 8-i levelét is csak 15-én kapta meg, s hogy a Kossuth jan. 10-i levelét hozó Eisenhut 
Antal és a hadügyminisztérium jan. 12-i rendeletét hozó Tóth Bódog együtt érkeztek Görgeihez 
jan. 18-án. Elképzelhető természetesen, hogy Vetter már jan. 12. előtt, Mészáros kassai vereségéről 
értesülve, küldött ilyen utasítást Görgeinek, de erre utaló forrást egyelőre nem találtam. A Görgei 
által jelentésében és emlékirataiban adott tartalmi ismertetés pedig egyértelműen a jan. 12-i pa-
rancsra vonatkozik. 

128 A jelentés két másolati példányát ld. MOL Görgey-lt. b/30. fasc. Elnöki lev. No. 153. és uo. 
b/10/e/4. fasc., Mezősy Menyhértnek az irat átvételét tanúsító feljegyzésével. Magyar fordításban 
közli Görgey István I. 169-170. A levél Debrecenbe érkezését bizonyítja Kossuth febr. 23-án Lu-
zsénszky Pálhoz intézett utasítása, közli KLÖM XIV 532. 

129 Szemere - Kossuth, Tiszanagyfalu, 1849. jan. 30. MOL OHB 1849:3647., közli Szemere 
361-363. 

130 Görgey Artúr 322-323. I., Katona Tamás szerk.: Az aradi vértanúk. 1. kiadás. Bp., 1979. 
1. к. 122. (Leiningen-Westerburg Károly naplója, Görgei elbeszélése alapján), Ludvigh 148. Ld. még 
Hermann, 1988. 274-275. Hrankay egyébként 1849. jún. 5-én letette az esküt a Függetlenségi 
Nyilatkozatra. MOL HM Ált. 1849:22805. 

131 Situations-Bericht aus Ungarn. Pest, 5. Februar. Abendblatt der Wiener Zeitung vom 8. 
Februar 1849. A névtelen magyarországi helyzet- és hadijelentések általunk ismert fogalmazványai 
mind a cs. kir. főparancsnokság iratsorozatában találhatók. 

132 MOL HM Ált. 1849:3553. 
133 MOL HM Ált. 1849:3537. 
134 A parancs eredetijét ld. MOL Görgey-lt. b/10/е/З. fasc. Megérkezésére ld. uo. Iktatókönyv 

No. 492. 
135 Ludvigh 147-148. E beszélgetés bizonyosan ekkor történt, mert Ludvigh emlékiratai sze-

rint „akkor sem ő, sem én Erbach gróf elfogatását nem gyaníthattuk". Mivel Ludvigh legközelebb 
febr. 14-én tér t vissza Debrecenből, akkor ez részéről már nem lett volna lehetséges. 

136 Görgey Artúr I. 328., Görgey István I. 190-191. Arra azonban Görgei Artúr rosszul emlé-
kezett, hogy semmilyen más információja nem volt Klapka győzelmeiről, hiszen pld. Beniczky 
jelentette ezt neki. MOL Görgey-lt. Iktatókönyv. No. 386. Ez a hír febr. 2-án már ismert volt Görgei 
előtt, s Kossuth jan. 24-én Beniczkyhez írott leveléből származott. Ld. még Hermann, 1991/a. 135. 

137 Ld. erre a hadügyminisztérium táborkari osztályának jan. 28-i naplókivonatát. HL 1848-
49. 11/55/1/3. Elképzelhető, hogy ez a futár Kis Kálmán nemzetőr főhadnagy volt, akit űtközben, 
Sáros megyében Semsey Vilmos szolgabíró letartóztatott, rögtönítélet által halálra ítélt, de Kis 
megszökött a fogságból, viszont kb. 4000 forint értékű készpénze és ingóságai Semesy és Medveczky 
Antal kezében maradtak. Kis kártérítést kért az OHB-tól, s az márc. 3-án utasí tot ta Szemere 
Bertalan főkormánybiztost, hogy „mihelyt a harcviszonyok változtával Sáros megye az ellenségtől 
megtisztul, az érdeklett panaszt szigorúan megvizsgálni s a folyamodó kárának megtérítéséről 
intézkedni szíveskedjék". MOL OHB 1849:2771. Kis Kálmán 1849. március 10-én Szentmihályon 
egy Görgei nevében, Klempai Vilmos névre kiállított, általa hamisított nyílt rendelettel megjelent 
a Dessewffy grófi család tiszttartójánál, és 2000 forint hadisarcot követelt tőle. Amikor a tiszttartó 
ennek kiszolgáltatására nem volt hajlandó, azzal fenyegette meg, hogy a 4. (Sándor) huszárezred 
300 emberével tér vissza, s 10 000 forintnyi kárt okoz velük. A helység elöljárói gyanúsnak tartót-



AZ 1849. ÉVI TÉLI HADJÁRAT KATONAPOLITIKAI KÉRDÉSEI 1 1 5 3 

ták viselkedését, ezért Szeremlei Györgynek, a szabolcsi szabadcsapat főhadnagyának közreműkö-
désével elfogták és Polgárra akarták kísértetni. Kiss Kálmán ezután szökni próbált, de elfogták, s 
á tadták a katonai hatóságnak. Vallomásában elmondta, hogy Sáros megyében szenvedett kárát 
akar ta pótolni a „schwarzgelb" Dessewffy birtokán. „Folyó évi febr. 22-én Miskolcon voltam Görgei 
tábornok úrnál és kértem tőle Sáros megyei káromra nézve kártalanítást. 0 engem a Honvédelmi 
Bizottmányhoz utasított, melynek panaszomat előadjam, és melytől ügyem eldöntését várjam. Erre 
azt feleltem, ha ezt tudom, hogy ily úton kaphatom csak meg káromat, még akkor, midőn Sárosba 
egy szakasz huszárral a tábornok úrtól fentebb említett két Semsey és Medveczki elfogatására 
kiküldettem, magamat a Semseyk jószágából önhatalmilag kártalanítottam volna. Erre a tábornok 
úr azt felelte, hogy jó volt nem tenni, mert olyan tettesre főbelövés a büntetés". A Gózon Lajos 
őrnagy vezette hadbíróság Kis Kálmánt kötél általi halálra ítélte, ezt Poeltenberg ezredes kegyelem 
út ján főbelövésre változtatta. Görgei megerősítette az ítéletet, s azt március 13-án reggel 5 órakor 
végrehajtották. HL 1848-49. 20/501, a-e. V ö. Görgey István II. 39-41. 

138 Görgey Artúr I. 329-334. Görgei azt állítja, hogy ekkor még nem voltak biztos hírei Klapka 
tarcali és bodrogkeresztúri győzelmeiről, (uo. 171-172.) Lehet, hogy biztos hírei nem voltak, de 
Szemere jan. 22-i leveléből, a hadügyminisztérium jan. 24-i első parancsából értesülhetett róluk. A 
két győzelemről a Debrecenből jan. 25-én visszautazó Ludvighnak is tudnia kellett, hiszen a 23-i 
győzelem híre is megérkezett 24-én. Ld. erre KLÖM XIV 209-211. Mivel azonban a hadügyminisz-
térium első jan. 24-i parancsában továbbra is Klapka védelmi állásáról esett szó, nem volt jogosu-
latlan az a feltételezés sem, hogy Schlik csakugyan megverte Klapkát, s most egész erejével Görgeit 
fenyegeti. Az egyelőre megállapíthatatlan, hogy Ludvigh eljövetelekor tudott-e már arról, hogy a 
cs. kir. csapatok tiszafüredi átkeléséről szóló hír téves volt. 

139 A hadműveletekre ld. Görgey Artúr I. 335-340. és Klapka: Nationalkrieg I. 228-232. A 
magyar hadműveleteket ennek alapján ismerteti Rüstow, Gelich és Breit is. Az osztrák iratanyagot 
is feldolgozta Borús: Dembinski 134-138. Klapka futárának nevét nem ismerjük. Szemere kor-
mánybiztosi számadásai szerint e napokban két futár t indítottak Görgeihez. Az egyik Komáromy 
József alispán tisztje volt, ő febr. 5-én indult. Valószínűbb azonban, hogy a Kassáról febr. 6-án 
érkezett, s még aznap Görgeihez induló Zsarnay Pál kézbesíthette az üzenetet, mert Klapka febr. 
5-i levele — amelyben a támadás egy nappal való elhalasztását kérte Görgeitől — csak Kassa 
bevétele u tán érkezett meg Görgeihez. MOL Szemere kb. ir. Számadás. No. 65., 68. és Klapka febr. 
20-án kelt jelentése. MOL OHB 1849:4102., közli Steier II. 73-76. 

140 Klapka, 1986. 94., Klapka tábornok a Kossuth-Görgei ügyről. Correspondance de Pesth. 
1881. márc. 5., Görgey Ar túr I. 341. 

141 A Perczel-hadtest feladatáról tájékoztat Mészáros Lázár hadügyminiszter jan. 17-i értesí-
tése Klapkához. MOL Vegyes. 13. doboz. d. sz. Perczel hadtestének jan-i működésére ld. Vázlat a 
Perczel-hadtestről a felállítástól a feloszlatásig. 1848 szeptember - 1849 január 27. Lenkeíi Ferenc 
fordításában közli Hermann: Perczel 122-127., Borús József: A Perczel-hadtest január i ellentáma-
dása. HK 1961/2., Borús: Dembinski 90-108. és 111-113., Hermann, 1986., Kedves Gyula: A 48. 
honvédzászlóalj története az 1848-49-es szabadságharcban, alakításától Budavár bevételéig. HK 
1990/2. 109-113., Hermann Róbert: A 47. honvédzászlóalj története. (In:) Molnár András szerk.: A 
szabadságharc zalai honvédéi 1848-1849. Zalaegerszeg, 1992. 142-146., Hermann Róbert: Az 56. 
honvédzászlóalj története, uo. 211-214. 

142 KLÖM XIII. 939-940. és XIV 15-16. 
143 MOL Görgey-lt. Iktatókönyv. No. 404. A levelet Görgei jan. 9-én kapta meg. Perczel ezen 

a napon a Kecskemét városához intézett levelében arról írt hogy a magyar ügy nem áll rosszul. 
„Én 16 ezer emberrel, Görgei mintegy 20 000, Mészáros 15 000-re még mindég készen áll a hon 
védelmére. Komárom, Pétervárad, Eszék a mienk. Erdély nagyrészt visszafoglalva". Közli Iványo-
si-Szabó Tibor szerk.: A mai Bács-Kiskun megye az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején. 
Kecskemét, 1988. 376. 

144 Téves keltezéssel közli Supka Géza: 1848-1849. S. a. r. Fábri Anna. Bp., 1985. 463-464. A 
levél eredetije Supka szerint megsemmisült a bécsi Justizpalast 1928-as leégésekor. Ez azonban 
tévedés, a levél ma is megvan. ÖNB HSS Ser. n. 358. II. 117. f. 

145 KLÖM XIV 59. és 71. 
146 A levél eredetije elveszett, tartalmára Csány jan. 11-i válaszleveléből és Kossuth — Hun-

falvy Pál által lejegyzett — ismertetéséből tudunk. MOL Csány-ir. 13. doboz. Nem iktatott fogal-
mazványok, és Hunfalvy 152. A levél keltette politikai hullámokra ld. Hermann, 1986. 

147 MOL OHB 1849:261. 
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148 MOL OHB 1849:246. 
149 Mind Perczel, mind Répásy levelét ld. MOL OHB 1849:474. 
150 MOL OHB 1849:473. (Perczel, jan. 14.), 475. (Répásy, jan. 14.) 
151 Kollár jelentését közli Oláh György: Békésvármegye 1848-1849. Gyula, 1892. П. k. 175. 
152 Ld. erre Répásy Mihály jan. 16-án Klapka Györgyhöz intézett levelét. MOL Klapka-ir. 1. 

csomó, 3. tét. d. sz. A parancs kiadásáról Mészáros Lázár hadügyminiszter jan. 17-én értesítette 
Klapkát is. MOL Vegyes. 13. doboz. d. sz. 

1 5 3 A Kossuth által írott levél eredetije ismeretlen. Tartalmára Perczel két feljegyzéséből kö-
vetkeztethetünk. OSZK Kézirattára. Oct. Hung. 616. Perczel Mór nyomtatványgyűjteménye. 7. k. 
Gelich II. 290. o-hoz írott kommentár, és KLÖM XIV 841., Perczel kommentárja Kossuth ápr. 7-i 
leveléhez. Ennek ellenére ilyen levél létezését nem zárhatjuk ki, különösen annak ismeretében, 
ahogyan Kossuth jan. 21-én Szemerének dicsérte őt: „Perczel a legbecsületesebb hazafiak egyike. 
(...) Isten adná, hogy minden tábornokunk ilyen volna". KLÖM XIV 180. 

154 Répásy válaszát ld. MOL Klapka-ir. 1. cs. 3. tét. 1849. jan. 16. d. sz. Perczel válaszának 
csak a német fordítása ismert, uo. 2. cs. 5. tét. d. sz. 

1 5 5 MOL OHB 1849:725. 
156 Perczel levelét ld. MOL OHB 1849:838. Szemere jan. 18-án értesítette Kossuthot Dembinski 

megérkezéséről. Szemere 341-342. Kossuth ezt a levelet másnap megkaphatta, s ekkor írhatott 
Perczelnek Dembiriskiről. Kiadott iratainak gyűjteményében először jan. 21-én említi Dembinski 
nevét. KLÖM XIV 180. 

157 KLÖM XIV 180. 
1 5 8 MOL OHB 1849:1711., MOL R 31. Naplók, feljegyzések. 1. csomó. No. 1007. Meszéna 

Ferenc táborkari alezredesnek adatai., Hermann, 1995. 125. Ld. még Borús: Dembinski 102. 
159 MOL OHB 1849:1195. 
160 Ld. erre Borús: Dembinski 105-108. és 112-113., Hermann, 1995. 124-127. Kossuth fel-

háborodását mutatja Klapka György ezredeshez írott jan. 29-i levele, közli Hermann: Kossuth-ir. 
1849. 144-145. A levél érdekessége hogy mindvégig általános alannyal beszél a hadieseményekről, 
sem Perczel, sem Dembinski neve nem fordul elő benne - nyilván az utóbbi felelősségének elhall-
gatása érdekében. 

161 Borús: Dembinski 101. és 133. Csorich ezt a parancsot jan. 24-én kapta meg. 
162 Vukovics Sebő visszaemlékezései 1849-re. S. a. r. Katona Tamás. Bp., 1982. 58-59. 
1 6 3 MOL OHB 1849:83., közli Szemere 305-308. A hadtest harcainak legjobb feldolgozása: 

Borús: Dembinski 59-89. Újabban ld. Hajagos József: Tokajtól Tiszafüredig. (In:) Kiss Vendel 
szerk.: Komárom és Klapka György 1848/49-ben. Komárom, 1994. 

164 MOL Csány-ir. 14. doboz. Vegyes iratok, d. sz. Az irat az OHB távozása u tán érkezett a 
fővárosba, ezért került Csány iratai közé. Közli Szemere 309-310. 

165 MOL OHB 1849:94., közli Szemere 310-311. 
166 MOL Görgey-lt. b/6. fasc. név szerint. Közli Hermann: Hadijelentések 33. Az irat eredetileg 

Kossuth t i tkárának, Vörös Antalnak az iratgyűjteményében volt, s innen osztották át az 1945 utáni 
levéltári átrendezések során — tévesen — a Görgey-család levéltárába. 

167 MOL Csány-ir. 14. doboz. Vegyes iratok, d. sz. Közli Szemere 315. Nagy jan. 6-án indult 
el Miskolcról. Ld. erre Csermelyi Lajos őrnagy, táborkari főnök nyílt rendeletét. MOL HM Alt 
1849:356. Utvonala a következő volt: Miskolc - Mezőkövesd - Kápolna - Gyöngyös - Hatvan -
Gödöllő - Hatvan - Gyöngyös - Jászapáti - Szentgyörgy - Szolnok - Törökszentmiklós - Kisújszál-
lás - Karcag - Nádudvar - Szoboszló - Debrecen. Nagy üti elszámolása uo. 

168 HL 1848-49. 8/506. Az irat a külzetén lévő feljegyzés szerint jan. 13-án érkezett a felső-
tiszai hadtest főhadiszállására. - A felső-tiszai hadtest iratanyagának négy nagyobb egysége maradt 
fenn Az első a HL 1848-49-es gyűjteményében, itt 1848 decemberétől 1849 augusztusáig találhatók 
meg a felső-tiszai, majd I. hadtest iratai.. A MOL Vegyes 13. dobozában főleg 1849. január-februári 
iratokra lelhetünk. A harmadik egység uo. HM Alt. 163. dobozában lelhető fel. Ez valószínűleg az 
az iratanyag, amelyet Mészáros magával vitt Debrecenbe, mert 1849. jan. 13. előtti iratokat tar-
talmaz, míg az előbbi érdemi része éppen e naptól kezdődik. A negyedik egységet Klapka személyi 
hagyatéka képezi, MOL Klapka-ir. 1. cs. 3. tét. 1849. jan. és febr. fasc., ill. d. n. iratok. 

169 Fogalmazványa: MOL HM Ált. 1849:109. Eredeti tisztázata uo. OHB 1849:628. 
170 Mészáros Lázár emlékiratai. Az eredeti kéziratokból közrebocsátja Szokoly Viktor. Pest, 

1867. I. k. 360. Talán ezzel is magyarázható, hogy amikor jan. 12-én vagy 13-án Szerencs táján 
Mészáros találkozott Görgei futárszolgálatban lévő öccsével, Istvánnal, s az ifjú főhadnagy megkér-
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dezte az altábornagyot, üzen-e valamit a bátyjának, Mészáros állítólag csak annyit válaszolt: „Kö-
szöntetem". Görgey István I. 148. 

171 Közli Szemere 312-313. 
172 Közli Szemere 316-317. 
173 Közli Szemere 316. 
174 Mészáros Lázár I. 352-353. 
175 MOL OHB 1849:208. Közli Hermann: Hadijelentések 34. Hasonló szándékáról írt jan. 

11-én is. Fogalmazványa HL 1848-49. 8/616. Közlése uo. 
176 Mészáros - OHB, 1849. jan. 12. MOL KPA 590. Közli Hermann: Hadijelentések 34. 
177 MOL OHB 1849:395., közli Szemere 319-322. 
178 MOL Vegyes. 13. doboz. Ld. még Szemere 321. és 337. 
179 MOL HM Ált. 163. doboz. d. sz. 
180 Mészáros Lázár I. 355-356. 
181 MOL Klapka-ir. 1. cs. 3. tét. 1849. jan. 12. 
182 HL 1848-49. 9/164. A levelet mindhárom címzett megkapta. Megérkezésére ld. MOL Gör-

gey-lt. Iktatókönyv. No. 435. 
183 MOL OHB 1849:465., fogalmazványa HL 1848-49. 9/198. közli Hermann: Hadijelentések 

35. A hadügyminisztériumnak szóló jelentés fogalmazványa: KA AFA Karton 1967. Akten des 
Insurgenten Armee. 1848-1-41. A Sárospatak megszállásáról szóló híradást jan. 12-én Kossuth 
közölte Klapkával. Böhm Jakab: Kiadatlan Kossuth-iratok 1848/1849-ből. HK, 1962. 344-345. 

184 MOL OHB 1849:609., közli Szemere 334-336. 
185 Eredeti tisztázata: MOL Görgey-lt. b/10. fasc. Másolata uo. OHB 1849:770. Az eredeti 

tisztázat alapján közli Görgey István I. 172., Waldapfel III. 71-72., Szemere 340-341. A másolat 
alapján Steier II. 32-33. Szemerének a következő jegyzetben hivatkozott jelentéséből kiderül, hogy 
Luzsénszky és Ragályi 17-én haladt át Miskolcon, de az nem egyértelmű, hogy velük küldte-e el a 
Görgeinek szóló levelet. Mivel a levél 20-án már Besztercebányán volt, a két kormánybiztos pedig 
csak 22-én érkezett meg, valószínűbbnek tűnik, hogy Szemere külön futárral küldte a levelet. 

186 Közli Szemere 341-342. 
187 uo. 342. o. 
188 MOL Görgey-lt. Iktatókönyv. No. 464. Görgei a levelet jan. 21-én kapta meg. 
189 MOL Vegyes. 13. doboz d. sz. 
190 MOL OHB 1849:770., közli Steier II. 34-38., Szemere 342-345. 
191 KLÖM XIV 163-165. 
192 MOL OHB 1849:999. Fogalmazványa: MOL Klapka-ir. 1, csomó. 3. tét. 1849. jan. 21. A 

tisztázat alapján közli Borús-. Dembinski 79-80. 
193 MOL OHB 1849:999., közli Hermann: Hadijelentések 35-36. 
194 MOL Görgey-lt. b/10/c. fasc. Közli Görgey István I. 203, Waldapfel III. 80-82., Szemere 

347-348. Ld. még a 126. jegyzetet. 
195 MOL OHB 1849:920. Közli Szemere 346. 
196 KLÖM XIV 180-181. 
197 Közli Szemere 351. 
198 MOL Görgey-lt. b/10/c. fasc. Közli Görgey István I. 204., Waldapfel III. 87., Szemere 357. 
199 MOL OHB 1849:1053., közli Szemere 355-357. 
200 KLÖM XIV 210-211. 
201 MOL Vegyes. 13. doboz. d. sz. 
202 Közli Szemere 360. 
2 0 3 Stein Miksá ján . 26-i rendeletét ld. MOL Klapka-ir. 1. cs. 3. tét. d. sz., magyar fordításban 

közli Klapka, 1986. 90. 
204 Klapka-. Emlékeimből c. munkájának 1886-os kiadása alapján közli KLÖM XIV 252-254. 

Az eredeti tisztázat alapján közli Klapka, 1986. 90-92. 
2 0 5 Ld. erre a hadügyminisztérium táborkari osztályának jan. 28-i naplókivonatát. HL 1848-

49. 11/55/1/3. 
2 0 6 A levél elveszett, tar talma Kossuth válaszából rekonstruálható. KLÖM XV 883-886. 
207 MOL Vegyes. 13. doboz., közli Szemere 361. 
208 MOL Klapka-ir. 1. cs. 2. tétel. Klapka iratainak listája. 
209 KLÖM XIV 238-239. 
210 MOL Görgey-lt. b/19. fasc. Magyar fordításban közli Görgey István I. 204. 
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2 1 1 MOL Klapka-ir. 1. cs. 3. tét. d. sz. Közli Hermann: Kossuth-ir. 1849. 144-145. 
2 1 2 KLÖM XIV 883-886. 
2 1 3 MOL OHB 1849:3647., közli Szemere 361-363. 
2 1 4 Ld. a 85. jegyzetet. 
2 1 5 MOL Vegyes, 13. doboz. d. sz., közli Szemere 365. 
216 Kouács István: A légió. Bp., 1989. 189. V ö. uő.: A nagy visszavonulások hőse. Henryk 

Dembinski születésének elmaradt bicentenáriuma ürügyén. Kortárs, 1995/12. 
2 1 7 Dembinski - Kossuth, Polgár, 1849. febr. 2. MOL OHB 1849:4136. A meghívólevél máso-

latát ld. MOL Klapka-ir. 2. cs. 5. tét. Documents. Dembinski 1849. március 12-16-án írt igazoló 
jelentése olyan zavarosan, s a tényeket olyannyira elferdítve adja elő e napok történetét , hogy 
forrásként nem használhattam. MOL R 32. Henryk Dembinski iratai. 2. kötet No. 30. 

2 1 8 Dembinski - Klapka, Rakamaz, 1849. febr. 4. MOL Klapka-ir. 1. cs. 3. tét. 
2 1 9 MOL Görgey-lt. Iktatókönyv. No. 558. A levelet csak febr. 22-én iktatták, így megérkezé-

sének dá tuma nem állapítható meg. 
2 2 0 Erről írt Szemere Dembiriskinek. Ld. Dembinski - Kossuth, Polgár, 1849. febr. 2. MOL 

OHB 1849:4136. Hasonló értelemben tudósította febr. 5-én Boronkay Albertet is, közli Szemere 
371. 

2 2 1 Dembinski - Klapka, Lök, 1849. febr. 5. 3 óra. MOL Klapka-ir. 1. cs. 3. tét. d. sz. és uo. 2. 
cs. 5. tét. Documents. 

2 2 2 Dembinski - Klapka, Lök, 1849. febr. 5. reggel 7 óra. MOL Klapka-ir. 1. cs. 3. tét. d. sz. 
2 2 3 Dembinski - Hadügyminisztérium, Lök, 1849. febr. 5. MOL OHB 1849:4346. 
2 2 4 Ld. erre Szemere febr. 12-i jelentését, MOL OHB 1849:1971., közli Szemere 383-386.; 

Klapka: Nationalkrieg I. 225-228., Dembinski igazoló jelentése. Szemere és Klapka febr. 6-ra teszi 
a találkozást; Szemere febr. 6-i dátummal küldött jelentést a miskolci bevonulásról is. (MOL OHB 
1849:1650., közli Szemere 374-375.). Szemere azonban egy napot téved, mert a bevonulásra csak 
febr. 7-én került sor. Szűcs Miklós naplója 1839-1849. S. a. r. Kilián István. Miskolc, 1981. 262. 

2 2 5 MOL Szemere kb. ir. Számadás, uo. OHB 1849:1650., közli Szemere 374-375. 
226 Dembinski - Klapka, Miskolc, 1849. febr. 8. No. 151. MOL Klapka-ir. 1. cs. 3. tét. d. sz. és 

uo. 2. cs. 5. tét. d. sz. 
227 Dembinski - Klapka, Miskolc, 1849. febr. 8. este 8. MOL Klapka-ir. 1. cs. 3. tét. d. sz. és 

uo. 2. cs. 5. tét. d. sz. 
2 2 8 Klapka: Nationalkrieg I. 229. 
2 2 9 MOL Klapka-ir. 1. cs. 3. tét. d. sz. 
230 Ld. erre Klapka febr. 16-án kelt, Kossuthnak szóló igazoló jelentését, MOL OHB 

1849:4102., közli Steier II. 73-76. 
2 3 1 Klapka - Dembinski, Gönc, 1849. febr. 9. reggel 9. Másolat. MOL OHB 1849:3334. 
2 3 2 MOL Klapka-ir. 1. cs. 3. tét. d. sz. 
2 3 3 Ld. erre Szent-Iványi Károlyhoz intézett febr. 9-i rendeletét és aznapi kiáltványát. Mind-

kettőt közli Szemere 380-381., csak az utóbbit KLÖM XIV 413-414. 
2 3 4 MOL OHB 1849:1971., közli Szemere 383-386. 
2 3 5 Dembinski - Klapka, Miskolc, 1849. febr. 9. reggel 3/4 10. és uő. - uő., uo. febr. 10. MOL 

Klapka-ir. 1. cs. 3. tét. d. sz. 
2 3 6 Ld. erre Borús: Dembinski 136-143. - A feldunai és a felső-tiszai hadtest együttműködé-

sével kapcsolatban érdemes idéznünk két, egymásnak homlokegyenest ellentmondó visszaemléke-
zést. „We were well informed tha t Görgey was marching to Kaschau, and that Schlick [sic!] and 
Schulzig were hurrying as fast as possible in the same direction, in order to escape either to Szepsi 
or Jászó." Johann Prágay: The Hungarian Revolution. Outlines of the Prominent Circomstances 
attending the Hungarian Struggle for Freedom. New York, 1850. 27. „Midőn Görgey a bányaváro-
sokon keresztül seregével Kassa felé menetelt, megbízható jó hazafi kémeink által időnként tudtára 
adtuk neki az I-ő hadtest állását, erejét; és soha sem értesített minket hollétéről, nem válaszolt 
felhívásunkra; mintha nem is lett volna szándéka magát velünk összeköttetésbe tenni. . .". Antos 
János bizonyítványa, Abony, 1898. ápr. 23. (In:) Máriássy János: Visszaemlékezéseim az 1848/49. 
évi szabadságharc alatt végzett szolgálataimra. OSZK Kt. Fol. Hung. 3274. 106/v. folio. 

2,i ' A Görgei melletti sajtóagitációra ld. Kosáry Domokos: A forradalom és szabadságharc 
sajtója, 1848-1849. (In:) Kosáry Domokos - Németh G. Béla szerk.: A magyar sajtó története, 
1849-1867, II/ l . k. Bp., 1985. 247-250. 



Deák Ágnes 

LORD ACTON ÉS AUSZTRIA AZ 1850-60-AS ÉVEK 
FORDULÓJÁN 

Az angol történeti irodalom bővelkedik a Lord John Emerich Edward Ac-
tonról, a 19. század utolsó évtizedeinek nagy hatású angol történészéről és liberális 
gondolkodójáról készült munkákban.1 Nagyon keveset olvashatunk azonban Lord 
Acton Ausztriához fűződő kapcsolatairól, Ausztria történeti szerepéről, a biroda-
lom kívánatos politikai berendezkedéséről kialakított nézeteiről, pedig ez a kér-
déskör pályája első szakaszán, az 1850-1860-as évek fordulóján döntő jelentőségű 
tényezőt jelentett szellemi orientációjában. ,,Az 1860-as évek Ausztriája — írja 
Gertrude Himmelfarb — Acton számára nézeteinek próbaköve volt, hiszen a tra-
díció, az arisztokrácia és a monarchia konzervatív elemeit mondhatta magáénak. 
Ez volt az az ország, amely a lassan előre törő modern demokráciákkal szemben 
az utolsó bástyát jelentette, a régi rendet képviselte, mégpedig jórészt eredeti 
tisztaságában, a középkorig visszanyúló osztálytagolódással, privilégiumokkal és 
szokásokkal."2 Acton nézetei Ausztriáról jól rávilágítanak az 1850-es években a 
birodalom vezető pozícióit kezében tartó ausztriai katolikus-konzervatív politikai 
elit szemléleti jellemzőire, önképére és programjára. Mindemellett Actonnak a 
Nacionalizmus (Nationality, 1862) című tanulmányában a nemzetállamok törté-
neti szerepéről, a nemzeti mozgalmak értékeléséről kifejtett koncepciójának ke-
letkezéstörténete is kirajzolódik e kérdés vizsgálata során. Acton a nemzetállam 
intézményében a demokratikus elvek megtestesülését bírálta, s a despotizmus 
természetes melegágyának minősítette azt, mondván, az állampolgárok lojalitását 
a nemzet hordozta kulturális egység és az állam politikai intézményrendszerének 
egyesítésével egy centrumba összpontosítja, s ezzel lehetőséget teremt a többség 
egyén feletti despotikus hatalomgyakorlására. Ezzel szemben a soknemzetiségű 
birodalmakat ítélte a fejlődés motorjainak, melyek biztosítva a heterogenitást és 
az önkormányzat elvét, az egyén számára a legkedvezőbb keretet jelenthetik. Az 
1850-es évek végén azonban még aligha beszélhetünk koherens, kifejtett nemze-
tiségelméletről Acton esetében. Nézetei mindenekelőtt az Ausztria sorsával, jövő-
jével foglalkozó hírlapi cikkek munkálataiban kristályosodott ki, 1862-ig párhu-
zamosan dolgozik e két témán. A konkrét politikai szándékok és program, vala-
mint az elméleti állásfoglalás csak nehezen választható szét írásaiban, elméleti 
megállapításai minduntalan felbukkannak az általa olvasott ausztriai politikai 
röpiratirodalom termékeinek margójára sietve odavetett ceruzás bejegyzéseiben, 
Ausztriáról tervezett, elemző írásának elkészült mozaikjain. Az osztrák kapcso-
mtok feltárásán, Acton aktuálpolitikát érintő nézeteinek rekonstruálásán keresz-
tül jól nyomon követhető, milyen szerepet játszottak az angol Whig tradíciók mel-
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lett a konzervatív német-osztrák katolikus politikai filozófia és a politikai moti-
vációk Acton nacionalizmuskritikájának formálódásában. 

A meghatározó szellemi és politikai motivációk 

Lord Actont korának kiemelkedő liberális gondolkodójaként, a 19. századi 
angol liberális katolicizmus vezető egyéniségeként tart juk számon. Életművében 
azonban élesen elkülönülő korszakot alkot a körülbelül az 1860-as évek közepéig 
tartó első időszak, melyet az Actonnal foglalkozó szakirodalom a konzervatív, ka-
tolikus, Whig jelzőkkel jellemez, s melyben — amint azt Hugh Tulloch megálla-
pítja — bizonyos feszültség figyelhető meg Acton Whig-párti nézetei és heves 
katolikus hite között.3 Maga Acton egyáltalán nem tekintette e két elemet ellen-
tétben állónak. Barátjának, Richard Simpsonnak a következőképp vázolja elveit 
1858-ban: „Úgy gondolom, egyfelől a katolicizmusból, másfelől pedig a mi alkot-
mányunkból leszűrhető egy olyan politikai filozófia, mely éppoly távol áll a kato-
likusok egy csoportjának abszolutizmusától, mint a doktrinér konstitucionaliz-
mustól... Úgy gondolom, a keresztény állam igazi fogalma és az alkotmány igazi, 
a felszín alatt meghúzódó fogalma egybeesik és kiegészítik egymást."4 Az 1850-es 
évek végén született feljegyzései — melyek a Cambridge University Libraryben 
találhatók — is tanúskodnak arról, milyen nagy mértékben kötötte le Acton szel-
lemi energiáit az a kérdés, hogyan határozható meg a katolikus hit s az azzal 
általa ekkor még teljesen azonosított katolikus egyház és a politikum, az állam 
kívánatos viszonya, egymásra hatása. Külön oldalt szentel Karl Ernst Jarcke sze-
mélyének (1832-től 1848-ig a bécsi udvari és állami kancellária tanácsosa), aki — 
mint írja — „az utolsó katolikus politikai író, akinek saját, határozott politikai 
rendszere volt." Milyen sajnálatos az — folytatja —, hogy a katolikusok a jelenben 
a közélet eseményeit többnyire csak az adott pillanat benyomásai és előnyei a-
lapján ítélik meg, vagy a protestantizmustól vesznek át nézeteket. A vallás meg-
mentheti az államokat, de nem közvetlenül, ahogy az egyének esetében történik, 
hanem közvetett módon, a politikai magatartásra és elvekre kifejtett hatásán ke-
resztül. Az önálló politikai és filozófiai rendszer kidolgozását azonban eddig a 
katolikusok jórészt átengedték a protestánsoknak, s maguk is csak onnan vettek 
át elemeket.5 Egy másik bejegyzésében olvasónaplószerű sorokat találunk Kari 
Ernst Freiherr von Moy de Sons (Münchenben, majd 1848-tól Innsbruckban a 
természet- és államjog egyetemi tanára, Alexander Bach híve): Archiv für Catho-
lisches Kirchenrecht és Joseph Othmar Rauscher (bécsi hercegérsek bíboros): Hir-
tenbriefe, Predigten, Anreden (1858) című munkájából. Az előbbiből Acton azokat 
a sorokat emelte ki, melyek azt hangsúlyozzák, hogy az egyház jogelveinek át kell 
hatnia a társadalom életét, s ha az állam és az egyház közül valamelyiknek en-
gednie kell a másik javára, az csak az állam lehet, mivel az egyház tévedhetetlen 
alapokon, Isten akaratán nyugszik. Kijegyzetelte Acton Moy meghatározását is 
az egyházi szabadság fogalmáról: a szabadság nem azt az önkényt jelenti, hogy 
az ember azt tehesse, amit akar, hanem azt a lehetőséget, hogy akadályoztatás 
nélkül tehesse azt, amit tennie kötelesség. Az a szabadság, mely nem ismeri saját 
korlátait, nem hozhat áldást az egyházra, de az államra sem. Rauscher pedig arról 
elmélkedik, hogy az egyház különálló szervezetével az állami mindenhatóság el-



LORD ACTON ÉS AUSZTRIA AZ 1850-60-AS ÉVEK FORDULÓJÁN 1 1 5 9 

vének kérlelhetetlen ellenfele, mely elv valójában a forradalom előfutára. Az oszt-
rák kormányzat lényege — folytatja — ennek a mindenhatóságnak a tagadása.6 

Acton maga is kifejti, hogy a katolikus vallás a szabadság igazi védőoszlopa, mivel 
a katolikus államban — a protestánstól eltérően — az egyház és az állam soha 
nem lehet teljesen egyesített, hiszen más a fejük, ezért itt az állami mindenhatóság 
elve nem érvényesülhet, ez lehet a szabadság legszilárdabb biztosítéka.7 

Ebben az időszakban egyáltalán nem figyelte rokonszenvvel a francia libe-
rális katolikus mozgalmat, müncheni tanárának, a katolikus teológus Ignaz Döl-
lingernek (Münchenben az egyháztörténet és egyházjog tanára, 1848-49-ben a 
frankfurt i német nemzeti gyűlés tagja) írott 1856. áprilisi levelében például Mon-
talembert-ről kijelentette, hogy annak katolicizmusa és pártos liberalizmusa 
(„partheilichen Liberalismus") között szakadék van.8 Acton a későbbiekben, 
„klasszikus" liberális korszakában sem vallotta magát a liberális katolicizmus 
áramlatához tartozónak. 1879-ben a szintén Döllinger tanítványi köréhez tartozó 
Lady Blennerhassettnek így jellemzi saját törekvéseit: „Ez egy olyan ember tör-
ténete, aki az életet azzal a hittel kezdte, hogy ő őszinte katolikus és őszinte 
liberális; aki épp ezért mindenről lemondott a katolicizmusban, ami nem volt 
összeegyeztethető a Szabadsággal, és mindenről lemondott a Politikában, ami nem 
illett a katolicizmushoz." A levél végén még hozzáteszi: „Ennek semmi köze a 
liberális katolicizmushoz...Ez semmi más, mint a vallásos történet hozzáigazítása 
a Whig etikához."9 Ennek a katolikus nézőpontú politikai filozófia kidolgozásának 
az igénye hatja át Acton pályakezdésének első éveit, A katolicizmus jelentette 
számára a legfontosabb érzelmi és gondolati ihlető forrást, a helyes etikai, politikai 
elvek letéteményesét is. Egyetérthetünk Hugh Tulloch azon megállapításával, mi-
szerint „Acton vallásos hitelvei és politikai nézetei elválaszthatatlanul egybefo-
nódtak, az épp folyó események megértését és interpretációját nála alapvetően a 
katolikus nézőpont formálta".1 0 

Katolicizmusa jól érzékelhető, határozott protestáns-ellenességgel kapcsoló-
dott össze. Döllingernek például beszámol 1856-ban arról, hogy Stuttgartban ta-
lálkozott Wolfgang Menzellel, aki kifejtette, hogy a protestantizmus csak átmeneti 
jelenség, fennállása csak addig indokolt, amíg a katolikus egyház teljesen meg 
nem szabadul gyengeségeitől. Azután pedig, mint például az arianizmus, elveszti 
aktualitását. Acton fenntartásokkal fogadja ezt az értékelést, mindazonáltal a pro-
testáns államokkal szembeni ellenszenve — kivéve persze - Angliát — meghatá-
rozó erővel éi-vényesül nála a politikai folyamatok értékelésénél is.11 

Nem szimpatizált az európai liberális mozgalmakkal, az ezek által képviselt 
irányvonalat nevezte doktrinér konstitucionalizmusnak. Az európai 1848-as for-
radalmi hullám nyomán beköszöntő válsághangulat mind a liberális, mind a kon-
zervatív táboron belül felerősítette az állami hatalomkoncentráció és centralizáció 
— a liberálisok fő áramlata által is vallott — modelljének kritikáját. Acton e 
liberalizmuskritikák konzervatív változatát tet te magáévá, mely szerint a liberális 
pártok igazi célja nem a szabadság, hanem a hatalomkoncentráció, s ezzel előse-
gítik az állami despotizmus, az állami mindenhatóság és a merev centralizmus 
kifejlődését a nemzetállami keretek között, ami viszont megsemmisíti az egyén 
szabadságát. Ezzel szembeállítja az angliai Whig pártot, melynek nevelőapja, a 
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kiemelkedő Whig politikus, Lord George Leveson Granville segítségével 1858-tól 
1864-ig maga is parlamenti képviselője volt. Liberális-demokrata elvekkel szem-
beni ellenszenvét elmélyíti 1853-as észak-amerikai útja. A Richard Simpsonhoz 
intézett egyik levelében az amerikai alkotmányos berendezkedésről írottak a ko-
rabeli liberális pártok átfogó kritikáját fogalmazzák meg: „Az ő szabadságfogal-
muk nem a biztonsággal vagy az önkormányzattal azonos, hanem a mások igaz-
gatásában való részvétellel, a hatalomban áll az, nem a függetlenségben, agresszió 
az, nem biztonság - vagyis minden tekintetben az ellentéte annak, aminek lennie 
kellene. Államuk korlátlan hatalommal rendelkezik, szuverén hatalmuk despoti-
kus jellegű és mindenható. Semmi sem mentesülhet, lehet kivétel a legfelsőbb 
ellenőrzés alól, nincs oly zug, ahová az állam ne tenné be a lábát. Mindez világos 
ellentéte a mi függetlenségről, a beavatkozás ellenességről, a közösségi felügye-
lettől mentes bizonyos szférákról és kapcsolatokról kialakított elveinknek. Ok nem 
félnek az ellenőrzéstől, hanem sokkal inkább részt akarnak abban venni";1 2 ennek 
alapján az Oroszország és az Egyesült Államok közötti analógiákról szól.13 Acton 
határozottan bírálta az amerikai államszervezetbe beépült demokrata elveket, az 
általa nagyra becsült amerikai ideológus John C. Calhoun lett, aki a szövetségi 
szervek északi önkényére hivatkozva védelmezte az önkormányzás elvének égisze 
alatt a déli államok elszakadási törekvéseit. Acton is a déliekkel szimpatizált a 
polgárháborúban, s elfogadhatónak tekintette a rabszolgaság intézményét is.14 

A liberális mozgalmak kritikája is közvetlenül a katolicizmus gondolatköré-
ből nőtt ki nála, hiszen annak szabadságfelfogását és egyéntiszteletét a kontinen-
tális liberális mozgalmak ellenében közvetlen párhuzamba állította az angol Whig 
felfogással. A következőképpen fogalmazza ezt meg a római kérdésről 1860-ban 
írott cikkében: „Széles szakadék, kibékíthetetlen ellentét feszül a modern világ 
politikai eszméi és a katolikus egyház rendszerének eszméi között. Ez konkrét 
formában a szabadságról és a világi hatalom funkcióiról alkotott egymásnak el-
lentmondó nézetekben ölt testet. A katolikus felfogás szerint a szabadság nem az 
arra való hatalmat jelenti, hogy azt tegyük, amit szeretnénk, hanem ar ra való 
jogot, hogy képesek legyünk azt tenni, amit tennünk kellene, s ez a felfogás ta-
gadja, hogy az általános érdekek elnyomhatják az egyéni jogokat... Az uralkodó 
felfogás szerint, mely a hatalmat a népből eredezteti, az állam mindenható az 
egyén felett, s az egyénnek az egyedüli szabadsága abban áll, hogy részt vehet a 
legfelsőbb hatalom gyakorlásában... A despotizmus ezen elvei összeegyeztethetet-
lenek a katolikus eszmékkel."1 5 

Ilyen értékekjegyében csaknem magától értetődő, hogy érdeklődéssel fordult 
Ausztria, Európa — Franciaországgal együtt — vezető katolikus nagyhatalma 
felé. III. Napóleon Franciaországa ugyanis a demokratikus és abszolutisztikus 
elvek sajátos ötvözetével természetszerűleg a fő ellenséget jelentette Acton szá-
mára. A katolikus hit- és politikai elvek leghitelesebb megtestesítőjét ezzel szem-
ben Ausztriában látta. Hogy Ausztria iránti érdeklődése milyen korán felébredt, 
mutatja az, hogy az alig 14 éves Acton — ahogy ez Metternichnek hozzá intézett, 
1848. október 23-i leveléből kiderül — levélben kéri az 1848. márciusi bécsi for-
radalom u tán Angliába menekült kancellárt, hogy küldjön néhány soros emléket 
a részére.16 Érthető ez, hiszen az Angliában oly szokatlannak számító intenzív 
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figyelme az európai kontinens politikai és szellemi áramlatait illetően családi tra-
dícióiból is következett. Több nemzetiséget átfogó arisztokrata családok tagjaként 
nőtt fel, az angolok mindig is kicsit idegennek tekintették, amint volt tanítványa, 
a későbbi történetíró, G. M. Trevelyan írja, „tudása, tapasztalata és látásmódja 
kontinentális értelemben vett európai jellegű volt, bár az angol liberalizmus filo-
zófiájának fontos részét alkotta".1 7 Julius Fröbel, a német egységmozgalom egyik 
apostola Actonhoz intézett levelében 1861 novemberében Actont honfitársának 
nevezi s olyan személyiségnek, aki két nemzet között állva a közvetítés speciális 
feladatát kell hogy magára vállalja.18 S joggal tekinthette Fröbel Actont bizonyos 
mértékig német honfitársának, hiszen Acton édesanyja a katolikus bajor főnemesi 
Dalberg családból származott, felesége ugyanezen az ágon unokatestvére volt. 
Nagyapja viszont nápolyi szolgálatban állt korábban, 1864-ben Garibaldiról szólva 
Acton egy alkalommal „nápolyinak" nevezte magát, aki már csak ezért sem tá-
mogathatja az egységes Olaszország demokrata hősét.19 Magánéletének nyelv-
használatát is ez a sokszínűség határozza meg, egyik, 1869-ben feleségéhez írt 
levelét például angolul kezdi, majd franciául folytatja és németül zárja be.20 Acton 
számára a nemzetek feletti kozmopolitizmus természetes életközeg volt, ez is ma-
gyarázza, hogy a kialakuló nemzetállamok korában miért is vonzódott oly nagy 
erővel a nemzeteket integráló birodalmiság gondolatához,21 s ez ismét csak meg-
erősíthette benne az Ausztriához való vonzódást. 

A leglényegesebb tényező azonban minden bizonnyal müncheni tanuló évei 
lehettek. Acton 1850 júniusában Graf Arco-Valley közvetítésével Münchenbe kerül 
tanulni, Ignaz Döllinger teológia professzor házába. Szellemi fejlődését ő határozta 
meg, tanulmányairól Acton — igyekezve eloszlatni a túlságosan egyoldalú német 
szellemi indíttatású oktatás gyanúját — maga számol be részletesen nevelőapjához 
írt egyik levelében 1854-ben.22 Döllinger szoros kapcsolatokat ápolt a „katolikus 
konzervativizmus" áramlatának ausztriai képviselőivel, teológusokkal, egyházi 
vezetőkkel, minden bizonnyal tudatosan is irányította tanítványának érdeklődését 
Ausztria felé.23 Már 1850 augusztusában együtt utaznak Ausztriába, felkeresik 
Innsbruckot, Finstermünzöt, Bellagiot, Milánót, Velencét, Triesztet, majd Laiba-
chot és Linzet, ez utóbbi helyen zajlott a „Der Katholische Vérein Deutschlands" 
szervezet általános közgyűlése. Útjuk során Acton megismerkedett a már említett 
Moy de Sons-nal, Friedrich Ch. L. Senfft gróffal (1848-ig osztrák szolgálatban álló 
diplomata), Sebastian Brunnerrel (teológus, író, 1843-48 között Metternich ad-
minisztrációjában működik, 1853-56 között a bécsi egyetem lelkésze). Ezt 1853 
őszén újabb ausztriai ú t követte. Ez alkalommal Bécsben és Prágában jár tak.2 4 

Acton lelkes levélben számol be édesanyjának élményeiről. Megismerkedett Kons-
tantin Höfler történelem professzorral, akivel hosszú beszélgetést folytatott annak 
munkáiról. Többször látta a „két legnagyobb szláv tudóst", Frantisek Palackyt 
és Pavel Josef Safárikot. Hallotta tőlük, hogy a szláv irodalom milyen gazdag, s 
szeretett volna ezentúl oroszul vagy csehül tanulni, de időhiány miatt nem került 
erre sor. Remélte, hogy majd valamikor alkalma lesz egy-két hónapot Prágában 
vagy Szentpétervárott tölteni (később nevelőapjával valóban ellátogat Oroszor-
szágba, de az utazás láthatóan nem gyakorol rá nagyobb hatást).2 5 
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Münchenben is érintkezett olyan személyiségekkel, akik számottevő osztrák 
kapcsolatokkal rendelkeztek, vagy sorsuk a későbbiekben összefonódott az osztrák 
birodalommal. Ezek egyike volt Bernhard Meyer svájci politikus, aki 1848-ban 
emigrált Münchenbe, majd 1851-től Ausztriában a belügyminisztériumban taná-
csos, Bach legközelebbi munkatársainak egyike; a magyar történelemben a Szé-
chenyi István által oly szenvedélyesen bírált Rückblick auf die jüngste Entwick-
lungs-Periode Ungarns című röpirattal jegyezte be leginkább a nevét. A már em-
lített Arco-Valley gróf közvetítésével került kapcsolatba Meyer Actonnal, akit egy 
éven keresztül német nyelvre tanított .2 6 Meyer a következőképp emlékezik meg 
erről emlékiratában: „Igazi örömmel tekintek vissza erre az időszakra, amikor 
alkalmam volt naponta érintkeznem ezzel a szeretetre méltó fiatalemberrel; ő 
már akkor is jelentős tudással rendelkezett, igazi égő lelkesedést tanúsított a 
tudományos képzés, a német tudomány tanulmányozása és elsajátítása iránt, e 
német tudományosság ideálként lebegett szeme előtt, elképzelhető, milyen tisz-
telettel nézett fel ez a fiatalember egy Döllingerre, erre a hatalmas tudással ren-
delkező férfiúra, s hogy az minden külön erőfeszítés nélkül milyen befolyást gya-
korolt az ő egész szellemi irányára... Míg vele [Actonnall nagyon közeli és baráti 
viszonyban álltam, a napok szinte elröpültek egyik a másik után. . ."2 7 Minden 
bizonnyal személyes ismeretséget kötött gróf Majláth János ausztriai történetíró-
val is, aki Magyarországon is elismert irodalmi tevékenysége mellett a birodalmi 
kormányzat titkos ügynökeként volt leginkább hírhedt az 1848 előtti Ausztriában. 
Majláth politikai ambícióinak meghiúsulása u tán Münchenben telepedett le az 
1850-es évek elején, s Ferenc József jövendőbelije számára ő tar tot t történeti ó-
rákat. 1855-ben leányával együtt öngyilkosságot követett el, melynek hírét Acton 
is nagy megrendüléssel fogadta. Feltételezhető, hogy Acton már müncheni évei 
alatt megismerkedett gróf Apponyi Rudolffal is, aki 1856-tól 1871-ig Ausztria kö-
veteként tevékenykedett Londonban, ezt megelőzően azonban 1853-1856 között 
a müncheni követség munkatársa volt.28 Acton persze nem csak az ausztriai kor-
mányzatot helyeslő s azzal azonosuló álláspontokkal találkozhatott tanulóévei-
ben,2 9 de ezek az élmények láthatóan nem hagytak benne mélyebb nyomokat. 

Acton könyvtára is tanúskodik arról, hogy az Ausztriáról szóló ismeretek 
elsajátítása müncheni tanulmányai részét alkotta. Könyvtárában, melyet halála 
előtt a Cambridge University Libraiynek adományozott,30 megtalálhatjuk például 
Alfréd Windischgrátz herceg munkáját az 1848-49-es téli hadjárat eseményeiről 
(Der Winter-Feldzug 1848-1849 in Ungarn). A könyv első közel száz oldala ta-
núskodik arról, hogy Acton nagyon részletesen tanulmányozta a munkát, mintegy 
diákosan bejelölgette a lényeges részeket. Több alkalommal is lapszéli ceruzás 
jegyzetben utalt Görgei Artúr munkájára (Mein Leben und Wirken) lapszámokkal 
együtt, tehát össze is hasonlította a két munkát . Felbukkan a könyvek között 
Franz Hart ig (osztrák állami hivatalnok, 1830-ban Lombardia kormányzója, 
1840-1848 között Staats- und Conferenzminister) Genesis der Revolution in Oes-
terreich im Jahre 1848 című röpirata is, amely az 1848-as mozgalmak okait ku-
tatja. Hartig Metternich leghűségesebb politikai hívei közé tartozott, annak emig-
rációjában sem szakadt meg a kapcsolat kettejük között. Hartig művéről — a 
szerző személyét még nem ismerve — Metternich nagyon elismerően szólt, saját 
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nézeteihez igen közel állónak ítélte a könyvet.31 Megtalálhatjuk Acton könyvtá-
rában a már említett Karl Ernst Jarcke Prinzipienfragen című, 1854-ben kiadott 
munkáját , melynek írásaiban Jarcke a népszuverenitás eszméjét és a szabadság 
természetjogi felfogását bírálja, az állam és az egyház viszonyát tárgyalja. Freiheit 
und Souverenitát in Oesterreich című írásában kifejti: az igazi szabadságot „a 
mértékletességben és hűségben, az istenfélésben, az uralkodóknál éppúgy, mint 
az alattvalóknál is a saját érdekek helyes felismerésében" kereshetjük. Ausztria 
kívánatos államberendezkedését illetően kifejti: az angol alkotmányt nem lehet a 
kontinensen alkalmazni. A politikai hatalom más típusú megosztása lehet csak a 
cél: „a hamis racionális államelmélet" helyett „a valódi személyes szabadság", 
amely a szuverén császári hatalom és a kizárólag a közigazgatás szférájára kor-
látozódó önkormányzati rendszer keretében megvalósuló tartományi, községi, e-
gyéni szabadság együttes alkalmazásával érhető el.32 A kötet margójára tett ce-
ruzás jelekből ítélve igen gondos figyelemmel tanulmányozta az iíjú e gondolato-
kat. Nem véletlen, hogy későbbi programja Ausztriával kapcsolatban számos pon-
ton teljesen egybecseng Jarcke gondolataival. 

Mindemellett olvasta Eötvös József A 19. század uralkodó eszméinek befo-
lyása az álladalomra című állambölcseleti művét is. Acton Eötvös centralizáció-
kritikáját és kora uralkodó eszméinek felülvizsgálatára tett kísérletét konzervatív 
típusú programként értelmezi, munkájáról egy évtizeddel később így nyilatkozott: 
,,A legjobb létező cáfolata volt a demokratikus liberalizmus elveinek, s nagyszerű 
védelme a hatalom korlátozása elvének."33 Kéziratos feljegyzéseiben szintén gyak-
ran feltűnik Eötvös neve, mindenekelőtt a nemzetiségi eszme, a nemzetállami 
intézmény bírálata keltette fel érdeklődését. 

Figyelmét egy konkrét politikai motívum is Ausztria felé terelte, ez pedig a 
német egyesítés napirenden lévő ügye volt. A délnémet területeken lakó katoli-
kusok a formálódó programok közül határozottan az Ausztriát is magában foglaló 
nagynémet egyesítés programját támogatták, mivel Poroszország előretörése ese-
tén vallásuk háttérbe szorításától tartottak.3 4 Döllingernek is határozott vélemé-
nye volt e kérdésben. Nem véletlen, hogy 1848-ban a frankfurt i német gyűlés 
képviselőjeként lépett fel. Alfred Ritter von Arneth osztrák történetíró, aki szintén 
képviselő volt ekkor, emlékirataiban Döllingert Poroszország leghevesebb ellenfe-
lének nevezte, s idézte Döllinger sorait, melyeket a Frankfurtból való távozás 
alkalmával Arneth emlékkönyvébe bejegyzett: „Mi, bajorok és osztrákok, vérségi 
kötelékben álló fajrokonok, mindenben egymásra utaltak, csak azért let tünk egy-
mástól elválasztva, hogy egy másik növekedhessen és uralkodhasson. Legalább 
maradjon meg nekünk az a vigasztaló emlék, hogy az utolsó pillanatig együtt és 
férfiasan ellenálltunk."3 5 Természetesen Acton is a nagynémet egyesítés híve volt, 
még 1888-ban is így nyilatkozott a kisnémet terveket keresztülvivő Poroszország-
ról: „A porosz egyesítés ellen felhozható vád az volt, hogy kisebbre zsugorította 
Németországot, elárulta a nemzeti ügyet, és félretolta azt a 12 vagy 15 millió 
németet, akinek az volt a küldetése, hogy az előrehaladottabb faj befolyását ki-
terjessze a 20 vagy 25 millión felüli, kevésbé kedvező helyzetben lévő nemzetekre. 
A Bismarck által kivitelezett német egységnek az első következménye Ausztria 
nem-német elemeinek lázadása volt."36 Actonhoz Julius Fröbel elképzelései álltak 
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a legközelebb, aki a föderatív alapon szerveződő nagynémet egység híveként vált 
ismertté. A porosz-osztrák rivalizálás ellensúlyozására három államjogi egységet 
kívánt volna létrehozni: Poroszországból, Ausztriából és a többi kis német állam-
ból, melyek aztán föderatív elvek alapján alkották volna az egységes Németorszá-
got.37 Az 1850-60-as évek egyébként is a föderalizmus eszményének virágzását 
hozták az európai politikai elméletben. Acton jegyzeteiben mindvégig sűrűn fel-
bukkannak a föderatív eszme prominens képviselőinek nevei: Constantine Franz, 
Jul ius Fröbel, Pierre Joseph Proudhon, Palacky, Giuseppe Ferrari, Cesaro 
Balbo.38 Az Acton szakirodalomban a föderatív elképzeléseknek Acton nemzetál-
lamokról, birodalmakról kialakított koncepciójára gyakorolt hatását egyedül Ro-
bert С. Binkley érintette Realism and Nationalism 1852-1871 című könyvében.39 

A föderatív gondolat pedig a későbbiekben igen lényeges tényezőt jelentett Acton 
számára, hiszen a területi-közigazgatási autonómiák rendszerével összekapcsolva 
alkalmat teremtett számára, hogy a birodalmiság és az egyéni szabadság összee-
gyeztethetőségét, illetve a homogén nemzetállamokkal szemben a heterogén bi-
rodalmak előnyeit elméletében bizonyíthassa. Tárgyalt korszakunkban a föderatív 
államjogi eszméket a német és az olasz egység ügyében propagálja, Ausztriát il-
letően azonban még az egységes, centralizált birodalom programját helyesli. 

Az információszerzés forrásai 

Mindezen tényezők hatására Acton egyáltalán nem elfogulatlan, külső szem-
lélőként tekintett Ausztriára, hiszen, mint Simpsonhoz írt levelében is megemlí-
tette, „Ausztria az egyetlen kontinentális állam, amellyel valamiféle szimpátiát 
érez".40 Egyáltalán nem meglepő, hogy első megjelent írása is osztrák vonatko-
zású. 1856. december 4-én számol be Döllingernek arról, hogy a közeljövőben 
megjelenik a The Weekly Register and Catholic Standard című, 1849 óta London-
ban megjelenő lapban egy írás a Ferenc József és IX. Pius között 1855-ben meg-
kötött Konkordátumról, s ennek az utolsó negyede az ő munkája. Azonban a cikk 
egészének gondolatmenete egybecsengett Acton eszményeivel: Az egyház szabad-
sága a szabadság elengedhetetlen alapfeltétele minden államban. Szűklátókörű 
felfogás az, miszerint csak az angol alkotmány jelenthet biztosítékot a szabadság 
számára, mivel minden állam intézményeit úgy kell berendezni, hogy az az állam 
népére szabott, annak megfelelő legyen. Ausztria heterogén elemekből összetevő-
dő birodalom, melyet a szétesés állandó veszélye fenyeget, az igazi egyesítő erőt 
önnek ellenében a katolikus egyház képviselheti, hivatásának azonban csak egy 
szabadon működő egyház felelhet meg. II. József intézkedéseivel szolgaságba ta-
szította az egyházat, ennek vetett véget bölcsen Ferenc József. E lépés közvetlen 
politikai következményekkel is jár: egyrészt biztosítottá válik az alattvalók sza-
badsága, mivel korlátok közé szorítja az állam hatalmát, az állam és egyház önálló 
működése a nemzetben ébren tartja a „legitim függetlenség" szellemét; ez ugyan-
akkor biztosítja a trón stabilitását is; harmadrészt pedig mindez hatással lesz a 
birodalom külpolitikájára, mivel véget vet majd az oroszok felé tartó orientáló-
dásnak.4 1 Acton a továbbiakban is nagy szerepet tulajdonított a Konkordátumnak, 
azt a birodalom kívánatos átszervezésének kiindulópontjaként tartotta számon, 
mint első lépést a despotikus hatalomgyakorlástól a szabadság biztosítása felé. 
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Acton Ausztria iránti érdeklődésének a csúcspontját az 1858 és 1863 közötti 
évek jelentették, melyekben a publicisztika volt fő cselekvési tere. 1858-ban kap-
csolódott be a The Rambler című angol katolikus lap szerkesztésébe. Szerkesztő-
társa barátja, Richard Simpson volt, kettejük tevékenységét a következőképpen 
értékelte az utókor: „Míg korábban a The Rambler célja az volt, hogy távol tartsa 
olvasóit a modern szellemi áramlatoktól, szerzői provincializmusának köszönhe-
tően jórészt csak az angliai színtérre korlátozta figyelmét. Acton változtatni kívánt 
mindezen."4 2 Nagy lelkesedéssel ismertette terveit Simpsonnak írott levelében: 
cikkek megjelentetése Edmund Burke-ről, más államok alkotmányairól (kimutat-
ni, hogy semmiféle kapcsolat nincs köztük és az angol alkotmány között, s hogy 
nincs miért csodáljuk őket), a liberalizmusról és a szabadságelvüségről [„Libera-
lism and Liberality"] (hogyan nem illeszthetők egybe), a katolikus patriotizmus-
ról, azután „sok mondanivalóm van Ausztriáról, államának jellegéről és az egy-
házhoz való viszonyáról".43 Jegyzetfüzetében a tervezett, másokkal megírandó 
cikkek listáján a következő bejegyzéssel találkozunk: „Magyarország, politikai vagy 
irodalmi. Eötvös"; saját cikkterveinek felsorolás között pedig: „Ausztria régi és 
ú j 30 oldal".44 1859 nyarán a téma igen aktuálissá vált a folyamatban lévő francia, 
piemonti-osztrák háború nyomán. Augusztus 10-i levelében Acton jelzi Simpson-
nak, hogy amennyiben feltétlenül szükséges, de csak akkor, készíthet egy rövid 
cikket „a régi Ausztriáról, II. József és Metternich koráról, de — teszi hozzá — 
a régi és ű j viszonyokat nem lenne szabad szétválasztani egymással, s még nem 
látok tisztán a dolgok jelenlegi ottani állásával kapcsolatban". A hónap végén már 
lemondóan írja Döllingernek: „Ilyen viharok közepette [az uralkodó augusztus 
22-én miniszterelnökké nevezi ki Johann Bernhard Rechberg grófot, felmenti hi-
vatalából Bach belügyminisztert, utódjául Agenor Goluchowski grófot kéri fel.] 
Ausztriáról készülő cikkem nincs kész. Egyáltalán nem látom át, mi folyik éppen 
Bécsben."45 

Feljegyzéseiből pedig kiderül, nagyon tudatosan látott hozzá cikkének elő-
készületeihez, hiszen még a terjedelmet is meghatározta, s számba vette az a-
nyaggyűjtés lehetséges forrásait: ,Ausztria: Czörnig, Genesis der Revolution, 
Meyer levelezése, Beidtel, Gfrörer: Concordat, H[is]t[orische] Blätter, Buss a Cor-
respondant-ban, Bmnner Jahrbücher, Allg[emeinel Zeitung, Jarcke".4 6 Acton lát-
körét tehát továbbra is egy nagyon homogén csoport töltötte ki, információit egy-
részt a Habsburg kormányzat magas rangú konzervatív értékeket valló politiku-
saitól, másrészt a kormányzattal és a birodalmi egységgel lojalitást vállaló teoló-
gusoktól vagy a katolicizmus érdekeinek képviseletét hangsúlyozottan magukra 
vállaló tudósoktól szerezte. 

A Meyer levelezésére utaló szavak jelzik, hogy Acton igyekezett már koráb-
ban szerzett személyes kapcsolatait is felhasználni annak érdekében, hogy köz-
vetlen értesülésekhez jusson. 1858. július 25-én a következőt írja Döllingernek: 
„Nagyon örülnék, ha Meyerrel ismét kapcsolatba léphetnék. Szeretnék mind po-
litikai, mind vallási tekintetben pontos értesüléseket kapni Ausztriái-ól, s nem 
tudom, hogy Moyhoz forduljak-e vagy rajta keresztül Beidtelhez, Schultéhoz vagy 
Höflerhez."4 7 Elképzelhető, hogy Döllinger közvetítette ezt az igényt Meyer felé, 
az ugyanis 1858. augusztus 13-án kelt levelében keresi meg Actont, hivatkozva 
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arra, hogy címét Döllingertől kapta. Levelében kifejti: a harcias és despotikus 
Franciaország ellenében Anglia és Ausztria érdekei közösek, ennek tudatosításá-
ban a sajtónak nagy szerepe lehet, de sajnos az angol sajtó ezt még nem ismerte 
fel. Levelének konkrét céljaként megemlíti, hogy a Wiener Zeitung, a birodalmi 
kormányzat hivatalos lapja számára szeretne angliai levelezőt találni. Örülne sze-
mély szerint Actonnak, hiszen ő mindkét országot jól ismeri, s nézeteik is közel 
állnak egymáshoz. Cserében Meyer felajánlja, ha angol lapoknak ausztriai levele-
zőre van szükségük, ő szívesen közvetít, de — amint azt hozzáteszi — a levelezés 
csak német vagy francia nyelven folyhat, mivel azok, akik Bécsben angol nyelven 
írnak (főképp zsidók, írja) „számomra és bizonyára az Ön számára sem jöhetnek 
számításba". 1859. március 9-i levelében Acton jóakaratába ajánlja Pick urat, aki 
a Wiener Zeitung londoni levelezője, s kéri, ismertesse össze olyan emberekkel, 
akiktől fontos információkat szerezhet, mivel — ahogy azt egy két hónappal ké-
sőbbi levelében panaszolja — az nem elég jól tájékozott. Időközben Acton minden 
bizonnyal levelezőnek kérte fel Meyert a The Rambler számára, mivel az ezen 
1859. május 25-i levelében jelzi, hogy hivatali elfoglaltsága és egészsége miatt nem 
vállalkozhat arra, hogy rendszeresen, heti 1-2 levelet ír, de bármely Acton által 
megjelölt kérdésről szívesen kifejti a véleményét, mégpedig olyan formában, hogy 
a levél nagy része lapjukban megjelentethető legyen. Természetesen ő is kéri, 
hogy a fontos, még az esetleg bizalmas hírekről is tájékoztassa őt Acton.48 

Konstantin Höflerrel, akivel — amint azt már említettük — Acton 1853-as 
ausztriai út ja során ismerkedett meg, Acton kezdeményezte a kapcsolatfelvételt. 
Simpsonhoz írott levele szerint 1859 április végén fordult Höflerhez, és kérte, 
hogy Simpson számára bizonyos kéziratoknak nézzen u tána a prágai könyvtár 
katalógusában. Ez alkalommal valószínűleg felkérte arra is, hogy fejtse ki véle-
ményét az Ausztriában folyó eseményekről, Höfler ugyanis május 23-án kelt le-
velében így válaszol: „Amit csak Önnek Ausztriáról írni tudok, mindenesetben 
örömmel teszem, Londonba vagy Münchenbe? Az lenne a legjobb, ha valamikor 
Prágába jönne, s tennénk egy közös kirándulást Karlsbadba."4 9 

Acton persze nem csupán közvetlenül Ausztriából szerezhetett személyes 
kapcsolatok révén értesüléseket. A londoni osztrák nagykövetség gróf Apponyi 
Rudolf vezetésével igen kiterjedt propagandatevékenységet folytatott, szorgalma-
san látogatták a befolyásos angol körök által is kedvelt nyilvános intézményeket. 
A követség egyik fiatal munkatársa, Ernst Edler von Plener visszaemlékezéseiben 
megemlékezik az általa az 1860-as években látogatott Cosmopolitan Club min-
dennapos vendégei között Actonról is, de mint írja, az a fiatalabb emberek számára 
csaknem megközelíthetetlen jelenség volt. Maga Apponyi azonban szoros kapcso-
latot épített ki a legjelentősebb katolikus családokkal.50 Mindemellett Apponyi 
„régi és bensőséges barátságban"5 1 állott Acton nevelőapjával, Lord Granville-lel. 
Mivel azonban Acton viszonya nevelőapjával nem tekinthető igazán szorosnak, 
nem valószínű, hogy az közvetlen hatással lett volna Acton nézeteire ebben az 
időben, levelezésük legalábbis nem utal erre. Acton iratai között fel-felbukkan 
Apponyi neve, 1862-ben például Simpsonnak már a következőt írja: „tegnap éj-
szaka hosszű és bizalmas beszélgetést folytattam Apponyival."52 Kapcsolatuk a-
zonban majd 1870-ben, az első római zsinat ideje alatt mélyül el, amikor Apponyi 
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Rómába látogat, s mint Acton Döllingernek kifejti, „valódi érzelmekkel mély és 
szívből jövő szimpátiájáról" biztosítja Actont, s a pápai tévedhetetlenségi dogma 
kihirdetését ellenző csoport ügyének „nagyon élesszemű értője" ő. „Gróf Apponyi 
számára fogok dolgozni, mint osztrák" - írja.5 3 Az 1862-t megelőző időszakra 
vonatkozóan nem állnak rendelkezésünkre adatok kettejük kapcsolatát tekintve, 
de feltételezhető, hogy a személyes ismeretséget mindketten igyekeztek informá-
ciószerzésre kihasználni. 

1859 szeptemberében Acton Ausztriába utazik, hogy a Karlsbadban időző 
beteg édesanyját meglátogassa. Ezt az alkalmat is kihasználja arra, hogy nehezen 
készülő cikkéhez anyagot gyűjtsön. Hogy milyen hatások érték itt, igen pontosan 
rekonstruálhat juk, hiszen a leglényegesebbekről beszámolt Döllingernek még 
Karlsbadból írt szeptember 29-i levelében, illetve szeptember 30-án és október 
7-én Simpsonnak. Még ennél is részletesebb feljegyzéseket készített azonban nap-
lójában, helyenként oly pontosan lejegyezve a hallottakat, mint például a Sebas-
tian Brunnernél tet t bécsi látogatása alkalmával, aki - amint azt Acton Döllin-
gernek leírja - leültette íróasztalához, „és nagyon érdekes dolgokat diktált le 
neki".5 4 Simpsonnak így összegzi útját: „Voltam Bécsben és Prágában, nagy em-
bereket láttam, és sok anyagot gyűjtöttem Ausztriáról szóló cikkemhez..." Nem 
meglepő, hogy kikkel találkozott: Sebastian Brunner, De Luca (valószínűleg An-
tonio de Luca apostoli nuncius), De Rossi (talán Joseph August Rossi, az olasz 
nyelv professzora Grazban, majd Linzben), Bernhard Meyer, Konstantin Höfler. 
Az Actont leginkább foglalkoztató kérdések a Protestáns Pátens kibocsátását kö-
vetően fellángoló egyházpolitikai küzdelmek, a Konkordátum megvalósulása, a 
Bach nevével fémjelzett, immáron bukott politikai kurzus értékelése, a legutóbbi 
háború nyomán fellépő közhangulat volt. 

Páter Stüber, a linzi jezsuita kollégium rektora kedvezően nyilatkozott előtte 
az augusztusban lezajlott politikai változásokról, dicsérte Rechberget és Golu-
chowskit, bár ugyanakkor bírálta az uralkodó tanácsadóit. Helyeselte a Protestáns 
Pátens kibocsátását, nagy veszélyként beszélt viszont a tőkét és a sajtót Ausztri-
ában kezében tartó zsidóságról. Mindenekelőtt a Historisch-Politische Blättert a-
jánlotta Actonnak Ausztriáról szóló hiteles információk forrásaként. Mindenki 
más azonban igen sötéten látta az aktuális politikai helyzetet. Sebastian Brunner 
nagyon elkeseredetten és rezignáltán nyilatkozott, szerinte küszöbön állt a for-
radalom, melynek első áldozata minden bizonnyal majd a katolikus egyház lesz. 
О is nagy hévvel ostorozta az ausztriai zsidóság káros befolyását a politikai életre. 
Höflert is meglátogatja Acton Prágában, aki igen kétségbeesett hangon nyilatko-
zott a politikai helyzetről, mondván, az uralkodó a vesztes háború u tán rossz 
irányba fordult. Véleménye szerint a Konkordátum és a Protestáns Pátens körüli 
csatározások csak mesterségesen felkeltettek, az előbbi ellen csak a zsidók izgat-
nak, az utóbbi pedig valójában több jogot jut ta t a protestánsoknak, mint bármelyik 
protestáns államban. A Bach-rendszer összeomlásában a birodalom fenyegető ösz-
szeomlásának veszélyét látó Höfler véleményét későbbi, Actonhoz írt leveleiből 
még alaposabban megismerhetjük. 1859 decemberében például ezt írja: „az ember 
tanácstalanul áll a nagy események láttán", majd 1860. április 16-i levelében meg-
lehetősen komor képet fest a birodalom viszonyairól: elszegényedés, drágaság, 
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ínség, a közélet hiánya, a vallás és a pénzügyek megrendülése, rossz igazgatás, 
eladósodás, a vasutak eladása az állam ellenségeinek, például a franciáknak, a 
vallás iránti közömbösség, rendőri szervvé lealacsonyított egyház, mely fény, élet, 
irodalom és feladatának felismerése nélkül tengődik, bornírt bürokrácia. Az egész 
helyzet forradalmi veszélyt rejt magában - összegzi véleményét. Ez azonban — 
folytatja — nem speciálisan Ausztria ügye. Egész Európa kerül veszélybe, mely 
1815-ben még időt kapott arra, hogy önmagát megszervezze, s hogy megakadá-
lyozzon egy újabb forradalmat. Ennek a feladatnak azonban nem tudott megfe-
lelni. Ausztriát csak az első csapás érte, mivel ez volt a hatalmak között a „leg-
konokabb", s minden organikus jobbításnak ellenállt, azonban a többiek is sorra 
fognak kerülni. 

Igen hasonlóan nyilatkozott Meyer is. Az ő véleménye jól reprezentálhatja 
a Bach-rendszerhez kötődő állami bürokrácia véleményét, s Actonra is hatást 
gyakorolt, ezért teljes egészében közöljük Acton naplója 1859. szeptember 27-i 
feljegyzésének erre vonatkozó részét: 

„Egy hosszú és érdekes beszélgetést folytattam Meyerrel. Ideadta nekem 
Magyarországról írt röpiratát [Rückblick auf die jüngste Entwicklungs-Periode 
Ungarns. Wien, 1857.1. Az ő műve, de nem teljes egészében az ő nézeteit tükrözi. 
Bach véleményét fejezi ki, aki olyan javításokat is tett benne, amelyeket Meyer 
nem helyesel. A Rückblick a magyar párt egy részét egységbe szervezte, nem ért 
vele egyet mindegyikük, s nem effektív. Eötvös [azaz Eötvös 1859-ben megjelent 
Die Garantien der Macht und Einheit Oesterreichs, magyarul: Ausztria nagyha-
talmi állásának garanciái című röpirata], mondja, nagyszerű, s ez a vélemény 
Bach nagy csodálójától igen figyelemre méltó, s a dolgok megértését ennek meg 
kellene könnyítenie. Eötvösnek, mondja, teljesen igaza van abban, hogy a tarto-
mányoknak meg kell őrizniük sajátosságaikat, az államok megtar that ják jogaikat 
és egyedi jellemzőiket s részben még kormányzatukat is. De a birodalom egysége 
a nagy cél, s azt mindenáron el kell érni. Abban Eötvös teljesen téved, hogy három 
államcsoportot kell kialakítani nemzetiségek szerint. Ez a német elemet teljesen 
megsemmisítené. 

Bach az utóbbi időben tökéletesen megértette a tartományi jogok és a tar-
tományi önkormányzat szükségességét. Először minden gondolat csak az egység 
körül forgott. Ennek megvalósítása az ő irányítása alatt néhány évig nagyon si-
keresen folyt. О megkezdte a másik tendencia, a függetlenség tendenciájának az 
előkészületeit is, de tervét félretették.55 Az utóbbi öt évben alig történt valami, 
és Bach befolyása csökkent. Most az ő régi tervét vették elő. A császár elveszítette 
önbizalmát, és szerencsétlen módon nem a megfelelő embereket cserélte le. Nin-
csenek fiatal, a kormányzásra alkalmas nemesek, különben az elkerülhetetlenül 
az ő kezükbe került volna. Apponyiról [György] beszélt, ő jó katolikus, de nem 
tehetséges ember. Goluchowski jó, de nem tud felnőni feladatához. Lengyelország-
ból [Galíciából] származik, amelyet az elégedetlen nemesség és a vad nép jellemez. 
Csak akkor lehet boldogulni velük, ha kemény kézzel kormányozzák őket. Ez 
viszont nem fog menni a birodalom többi részében. 

Bach úgy nyilatkozott, hogy a Konkordátum a császár legnagyobb tette. 
Azt tartja, egyedül az egyház mentheti meg a birodalmat a demoralizálódástól. 
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Az egyház mindenhol kifejti hatását, s egyetlen nemzetiséget sem sért. A regene-
rálódás és egyesülés legjobb eszköze. De a II. József által elkövetett károk után 
hosszan tartó folyamat a vallás megújítása. A klérus vagy hatalom nélküli, vagy 
— mint Magyarországon — teljesen demoralizált. (Magyarországon az egyház 
gazdag, és a klérus demoralizált.) Nem böjtölnek, s nem tartják tiszteletben a 
nyolcadik parancsolatot, s nem biztatják az embereket böjtölésre. Máshol teljesen 
szolgalelkűek, s nincsenek tudatában tisztüknek és hivatásuknak. Ezért akarnak 
a püspökök maguk számára hatalmat, s az új kinevezések igen üdvösek. Rauscher 
r i tkán találkozik a császárral, és nem illetéktelen beavatkozó. Bármit mond, 
annak nagy a súlya. Nincs politikai tudása, de sokat foglalkozik politikával. 

Sajnos a császár körül nincsenek olyan személyek, akik jó irányban hatnának 
rá. Grünne [a császár első szárnysegédje] még mindig befolyásos. Jó ember, de 
alkalmatlan, s csak a hasonszőrűivel barátkozik. Gyulait [hadvezér, az 1859-es 
katonai vereség első számű felelőse] ő neveztette ki. A legjobb tábornokok közül 
sokan Bécsben irodákban maradtak. (...) 

A katolikusoknak jó okuk van arra, hogy örüljenek a Protestáns Pátensnek. 
Az többet ad, mint a Konkordátum, épp ezért igazolja azt, és elhallgattatja az 
indulatos követelőzést. Az iskolákban például nem lehet katolikus tanár t kine-
vezni. De ennek fordítottja, a katolikus iskolák mentesítése a protestáns tanárok-
tól nem is várható és remélhető engedménynek számított volna. Másfelől viszont 
a protestánsok nem sokat törődnek a Pátenssel, s egy magyar újság szerint annak 
nincs jelentősége, mivel korábban is birtokoltak minden jogot. 

Meyer nem foglalkozik többé a sajtóval, s boldog, hogy kikerült belőle. Le-
hetetlen itt sikert elérni. Három vagy négy minisztériumhoz tartozik az ügy, s 
nem engedélyeznek semmiféle nyílt vagy szabad megnyilatkozást. 

A zsidók egészen végzetesen fenyegetik Ausztriát. Ha emancipációjukat el-
érik, s földet szerezhetnek, tönkreteszik majd a parasztokat és koldussá alacso-
nyítják őket. Nehéz bármit is tenni értük. 

Mindent egybevetve Meyer nézetei a lehető legelkeseredettebbek és kedve-
zőtlenek a dolgok jelenlegi ausztriai állását illetően."56 

De nemcsak Meyerrel vitatja meg Acton Bach szerepét. Találkozik Karls-
badban Hochbergerrel (talán Gallus Ritter von Hochberger, csehországi orvos) is, 
aki szintén pozitív mérleget von a leváltott belügyminiszter tevékenységét illetően. 
Véleménye szerint Bach Felix Schwarzenberg herceg, volt miniszterelnök és Franz 
Stadion gróf, volt belügyminiszter programját valósította meg, aminek lényege a 
forradalom romboló erőinek a felszámolásával a forradalom pozitív elemeinek 
megőrzése (törvény előtti egyenlőség, rendi privilégiumok eltörlése, stb.) volt épp 
annak érdekében, hogy 1848 ne egy epizód, hanem egy új korszak kezdete legyen 
a birodalom történetében. Az arisztokrácia azonban a birodalom minden részén, 
különösen azonban Magyarországon élesen szembeszegült ezzel a törekvéssel, s 
mindent az 1848 előtti viszonyokra akartak visszaállítani, mindeközben persze 
legelőször is eltörölni a Konkordátumot. Bach végül nem tudta programját épp e 
nagy ellenkezés következtében végrehajtani, kimerült a harcban anélkül, hogy 
eredményeket tudott volna elérni. De nem kímélte Hochberger a szláv nemzeti 
mozgalmakat sem, Palackyt „alávaló, elfogult" politikusnak ítélte, aki az orosz 
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pánszlávizmus céljai érdekében működik. Kifejtette: nem lehetséges demokrácia 
Ausztriában, mivel az általános politikai műveltség nagyon alacsony színvonalú, 
esetleg létrejöhetnek tartományi képviseleti testületek, s csak sokára, valamikor 
egy birodalmi alkotmány, a birodalmi parlamentben pedig természetesen minden-
kinek németül kell majd szólnia - tet te hozzá. 

Hallhatott azért Acton a Konkordátumot óvatosan bíráló hangokat is. A 
karlsbadi helyi káplán például elmondta, hogy a Konkordátumnak semmi más 
hatását nem lehet érzékelni, mint hogy a papság jobban függ a püspököktől, s 
minden aprósággal hozzájuk kell fordulnia. 

Karlsbadban alkalma volt két napot együtt tölteni a frissen leváltott külügy-
miniszterrel, Karl Ferdinand Graf von Buol-Schauenstein gróffal, aki — mint írja 
Döllingernek — keveset beszélt politikáról, és azt sem különösebben megkapóan, 
de nagyon nyíltan, s ezért igen tanulságos volt a társalgás Acton számára. Nap-
lójában ezekből az eszmecserékből a korábbi magyarországi tulajdonjogi rendel-
kezések, az ősiség magyarázatát jegyezte le. Buol is megerősítette —jegyzi fel —, 
hogy „Bach nem volt a helyi, tartományi jogok és szokások megőrzésének ellen-
sége. Csak a külügyek, pénzügyek és az igazságszolgáltatás terén elengedhetetlen 
az egység. Minden mást a tartományi sajátosságoknak megfelelően lehet hagyni. 
Bach az utóbbi időben nem tudta megvalósítani elképzeléseit",57 Buol is kivihe-
tetlennek ítélte Ausztriában egy birodalmi parlament összehívását. 

Természetesen sokat hall Acton az aktuális politikai bonyodalmakról is. 
Simpsonhoz 1859. szeptember 30-án intézett levele tanúsága szerint három héten 
keresztül mindennap ellátogatott egy katonai kórházba, hogy közvetlen informá-
ciókat szerezzen. A vesztett háborúért a politikai elit a katonai vezetést tette 
felelőssé, Acton naplójában idézi I. Napóleon mondását, miszerint ő tábornokaiból 
hercegeket és grófokat csinált, Ausztriában viszont tábornokokat csinálnak her-
cegeikből és gróljaikból (Ahogy mi, Angliában minisztereket - teszi hozzá). Min-
dazonáltal az általános vélekedés az volt, hogy Lombardia majd visszatér a biro-
dalomba, mivel fejlődése sokkal prosperálóbb volt annak keretei között, mint Pi-
emonté. Feljegyzi Acton azt is, milyen elterjedt vélemény az, hogy Poroszország 
az északi német államok katonai erőit Ausztria ellen akarja fordítani. S hogy 
Oroszország részéről is fenyegető veszélyt látnak, mondván, Konstantin nagyher-
ceg nevében kiáltványokat terjesztenek Magyarországon, hogy kihasználják az ott 
uralkodó osztrákellenes hangulatot. 

A személyes találkozások mellett ausztriai tartózkodása alkalmával „röpira-
tok tömegének" olvasásával is igyekezett Acton ismereteit bővíteni. Ismerősei 
ajánlanak műveket számára, gondosan be is szerzi ezeket, könyvtára hihetetlenül 
gazdag az 1859 és 1861 között Ausztriában megjelent politikai röpiratirodalom 
tekintetében. A legfontosabb műveket naplójában ekképp jelöli ki: 

„Rückblick auf Ungarn. Meyertől, de Bach igazi érzelmeit tükrözi. 
Historisch-Polit[ische] Blätter, aug. 15. hozza Meyer saját nézeteit. 
Eötvös: Garantien. A mérsékelt magyar párt. 
E három között található az igazság Ausztriáról."58 

Gondosan áttanulmányozta Meyer Rückblickjét, mely szerint Magyarország 
1848 előtt államot képezett az államon belül. Most azonban a népek nagy család-
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jába besorolva megtalálta helyét, ezzel egy évszázados, lassú, organikus fejlődés, 
az államok egységesülése, a „Drang nach Einheit" általános folyamata teljesedett 
ki az osztrák birodalom esetében is; az egység azonban — teszi hozzá — nem 
jelent egyformaságot. Az addigi különállás egyébként is mind az anyagi, mind a 
szellemi fejlődés tekintetében hátrányos volt a magyarokra nézve, megkésett fej-
lődést eredményezett, ezt küszöbölte ki az olmützi alkotmányt visszavonó 185 l-es 
szilveszteri pátens, melynek nyomán az ország virágzásnak indult. Meyer kitér a 
német nyelv hivatali nyelvvé tételére is, s amellett érvel, hogy — s ezt Acton is 
megjelölte magának — ennek célja semmiképp sem az elnemzetlenítés, hanem 
éppen ezzel lezárták a magyarok által felidézett nyelvharcot az országban, s a 
nemzetiségi nyelveknek újra megadták jogaikat. A röpirat Magyarországon nagy 
felháborodást keltett, s mivel leginkább a külföld felé szóló propaganda céljait 
szolgálta, mindenekelőtt a külföldi sajtóban igyekeztek a magyarok ellenvélemé-
nyüknek hangot adni.59 A Magyarországon legnagyobb hatású ellenmű Széchenyi 
István Blick auf den anonymen „Rückblick" című munkája volt, amely Londonban 
jelent meg, így nem meglepő, hogy szintén megtalálható Acton könyvtárában. A 
kötetben semmiféle jelzés sem található, s ha olvasta is Acton, feljegyzései között 
nem találjuk nyomát, hogy hatott volna rá. Az viszont Meyer emlékiratából ki-
derül, hogy épp Acton volt az, aki Londonból elküldte neki a röpirat egy példá-
nyát.6 0 

Beszerezte Acton Eötvös Meyer által ajánlott röpiratát is. Eötvös ebben — 
részben a Rückblick kritikájaként is — vitatkozik azzal a nézettel, mely szerint 
Ausztria viszonyai nem teszik lehetővé az alkotmányos kormányzati formát. Ja-
vaslata szerint a birodalmi közös ügyekként elismert külügy, pénzügy, hadügy és 
kereskedelemügy igazgatására életre hívandó központi birodalmi parlament és 
kormány mellett a tartományok történeti jogára támaszkodva négy nagyobb ál-
lamjogi egységet kellene létrehozni, úgy mint Magyarországot; Csehország, Mor-
vaország és Szilézia egyesítésével egy egységet; egyet a lombardiai területekből; 
s egyet a fennmaradó, túlnyomóan osztrák-német dominanciájú koronatartomá-
nyokból. Ezen egységek a közös ügyek körébe nem tartozó valamennyi politikai 
kérdésben belső autonómiával, saját törvényhozó testülettel, s ha korlátok között 
is, de saját végrehajtó apparátussal is rendelkeznének. 

Szintén 1859-ben jelent meg Ottokar Lorenz (történetíró, 1857-től a titkos 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv alkalmazottja, 1860-tól a bécsi egyetemen az osztrák 
történelem tanára) Oesterreichs Politik in Italien und die wahren Garantien sei-
ner Macht und Einheit (Dritte Auflage, Verlag von Tendier & Comp. Wien, 1859.) 
című anonym röpirata, mely címében is Eötvös röpiratával polemizál, s bizonyára 
nagy sikert arathatott az olvasóközönség körében, hiszen az Acton könyvtárában 
fellelhető példány ugyanezen évből már a harmadik kiadás egy darabja volt. A 
szerző véleménye szerint a német uralom legitim volta Lombardiában I. Ottótól 
kezdve megkérdőjelezhetetlen, s Ausztria e tekintetben a német-római császárság 
jogos örököseként lépett fel. A Habsburg-birodalom a Közép-Európára délről és 
keletről leselkedő veszélyek ellenében feltétlenül szükséges nagy államot alkot, 
melyben a centralizáció tendenciája — „Európa többi kultúrállamaiban is — év-
századok óta érvényesülő folyamat". Ezt ignorálja véleménye szerint Eötvös rö-
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piratában a tartományok történeti jogaira hivatkozva. A szerző elismeri, hogy a 
centralizáció a „német uralom" formájában realizálódik, de erre véleménye szerint 
a kulturális fejlettség magasabb fokán álló németség hivatott, s az nem zárja ki 
a többi népcsoport nemzeti létét. A kívánatos program a birodalmi centralizáció 
és a községi helyi közigazgatási autonómia elemeinek ötvözése, de semmiképp 
sem önálló tartománja alkotmányok útján, sokkal inkább a tartományi keretek 
jelentőségének fokozatos halványulásával. Actonnak minden bizonnyal tetszhetett 
a röpirat, mivel szokásától eltérően a margóra tett vonaljelzések mellett a mű 
hátsó belső borítóján rövid szöveges bejegyzésekben rögzítette a számára legfon-
tosabb gondolatokat a soknemzetiségű államokban is indokolt, sőt egyenesen sok-
nemzetiségű voltuk miatt szükséges centralizációról, a nemzeti mozgalmak hibá-
iról, melyek a szabadság jelszava alatt kollektív függetlenségre törekednek, s az 
állam veszélyeztetésével így valójában a szabadság ellenfelei. Ezek a gondolatok 
mind visszacsengenek majd Acton Ausztriáról megjelent, illetve kéziratban ma-
radt szövegeiben. 

Valószínűleg megnézte a Meyer saját programját összefoglaló cikket is a His-
torisch-Politische Blätter megadott számának hasábjain. A számban három Auszt-
riával foglalkozó cikk jelent meg (Ein Wort aus Oesterreich, Ueber die innere 
Bedeutung des gegenwärtigen Krieges für Oesterreich, Die inneren Zustände Oes-
terreichs címmel), valamennyi szerző megjelölés nélkül. A szóban forgó cikk va-
lószínűleg az augusztus 16-i számban megjelent Die inneren Zustände Oesterre-
ichs című írás, amely a magyar dualista és a szláv föderatív törekvések kritikája 
mellett a helyi önkormányzatok megteremtését irányozza elő az egészségügyre, 
a jótékonysági intézményekre, az útépítés és közlekedésügy bizonyos területeire 
korlátozva, s ennek kiegészítéseként javasolja — mintegy a már említett ország-
képviseleti testületekre vonatkozó elképzelések felújításaként — a papság, a ne-
messég, a nagy földbirtokosok, a polgárság és ipar, valamint a községek képvise-
lőiből összeálló tartományi érdekképviseleti szervek összehívását. Mindazonáltal 
hangsúlyozza, hogy nem lát lehetőséget birodalmi parlament összehívására, mivel 
az csak a különböző nemzetiségek egymás elleni harcának terepe lenne, s ezzel 
a birodalom egységét veszélyeztetné. A végrehajtó hatalom szerkezetében pedig 
sem a birodalmi, sem a tartományi szinten nem irányoz elő az alkotmányosság 
elvének akár csak korlátozásokkal is megfelelő módosításokat. 

Acton könyvtárának állománya alapján részben rekonstruálhatjuk, mit ol-
vashatott Acton ezeken kívül ausztriai út ja során. A könyvek között fellelhető 
politikai röpiratok közül is csak azokat említhetjük itt meg, amelyek a bennük 
található szöveges bejegyzések vagy a margóra tett vonaljelzések tanúbizonysága 
szerint különösen felkeltették figyelmét. 

A Die Reformbestrebungen unserer Zeit (Gedanken über die deutsche Ein-
heit. Vom Verfasser von „Deutsche Bund" und „Was hat Preußen gesagt - ge-
than?". Verlag von Christian Ernst Kollmann, Leipzig, 1859.) című munka az 
ausztriai birodalmat megrázkódtató mozgalmakat II. József tevékenysége keltette 
reakció sorozataként értelmezi. Szól a szerző az 1848 előtti magyar viszonyokról, 
a jobbágyterhekről, úriszékről és az ősiségről (Acton ezeket a helyeket gondosan 
bejelölte). A magyarok elég erősnek hitték magukat ahhoz — írja a szerző —, 
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hogy magyarosítsák a szlávokat, s ezzel ellenségeskedés indult. Az osztrák kor-
mány azonban ezt a problémát már megoldotta, elismeri a nemzetiségek igényeit 
a megfelelő korlátok között. Magyarország jóléte is fejlődött az újabb időkben, 
utcák, vasutak, távírók épültek, fejlődött a közlekedés. Acton ez alkalommal is 
tet t szöveges bejegyzést a röpirat lapjaira: „Az új kormánynak 48 óta II. József 
hibáit kellett kiigazítania, aki reakciót hívott ki programja ellen. A kormány le-
törte ezt a reakciót, a centralizációval egy forradalmat kellett lehetetlenné tennie." 
Acton naplójában is megtalálhatjuk az itt feljegyzett sorokat: „Ausztria az egyetlen 
állam, ahol nem következett be reakció - amely tovább ment a haladás út ján." 
Bár a szerző nem tagadja az alkotmányos eszméket, mégis kijelenti nyíltan Po-
roszországra utalva, hogy az utóbbi időben az alkotmányosság maszkja alatt meg-
bújhatott az önkény is. Idézi a porosz parlamentben egy miniszter által mondot-
takat, miszerint a képviselőház úgy beszél és határoz, ahogy akar, ám a miniszter 
úgy tesz, ahogy azt jónak látja. Acton ezt a példát jegyzetfüzetébe is feljegyezte. 

Actonnak a Konkordátumról vallott korábbi álláspontjával is összecsengett 
a [Georg Haulik de Varallya:l Oesterreich der Konkordatenstaat (Wilhelm, Bra-
umüller, Wien, 1859.) című röpirat. Az Erörterung der Fragen über Verfassung 
und Reformen in Oesterreich (Voigt & Günther, Leipzig, 1859.) című mű szintén 
helyesli az osztrák kormány politikáját. Bár kijelenti, szerencsésebb lett volna, ha 
érvényben hagyják az olmützi alkotmányt, de véleménye szerint a Bach által kez-
deményezett országképviseleti szervek megőrizhetik, mégpedig modernizált, ki-
terjesztett formában mindazt, ami a rendi képviseleti intézményekben jó volt. 
Ugyancsak 1859-ben jelent meg a Die Garantie-Frage (Von einem Unter thanen 
Oesterreichs. Vogt's Verlag, Bern, 1859.) című röpirat, mely azonban kemény han-
gon bírálta Ausztria kül- és belpolitikáját, Poroszország fiatal erejét méltatta, s 
elítélte Magyarország tartományi szintre fokozását. 

Ausztriai útja végeztével Acton már igen magabiztosan írja Simpsonnak: 
„Kezdek igen világosan belelátni az ausztriai politika malomkövei közé a jelenlegi 
változásokat illetően."61 A következő év januárjára ígéri cikkének megjelenését, 
s addig is küld Simpsonnak egy összefoglalót Julius Fröbelnek a nagynémet egység 
trialista típusú megoldását szorgalmazó koncepcióját népszerűsítve a The Rambler 
novemberi számába, ami meg is jelent. 

Igyekezett út ját Acton arra is felhasználni, hogy szerzőket toborozzon a The 
Rambler számára, mindenekelőtt számított Meyerre. 1860 tavaszán Acton újra 
kéri őt, hogy a háború nyomán kialakult helyzetről küldjön tudósítást. Meyer 
május 19-i levelében ki is fejezi erre való készségét, de mivel, írja, a levéltitok 
ügye úgy áll, ahogy áll, inkább biztosabb alkalomra vár nézeteinek kifejtésére. 
1860. június 2-án tesz végül eleget a kérésnek egy hosszú levélben, amelynek 
elején hangsúlyozza, hogy ezek bizalmas feljegyzései, nem használhatók alapa-
nyagul sem egy a nyilvánosságnak szánt íráshoz. Ennek ellenére az abban fog-
laltak egyes bekezdések sorrendjének felcserélésétől eltekintve változatlan formá-
ban megjelentek a The Rambler 1860. novemberi számában M. v. L. szignóval, 
The Austrian Empire címmel. Ezt követően hasonló akcióra nem került sor, de 
kapcsolatuk még egy ideig fennmaradt, hiszen levelezésükben az Acton hagya-
tékban található utolsó darab 1863-ban született. 
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Az 1859. évi őszi találkozás alkalmával szerzőnek ajánlkozott Höfler is, a 
pápák középkori politikai intézményrendszeréről készült írni, s ajánlotta Johann 
Heinrich Löwét, a prágai egyetem filozófia professzorát is, aki az angol filozófu-
sokról készített tanulmányt. Löwe együttműködési készségét egy Actonhoz inté-
zett levélben maga is jelezte.62 Mindkét írás megjelent később a folyóiratban. 
Höflerrel 1867-ig biztosan fennmaradt — legalábbis Döllingeren keresztül — a 
személyes kapcsolat, mivel az ez év januárjában arról számolt be Actonnak, hogy 
levelet kapott Höflertől, melyben az teljes csalódottsággal szól az osztrák viszo-
nyokról.63 

Acton és szerkesztőtársainak Ausztria iránti baráti érzelmeire persze felfi-
gyeltek az osztrák külügyi propagandáért felelős körök is. Jól tudjuk, hogy az 
1860-as évek kezdetétől fogva az osztrák kormányzat nagy erőfeszítéseket tet t 
annak érdekében, hogy a diplomáciai elszigetelt helyzetből a külföldi sajtón ke-
resztül igyekezzék a nyugat-európai államok közvéleményéhez fordulni.64 1862-t 
megelőzően nincs adatunk a közvetlen kapcsolatfelvételre, ekkor azonban az oszt-
rák kormányzat kísérletet tet t arra, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjenek Ri-
chard Simpsonnal és Actonnal annak érdekében, hogy a The Rambler utódjaként 
1862-től megjelenő Home and, Foreign Review-n keresztül befolyásolhassák az 
angol közvéleményt. Elképzelhető, hogy közreműködött ebben gróf Apponyi Ru-
dolf is, de ebben Acton sem volt egészen biztos. Mint írta, ha Apponyi tudott is 
a dologról, bizonyára Lord Granville-re való tekintettel nem akart közvetlenül 
Actonhoz fordulni. 1862. június elején Acton arról számol be Döllingernek, hogy 
Rechberg Acton közreműködésével Angliában folyóiratot kívánt volna alapítani 
Ausztria és a katolikus hatalmak védelmére. Acton Itáliával kapcsolatos nézetei 
azonban — mint írja —, bármilyen , jó osztrák is Acton", meghiúsították a ter-
vet.6 5 Simpson viszont arról tájékoztatja, hogy ugyanerről tárgyalt Rechberg Ro-
bert Edmund Chester Watersszel is Bécsben, de a terv ebben a formában sem 
valósult meg, s ezután közelednek az osztrák politikusok Actonék lapjához. Mind 
Simpson, mind Acton azzal érvelt, hogy sokkal előnyösebb lenne az osztrák kor-
mány számára is, ha egy független lap hasábjain fejtené ki esetenként nézeteit, 
mintha egy mindenki által tőle függőnek tekintett lapot hozna létre. Simpson a 
következőt fejtette ki Waters előtt: „Még ha nincsenek is a tárgyalópartnerek 
megelégedve a The Rambler-rel (minthogy azt mondta, hogy nincsenek), végig-
gondolták-e, milyen jelentéktelen tényezőnek számít Angliában egy olyan folyói-
rat, mely egy idegen kormány fizetett orgánuma? Nem lenne-e sokkal jobb, ha 
kihasználnánk a szerkesztőségi cikk és az önálló cikk közötti különbségtételt? Azt 
mondtam neki, hogy esetenként, amikor a cikkekben kifejtettek egybeesnek a 
szerkesztők véleményével, szerkesztőségi cikkekként jelenhetnének meg az írá-
sok. Ha pedig nem ez a helyzet, önálló cikként látnának napvilágot, magukért 
állnának jót, de azzal az előnnyel, hogy egy független lapban jelennek meg." Acton 
azonban nagyon óvatosan felel Simpsonnak, célként az esetenkénti cikkek közlé-
sét, rendszeres levelezést és rendszeres információszerzést jelöl meg az Aktuális 
Hírek (Current Events) rovat számára, de hangsúlyozza az önállóság és a cselek-
vési szabadság fenntartásának szükségességét, s figyelmezteti Simpsont, ne árulja 
el, hogy korábban Meyer már írt a The Rambler számára.66 Jún ius végén, július 
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elején Döllingernek írt levelében pedig már inkább arra helyezi a hangsúlyt, hogy 
levelet kapott Bernhard Meyertől, aki biztosítja, hogy szívesen tudósítja őt az 
osztrák állapotokról. „Ez lenne a legjobb megoldás — teszi hozzá Acton —, mivel 
ő független és előítéletektől mentes."6 7 Nem tudunk róla, hogy ez a terv megva-
lósult volna a későbbiekben. 

Acton természetesen hazatérte után is figyelemmel kísérte az Ausztriában 
megjelent és Ausztriával kapcsolatos nyomtatott sajtó- és röpiratirodalom termé-
keit. Kéziratos feljegyzéseiben két lap rendszeres olvasásának találjuk meg nyo-
mait. Ezek egyike az augsburgi Allgemeine Zeitung, a másik pedig a már említett 
Historisch-Politische Blätter. Mivel tudjuk, hogy Acton a későbbiekben is szenve-
délyes könyvgyűjtő volt (könyvtárának kiadott katalógusában egy önálló kötetet 
tölt meg a Németországgal, Ausztriával és Magyarországgal kapcsolatos könyvek 
jegyzéke), igen nehéz meghatározni, hogy egyes történeti, a Habsburg-birodalom 
művelődéstörténetével, jogtörténetével, egyháztörténetével foglalkozó összefoglaló 
jellegű művek mikor kerültek be könyvtárába. Igen meglepő, milyen bőséggel 
állott rendelkezésére magyar történeti anyag. Beszerezte például a Corpus Iuris 
és Werbőczy Triparti tumának egy 18. századi kiadását, s a kötetekben található 
ceruzás jelek tanúbizonysága szerint forgatta is azokat. Könyvei között megtalál-
hatók Hatvani Mihály (Horváth Mihály) és Simonyi Ernő Magyar történeti ok-
mánytárai, a Monumenta Hungáriáé historica - Magyar történelmi emlékek című 
kötet (1857), Bonfini, Thuróczy, Fejér György, Katona István, Kovachich Márton 
munkái. Érdeklődése nem csökkent az általunk tárgyalt korszak u tán sem, meg-
vásárolta például Horváth Mihály Huszonöt év Magyarország történetéből című 
művét is német kiadásban (1867) vagy Flegler: Erinnerung an L. Szalay című 
visszaemlékezését (1866). 

A beszerzett könyvek nagy része azonban még mindig politikai röpirat volt. 
1860-ban jelent meg a Die Lebensfrage Oesterreichs. Ist noch eine Vermittlung 
zwischen Oesterreich und Ungarn möglich? (Verlag von George Westermann, Bra-
unschweig, 1860.) című anonym röpirat Kecskeméthy Aurél tollából. Szerinte ú j 
Pragmatica Sanctio megkötésére volna szükség, melynek keretében a magyarok-
nak figyelembe kellenek venniük a birodalom egészének érdekeit, ugyanakkor 
teljes autonómiát, de nem állami elkülönültséget kellene kapniuk a belpolitikát 
és az igazságszolgáltatást illetően. A tartományi autonómia lehet a nemzeti kö-
vetelések kielégítésének legegyszerűbb eszköze, kiegészítve azzal, hogy a községek 
igazgatási nyelvét a helyi többségnek kell meghatároznia. Orosz József: Terra 
incognita (Notizen über Ungarn. Hrsg. von Joseph von Orosz und einigen Patri-
oten. Zweite Auflage. Verlag von Otto Wigand, Leipzig, I860., első kiadása: Leip-
zig, 1835.) című írásában Acton megjelölte magának a magyar alkotmányt jellemző 
részt: a magyarok igen nehéz helyzetben vannak, mivel ha régi alkotmányukat 
akarják feléleszteni, elvesztik Európa szimpátiáját. Kiemelhetjük a Kleine Bei-
träge zu großen Fragen in Oesterreich (F A. Brockhaus, Leipzig, 1860.) cimü 
röpiratot, mely az összbirodalmi integráció, az „osztrák patriotizmus" szükséges-
ségét hirdette, mondván „politikai tekintetben s mint állampolgárok csak Oszt-
rákok lehetünk", de a történeti jog alapján a közigazgatás szférájában kívánatos-
nak tar t ja a tartományi autonómiát. Programja nagyon hangsúlyozottan említi a 
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községi autonómiát - ezeket a helyeket, a nemzetiségi elv úgymond „helyes" ér-
telmezését nyújtó passzusokkal együtt, Acton gondosan megjelölgette a margón. 
Bartholomäus Ritter von Carneri: Neu-Oesterreich (Ein Wort über ächten und 
falschen Constitutionalismus. Verlag von Tendier & Comp. Wien, 1860.) című 
röpirata 1861-ben jelent meg. Carneri az Októberi Diplomát jelöli meg kiindulási 
alapként. Támadása részben az 1849. március 4-i alkotmány ellen irányult, amely 
véleménye szerint nem felelt meg Ausztria örvendetesen „összetett" jellegének, 
amely nem idomítható a modern konstitucionalizmus követelményei szerint. Nem 
véletlen, hogy Acton a következő két megjegyzést ceruzájával megjelölte: az álcá-
zott abszolutizmus, a centralizáció formája igazolta a magyarok ellenkezését a 
március 4-i alkotmánnyal szemben; a különböző népek szabad egyesülése egy 
állammá a legmagasabb kultúra ismertetőjele. De — teszi hozzá Carneri — ehhez 
az is kell, hogy ne egy nemzet túlsúlya érvényesüljön a többi felett, hanem valódi 
szövetség jöjjön létre köztük. Nem a fegyverek erejével fenntartott „Militärunio-
ra", de nem is perszonálunióra, hanem „a tartományok uniójá"-ra van szükség.68 

Carnerihez hasonló nézeteket fejt ki a Studien über Österreich (Von einem 
preußischen Conservatives Verlag und Druck von E Heinicke, Berlin, 1861.) szer-
zője is, aki szerint Ausztria különleges küldetése az, hogy Európa minden faját 
egyesítő nagyhatalomként e fajok kibékítését valósítsa meg. Schwarzenberg her-
ceg jól ismerte fel Ausztria misszióját, azaz hogy a népek számára a birodalom 
Keleten kristályosodási pontul szolgáljon és a nemzetiségeket egy magasabb elv-
ben egyesítse. Acton szokásos vonaljegyzését megtaláljuk e gondolat mellett is: 
hiba volt a magyarokat orosz segítséggel leverni, mivel ezzel a legitimitás elvét 
sértették meg, összetévesztették az abszolutizmust és a legitimitást. Bécs „eszte-
len" centralistáival („sinnlosen Zentralisten") szemben kifejti, hogy összbiroda-
lomra, de Magyarország számára ugyanakkor autonómiára van szükség. 

A The Rambler hasábjairól kiderül, hogy Acton milyen gondosan figyelemmel 
kísérte azokat az alkotmányos kísérleteket, melyek 1860-6 l-ben történtek a bi-
rodalom újjászervezésére. Igen jól informált volt a magyar célkitűzések, az 1861-es 
országgyűlés eseményeit, programját, személyiségeit illetően is. Információforrás-
ként főképp két kiadvány szolgálhatott számára. Egyrészt Franz Schmitt: Die 
Rechtsverhältnisse Ungarns 's zu den übrigen Ländern der österreichischen Mo-
narchie (Als Entgegnung auf Déak's Adress-Antrag. Rudolf Lechner's k.k. Uni-
versitäts-Buchhandlung, Wien, 1861.) című könyve, melyet a bécsi kormányzat 
mintegy hivatalos propagandakiadványnak tekintett; gróf Szécsen Antal tárca nél-
küli magyar miniszter irataiból kiderül, hogyan szervezte meg a kormány még 
1861. május-júniusban a munka nagyon gyors francia fordítását és megjelenteté-
sét.69 A mű ismerteti Deáknak az országgyűlésen elhangzott május 13-i, ún. első 
felirati beszédét, annak érveit a perszonálunió mellett. Meleg hangon szól a ma-
gyarokról, azok karakterét nemesnek és tiszteletreméltónak ítéli. Deákot meleg-
szívű hazafiként, nagy tiszteletben álló, becsületes államférfiűként írja le. Mun-
kája mindemellett is a perszonálunió koncepciójának bírálata, az Októberi Diplo-
ma és a Februári Pátens elfogadása melletti érvelés. A pátens — a szerző véle-
ménye szerint — a magyar alkotmányosság erős garanciája, az általa életre hívott 
Reichstag nem az alárendelés, hanem az egyenjogúság elvén alapul. A másik Acton 
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által forgatott forráskiadvány pedig a Das Staatsarchiv (Hrsg. von Ludwig Karl 
Aegidi - Alfred Klauhold. Otto Meissner, Hamburg, 1862.) című munka volt, amely 
többek között közölte az 1861-es magyar országgyűlés által készített feliratokat, 
az azokra adott királyi válaszokat. 

Acton nézetei Ausztriáról 

Hogy milyen nézeteket tet t magáévá Acton mindezek alapján az ausztriai 
birodalom jelenéről és jövőjéről, jól rekonstruálható ausztriai utazása idején ké-
szített feljegyzéseiből, illetve a The Rambler hasábjain e tárgyban a későbbiekben 
megjelentetett cikkekből. Az 1860 januári számban „Ausztriai reformok", ugyan-
ezen év szeptemberi számában „Nemzetvédelem", 1861. januárban „Jegyzetek 
Ausztria jelenlegi állapotairól", 1861 szeptemberében pedig „Ausztria és Magya-
rország" címmel jelent meg cikk, illetve tudósítás a folyóiratban a Habsburg-bi-
rodalomról. Bár a cikkek egy kivétellel szignó nélkül jelentek meg, s a tudósítások 
általában ügy készültek, hogy bizonyos témákban Acton levélben küldött alapa-
nyagot Simpsonnak, aki azután végleges formába öntötte azt, némileg persze át-
alakítva, Ausztriát illetően Acton számíthatott az abszolút szakértőnek, s a cik-
kekben nagyon jól felismerhető az ő gondolatainak nyoma. Épp ezért bátran te-
kinthetjük ezeket Acton alkotásainak.70 Tervezett nagy cikke végül nem készül 
el, de ezekből az elemekből összerakható a kép. 

Már ausztriai út ja alatt felvázolja a cikk gondolati vázát: 
„A cikk módszere. 1. II. József és rendszere 
2. Metternich és rendszere 
3. Genesis of the revolution [Vö. Franz Hart ig korábban említett röpiratát] 
4. A forradalom megmutat ta a közös kötelék gyengeségét. De nem ez az 

egyedüli oka a rákövetkező rendszernek. A centralizáció a modern poli-
t ikatörténet általános tendenciája. A legitim centralizáció teóriája, Eöt-
vös ellenében. Hogyan valósította ezt meg Bach. 

5. Ennek a rendszernek megvannak azonban a maga korlátai és veszélyei. 
Bemutatni a centralizáció kedvezőtlen oldalát. Szükséges az önkor-
mányzat korrekciós elve. Ausztriára való alkalmazhatóságát tekintve ez 
mennyire különbözik az alkotmányos rendszertől. Hogyan lehet biztosí-
tani a szabadságot nélküle. Mi volt e célból szükséges Ausztriában. Ho-
gyan ellenezték ezt az arisztokraták éppúgy, mint a liberálisok. Hogyan 
te t tek előre egy nagy lépést a Konkordátummal és a legutóbbi pátenssel 
[Protestáns Pátens]. Leírni a háború [1859-es szárd, francia - osztrák 
háború] óta jelentkező késlekedést, ellenzést, reakciót. Az ezzel az ese-
ménnyel kapcsolatos érzelmek."7 1 

A már jól ismert három alapelvre fűzi fel gondolatait: 1. A modern társada-
lom- és államfejlődés mindenhol érvényesülő tendenciája a centralizáció növeke-
dése. Ez szükségszerű folyamat ugyan, de már messze túlhaladt mértékét illetően 
a kívánatos határon. E tekintetben nincs különbség abszolutista hatalompártiak 
és liberálisok között, hisz ez utóbbiak is — bár a népfelség elvére hivatkozva, de 
épp ezért még nagyobb hatalomkoncentráció veszélyét magukban rejtve — az 
államhatalom egyének feletti uralmának kiterjesztésére törekednek. Céljuk nem 
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a szabadság, hanem a hatalomban való részesedés. Benjamin Constant nyomán 
— bár nem hivatkozik r á — kifejti, a liberális ideológia az ókori fogalmakat újítja 
fel, amikor az állami hatalom megosztásában keresi a szabadságot, míg ezzel szem-
ben a középkori keresztény eszmekör az államhatalom limitálását, s az önkor-
mányzat eszméjét állította középpontba. Az alkotmányosság kérdésében kezdet-
ben igen ambivalens Acton álláspontja. 1859-es jegyzeteiben a következőt írja: 
„Az ausztriai alkotmányt illetően őrültség azt hinni, hogy annak univerzális al-
kalmazása mindenre gyógyír. A mi formáinkat akarjuk ajánlani? De épp most 
akarjuk megváltoztatni azokat. Egy intézménynek, a kormányzatnak megfelelő 
gyökerekkel kell rendelkeznie ott, ahol áll. Nem a fa látható része az, amit át 
lehet ültetni. A láthatatlan rész, amelyből szívja táplálékát, ugyanolyan nagy, mint 
a másik, melyet szemünk észlel. Csak befejezett és megváltoztathatatlan dolgokat 
lehet egyik helyről a másikra átvinni. Azonfelül önmagában az alkotmányos kor-
mányzatból, illetve ahogy azt általában értelmezzük, egy parlamentből nem szük-
ségképpen származik haszon. A mi formáink nem lehetnek jók szellemünk nélkül. 
Átültethetjük az egyiket a másik nélkül, de a formák a szellem nélkül haszonta-
lanok és erőtlenek. A szellem a forma nélkül felesleges. A szabadságnak a tör-
vényhozó testülettel összekötött formái sok fokozatban léteznek, kezdve a mi hely-
zetünktől egészen Poroszországig, ahol egy miniszter nemrégiben kijelentette, 
hogy a ház szavazhat tetszése szerint, de ő úgy fog cselekedni, ahogy az neki 
tetszik, Bajorországban pedig egy miniszter az egész ülésszak alatt kisebbségben 
volt, s a képviselőtestület feloszlatása után azonnal lemondott, bizonyítani kíván-
ván, hogy nem nekik hódolt be... Nem! Az efféle intézmények értéktelenek és 
veszélyesek, ha csak illúziókon alapulnak, s a kormány nem hajlandó szellemük-
nek alávetni magát. Csak akkor hoznak hasznot, ha a kormány lojális és szabad-
ságszerető, s lehet az nélkülük is, valószínűleg még inkább, mint velük."7 2 

2. Az egyeduralkodói abszolutizmussal és a liberális konstitucionalizmussal 
szemben az egyetlen alternatívát a katolikus egyház és annak szabadságfelfogása 
képviseli, amely az egyén szabadságát védelmezi, s az államhatalom körét csak a 
feltétlenül szükségesre kívánja korlátozni. „Az egyház és az állam uniója minden 
más országban és vallásnál végzetes a szabadságra nézve" - fejti ki.73 

3. A nemzetiségi érzés a kor nagy áramlatai közé tartozik. Leginkább ön-
tudatlan tiltakozás a centralizáció ellen — ahogy azt Julius Fröbel kimutatta, 
teszi hozzá —, de ha a nemzeti mozgalmak a fennálló államok szétrombolására 
törekszenek, a szabadság ellenségeivé válnak. „A nemzetiségek a szabadság leg-
nagyobb akadályai addig, míg függetlenséget követelnek. Úgy van ez, mint Itáli-
ában, ahol ezek egyikét csak a másik feláldozásával lehet elérni."74 A nemzetiségi 
elven alapuló államok (példaként Belgiumot és Görögországot említi) csak „fiktív 
és mesterséges vitalitással"75 rendelkeznek, s visszalépést jelentenek a civilizáci-
óban a több nemzetiséget tömörítő birodalmakhoz képest. A soknemzetiségűség 
azonban önmagában nem semlegesíti a centralizációra törekvés erősségét, s annak 
jogosultságát sem kérdőjelezi meg: „A centralizációra leginkább ott van szükség, 
ahol különböző nemzetek találhatók egy államon belül, s nemcsak akkor, ha a 
civilizáció különböző szintjei léteznek együtt. Ezeknél a nemzeteknél ugyanis a 
cselekvési egységet és a hatalom egységét akadályozzák a széthúzó érdekek és a 
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megosztott patriotizmus... Azokban az államokban, ahol különböző nemzetek vagy 
fajok élnek együtt, a nemzeti érzés spontaneitására, harmóniájára és energiájára 
nem számíthatunk. Következésképpen Ausztriában a nemzeti sokszínűség és ke-
vertség egyáltalán nem igazolhatja a decentralizációt, bármennyire is erre hivat-
koznak, hanem éppen hogy elengedhetetlenül a centralizáció ellensúlyozó ténye-
zőjét követeli meg."7 6 „Magyarország helyzete 1848 előtt és után — folytatja — 
a legjobb példa a régi decentralizáció anticivilizatorikus hatására, illetve a cent-
ralizáció előnyeire"77 A nemzetiségi mozgalmak általa kívánatosnak ítélt szerepét 
a következőképp határozza meg: „A nemzeti különbségek és a bürokratikus cent-
ralizáció a két ellentétes pólus, melyek egymást ellensúlyozzák. Szükség van a 
centralizációra ahhoz, hogy a különböző nemzeteket egy birodalomba egyesítsék, 
a nemzetiségbeli különbségek másfelől a centralizáció legerősebb korlátait képe-
zik. (Ez jelöli Ausztria politikáját.) A nemzetiség nem a politikai egység, hanem 
a politikai uniformizáltság, azaz a centralizáció akadálya."78 Véleménye szerint 
Ausztriában is jelentkezett a modern állameszmék káros befolyása a jozefinizmus 
formájában. II. József rendeleteivel, mindenekelőtt a katolikus egyház, s azáltal 
az önkormányzati eszme elleni támadással Ausztria fejlődése lekanyarodott a he-
lyes útról, s II. József „forradalmi despotizmusával"79 az állam túlhatalma, a 
bürokratikus centralizmus államberendezkedése vált uralkodóvá. S utódai is u-
gyanazt az utat követték: I. Ferenc „lassú, elnyomó, gyanakvó despota volt, tele 
félelemmel a haladással, fejlődéssel, az értelmiséggel, minden változással szemben, 
hidegszívű és szűklátókörű, bár nem buta"; Ferdinánd „félig idióta" és Ferenc 
József „sem árult el magáról magasabb képességeket" — írja a The-Rambler 
1861. januári számában.8 0 Ezt az ítéletet maga is túl szigorúnak tar that ta , hiszen 
a cikk megjelenése után mind Simpsonnak, mind Döllingernek szomorúan írja, 
hogy bántja a megjelent cikk egyoldalúsága — melynek okaként Simpson nem 
megfelelő kompilációját jelölte meg—, valószínűleg az írás e részére vonatkozhat 
kijelentése.81 Az 1848-as forradalmakat értelmezése szerint ez a centralizáció 
hívta ki maga ellen. A kormányzat 1849 utáni tevékenységét már sokkal többszí-
nűbbnek látja. Eredményként értékeli, hogy a birodalom modernizációjától nem 
zárkóztak el, a reformokat „okosan, óvatosan és bá t ran" végigvitték.82 „Ferenc 
József alatt Ausztria egész kormányzatát a legmagasabb és államférfiakhoz leg-
inkább illő alapokon tervezték el. Az elvek önmagukban csodálatra méltók" 8 3 -
kommentálja a modernizációval összekötött birodalmi egység megteremtésének 
programját jegyzeteiben. Az események előrehaladtával azonban megítélése sze-
rint az eredményeket háttérbe szorította a Bach által szintén alapelvnek tekintett 
bürokratikus centralizmus eszméje. Pedig az 1855-ös Konkordátummal megtör-
tént az egyház emancipálása az állam fennhatósága alól, ez elindíthatta volna az 
osztrák kormányzati rendszer reformját, sőt kizárólag csak politikai reformlépé-
sekkel együtt lehetett volna hatékony Ezekre azonban nem került sor, ez Bach 
nagy mulasztása, akármi okból is történt ez. Az 1859-es válság nyomán megindult 
az útkeresés. A Konkordátummal megkezdett folyamat, az önkormányzati eszme 
érvényesülésének állomásaként értékeli Acton a Protestáns Pátens kibocsátását, 
kezdetben szinte teljesen süket fülekkel a pátenst hevesen támadó magyar pro-
testánsok érveire. 1860 elején még azt fejtegeti, hogy az ellenzés csak a „része-
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geseket, szerencsejátékosokat, házasságtörőket" a maga soraiban megtűrő, erköl-
cseit tekintve lezüllött magyar protestáns egyháziak tiltakozása a rendteremtés 
ellen, akikkel szemben „a protestáns vallás biztosabb kezekben lenne egy lelki-
ismeretes katolikus miniszternél, mint őnáluk", ami az önkormányzati eszme 
igencsak sajátos felfogása.84 Egy évvel később viszont már maga is elismeri, hogy 
a pátens a külső hatalom erejével kívánta rendelkezéseit épp ezen egyházak ko-
rábban élvezett autonómiájának megsértésével rájuk erőszakolni.85 

Az aktuális politikai tennivalók tekintetében is bizonyos módosulásukat 
figyelhetünk meg Acton álláspontjában. 1859-1860 fordulóján a már idézett el-
méleti fejtegetések továbbfűzéseként még nem tekinti az alkotmányosságot fel-
tétlenül követendő elvnek, feljegyzéseiben a következőt írja: „Ausztria elkerüli a 
parlamentáris kormányzat szerencsétlenségét. A nem egészen egy évszázados 
megszakítás után vissza fog térni ahhoz a kormányzati rendszerhez, mely Mária 
Teréziáig jellemezte, mielőtt még a felülről és az alulról jövő forradalom hamis 
eszméket honosíthatott volna meg a kormányzásról mind az uralkodók, mint az 
alattvalók fejében, s melyet majd továbbfejleszt és kiteljesít. Ebben a tekintetben 
nagy előnyökkel rendelkezik a legtöbb állammal szemben. A megszakítás min-
denhol máshol sokkal hosszabb volt. A szabadságok azon formáját, amelyet Auszt-
ria Mária Terézia ideje alatt élvezett, Franciaország már elvesztette IV Henrik 
idején, s az megsemmisült a reformáció korában Németország protestáns és sok 
katolikus államában is. Ráadásul az a rövid életű pótlék, melyet a szabadságért 
cserébe az alkotmányos kormányzatban találtak, nem vezette félre Ausztria né-
peit, s nem tette alkalmatlanná őket a megalapozottabb és tartósabb szabadság 
élvezetére."86 Ekkor még csak a községi-városi szintű közigazgatási autonómiák 
bevezetéséről szól. 1860-ban azonban a magyar konzervatívok pozíciói újra meg-
erősödtek a birodalom politikai vezetésében, s az ő programjuk történeti jogra 
alapozott, bizonyos elemeiben alkotmányos rendszert irányozott elő, helyi s im-
máron tartományi közigazgatási autonómiákkal kiegészítve. Acton magáévá tette 
ezt az elképzelést, 1861 januári cikkében már — bár továbbra is vallja, hogy az 
alkotmányos intézmények nem mindig szükségesek — azt hangsúlyozza, hogy 
hosszú távon azok léte a társadalom érettségének és egészségének jele.87 Am 
ennek a koncepciónak az 1860. október 20-i diplomában megtestesülő konkrét 
megvalósulási formáját határozottan bírálja, mondván, az Magyarország számára 
aránytalan nagy befolyást biztosít a széttagolt kis örököstartományok ellenében. 
Anton Schmerling államminiszter politikája — megítélése szerint — épp ezt az 
aránytalanságot volt hivatva kiegyenlíteni a februári pátens rendelkezései szerint. 
Bár Actonnak Schmerlinggel szemben is voltak fenntartásai (tudjuk ezt Simpson-
nak írt egyik leveléből), de hangsúlyozta, hogy ezt csak magánközlésre szánja, s 
kéri, Simpson ezt ne foglalja bele az általa összeállított helyzetjelentésbe,88 s végül 
az osztrák politikusról a következő összefoglaló értékelés jelent meg: „ő a megfe-
lelő ember az új politikához."89 Sőt Schmerlingnek Acton még azt is megbocsátani 
látszik, hogy az a Konkordátum felülvizsgálatára törekszik: „Fél ilyen Konkordá-
tum, ám végrehajtva és más szabadságokkal biztosítva jobb lesz, mint a jelenlegi 
bizonytalan és torzó irat. De a bizalom megrendülése szörnyű lesz. Mégis ez meg-
érdemelt, mivel az Egyházat kivételezett helyzetbe hozták. Hiányzott abból a po-
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litikai őszinteség."90 Acton is látja mái- a Konkordátum mögöttes politikai szán-
dékait, a birodalmi egység és centralizáció amögött meghúzódó céljait, részletesen 
szól erről 1861 januári cikkében. Ezzel teljesedik ki kritikája a neoabszolutizmus 
politikai elitjéről. A fő ellenség számára azonban továbbra is a magyar liberális párt, 
amely a birodalmi egység legnagyobb ellenfele, valamint az osztrák liberális csoportok, 
akiket leginkább a zsidó kézben lévő sajtóval azonosít, s akiktől Schmerlinget nagyon 
igyekszik leválasztani. 

A magyar liberális mozgalom bírálata minden bizonnyal már müncheni ta-
nulóéveinek „tananyagában is szerepelt", ellenérzéseit igen korán nyomon követ-
hetjük. Rosszallva számol be például egyik hazautazása alkalmával 1853-ban Döl-
lingernek arról a fiatal német kereskedő útitársáról, aki az első út jába kerülő 
ateista, s aki számára a liberális szó jelent mindent, s ki Amerikában járt , s biz-
tosította Actont arról, hogy ott Kossuth több mint egy millió fontot gyűjtött össze 
Magyarország felszabadításának céljaira.91 Amerikai út ja során Acton találkozott 
Francis Bowennel, a The North American Review című lap egykori szerkesztőjével 
is, aki Kossuth amerikai útja során lapjában Kossuthot és a magyar szabadság-
harcot élesen támadó cikkeket jelentetett meg, aminek következtében Massachu-
setts állam szenátusa megtagadta kinevezését a Harvard Egyetem történelem 
professzorává. E cikkek a magyar nemzetről mint „dölyfös és zsarnoki szellemű, 
arisztokratikus fajról" beszéltek, amelynek egyetlen célja a szabadságharc során 
a többi nemzetiség feletti uralom, s nem a nemzeti függetlenség kivívása volt.92 

Acton Magyarországról származó információi jórészt ausztriai politikusoktól és 
teoretikusoktól, illetve az ausztriai sajtóból származtak. Teljes egészében elfogadta 
azt a képet, miszerint Magyarország 1848 előtt Európától teljesen elszigetelt, el-
maradott, a robotra és a jobbágyrendszerre épülő, idejét múlt alkotmányát mes-
terségesen fenntartani szándékozó ország volt, mely a civilizáció áldásait a biro-
dalmi kormányzat modernizáló törekvéseinek köszönheti. A politikai küzdelmek 
újraéledésével és előrehaladtával azonban az 1860-as évek elején Acton értesülései 
Magyarországról egyre pontosabbá s kevésbé elfogulttá válnak. Álláspontját a leg-
részletesebben az Ausztria és Magyarország című cikkben fejtette ki a The Ramb-
ler hasábjain 1861 őszén, az 1861-es magyar országgyűlés feloszlatása után. Vé-
leménye szerint az 1848. áprilisi törvények Magyarországot a birodalmon belül 
privilegizált helyzetbe hozták, ami egy alkotmányos állam viszonyaival összee-
gyeztethetetlen. A magyaroknak az állam, azaz a birodalom egységét újra meg-
bontani akaró törekvéseivel szemben — vallja Acton — szükséges a határozott 
fellépés. A magyar elit Deák Ferenccel és Eötvös Józseffel az élen, akiket mint 
„őszinte konzervatívokat" és „a forradalom elszánt ellenfeleit" méltat, s emberi 
kvalitásaikat maga is elismeri, az alkotmányosság és az önkormányzat elve ellen 
harcol, mivel a birodalmi alkotmányosságnak ellentmondó nemzeti teória elve 
alapján lép fel és saját centralizált állam megteremtésére törekszik a perszonálu-
nió jelszavával. A vele szemben álló erőket vezető Schmerling is téved Acton sze-
rint, amikor a birodalmi centralizmus álláspontjára helyezkedik, hiszen a biroda-
lom egysége nem jelenthet egyöntetűséget („unity but no uniformity") visszhan-
gozza a kor ausztriai röpiratirodalmának ezen oly népszerű közhelyét. Mégis a 
nemzetiségi elv és a centralizáció elvének mint két szélsőségnek a párviadalában 
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az igazság azon az oldalon áll, amelynek győzelme az állam fenntartásához szük-
séges, Schmerling kudarca pedig — teszi hozzá — nagyobb baj lenne, mint Lom-
bardia elvesztése. A politikai patthelyzetben tehát nem maradt más lehetősége a 
birodalmi kormányzatnak, mint a magyar országgyűlés feloszlatása. 

A Schmerling-provizőrium beköszöntével egy időre megakadt a birodalmi 
kormányzat politikai útkeresése, az ausztriai belső viszonyok egy időre kikerültek 
az európai közvélemény figyelmének előteréből. Ezzel véget ért Acton életében is 
az a szakasz, amelyben az ausztriai birodalom jövőjének nyitott kérdései újságírói 
és teoretikusi tevékenységének legfontosabb inspiráló tényezőjét alkották. 

Kitekintés 

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ez a számára oly nagy jelentőségű 
kérdés veszített volna fontosságából. Mutatja ezt könyvtára, melyben a következő 
évtizedekből is sorakoznak a könyvek, például Wenzel Lustkandl (Das ungarisch-
österreichische Staatsrecht. Braumüller, Wien, 1863.) műve is a magyar államjog-
ról, amelyre majd Deák válaszol Adalék a magyar közjoghoz című munkájában. 
Nem szakadtak meg személyes kapcsolatai sem, tanúskodik erről levelezése, s azt 
is tudjuk, hogy ausztriai látogatásai is folytatódnak, ahogy erről Alfréd Ritter von 
Arneth emlékirata is 1864 kapcsán megemlékezik. A The Rambler utódjaként, 
változatlan programmal 1862 júliusában meginduló Home and Foreign Review 
hasábjain is nagy figyelmet szenteltek a szerkesztők a német egység kérdéseinek 
és Ausztria belső viszonyainak, szerzőként megnyerve például Julius Fröbelt és 
Konstantin Frantzot.9 3 Maga Acton azonban a politikai aktualitásoktól távolodva 
mindenekelőtt az elméleti tanulságok levonása felé fordul, az új lap első számában 
végre megjelentetve már régóta készülő Nacionalizmus (Nationality) című mun-
káját a modern nacionalizmus, a nemzetállami eszme bírálatáról, melyben elmé-
leti összegzését adja a korábban Ausztria példáján körvonalazódó gondolatainak. 
Bár Ausztriáról tervezett cikke sohasem készült el eredetileg megálmodott for-
májában, e témában megjelent írásai jó előtanulmányul szolgáltak ezen immár 
klasszikussá vált tanulmányához. 

Hogy magánemberként Acton továbbra is nagy figyelemmel várta a fejlemé-
nyeket, felvillan egy-egy naplóbejegyzésben vagy levélrészletben. 1866-ban Acton 
Schmerling bukásának okairól társalog,94 természetesen feszült figyelemmel s ko-
moran szemléli a porosz-osztrák háború eseményeit és Ausztria megalázó vere-
ségét.95 S aztán beletörődő megnyugvással fogadta a dualizmus rendszerét meg-
teremtő 1867-es kiegyezést. 

Acton személyes ausztriai ismeretségeit illetően új korszakot nyitott az 1870-
es I. római zsinat ideje, amikor a IX. Pius által tervezett pápai tévedhetetlenségi 
dogma kihirdetése ellenében küzdő zsinati kisebbség harcaiban Acton is szervező 
szerepet vállalt, és közvetített a Rómától távol lévő, a dogma kihirdetését élesen 
ellenző Döllinger és a zsinati kisebbség között. Mindenekelőtt a kisebbség vezető 
személyiségei közé tartozó J. G. Strossmayer vukovári püspökkel és Haynald Lajos 
kalocsai érsekkel kialakult barátságát kell megemlítenünk.9 6 Strossmayer nevével 
már a The Rambler időszakából fennmaradt feljegyzések között is találkozunk,97 

személyes ismeretséget azonban csak itt kötöttek. Igazi fegyvertársakká váltak, 
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ahogy Acton februárban Döllingernek írja, „az a szóbeszéd járja Rómában, hogy 
az ellenzék egy olyan kard, melynek hegye Strossmayer ajka, s melynek markolata 
az én kezemben van". 9 8 Már január elején igen lelkendező levelet ír Strossma-
yerről Döllingernek: „Ha vett volna egy püspököt és felkészíti a zsinatra, az e-
redmény Strossmayer lett volna... Ma reggel könnyekkel szemében hagytam el. 
Első beszélgetésünk alkalmával átkarolt, mint a legrégibb barátot. Ami az egy-
házzal és a világgal kapcsolatban a szívem mélyén fekszik, ő izzó tűzzel kimondta... 
Nem fedeztem fel gyenge pontot nála... - éppúgy gondolkodik, mint én." 9 9 Szinte 
naponta találkoztak, kicserélték információikat, Acton állítása szerint Strossma-
yer megígérte, hogy tanácsának kikérése nélkül semmit sem cselekszik. S hogy 
nem Acton nagyította fel saját szerepét, mutat ják Gladstone miniszterelnök római 
megbízottjának jelentései is, aki leírja: mind Dupanloup orléans-i püspök, mind 
Strossmayer elismerték, hogy Acton nélkül nem lehetett volna oly szervezetté 
tenni a zsinati kisebbség ellenállását.100 Strossmayer Actonon keresztül kapcso-
latot tar tot t fenn Döllingerrel is, Acton sorra közvetíti tiszteletét, jókívánságait, 
iratait. Döllinger Acton kimerítő tudósításai alapján jelentette meg Quirinus ál-
néven a zsinatról írt újságcikkeit az augsburgi Allgemeine Zeitung hasábjain, mely 
cikkek a bizalmas információk kiszivárogtatása miatt nagy felháborodást keltettek 
a zsinati kisebbség soraiban is. Nem tudták, pontosan ki rejtőzik a tudósítások 
mögött, s Victor Conzemius feltételezi, hogy Strossmayer lehetett az egyedüli, 
akinek tudomása volt a szerző kilétéről, s egy-egy beszédének Döllingerhez való 
eljuttatásában ez a motívum is szerepet játszhatott .1 0 1 Persze mindez nem jelenti, 
hogy Acton és Strossmayer kapcsolata minden konfliktustól mentes volt, felesé-
gének például beszámol Acton egy alkalommal arról, hogy hosszú levelet írt a 
püspöknek, ami lehet, hogy megszakasztja majd levelezésüket.102 Ez azonban csak 
átmeneti nézeteltérés lehetett, a jó viszony mindvégig fennmaradt. 

Megismerkedett Strossmayer kanonikusával, Nikolaus Vorsakkal is, aki a 
zsinat első hónapjaiban mint „assignator locorum" működött közre, de a titok-
tartási tilalom megszegésének gyanúja miatt elmozdították tisztéből. Feltételez-
hető, hogy Acton Vorsakon és Dupanloup ti tkárán keresztül juthatott hozzá egyes 
hivatalos okmányokhoz.103 Strossmayeren kívül Haynald Lajos kalocsai érsek is 
igen hamar felkelti Acton érdeklődését, hiszen ők ketten a zsinat legjobb latinis-
táinak és szónokainak számítottak. Haynaldról a következőket jegyzi be Acton 
naplójába: „Haynald is ott volt, nagyon folyékonyan és ihletetten beszélt, mint 
aki maga kíván az élre állni, barátai körében önmagáról így szól: «mi, liberáli-
sok»."1 0 4 

Kapcsolatba kerül Rómában Acton az Osztrák-Magyar Monarchia egyes ál-
lamférfiaival is, hiszen szeretne mindenekelőtt Gladstone-on keresztül nyomást 
gyakorolni a katolikus nagyhatalmak diplomáciájára, hogy azok lépjenek fel a 
dogma kihirdetése ellen, s támogassák a zsinati kisebbség törekvéseit. Folyama-
tosan tar t ja a kapcsolatot a római osztrák követtel, Ferdinand Trautmannsdorff-
Weinsberg gróffal, akiről azonban nincs különösebb jó véleménnyel, épp ezért 
tervezte, hogy levél űtján felhívja Ferenc József figyelmét „Trautmannsdorff kor-
látoltságára és Beust könnyelműségére".105 Idéztük viszont már lelkes szavait a 
gróf Apponyi Rudolffal történt találkozása után. 
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Acton június elején hagyja el Rómát, amikor már sejthető, hogy a kisebbség 
harca eredmény nélkül fog zárulni. A kialakult személyes kapcsolatok azonban a 
továbbiakban is élnek, különösen addig, míg a zsinati kisebbség tagjai késleltetik 
a zsinat határozatainak való alávető nyilatkozat kibocsátását. Különösen intenzív 
a kapcsolattartás Strossmayerrel. Már közvetlenül a zsinat végén megfogalmazó-
dik az a terv, hogy Strossmayer hazautazása közben ellátogat Actonhoz Tegern-
see-be, erre azonban nem került sor. Vorsakon keresztül viszont eljuttatta Stross-
mayer Actonhoz, illetve Döllingerhez La liberté au concile et l'infaillibilité című 
munkáját . Igen intenzív levelezést folytat Actonnal és Döllingerrel, titokban e-
gyüttműködik velük a zsinati határozat elleni propagandában. 1872-ben ismét 
csak tervezgetik a személyes találkozót, de az ez alkalommal sem valósul meg.106 

Haynalddal is fennmarad az érintkezés, mindenekelőtt Döllinger egy másik, 
a zsinat idején szintén Rómában tartózkodó tanítványán, Charlotte Leydenen 
(Lady Blennerhassetten) keresztül. 1871 nyarán pedig Acton németországi házá-
ban létre is jön a személyes találkozó, amely során Haynald beszámol magyaror-
szági küzdelmeiről a dogma kihirdetése ellen, s végül készülő alávető nyilatkoza-
táról. Ezután érthetően lazulnak a kapcsolatok — ahogy Vorsak Actonhoz írott 
1872-es levelében írja — a „régi baj társak" között, de a laza érintkezés a továb-
biakban is fennmarad.1 0 7 

A zsinat ideje alatt egészen biztosan nem csak egyházpolitikai kérdésekben 
cserélték ki véleményüket. Az ausztriai birodalmat megosztó nemzetiségi konf-
liktusok természetesen nem hagyhatták érintetlenül a katolikus egyház felső kö-
reit sem. A Rómában oly készségesen együttműködő Haynald és Strossmayer is 
élesen eltérő nézeteket vallott a belpolitikai kérdéseket illetően. Strossmayer az 
1850-es évektől kezdve a horvát nemzeti mozgalom kiemelkedő személyiségének 
számított, aki a birodalmon belül vagy attól elszakadva, de mindenképpen a dél-
szláv politikai egység és önállóság harcos szószólója volt, s így elkerülhetetlenül 
ellenzője a magyar nemzeti mozgalom törekvéseinek. Egyik Döllingerhez intézett 
levelében a következőket írja: „Pozícióm hazámban igen kényes. Szoros kapcso-
latban állok hazámnak nemcsak egyházi, hanem politikai életével is. A szegény 
délszlávokat Bécs és Pest a lehető legnagyobb mértékben elnyomja. Szeretem nem-
zetem és minden erőmmel azon vagyok, hogy kiszabadítsam a méltatlan szolga-
ságból és a barbárság azon lejtőjéről, amelyre rákényszerítették. Ezért szálka va-
gyok Bécs és Pest szemében."1 0 8 Véleménye a magyarokról az idők során csak 
még keserűbbé vált. 1892-ben Gladstone-nak már ezt írja: „A magyarok büszke, 
önző és a legnagyobb mértékig t irannikus faj, szegény nemzetem megnyomorított, 
elnyomott és méltatlanul kezelt. De remélem, hogy a szlávság ügye, melyet a 
gondviselés majd visszavezet természetes hivatásához az univerzális kul túra és 
szabadság javára, majd saját nemzetemet is felemeli, mely méltó Isten és ember 
minden kegyére."109 Nem tudjuk, Actonra milyen befolyást gyakoroltak Stross-
mayer intenzív nemzeti érzelmei, melyek az ő egész habitusával és elméletével 
oly éles ellentétben álltak, a magyarokkal szembeni ellenérzéseit minden bizony-
nyal csak megerősítették. Egyes ügyekben ugyanakkor hajlandó volt Strossma-
yerrel politikai tekintetben is együttműködni. Az ő közvetítésén keresztül lépett 
kapcsolatba Strossmayer Gladstone miniszterelnökkel, akit 1876-ban a bulgáriai 
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keresztény alattvalók ügyének támogatása számára kívánt megnyerni, s sikerrel 
járt. Gladstone Actonnál sokkal nagyobb fogékonyságot mutatot t a kor nemzeti 
mozgalmainak célkitűzései iránt. Levelezésükben Acton jó néhányszor arra kény-
szerül, hogy fenntartásait indokolja. 1888-ban például ekképpen: „Nehogy azzal 
gyanúsítson, hogy tagadom magának a nemzetiségnek az elvét, én csak... attól 
félnék, hogy a nemzeti függetlenségnek az egyéni szabadsággal szemben prioritást 
adjunk - az absztrakt tudatnak a valódival szemben. Úgy látjuk, hogy a naciona-
listák nem mindig liberálisok, különösen nem Ausztriában. Törekedhetünk egyi-
dőben különböző célok felé, követhetünk többféle elvet, de nem lehet egyszerre 
két végső, mindent mérő ér tékünk."1 1 0 Mindazonáltal Acton Gladstone kérésére 
1876-ban lefordított például egy Strossmayer levelet angol nyelvre, hogy azt a 
sajtóban publikálhassák, s szerepet vállalt Anglia, az Osztrák-Magyar Monarchia, 
Franciaország, Olaszország, Németország és Oroszország isztambuli nagykövetei 
1876-os konferenciájának előkészítő munkálataiban.1 1 1 Mindez azonban magya-
rázható a kereszténység érdekeinek védelmével is, nem jelenti feltétlenül a nem-
zeti mozgalmakkal kapcsolatos nézeteinek felülvizsgálatát. Hiszen tudjuk, hogy 
Acton pályájának későbbi szakaszán is hű maradt a nemzetállamokkal kapcsolatos 
nézeteihez. Trevelyan, a korábban már említett tanítvány beszámol arról, milyen 
megütközéssel hallgatták Cambridge-ben az 1890-es években Acton egyetemes 
történeti előadásainak azon passzusait, melyek szerint a nemzetállamok, mint például 
Olaszország és Németország [!] az egyéni szabadságra veszélyesek lehetnek.112 

Strossmayer-Acton-Gladstone kapcsolata a továbbiakban is fennmarad, 
1884-ben létrejön a régóta tervezett találkozás Acton és Strossmayer között, s 
tervezik 1886-ban Strossmayer és Gladstone személyes megismerkedését is, erre 
azonban nem került sor.113 

Acton az angol eszmetörténet számára mindenekelőtt a múlt század végének 
kiemelkedő liberális gondolkodója. Életművéből Magyarországon érthető módon 
a nacionalizmuskritika váltotta ki leginkább az utókor érdeklődését. E tekintetben 
koncepciója az 1850-60-as évek fordulóján az ausztriai birodalom dilemmáit, po-
litikai lehetőségeit kutató aktuálpolitikai cikkeiben bontakozott ki, ám tételeihez 
később is hű marad. Mindazonáltal míg a Gladstone-hoz írt 1888-as sorok már a 
liberális gondolkodó félelmét tükrözik az egyén szabadságát is korlátozó demok-
ratikus tömegnacionalizmus láttán, az 1860-as évek elejének Actonja még sokkal 
inkább a konzervatív elvek védelmezője a kor liberális-demokrata koreszméivel 
szemben. Ausztria épp ezért lehet számára minden aktuális bajával és hiányos-
ságaival együtt is kívánatos modell. 
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(U/230. 
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31 Metternich-Hartig. Ein Briefwechsel des Staatskanzlers aus dem Exil 1848-1851. Hrs. Franz 
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36 Acton levele Gladstone-hoz, Cannes, 1888. február 14. In: Selections 189. 
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4 0 Acton levele Simpsonhoz, 1862. június 14. In: Acton-Simpson Correspondence, II. 326. 
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4 4 CUL Kt Acton Papers, Add. 5752. 117r., Add. 5528. 144v. 
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and Foreign Review 1863. áprilisi számában ismertetés jelent meg Carneri egyik röpiratáról. Erről 
értesülve Carneri 1866-ban fordul a lap szerkesztőségéhez, hogy újabb művét, Oesterreich nach der 
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87 Notes on the Present State of Austria. The Rambler 1861. január. 198-199. 
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rovatában megjelent Austria and Germany című összeállítást. 
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gen und Bekenntnisse. Bd 2. Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart , 1891. 
II. 125-126. 

94 CUL Kt, Acton Papers, Add. 7726 A diary kept in London 1866. 18. 
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ÁRPÁD ELŐTT É S UTÁN 
(Tanulmányok a magyarság és hazája korai történetéről) 

Szerk.: Kristó Gyula - Makk Ferenc 
Szeged, 1996. 179 o. (Szeged-könyvek 2.) 

A szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának több tanszéke már 
évtizedek óta a magyarság és a Kárpát-medence korai történetét kutató intézmények élvonalába 
tartozik. E helyen elég a Szádeczky-Kardoss Samu által alapított bizantinológiai csoportra, a H. 
Tóth Imre körül tömörülő szlavistákra, a Róna-Tas András nevével fémjelzett orientalisztikai mű-
helyre, vagy a kutatók számát, az általuk indított vállalkozások volumenét tekintve talán legjelen-
tősebb szakmai csoportosulásra, a Kristó Gyula és Makk Ferenc által alapított és máig vezetett 
magyar medievisztikai iskolára utalni. A millecentenárium előtt szegedi kutatók nemcsak kimagasló 
egyéni tudományos teljesítményekkel (itt főként Kristó Gyula államtörténeti monográfiájára és 
Róna-Tas András honfoglalás-könyvére gondolunk), hanem közös erőfeszítés által létrejött kiadvá-
nyokkal (mint a honfoglalás kor írott forrásainak teljességét magyar fordításban közreadó gyűjte-
mény) is tisztelegtek már. A jelen helyen ismertetésre kerülő munka szintén ez utóbbi kategóriába, 
a több kutató, tudományos műhely által jegyzett vállalkozások közé tartozik, s egyben Szeged 
megyei jogú város is e gyűjteményes kötet támogatásával kívánt megemlékezni a honfoglalás 1100. 
évfordulójáról. 

A könyv írásainak ismertetésénél a címben megjelölt szempontot: a honfoglalás előtti törté-
neti kérdések, ill. a 10-13. század magyar históriájára vonatkozó problémák szerinti elkülönítést 
fogjuk követni, bár jó pár értekezés mindkét korszak egyes jelenségeit is tárgyalja. Szalay István 
szegedi polgármester köszöntője és a szerkesztői előszó után Olajos Teréz egyetemi tanár dolgozatát 
olvashatjuk elsőként. A Kárpát-medence etnikai viszonyait a honfoglalás koráig tárgyaló tanulmány 
az e térséget lakó népek közül írott forrásokban először feltűnő, Kr. e. 6. századi agathürszoszoktól 
a 9. századi pannon- és morva-szlávokig, bolgárokig, bajorokig és onogurokig vázolja fel az itt élő 
népek történetét, a határozott egyedi véleményalkotás mellett mindig utalva az olyan vitatott 
elméletekre is, mint amilyen az ún. nagymorva állam déli lokalizálása, vagy a késő avar kori etnikai 
váltást finnugor népesség beáramlásaként értelmező „kettős honfoglalás"-teória (9-20.). Szádeczky-
Kardoss Samu elsődlegesen a bizánci forrásanyag bevonásával az avarok európai történetét vizsgálja 
a 6. századtól egészen a 10. század közepéig. A korai középkort önálló népként nem túlélő etnikum 
történelmi jelentőségét elemezve a szegedi klasszika-filológiai tanszék nyugalmazott professzora a 
Balkán-félszigetre való szláv bevándorlás lehetővé tételét, a fémkengyel európai meghonosítását, 
ill. a Közép-Duna-medence elsőkénti politikai-„állami" szempontú egyesítését emeli ki (21-30.). 
Vékony Gábor „Dákok-rómaiak-románok" című cikke lényegében a szerző 1989-ben megjelent ha-
sonló című monográfiájának bő kivonata. A kötet egyetlen, nem szegedi tudományos műhelyhez 
kötődő szerzője e helyen is alapos és közérthető cáfolatát adja a román kutatásban máig szinte 
megfellebbezhetetlen igazságnak számító „dáko-román kontinuitás"-elméletnek, leszögezve, hogy 
délkeleti szomszédunk államalkotó népességének ősei mai lakhelyükre „a Balkán-félsziget déli 
részéről vándoroltak fel a 12. századot követő időben". Külön kiemelnénk Vékony részletes tudo-
mánytörténeti áttekintését a dák-római-román folytonosságot hirdető teória kialakulásáról (63-73.). 
A 9-11. századi szláv-magyar kapcsolatokat tárgyalja H. Tóth Imre professzor tanulmánya. A dol-
gozat a szláv jövevényszavak tipologizálása után a pannóniai szlávokra, a bolgár-szlávokra, ill. a 
nyugati szlávokra vonatkozó ismereteket összegzi, külön figyelmet fordítva lokalizálásuk nyitott 
kérdéseire és az általuk közvetített egyházi hatásokra is. H. Tóth Imre ez utóbbi kapcsán egyelőre 
nem bizonyítható feltevésnek tekinti az újabban Baán István által igazolni próbált 11-12. századi 
magyar ortodox metropólia létezését, amely Kalocsa székhellyel működött volna (75-84.). 

A magyarság steppei vándorútjára és a honfoglaló magyarokra vonatkozó tanulmányok sorát 
Berta Árpád írása nyitja meg. A szegedi altajisztikai tanszék vezetője e helyen a törzsnevek ere-
deztetésére vonatkozó, először még 1989-ben közzétett elméletét fejti ki népszerű formában. E 
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teória a Bíborbanszületett Konstantin, ill. a magyar helynévanyag által fenntar to t t nyolc magyar 
törzsnévnek ad új, törökös etimológiát, számos helyen módosítva Németh Gyula még 1930-ban 
napvilágot látott nézeteit. A törzsneveknek a De administrando imperio-ban fenntar tot t sorrendjét 
Berta nem a véletlennek tudja be, véleménye szerint itt a magyar törzsszövetséget alkotó törzsek 
egyfajta hadászati elrendezését érhetjük tetten, amit elnevezésük eredeti török jelentése is alátá-
maszthat (pl. a katonai segédnépként kezelt kavarok neve eredetileg „Orr" volt, ami világosan utal 
elővédi feladatkörükre). A tanulmányban érdekes gondolatokat olvashatunk még a magyarok ka-
ukázusi őshazájáról, ill. a „magyar—megyer" nép- és törzsnév „bandzser" alakra visszamenő, fel-
tételezett török eredetéről is (31-41.). Tóth Sándor László, a JATE középkori és kora újkori magyar 
történeti tanszékének vezetője a honfoglalás okait, előzményeit, időrendjét és eseménymenetét 
muta t ja be írásában. Kiemelhető, hogy a tanulmányszerző azon szakemberek véleményét osztja, 
akik Etelköz elhagyását a besenyő támadással indokolják. így Tóth joggal minősíti „kényszerű 
cselekvésnek" a magyar törzsszövetség honfoglalását és ezen állásfoglalásával a kortárs források 
tanúságának elsődlegességére hívja fel a figyelmet az újabban számos kutató által megint teljességgel 
hiteles kútfőanyagként kezelt későbbi magyarországi krónikairodalom (különösen Anonymus) in-
formációival és tendenciáival szemben (43-54.). Blazovich László megyei levéltárigazgató tanulmá-
nya — „A honfoglalás a csongrádi régióban" — a dél-magyarországi magyar megtelepedés előzmé-
nyeiről és lefolyásáról, ill. a térség régészeti emlékanyagára építve a honfoglalók mindennapjairól 
ad rövid összegzést. A szerző elveti Anonymus tudósításának hitelét a pusztaszeri „országgyűlésről", 
nézete szerint a Gesta Hungarorum ezen passzusai leginkább a Névtelen Jegyző etimologizáló 
hajlamának szolgáltatják űjabb bizonyítékát. Blazovich a csongrádi régióban két törzs megtelepe-
dését feltételezi, Szeged környékére és attól dél-nyugati irányba a fejedelmi törzset, míg a Maros 
mentére az Al-Dunáig a későbbi Ajtony népét helyezve (55-62.). Szegfű László, a szegedi tanárképző 
főiskola tanszékvezető tanára tanulmányában a pogány magyarok hitvilágáról értekezik, ahol is 
kifejti, hogy a honfoglalók „ősvallását" kortárs adatok hiányában csak analógia, ill. a magyar folklór 
legarchaikusabb rétegének feltárása út ján ismerhetjük meg, azonban így is csak igen korlátozott 
mértékben. Más kérdés, hogy Szegfű kevés adatból is igen plasztikus képet rajzol elődeink lélek-
képzetéről, sámánhitéről és még sok egyéb vonatkozó jelenségről (85-93.). 

Kristó Gyula tanulmánya nemcsak „Árpád előtti", hanem „Árpád u t án i " történelmi alap-
kérdéseket is boncolgat. A szegedi tudományegyetem középkori magyar történetet előadó profesz-
szora lényegében már említett, 1995-ben megjelent monográfiájának (A magyar állam megszületése) 
főbb téziseit adja közre, a nomád és pogány magyarság letelepült, keresztény országlakosokká 
válásáig, nagy hangsúllyal tárgyalva a l l . századi történelem főbb problémáit is (95-103.). A ke-
resztény egyházszervezet kialakulásáról Koszta László közli ú j hipotéziseket is megfogalmazó dol-
gozatát. A kutató részletekbe menően mutat ja be a magyarok megismerkedését a kereszténységgel, 
a Szent István-i egyházmegye-alapításokat, a monostorok és plébániák kialakulását. Miközben a 
középkori magyar egyház történetének kiváló ismerőjeként találóan érvel a már említett, 11-12. 
századi magyarországi ortodox egyháztartományt feltételező történészi nézetek ellenében, a kalocsai 
érsekség kialakulásával kapcsolatban, maga is új feltevéssel áll elő. Miután elfogadja azt a 19. 
század végén megfogalmazott (Pauler Gyula), de leginkább csak az elmúlt évek hazai medieviszti-
kájában (Gerics József, Erdő Péter) hangsúlyozott megállapítást, miszerint az államalapító király 
a Pseudo-Isidorus-joggyűjtemény alapján rendezte be országának egyházszervezetét, amely az egy 
királyság - egy egyházi provincia elvet hirdette (Decretales Pseudo Isidorianae et Capitula Angil-
ramni. Ed. E Hinschius. Lipsiae 1863. 724-725. [Décréta Pelagii II. papae]), a kétségkívül már a 
11. században is érsekségi rangban létező kalocsai főpapi szék alapítását a bizánci egyházban 
kialakult, de a 10-11. században Itáliában is megjelenő, tartomány nélküli, ún. autokefál érseki 
intézmény hazai meghonosításával magyarázza. Koszta nézetünk szerint nem egészen pontosan 
nevezi az autokefál főpásztorokat „címzetes, tiszteletbeli" főpapoknak, hiszen az autokefalitás lé-
nyege a nyugati egyházban nem a titulus, hanem a közvetlenül a szentszék alá tartozás, érseki 
tar tományon kívüliség (exemptio) és az olykor személyre szóló (ad personam) jelleg volt. Egy 
második magyar érsekség közvetlen pápai alárendeltsége — ez a tartomány nélküli érseki székek 
sajátja — véleményünk szerint bizonyos mértékben a korai magyar uralkodóknak természetszerűleg 
bírt egyházkormányzói (praesul princeps-i) jogosítványait, a zsenge hajtásként jellemezhető magyar 
egyház Esztergomból történő egységes irányítását kérdőjelezte volna meg. Az álizidori kollekció 
normáinak esetleges korabeli hazai szem előtt tartása mellett már csak emiat t is kétségkívül vi-
ta tható egy Esztergomon kívüli második korai magyar érseki tartomány feltételezése, tehát — és 
ezt Koszta igen helyesen látja — Kalocsa rögtön egyháztartományi központként való létrehozásának 
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feltevése is számos nehézséget hordoz magában. A tanulmány írója szerint egyébként is csak a 12. 
század második felétől van nyoma a délkelet-magyarországi egyházi provincia kialakulásának. Vi-
szont Itáliában már egy több évszázad óta kialakult, állami-területi beosztást is befolyásoló egyházi 
s t ruktüra létezett, ahol aktuális (egyház)politikai érdekek, és nem egy szervezés alatt álló, a krisz-
tianizáció előrehaladásáért küzdő hierarchia problémái befolyásolhatták egyes püspökök vagy püs-
pöki egyházak rangemelését, ez utóbbiak autokefál székké való nyilvánítását. Mindezek figyelem-
bevételével jelen sorok írója némileg problematikusnak látja az itáliai autokefalitási analógia alkal-
mazását a kalocsai érseki tisztség megjelenésével kapcsolatban. Megjegyzendő, hogy Koszta a ka-
locsai tar tomány nélküli érseki hivatal kialakulását a vitatott kilétű Astrikkal kapcsolatban említi, 
akinek ottani főpapságára pedig a Hartvik-legenda híres-hírhedt tudósítása (SRH II. 416-417.) az 
egyetlen részletező híranyagot hozó forráshely. Ez általában Szent István korára vonatkozóan au-
tenticitás nélküli, tendenciózus híradásnak minősült az elmúlt évtizedek történeti kutatásában, de 
ha már bizonyos hitelt biztosítunk neki, akkor nem lehet eltekinteni attól, hogy az adott szöveghely 
palliumot is említ az Esztergomból Kalocsára érsekként visszatérő Astrikkal kapcsolatban. Ez a 
főpapi jelvény pedig — ha e pontifikale hazai létezését elfogadjuk a 11. század első éveire — csak 
tartománnyal bíró érsekeknek, azaz más terminológia szerint: metropolitáknak és nem exempt 
vagy ad personam érsekeknek já r t ki, hiszen a pallium a pápai egyházfői hatalom elismerésén kívül 
leginkább a tartománybeli püspökök szentelésének jogát szimbolizálta. A tanulmányszerző által 
említett autokefál érsekeknek pedig éppen szuffraganeusai nem lehettek! Az autokefalitási teória 
Hartvik palliumot is említő tudósításával való összhangba hozását segítheti az a kétségkívül létező 
jelenség, hogy már a l l . század folyamán nemcsak metropólia élén álló főpásztorok nyerték el az 
említett főpapi jelvényt, tehát a fentebb ismertetett hipotézis valószínűségét nagyban erősítené 
annak esetleges kimutatása, miszerint egyes (itáliai vagy németországi) autokefál (exempt) főpapok 
is részesültek a palliumviselés kiváltságában. Evvel nézetünk szerint Hartvik híradása egészének 
hitele is hallatlan mértékben megnövekedne, és végső esetben — hiszen így már nem egy második 
egyházprovincia létesítését kellene feltétlenül a legendából kiolvasnunk — a Pseudo-Isidorusban 
megfogalmazott állam- és egyházszervezési elv magyarországi ismertségének erős valószínűsége is 
fenntar tható lenne, azaz a Koszta-féle hipotézis elé a hartviki Szent István-legenda vonatkozó, pal-
liumot is említő szöveghelye által állított akadály jórészt elháríthatóvá válna. Az általunk leírt meg-
fontolások így természetesen még távolról sem cáfolják a tanulmány szerzőjének az ismertetett érte-
kezésben egyébként is csupán vázlatosan kifejtett új elméletét és abban mindenképpen egyet kell vele 
értenünk, hogy a kalocsai érsekség kialakulását érintő kérdések esetleges megválaszolása napjainkban 
már csak az általa felvetetthez erősen hasonlító (vagy talán éppen avval azonos), találó analógiák 
felsorakoztatásával lehetséges (105-115.). 

A soron következő írás Trogmayer Ottó tollából származik, és a Csongrád megyei Szer és 
Szermonostor történetét muta t ja be. Az alapos hely- és anyagismeretről tanúskodó tanulmány 
először a monostor ásatásának 130 éves történetét, majd a monostor építéstörténetének szakaszait 
foglalja össze. A neves régész végül Szer és a honfoglalás kapcsolatával foglalkozik, részben a 9-10. 
század fordulója történetének egyes alapkérdéseiben kimondatlanul is Kristó Gyula nézeteivel vi-
tatkozva, részben pedig a tanulmánykötetben Blazovich László által autenticitásukban már eluta-
sított anonymusi passzusok hitelességét védve. Trogmayer szerint a Névtelen híradása a szeri 
gyűlésről a honfoglalás 895-899 közötti hadműveleteinek lezárásáról tar thatot t fenn némileg torzult 
hagyományt (117-127.). 

Az Árpád-kor későbbi századait bemutató dolgozatok sorát Makk Ferenc tanulmánya nyitja 
meg, amely átfogó képet rajzol a 12. századi Magyarországról. A JATE történeti segédtudományi 
tanszékét vezető professzor részletesen elemzi az ország akkori társadalmát és gazdaságát, a királyi 
hatalom mibenlétét. Ez utóbbi jellemzésénél találóan használja fel az újabban a kuta tás homlok-
terébe került III. Béla-kori jövedelemjegyzék adatait. Makk Ferenc az Árpád-kori külpolitika első-
rangú szakértőjeként behatóan ismerteti a 11. század belső problémái után olykor már európai 
távlatokban gondolkodó 12. századi uralkodóink diplomáciáját is, élesen rámutatva III. Béla 1180 
után kibontakozó expanzív balkáni külpolitikájára, amely Bizánc meggyengülése után az ottani 
magyar szupremácia kiépítését szolgálta ( 133-143.). Almási Tibor vállalt feladata az Árpád-dinasztia 
utolsó évszázadának bemutatása volt 1205-től 1301-ig. A tanulmány a részletkérdésekre is figyelmet 
fordítva vázolja fel a század jelentős változásait: II. András „új berendezkedésének" sikereit és 
kudarcait, a tatárjárást és hatását , IV Béla régi és ú j vezetési stílusát és eredményeit, a IV (Kun) 
László alatt tomboló anarchiát és a velencei III. András már rendi gondolaton alapuló stabilizációs 
törekvéseit (145-155.). A könyv sorrendben utolsó tanulmánya Font Mártának, a pécsi egyetem 
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középkortörténeti tanszéke vezetőjének tollából származik, ahol is a magyarok és szlávok 10-13. 
századi kapcsolatának kérdései kerülnek tárgyalásra. A dolgozat részben már a kötetben H. Tóth 
Imre által is érintett kérdéseket vesz vizsgálat alá, de a kora középkori magyar királyságnak a 
szomszédos szláv államalakulatokkal kialakuló kapcsolatát elemző részek a téma jelenleg magyar 
nyelven olvasható legrészletesebb összegzését hozzák. Font Márta mint az Árpád-kori magyar-orosz 
kapcsolatok avatott kutatója vált ismertté az elmúlt két évtized magyarországi medievisztikájában, 
de tanulmánya — legalább is jelen sorok írója számára — egy 11-13. századi magyar-szláv kapcso-
latokat bemutató nagyobb munka igényét és lehetőségét villantotta fel (157-167.). A tanulmánykötet 
az Arpád-dinasztia részletes genealógiáját bemutató, Kristó Gyula és Makk Ferenc által szerkesztett 
táblázattal (169-173.) és a szerzők rövid életrajzait tartalmazó összeállítással (175-178.) zárul. 

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy az Árpád, előtt és után című gyűjteményes kötet 
kivitelét, a benne szereplő írások tematikáját és nívóját tekintve a millecentenárium előtt tisztelgő 
eddigi tudományos kiadványok élvonalához tartozik. A többnyire népszerűsítő formában megírt, a 
tartalomhoz kapcsolódó térképekkel, illusztrációkkal bőven ellátott tanulmányokban foglalt új meg-
közelítések, hipotézisek pedig újfent az ismertetés bevezetőjében említett szegedi tudományos mű-
helyek tradícióira és jelenlegi kiterjedt kutatási irányaira hívják fel a szakmai közvélemény és az 
érdeklődő nagyközönség figyelmét. 

Thoroczkay Gábor 

VÁCI TÖRTÉNELMI TÁR I. 
„Késő maradékainknak tétessen jegyzésben!" írásos emlékek Vác város múltjából 

1074-1990. 
Összeállította: Horváth M. Ferenc és Pintér Tamás. Szerk. Horváth M. Ferenc 

Vác, 1996. 939 o. 

Napjainkban már ritkán látható, impozánsan szép kivitelű kötet hagyta el 1996-ban a váci 
nyomdát. A honfoglalás 1100. évfordulójára ajánlott, majd ezer oldalon 778 dokumentumot, illetve 
többségében dokumentum részletet, tartalmazó kötet jellegét tekintve az oktatást elősegítő kézi-
könyv, helytörténeti-honismereti olvasókönyv. Az elmúlt évtizedekben a levéltárosok által szívesen 
művelt műfaj, melynek célja a nehezen hozzáférhető, értelmezhető helytörténeti források elérhetővé 
tétele a tanárok, és általuk a felsőbb osztályos általános iskolások, a középiskolások számára. Azaz 
olyan, sajátos forrásközlési szabályok alapján összeállított gyűjteményről van szó, melynek darabjai 
— miként az összeállítók maguk is írják a bevezetőben —jól illeszthetők a köztörténelem általános 
fejlődési vonalához, annak mintegy helyi illusztrációjaként szolgálnak. A „sajátos forrásközlési 
szabályok" ebben az esetben azt jelentik, hogy a válogatókat, a szerkesztőt nem kötik szigorúan a 
dokumentumok teljes terjedelemben, minden formai jellemzőjükkel egyetemben történő közreadá-
sának, vagy éppen nyelvi átírásának szakmai előírásai. 

Mindezeket az általánosan ismert műfaji jellemzőket nem másért kell előre bocsátanunk, 
mint annak érdekében, hogy a váci kötetet a maga mivoltában értelmezhessük. Az „olvasókönyv" 
kifejezés ugyanis — talán véletlenül — nem szerepel a többszörös címmegjelölésben, sőt a szakmai 
bevezetőben sem. 

A dokumentumokat (döntő többségében iratok, kisebb részben újságcikkek, memoár-részle-
tek) 12 időrendi fejezetbe rendezve, arányosan számszerű megoszlásban tanulmányozhatják a kötet 
használói. Az egyetlen „kiugrás" (1686-1848: 162 év, 241 forrás) is csupán látszólagos, hiszen a 
majd két évszázadot felölelő periódus magában foglalja a 18. századi talpra állás és konszolidáció 
valamint a reformkori polgárosulás számos eseményét. Méltányolandóként tar tom megjegyezni, 
hogy az arányok kialakításában politikai megfontolások (mondjuk 1918/1919 vagy akár 1949/1990 
esetében) láthatóan nem befolyásolták a válogatás készítőit, sokkal inkább az egyes korszakok 
sokoldalú bemutatására irányuló törekvés jelentette a meghatározó szempontot. 

A terjedelemhez mérten a kötet forrásbázisa viszonylag szűk kört ölel fel: korábbi helytör-
téneti munkákban megjelent iratok mellett az elsődleges és meghatározó kuta tás Vác mezőváros 
(természetesen értve ezalatt az 1848 előtti püspöki és káptalani városrészeket), illetve a helyi 
egyházi testületek levéltáraira és a sajtóra támaszkodott. Különös módon még Pest (Pest-Pilis-Solt-
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Kiskun) vármegye központi hatóságainak iratai sem kerültek a „merí tés" körébe, nem is szólván 
a Magyar Országos Levéltár gyűjteményeiről. Ebben a helyzetben különös szerencse, hogy a helyi 
levéltárakból ily sokirányú és színes válogatásra nyílt alkalom. Mert a kötet java része valóban 
tar talmas és érdekes dokumentumokból áll, jól tükrözi Vác több száz éves fejlődését, színvonalas 
hát teret ad a helytörténet iskolai bemutatásához, fogódzót a szűkebb lakóhelyének múltja iránt 
érdeklődő közönségnek s kivételesen szerencsés esetben figyelemfelhívás a szakma céhbeli műve-
lőinek. A középkor és kora újkor évszázadaiból egy-egy fontos vagy jellegzetes helyi esemény villan 
elénk, a török kiűzését követően azután szaporodnak az „apró" érdekességek, amelyeken belül első 
hely illeti meg a mindennapi életet tükröző részeket: egy kuruzsló vallatása 1759-ből, a magyar 
szabó céh tagjai által készített remekek jegyzéke (1761), Püspök-Vác rendtartása (1764), Mária 
Terézia királynő fogadtatásának előkészületei (1764), a hajósgazdák rendszabályai (1777), hagyatéki 
leltárak, sírversek, vásárrend (1812), az Arany Szarvas vendégfogadó leírása (1826), a püspöki 
tömlöctartó kötelességei és a tömlöc leltára (1815), a város költségvetése (1834), egy evangélikus 
lelkész esketési beszéde (1838), terepbejárás a vasútépítés előtt (1839), egy mesterlegény pohárkö-
szöntője (1850), az uradalom szüreti rendje (1850), a Kurdi család családtörténeti Biblia-bejegyzései 
(1867-1961), a kerékpárok rendszámmal történő ellátása (1927), polgármesteri beszámoló a város-
ban 1944 december 8. és 1945 február 13. között történtekről s végül a legutóbbi 40 esztendő 
eseményei, egészen a városi képviselőtestület demokratikus megválasztásáig (1990). Mindent ösz-
szevetve úgy tűnik, hogy a 20. század eseménysorait legalább is Vác esetében nehezebb színesen 
ábrázolni, mint a korábbi időszakokat. Az egyes közléseket a lelőhely adatai, a forrás keletkezés-
történetére vonatkozó, illetve a szövegértést segítő megjegyzések és a szakirodalmi utalások egészítik 
ki. Hasznos kisegítő információk ezek, miként azok — éppen az olvasókönyv jellegének megfelelően 
— a függelékben közzétett összeállítások is: válogatott általános és helytörténeti irodalomjegyzék, 
nevezetesebb személyek életrajzi adatai (benne némi túlzással a magyar „nagypolitika" egyes sze-
mélyiségei is), mértékegységek és pénznemek jegyzéke, jelesebb naptári napok végül pedig a közölt 
források tételes jegyzéke, rövidítésjegyzék, hely- és személynévmutató. Talán az egyetlen, amit a 
recenzens telhetetlensége hiányol, az egy helyi eseménynaptár. 

Az időnként elszürkülő tartalmú írásos kútfők mellett a kötet készítői ki tűnő s egyedülálló 
módon éltek az illusztrálás lehetőségével (ezt feltételezhetően sokban segítette a kiváló műszaki 
szerkesztő/tipográfus Brozsek Béla), amikor minden oldalon fakszimilék, rajzok, tervrajzok sokaságát 
közölték. Ez az illusztráció sorozat valójában önálló életet él, hiszen olyan képeket tesz láthatóvá, 
amelyeket más módon (akár múzeumi kiállításon) ma már aligha lehet látni. Csupáncsak ízelítőül 
néhány: a váci káptalan pecsétlenyomata, Vác neve török írásjellel, Vác város 16. és 17. századi 
pecsétjeinek lenyomatai, metszet a városról (1684), a váci egyházmegye térképe, kiemelkedő sze-
mélyiségek autographjai, a püspöki palota alaprajza (1808), a siketnémák intézete, a régi városháza, 
malmok tervrajzai, a dunai malmok elhelyezési rendje, az első vasúti menetrend, az első vasúti 
szerelvény, a váci uradalom borcímkéje, meghívók, bizonyítványok, hirdetési rajzok, pártjelvények 
a 20. századból s még sok más apróság. 

Bizonyos, hogy a helytörténet további feltárásán, a szélesebb horizonton dolgozó történészek 
számára is több lenne ez a kötet a figyelem felhívásánál, ha a forrásközlést illetően az összeállítók 
— még ha olvasókönyvről is van szó — rigorózusabb szabályokat követnek. Azaz ha a dokumen-
tumok eredetiségét nem kérdőjelezik meg nyilvánvalóan rossz átírások és fordítások (esetleg régebbi 
közlések kritikátlan átvétele, aminek mintapéldánya a görög kereskedők szabadalomlevele 1749 
május 5., ahol egyebek mellett Althan püspök római szent birodalmi grófi címét a szeráfi rend 
birodalmi grófjának (?) fordították), a kellően nem jelölt kihagyások, csonkítások, illetve nem 
gyengítik a kötet egészének használatát a teljesen öntörvényű alapon alkotott dokumentumcímek, 
a sorszámozás, a dokumentumok jellegére vonatkozó meghatározások hiánya, a pontat lan értelme-
zések. Más oldalról viszont bizonyára az olvasókönyv jobb használhatóságát segítette volna, ha 
egyes magyar nyelvű iratokat az érvényes szabályok szerint átírnak, azaz érthetővé tesznek, meg-
magyarázzák a latin kifejezéseket. (Erre csak elvétve van példa.) Ha lesz folytatás — hiszen a Váci 
Történelmi Tár első kötetéről van szó — reméljük, mindez kellő tanulságul szolgálhat. 

Gecsényi Lajos 
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Mező András 

A TEMPLOMCÍM A MAGYAR HELYSÉGNEVEKBEN 
(11-15. SZÁZAD) 

METEM-Könyvek 15. Magyar Egyháztörténet i Enc ik lopédia Munkaközösség 
Budapest , 1996. 314 o. 

Mező András „Magyarország patrocíniumi helységnevei (11-15. század)" címen benyújtott 
akadémiai doktori értekezése egy részletének kifejtéseként jelent meg — történészek és nyelvészek 
nagy várakozására — „A templomcím a magyar helységnevekben" című munkája. Több, a témával 
foglalkozó előtanulmány és az -egyház(a) végződésű helységnevek összegyűjtése mellett kitartó, 
mintegy 30 éves munkával gyűjtötte egybe a középkori Magyarország egyházi vonatkozású (szent-
névi, patrocíniumi) helységneveit, nyelvészeti és művelődéstörténeti szempontú elemzés céljából. 

Bevezetőjében előrebocsátja szerző, hogy az utóbbi évtizedek irodalmának áttanulmányozása 
alapján az 'egyházi helységnév' kifejezés, amelybe a templomi védőszentet magában foglaló nevek 
is tartoznak, a magyar névtani irodalomban még nem tekinthető meggyökeresedett te rminus tech-
nicusnak, ezért ő maga is hajlamos a 'patrocíniumi helységnév' fogalmának használatára. A hely-
névtípus egy jól adatolható, templomok titulusaival megerősíthető csoportot képvisel, amelynek 
ki tüntetet t helye van a magyar helynév-tipológiában. Más szóval szerzőnk fontos részletkérdésben 
végzett vizsgálatot, statisztikai adalékokkal szolgálva a település-, névadás- és egyháztörténet szá-
mára is, nem vévén figyelembe az egyéb egyházi motivációjú, épületekre, egyházi birtokosra utaló 
helységneveket, (pl. Kerekegyház, Pétermonostora, Apáti, Püspöki) Az anyaggyűjtés térbeli hatá-
rainak megvonásakor azokat a területeket vette figyelembe, így a Szávától és Dunától délre eső 
részeken is, ahol a magyarság névalkotó erőként működött. 

A módszertani és a tárgyat körülíró bevezetés u tán ismerteti a templom kiemelkedő szerepét 
középkori településeink ünnep- és hétköznapjainak életében. A kezdeti latin forrásokban az ecclesia 
megnevezés egyaránt jelentett parochiális egyházat, azaz plébániatemplomot és monostortemplo-
mot. A templom szó a magyar nyelvű szövegekben a 15. századtól fordul elő. Sokszor megnevezik 
a templom építőanyagát is. Nemegyszer értesülünk a templom megerődítéséről, a templomcím 
ünnepére adományozott vásárról, egyházak alá- és fölérendeléséről, elpusztult egyházakról, mint 
határjelekről, templomi oltárakról, mint igazságszolgáltatás színhelyéről, vagy adásvételben szereplő 
templomról, mint vagyontárgyról. A temetkezési helyül szolgáló monostor egy kőkastéllyal azonos, 
100 márka becsértékű volt, egy temető nélküli fakápolna mindössze 3 márkát ért, ugyanannyit, 
mint 3 népes jobbágytelek. 

A patrocíniumi, a templom titulusára utaló helységnevek megjelenésének kezdeti időpontja 
a magyar kereszténység térhódításának korában jelölhető meg, és a 15-16. századdal zömében 
lezárult. A hazai kereszténység elterjedésekor Nyugat- és Délnyugat-Európában már általános szo-
kás volt a templomokat, monostorokat valamely hittitok, szent vagy isteni személy pártfogásába 
ajánlani. A szokás magyarországi elterjesztése itáliai, délszláv, német és cseh papok munkájának 
eredménye. A névválasztás motivációjának részleteire alig vannak adatok, annyi azonban bizonyos, 
hogy az alapító igényével függött össze. Egyáltalán nincsenek adatok arra, hogy maga a gyülekezet 
választott volna templomának védőszentet. 

Korábban Kovács Béla tette közzé kutatási eredményeit, amely szerint templomi t i tulust a 
Szent László törvénykönyvében kötelezően előírt egyházi ünnepek köréből választottak. A királyi 
családban, majd később a nemesség körében is gyakorlattá vált, hogy az alapító a saját nevének 
megfelelő patrónus tiszteletére emelt templomot, pl. I. András Visegrád mellett, Orseolo Péter 
Pécsett. A szenteknek gyakran avattak templomot életútjuk helyszínein, illetve ereklyéik őrzésének 
helyszínén. A templom nevének megválasztásakor motiváló tényezőként szerepelhettek az egyes 
szerzetesrendek kedvelt szentjei, így a keresztesek szerepe vitathatat lan a Szent Kereszt és Ke-
resztelő Szent János vagy a cisztercitáké a Szúz Mária-kultusz elteijesztésében, mivel az általuk 
alapított templomokat nekik dedikálták. Magától értetődő a hazai szentek: István, Imre, László, 
Erzsébet kiemelkedő jelentősége, nemkülönben Árpád-házi Margitnak még a kanonizáció előtt 
kialakult kultusza. 

A különféle egyházi intézmények patrocíniumi jellegű megnevezéseinek helységnévvé válását 
számos körülmény befolyásolta. Ebben a templomok tartozékainak: oltárainak, kápolnáinak, ha-
rangjainak nem volt szerepe. Mező András szerint alapvetőnek mondható az a feltétel, hogy a 
településen egyetlen templom volt, valamint, hogy a falu keletkezése és templomának felépítése 
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nagyjából azonos időszakra esett. Több esetet ismerünk, amikor a templom felépítése előtt megha-
tározták a terület patrocíniumi nevét. Nagyszámú adattal támasztható alá, Schwartz Elemérrel 
összhangban, hogy a templomnév különösen akkor vált helységnévvé, ha a templom egy településtől 
elkülönülten épült fel, és később körülötte is település alakult ki. A védőszentnévi helynév számos 
esetben felváltott egy „más motivációjú" korábbi nevet. A kérdésnek jelentős településtörténeti 
hát tere van, a helységek keletkezésének, valamint a templomok datálásának időrendjébe, amely a 
folyamat szerves része, a nyelvész Mező András érthetően nem kívánt belemélyedni. 

A könyv legterjedelmesebb fejezete a templomcímek és ezen belül a középkori megyék neve 
szerint betűrendbe szedett adattár. Az adatok gyér volta miatt az azonos névalakú, de különböző 
személyeket rejtő titulusok címszava alatt különböző eredetű helyneveket is tárgyal. így pl. Szűz 
Mária címen mutat ja be valamennyi Boldogasszony, Somorja, Szentmária helységnevünket, elkü-
lönítve ugyanakkor a Szentkirály (Szt. István királyra utal) és Szentistván (valószínűséggel a 
vér tanúra vagy pápára utal), valamint Szentiván (Ker. Szt. Jánosra utal) és a feltehetőleg János 
evangélistára mutató Szentjános helységneveket. így 77 féle patrocíniumi eredetű név szerepel a 
középkori Magyarország területéről. 

Az adattár a közigazgatási besoroláson kívül megadja a helynév eredeti, többségében latin 
nyelvű alakját és legelső fellelt magyar nyelvű megfelelőjét, valamint a mai idegen államnyelvi 
nevet. Általában megtalálható a templom ismertté vált védőszentjének első említése is. A névcikkek 
a topográfiai és irodalmi adatok után röviden vázolják a szóbanforgó szent életűtját, megemlítve 
hazai ereklyéit, legendáit, mivel ezek perdöntőnek tar thatók az illető patrocínium elterjedésében. 
A helynevek művelődéstörténeti hát terének megismeréséhez és értékeléséhez a hazai és külföldi 
hagiográfiai irodalmat, lexikonokat, naptárakat , névtárakat idéz, amelynek sorában kiemelkedő a 
lengyel Fros, Henrik - Sowa, Franciszek: Twoje imiç. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny. 
(Krakow, é. n. 1975.) A névcikkek végén a névtudományi elemzés található, az értékelésben a hazai 
névfejtő irodalom hagyományait követve. 

Teljesen egyet kell értenünk a szerzővel abban, hogy az egy megyében előforduló számos 
azonos helységnév egymásra vonatkoztatásának lehetőségét a földrajzi vagy egyházmegyei tagolás 
mellőzése csökkentette. Az idők folyamán a legtöbb megye határai eltolódtak, így a középkori 
vármegye / mai közigazgatási egység szerinti besorolás az ezen belüli évrendezett adatokkal opti-
málisnak tűnik. A középkori vármegye besorolást a legkorábbi adat alapján határozza meg. 

Az adattárból véletlenszerűen kiválasztva a mai Magyarország területére eső Szentmiklós 
települések adatait egyeztettük a forrásokkal, az eredményt az alábbiakban (szerző rövidítéseit 
használva, templomokra vonatkozó vagy egyéb kiegészítések nélkül) tanulságképpen szükségesnek 
tar t juk ismertetni, mivel jelentős eltérések vannak a forrásokból kiolvasható következtetések és az 
adattári információk között. 

3. sz. a Mozsgó mellé lokalizált Szentmiklós falu a pápai tizedjegyzékben (Vat 1/1: 379,391,397. 
Sebestyén plébánossal) Rinyabesenyő, Istvándi, Patosfa környéki plébániákkal együtt szerepel a 
somogyi főesperességben. Az 1542-es Somogy megyei dicalajstrom Dorog és Ági között említi. Ma 
Szt. Miklós puszta Merenye határában. (BMFN 1: 81/49.) 

11. sz. az Eperjes környékinek mondott Szentmiklós a 7. számú Hénnel azonos. Karácsonyi 
János az 1297. évi adománylevél ismerete nélkül, Királyság és Káka közé helyezte, mert 1495-ben 
a Nyulak szigetén lakó apácák donáttornyai és királysági beiktatása során a szentmiklósi Nagy 
Jánost szomszédosnak nevezik. (DL 20324) Később Békés megyei monográfiájában Karácsonyi a 
tévedést korrigálta, sőt kiegészítette azzal a lényeges megjegyzéssel, hogy 1481-ben a Hunyadiak 
birtokában levő Szentmiklós másik neve Szentandrás, (ld. Györffy 1: 508. és térképmelléklete, valamint 
A Körös-Tisza-Maros-köz települései a középkorban, szerk. Blazovich László, Szeged, 1996. 283J 

13. sz. az 1311-ben Kék Kálló folyó mellett mondott Szentmiklóst a pápai tizedlajstromban 
a szabolcsi főesperességben írták össze, mindhárom alkalommal Szovát után. Egyházi beosztása 
mutatja, hogy Szabolcs megyei község volt. (Vat 1/1: 327,344,360.) Derecske 1464. évi határ járásakor 
tőle délnyugatra helyezkedett el, egy része pusztán állt, Bihar megyéhez és Derecskéhez tartozott, 
keleti határa a Kék Kálló, a déli Andaháza, így egyértelműen a mai Földes melletti Szt. Miklós 
puszta. (DL 16151) Azonos 83. számúval. 

19. sz. a Hercegszántó közelében keresett Szántószentmiklós Valfer, Asszonyfalva és Thadys 
faluval együtt a Szántói Morhart és Czobor család birtoka volt. (Zs. 2/1: 267.) Morhartszántó mellett 
feküdt a mai Apatin táján, míg Hercegszántó a középkorban osztatlanul a Szekcsői Herczeg famíliáé. 
(Csánki 2: 208.) 
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20. sz. Járomszentmiklós Valkó megyei település volt, bár Csánki Bodrog megyében kereste 
egy Bodrog megyei ügyben szereplő tanú neve alapján. Gyakran előfordul peres ügyekben, hogy 
közreműködnek szomszéd megyebeli személyek is, pl. egy Mohács környéki ügyben Tolna megyei 
csámpaszentmiklósi nemes. 

46. sz. Csonkaszentmiklóst 1424-ben egyértelműen a Tiszán túl levőnek mondják. Ekkor Ti-
szaroff szomszédságában (in commetaneitate) volt, ez az adat nem vonatkozik Tarnaszentmiklósra. 

60. sz. az Orgondaszentmiklóssal azonosított Csonkaszentmiklós a Tiszaroff melletti Cson-
kaszentmiklósra vonatkozik; az 1395. évi oklevélben a kunok Nagykunság területén szétszórt bir-
tokainak sorában szerepel, ez is közvetlen bizonyítéka annak, hogy nem lehet azonos Tarnaszent-
miklóssal. (Bártfai: Pest 108.) 

73. sz. Szentmiklósszólád névalak a település történetében nem fordul elő, az 1554. évi 
defterben a szentlőrinci náhijében Pálfalva és Szodalaka között felsorolt Szóládszentmiklós a Mozsgó 
melletti Szentmiklóst (Tótszentmiklós) jelenti. 1542-ben (Dica) birtokosa a Zolath család, éppúgy, 
mint a vele szomszédos Szóládszenterzsébetnek, amely az 1554-es defterben a görösgali náhijébe 
tartozott, így egy dűlőnév alapján Kereki határába való lokalizálása alapvetően téves, ld. Szent 
Erzsébet 12. sz. 

74. sz. Somogyszentmiklósra vonatkoztatott pápai tizedjegyzék adatot nem lehet biztosan 
ide helyezni, mert a szóban forgó Szentmiklóst (Mura-) Szerdahely és (Nemes-) Szentandrás között 
írják össze, ez arra utal, hogy a mai Magyarszentmiklósról lehet szó. 1358-ban a Szeglakiszentmik-
lósnak nevezett faluban Szt. Miklós egyház állt „iuxta fluvium Kanisa", a folyó keleti oldalán, 
vagyis a mai Miklósfán (Zala О 1: 595.) 

75. sz. Zákány közelében Csánki Dezső feltételezett egy Szentmiklós nevű falut. A szóbanforgó 
oklevélben Zákány és tartozékainak zálogügylete kapcsán a szomszédokat laki, beleznai és szent-
miklósi nemesek képviselik. Egyikük sem volt határos, Lak a porrogi határban volt, (Csánki 2: 
624.) Belezna és Zákány közötti területen több település feküdt, ezek alapján Szentmiklósról sem 
feltételezhető a Zákánnyal való közvetlen szomszédság. így elsősorban a tőle 14 km-re levő Miklósfa 
jön szóba. 

76. sz. Mernyeszentmiklósnál hivatkozott pápai tizedjegyzék mindkét adata a Szentbalázs, 
Szentluka és a Gálosfa határában állott Szerdahely társaságában egyértelműen a mai Hajmás 
területén volt Szentmiklósra utal. (77. sz.) Mernye 1229-ben a fehérvári káptalané, 1495-ben a 
fehérvári őrkanonoké Szentmiklóssal együtt. (PRT 1: 695, MREV 4: 50.) 

78. sz. az 1320. évben Gelse határjárásában említett Szentmiklós minden kétséget kizáróan 
a mai Magyarszentmiklós, a vele szomszédos Berzence a mai Börzönce Zala megyei helység, a „ ter ra 
Cruciferorum" az újudvari keresztesekre vonatkozik. (АО 1:552.) Keresztesszentmiklóslaka a zselici 
Szent Jakab monostornak a Szerdahelyiektől ideiglenesen elperelt, „a Zselicen és a Kaposon tú l " 
elhelyezkedő birtokai közé tartozott, mint ez az idézett 1376-os oklevélből kiderül, így a Hajmás 
határában feküdt 77. számú Szentmiklóssal azonos. 

79. sz. a Merenye melletti Szentmiklós 1333-4. évi adatai a pápai tizedjegyzékben a Mozsgó 
melletti, Somogy megyei Szóládszentmiklósra vonatkoznak. (Vat. 111: 379,390.) 

118. sz. a Szentgál környékére „telepített" Szentmiklós a veszprémi főesperességben Veszp-
rém egyik plébániája, Szentmiklósszeg, amely később beolvadt Veszprémbe. A pápai tizedjegyzék 
tanulmányozása során észre lehet venni, hogy a veszprémi főesperesség összeírásai a püspöki szék-
hely valamelyik plébániájával kezdődnek. (Vat. Hl: 374,385,395.) 

123. sz. Magyarszentmiklós öt hivatkozott említése közül csupán az 1320-as — Keresztesszent-
miklóslakához is felvett — adat vonatkozik Magyarszentmiklósra. 1338-ban Szeglak más néven 
Szentmiklós a pontos megnevezés. Szeglakiszentmiklós 1358. és 1359. évi említései Miklósfára 
vonatkoznak, éppúgy, mint az 1278. évi adat (Nagykanizsa monogr. 1994. 270.) 

Az adat tárban szereplő helységek mintegy harmadánál-negyedénél az adatok összekevered-
tek, és a hézagos adatok miatt fiktív települések is szerepelnek. Az arányok a többi címszó esetén 
is hasonlók, ezért az adattár önálló forrásként való felhasználása nem célszerű. 

A települések helyhez kötése körültekintő, aprólékos munkát és a nyelvészi tájékozottságtól 
alapvetően eltérő felkészültséget igényel. Mező András a középkori települések névhasználatának 
változatosságában látja okát annak, hogy nem állt módjában a vizsgált helységnevek mennyiségének 
pontos meghatározása, mivel a nevek száma nem azonos a települések számával, és megoldhatatlan 
nehézség adódik a jelenleg fellelhető történeti földrajzi irodalom (Csánki, Györffy, Heller, Nehring) 
mégoly hatalmas feldolgozásainak térbeli és időbeli egyenetlenségéből is. Teljesen igaza van, azonban 
a célok kitűzése után a kutató maga dönt a felhasználni kívánt segédletekről és a forrásanyag 
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milyenségéről. Jelen esetben a települések és templomok lokalizálását a térbeli és időbeli teljességre 
való törekvés igényének, mint módszertani szempontnak hangsúlyozása mellett, különböző szín-
vonalú művekre, csaknem kizárólag az irodalomra támaszkodva igyekezett megoldani, ami az azonos 
nevű, ugyanazon megyében levő települések özönében számos átfedést eredményezve munkája 
megbízhatóságának rovására ment. Recenzens több évtizedes, a település- és egyháztörténet és 
ezekhez kapcsolódó kutatásai alapján kimondja, hogy csak a forrásokra is kiterjedő, komplex kuta-
tással és nem utolsósorban térképismerettel és használattal lehet megbízható topográfiát és szám-
szerű eredményeket felmutatni. 

A patrocíniumi helységnevek mennyiségi és földrajzi eloszlásáról szóló fejezet a legizgalma-
sabb a történész, nyelvész és mindazok számára, akik az utóbbi évtizedek felvetéseit figyelemmel 
kísérve patrocínium-kérdéssel foglalkoztak. Kálmán Béla korábbi becslése 500, Benkő Loránd 600, 
majd 1958-ban Kniezsa István 1000 középkori patrocíniumi névről számolt be. Mező András 1390 
helységnevet gyűjtött össze, ezek 62%-át a 10 leggyakoribb titulussal alkották. Csökkenő sorrendben: 
Miklós 124, György 119, Kereszt 108, Márton 106, Mihály 86, Péter 84, Szűz Mária 68, Iván 62, 
Mindszent 57, Király 48 helységnév elő- vagy utótagjában szerepel, a következő tíz már csak 20%-ot 
képvisel. Rövid elemzés szól a gyűjtésből többnyire okkal kizárt helynevekről, mint Szentderzs, 
Szentszát, Marja, Farkasd. Kimaradtak a szőlőhegyek nevei és a városok nagy számban megjelenő 
patrocíniumi utcanevei, amelyek az ott állott templomra vezethetők vissza. 

Bár a nevekben megjelenő templomi védőszent a magyarországi térítés folyamatának csak 
egy szűk vetülete, figyelemre méltó, hogy a mártírokról elnevezett helységnevek csoportjában 70%-os 
aránnyal dominálnak az ősegyházhoz és később a keleti egyházhoz kapcsolódó vértanúk. (Demeter, 
Ireneus, György, Kozma és Dámján, Miklós, Pantaleon) A feltűnően magas számarány azonban 
csak részben írható a térítés számlájára, mert „számolnunk kell még a későbbi magyar-bizánci 
kapcsolatok művelődési hozadékával, a nálunk még sokáig megélő görög monostorok tiszteleti 
hatásával, a keleti szentek hazánkba került ereklyéinek szerepével és egyéb tényezőkkel is". 

A pápák, rendalapítók, szerzetesek, egyházi személyiségek által képviselt hitvallók csoportja 
egyértelműen és határozottan a nyugati kultúrkörhöz kötődik. Ennek a csoportnak az egészhez 
viszonyított aránya a szintén idevont Árpád-házi szentekkel együtt 22%. Kiemelkedően magas 
számot képvisel a hitvallók csoportjában a bencések két szentje: Benedek és Márton, a nevüket 
viselő 126 településsel. 

A területi elemzés során a legelső említésben megadott megyebeosztást vévén figyelembe, a 
patrocíniumi helynevek gyakorisági maximuma a Dunántúl ra esik, és egyre csökken észak és kelet 
felé haladva. Az első hat helyen dunántúli megye áll: Zala, Körös, Somogy, Baranya, Vas és Fejér. 
Ugyanakkor Árva, Máramaros, Szörény, Szeben és Trencsén megyére összesen 3 bizonytalan adatot 
sikerült találni. Zalában 107 helységnév 33 templomcím között oszlik meg, ami azt jelenti, hogy 
itt volt a legtöbb ismétlődő helységnév. (György, Mihály és Márton összesen 29 névvel) Körös 
megyében Péter, Miklós és Márton szerepelt legtöbbször, Somogyban György, Baranyában Márton, 
Fejérben Péter. A szentek zömének eloszlása az egész országban egyenletes, kultikus központok a 
nevek alapján aligha körvonalazhatók. Ez vonatkozik a hazai szentekre is, (István, Imre, László, 
Erzsébet) akiknek tisztelete nemzetinek tekinthető. Az Árpád-ház szentjei közül azonban Szlavó-
niában, a zágrábi egyházmegyében Imrét, Erdélyben Erzsébetet nem találunk, a Maros és az 
Al-Duna közötti területen pedig csak a Szentlászló és a Szent Istvánra utaló Szentkirály nevek 
fordulnak elő. A térképek hiánya sajnálatos, néhány vázlat a mondanivalót sokkal szemléletesebbé 
tudná tenni. 

Mező András könyvének befejező részében a patrocíniumi helységneveket kronológiailag és 
névtanilag elemzi. A védőszentnévből alakult magyar helységnevek kronológiája a hazai kuta tás 
régóta vitatott és vitatható kérdései közé tartozik. Terminus post quem-ként a szenttéavatás idő-
pont ja jön szóba, így Szentkirály és Szentimre név csak 1083, Szentlászló 1192 után keletkezhetett. 
A már kétségtelenül települést jelölő első hiteles adatokat a 12-13. század fordulójáról idézhetjük, 
mivel a 11. századból adatolt 9 név közül 6 hamis forrásból való, a másik 3 pedig nem a helynévre, 
hanem a templomi előzményre vonatkozik. A tatár járás utáni 50 évben jelenik meg a nevek 10%-a, 
majd a 14. század első felében az összes név 41%-a, nem utolsósorban a pápai tizedjegyzéknek 
köszönhetően. A század végére már egyértelműen a magyar nyelvű első adatok jellemzők. 

A középkori nevek 86%-ában a templomnév alaptagként szerepel, közülük is csaknem 700 
esetben a patrocínium önmagában, egyéb eredetű névelőzmény, vagylagos változat, jelzővel való 
bővülés vagy utótag nélkül fordul elő. 90 esetben igazolható az egyéb név sima alapelemű név 
változás. (Pl. Pázmán Szentimre.) Köznévi vagy tulajdonnévi utótaggal fordul elő 175 helységnév. 
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(pl. Boldogasszonyfalva, Szentmártonkáta) Azonos nevű helységek elkülönítésében sokszor a temp-
lomcímnek volt szerepe. (Szentbékkálla, Mindszentkálla) 

A helységnévvé nem vált ritkább templomcímeket rövid függelék méltatja, az illető szent 
martyrologiumban betöltött szerepével, magyarországi templomaival együtt. 

A kötetet a helynevek több irányból való megközelítését szolgáló, az eredeti írásmódot, a 
különböző jelzős összetételeket, a középkori megyebeosztást és idegen államnyelvi neveket is ma-
gában foglaló helynévmutató zárja. 

Timár Péter 

Alois Niederstüter 

DAS JAHRHUNDERT D E R MITTE. 
AN DER WENDE VOM MITTELALTER ZUR NEUZEIT. 

(ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTE 1400-1522 HG. VON HERWIG WOLFRAM) 
Wien, 199G. 557 o. 

A KÖZÉPSŐ ÉVSZÁZAD 

A „középső évszázad" az ezeréves jubileumát ünneplő osztrák államiság történetének középső 
százada. Az 1400-as esztendőt csak kerek évszáma miatt választották kezdő dátumul, 1522 azonban 
a Habsburg-monarchia egyik legfontosabb éve, a brüsszeli szerződésben ekkor vált véglegesen szét 
a Habsburgok spanyol és osztrák ága. A Ferdinándnak ju t ta to t t keleti területekből jött létre az a 
dunai monarchia, mely a következő századokban Európa egyik meghatározó nagyhatalma lett. A 
mű maga is igényt tar that a középső jelzőre: az eddigi legnagyobb osztrák történeti összefoglaló, 
a tízkötetes Ausztria történet ötödik része a könyv. A magyar „tízkötetessel" összevetve azonnal 
megállapíthatjuk, hogy az osztrákok jóval arányosabban osztották szét a sorozat részeit. Magyar-
országon a tatárjárástól a mohácsi vészig terjedő teljes időszak a második kötetben kapott helyet. 
A sorozat szerzőinek nem volt könnyű dolguk, mikor el kellett dönteniük, hogy mely területek 
történetét tárgyalják Ausztria története címen. A Monarchia felbomlása után már gyakorlattá vált 
módszer szerint a mai Ausztria területének történelmét írták meg, függetlenül egykori hovatarto-
zásuktól. Első gondolatunk az lehet, hogy az újkori Ausztria történetének földrajzi határait nehéz 
csak meghúzni, azonban a középkor kutatójának dolga sem könnyebb. Két kiragadott példa legyen 
elég ennek demonstrálására: a salzburgi érsekség a 19. századig szuverén államként élte életét, 
Görz 1500-ig, a görzi grófi dinasztia kihalásáig szintén független volt, ennek a grófságnak egykori, 
területén ma három ország osztozik, Szlovénia, Olaszország és Ausztria. Sem az uralkodó család, 
sem az egyes területek történetét nem lehet szétválasztani, így teljes történelmük Ausztria törté-
netének része lett. Tirol történetét természetesen csak „tör ténet i" alapon lehet tárgyalni, a mai 
Dél-Tirolt ettől függetleníteni lehetetlenség. Az általánosságban kimondott rendező elv, hogy a mai 
Ausztria területére kell elsősorban figyelemmel lenni, a szerzőket néha nehéz helyzetbe hozta. 
Lehet-e osztrák történetet írni a Vend Orgrófság, Krajna, a mai Szlovénia története nélkül, ha nem, 
akkor pedig el kell találni a helyes arányt a mai és az egykori osztrák tartományok feldolgozásában. 
A helyzet nemcsak mai szemmel nézve volt bonyolult, a mai osztrák tartományok jó részének lakói 
a kései középkorban is sajátos nemzettudattal rendelkeztek. 1442-ben, római királlyá koronázása 
után III. Frigyes végiglátogatta azokat az ősi Habsburg-birtokokat, melyek akkor már a svájci 
szövetség fennhatósága alatt álltak. Freiburg in Uechtlandban a polgárok „itt van Ausztria!" ki-
áltásokkal üdvözölték. Ettől jóval nyugatabbra, Elzász egy részén élő alattvalóik is „osztrák érzel-
műek" voltak, pedig ők csak a későbbi nevén Elő-Ausztriának nevezett „vorderen Lande" lakói 
voltak. A stájer, karintiai vagy krajnai rendek azonban gondosan ügyeltek arra, hogy ügyeiket más 
országokéval ne keveijék össze, ők stájernek, karintiainak, krajnainak tar tot ták magukat még akkor 
is, ha a déli tartományok jelölésére később oly gyakran alkalmazott Belső-Ausztria elnevezés épp 
e korszakban, 1447-ben bukkant fel először. Az előítélet természetesen kölcsönös volt. 1452. szep-
tember 4-én, hosszas huzavona után III. Frigyes Utószülött Lászlót (a magyar V Lászlót) kénytelen 
volt gyámsága alól elbocsátani és az osztrák rendeknek, előbb azonban Ciliéi Ulriknak átadni. 
Ekkor Ulrik gróf — kinek grófsága még két évtizedes önállóságra sem tekinthetett vissza, így 
korábban maga is stájernek számított — egy szimbolikus fürdővel lemosott az ifjú uralkodóról 
„minden stájert" , mely III. Frigyes grazi udvarában ragadhatott rá. 
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A kötet szerzőjének sikerült a feladatot megoldania, nemcsak jó arányérzékről te t t tanúbi-
zonyságot, hanem megtalálta azokat a főbb gondolatokat is, melyekre felfűzte művét, és így nem 
veszett el sem a tartománytörténetek űtvesztőjében, sem a Habsburgok egész Európát átszövő házi 
történetében. A mű írója, a vorarlbergi Niederstátter mindmáig szűkebb hazájában él, eddigi pub-
likációi is elsősorban a tartomány 15. századi politikai történetével foglalkoztak. 

A könyv hét nagy fejezetre oszlik. Két társadalom-, négy politika- és igazgatástörténeti rész 
után egy rövid kultúrtörténeti áttekintés következik. Még mielőtt a terjedelmes gazdaságtörténeti 
fejtegetésekhez szokott magyar olvasónak hiányérzete lenne, rögtön el kell mondani, hogy a sorozat 
tizedik kötetének témája csak a gazdaságtörténet lesz. 

Niederstát ter kedveli a társadalomtörténet ú j útjait . A nemek és életkorok közti munkameg-
osztás, a migráció, a periférikus társadalmi rétegek története iránt az utóbbi évtizedekben Auszt-
riában is megnövekedett az érdeklődés. Összefoglalóban olvasva e kutatások eredményeit, minden 
elfogultság nélkül megállapítható, hogy a társadalom klasszikus leírásának módszere jóval ponto-
sabb kép rekonstruálására ad lehetőséget, mint e kísérletek. A késő-középkori társadalmi fogalmak 
feltárását, értelmezésüket, modern statisztikai feldolgozásukat nem pótolja mai fogalmaink vissza-
vetítése és a kuriózumok leírása, még akkor sem, ha ezek olvasmányosabbak. 

Magyarország és a Habsburg tartományok későbbi államközösségének kezdetei a 15. sz.-ra 
nyúlnak vissza. 1411-ben Zsigmond király választott bíróként ítélt a Habsburgok országmegosztási 
és gyámsági vitájában. Ekkor született meg az a három tartománycsoport, melynek különállása 
évszázadokig fennmaradt. Alsó-Ausztria az alberti, Belső-Ausztria a lipóti, Felső-Ausztria pedig a 
lipóti ág tiroli részéé lett. A három ág különböző politikai érdekeket képviselt. V (magyar királyként 
I.) Albert és Utószülött László a Luxemburg-dinasztia törekvéseit folytatták, a Zsigmond által 
kijelölt úton haladtak tovább. Territoriális hata lmukat kelet felé építették, az egybefüggő közép-
európai birodalmat a magyar és cseh korona országaiból és alsó-ausztriai hercegségből hozták létre. 
Zsigmond viszonya a két lipóti ággal — különösen a tirolival — feszült, sőt többször ellenséges 
volt. Hata lmuk déli és nyugati irányú kiterjesztését a Luxemburg-házbeli német-római uralkodó 
többször is meggátolta. V Albert halála után. Frigyes római királlyá választásával teljes fordulat 
következett be a Habsburg politikában: Frigyes egész életében a nyugati orientáció elkötelezettje 
volt, fiának, Miksának házassága is e célt szolgálta. Amikor 1459-ben Németújváron Frigyest néhány 
magyar báró királlyá választotta és ezzel megteremtették a Habsburgok későbbi jogalapját a magyar 
koronára, az újonnan megválasztott magyar király címét csak arra használta, hogy minél maga-
sabbra srófolja fel a nála levő és Hunyadi Mátyás által oly hőn áhított korona árát , Podjebrád 
Györgyöt pedig ugyanebben az évben beiktatta a cseh királyi hűbérbe. 

Mátyás vele szemben a Zsigmondi hagyomány folytatója volt, cseh és osztrák háborúi azonban 
csak részben tudták a Luxemburgok birodalmát feléleszteni. Az otthon vaskézzel uralkodó magyar 
király ausztriai kormányzatát a lakosság szimpátiájának megnyerése és rendekkel való megegyezés 
jellemezte, néhány városnak jelentős privilégiumokat adott, komoly egyházi alapításokat végzett, 
maga is szorgalmazta Babenberg III. Lipót szentté avatását. Halála u tán törekvéseinek folytatója 
paradox módon ellenlábasának fia, Miksa lett. Nemcsak személyisége tért el mindenben atyjáétól, 
hanem politikája is. Kifejeződött ez még a Frigyes által mellőzött címerszínek használatában is, ő, 
akárcsak egykoron V Albert, a Luxemburgok fekete-arany ("magyarosan": svarcgelb) színeit alkal-
mazta birodalmi címerein. A Jagellókkal kötött szerződései teremtették meg a Habsburgok dunai 
monarchiáját, birodalmi reformjai a Zsigmond által megkezdett művet folytatták. 

A „mások háborúzzanak, te csak házasodj boldog Ausztria" szállóigénél kevés igaztalanabb 
kijelentéssel találkozhatunk. Minden egyes házassággal megszerzett országért és koronáért hosz-
szadalmas csatákat kellett vívni, és nemcsak a tárgyalóasztalnál. Csupán a burgundiai örökség 
megszerzése másfél évtizedig tartott . Niederstátter osztja Otto Brunner véleményét, hogy értelmet-
len és a kor gondolkodásának meg nem értéséből fakad annak a kérdésnek a felvetése, hogy Miksa 
családi avagy birodalmi politikát folytatott-e. Olyan 19. századi fogalmakat, mint nemzeti politika 
a 15. század uralkodóin számonkérni felesleges. 

A monográfusnak nem az a feladata, hogy a korszak minden egyes történését maga kutassa 
ki, hanem a mértékadónak tekinthető addigi irodalomból kell egységes rendet alkotnia. Nieders-
tátter így já r t el akkor is, amikor a későbbi Burgenland történetét is felvázolta. 1445-ben Frigyes 
több nyugat-magyarországi várost és uradalmat elfoglalt, ezeknek egy részét 1463-ban is meg tudta 
tartani. Az 1491-es pozsonyi békével Fraknó, Kismarton, Kabold, Szarvkő, Kőszeg, Borostyánkő a 
Habsburgok kezére került, az uradalmakat az alsó-ausztriai kamara igazgatta. A szerző a 150. 
oldalon August Ernstre hivatkozva még csak annyit állapított meg ebből, hogy a „burgenlandi 
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történetírás a pozsonyi szerződésben látja Burgenland Ausztriához csatlakozásának előzményét", 
később (178, 431. o.) azonban már nem ilyen távolságtartó, hanem saját véleményeként ismétli 
meg e kijelentést. Pedig a monográfia írója itt ugyanabba a hibába esett, melyet maga is kárhoztatott 
a miksai birodalmi és családi politika megítélésénél. Burgenland alapjait nem 1491-ben tették le. 
Nemzetállam, etnikai határok, erőegyensúly, ütközőzóna, szláv korridor, ezek az eszmék csaptak 
össze megszületésekor, bármiféle előzményét a 15. századba visszavetíteni történelmietlen eljárás. 

Tringli István 
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SCHWERPUNKT UNGARN 

Herausgegeben von Karlheinz Mack 
Verlag für Geschichte u n d Pol i t ik Wien, R. Oldenbourg Verlag München. 1995. 182 o. 

FORRADALMAK KELET-KÖZÉPEURÓPÁBAN 1789-1989. 
SÚLYPONT: MAGYARORSZÁG 

Az Osztrák Kelet- és Délkeleteurópa Intézet (Österreichisches Südosteuropa-Institut) kiad-
ványsorozatának 23. köteteként megjelent kiadvány egy 1993-ban Sopronban tartot t nemzetközi 
konferencia anyagát teszi közzé, Karlheinz Mack bevezető — s az eredményeket egyben összegező, 
értékelő — tanulmányával. Ezen a konferencián magyar, osztrák, német, cseh, szlovák, szlovén, 
horvát történészek tettek igen érdekes kísérletet arra, hogy az 1789. évi francia forradalomtól 
kezdve áttekintsék a forradalmak szerepét, hatását Kelet-Középeurópa, s mindenekelőtt Magyaror-
szág történetében, az 1989. évi nagy változásokig immár 200 éves folyamatban. E kötet kiadásával 
köszöntötték — Horst Haselsteiner, Karlheinz Mack, Arnold Suppan — az 1995-ben 70. életévét 
betöltött Richard Georg Plaschka professzort, aki 30 éven át (1958-1988 közt) igazgatója volt a 
fent nevezett intézetnek, s akit az itt tárgyalt problematika élénken foglalkoztatott, annak vizsgá-
latához maga is több nagy munkájával járult hozzá. Köszöntéséhez mi is csatlakozunk, megemlé-
kezve Plaschka professzor nagy érdemeiről a MTA Történettudományi Intézetével s általában a 
magyar történészekkel való folyamatos és igen termékeny együttműködés előmozdításában. 

A kötet élén a prágai Miroslav Hroch és a ljubljanai Peter Vodipovec professzorok referátumai 
az európai forradalmak tipológiájával foglalkoznak, kiindulópont! t keresve ezzel az összehasonlító 
forradalom-kutatáshoz. Értelmezni próbálják a forradalom fogalmát, sorra veszik azokat a kritéri-
umokat, amelyek alapján forradalomról lehet beszélni. Vizsgálják, milyen társadalmi viszonyok, 
politikai rendszerek ellen történik fellépés, kik részéről és milyen céllal, követelésekkel, programmal; 
milyen változást akarnak, illetve tudnak elérni, mennyire sikeresek a politikai, társadalmi jellegű 
forradalmak, tartósak-e eredményeik; lehetnek-e bukásuk, elfojtásuk, leverésük ellenére is hosszabb 
távon eredményesek? A forradalmakat aszerint, hogy a fejlődés előre lendítőjének vagy visszavető-
jének tartották-tartják, szokás dicsőíteni vagy kárhoztatni. A történelem alakulása azonban való-
jában hosszú távon történik. 

Teljesen indokolt volt ezeknek a fejtegetéseknek előrebocsátása, mert az egyes forradalmakat 
a továbbiakban egyenként sora vevő és elemző referátumok, tanulmányok mindegyikének szükség-
képpen foglalkoznia kellett ezzel a problematikával. 

Benda Kálmánnak a francia forradalom magyarországi hatásával foglalkozó tanulmánya 
arról szól, hogy magyar jakobinusoknak nevezett radikális demokraták útja hogyan vezetett a 
forradalom elkerülését kívánó jozefinista reformmozgalomtól a feudális viszonyok forradalmi, re-
publikánus felszámolását célzó szervezkedéshez, amelyet azonban könnyen elfojthattak, mert még 
nem volt érett az ország a polgári átalakulásra. Mint Fónagy Zoltánnak a reformkor eszméiről írt 
fejtegetéseiből kitűnik, még az 1848-as forradalmat közvetlenül megelőző évtizedekben is a társa-
dalmi feszültségek reformok általi levezetésére irányul azok törekvése is, akik a polgári átalakulás 
szükségességének meggyőződéses hirdetői voltak. Harm-Hinrich Brandt würzburgi professzor eu-
rópai összefüggéseiben vizsgálva Magyarország polgári átalakulásának már a reformkorban élénken 
vitatott kérdéseit az 1848-as körülmények között, arra a megállapításra jut, hogy a szeptemberi 
törésig, a szabadságharc megindulásáig reformjellegűek a társadalmi, politikai vívmányok. Spira 
György az 1848-as forradalomról és ellenfeleiről szólva főleg István főherceg nádor szerepét vilá-
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gította meg a bécsi udvar politikájában: tárgyalási készséget kell mutatni a Batthyány-kormány 
irányában mindaddig, míg az északitáliai forradalmakat leverve el nem érkezik ideje a fegyveres 
fellépésnek a magyarországi forradalommal szemben is. 

Wolfgang Häusler bécsi professzor az 1848 szeptemberi krízissel foglalkozik, amikor Jellacic 
megkapta a jelet az indulásra. Széchenyi hiába szorgalmazta a nemzetiségekkel, elsősorban a hor-
vátokkal való megegyezést. Drago Roksandic zágrábi professzor tanulmányából megismerhetjük a 
heidelbergi egyetemen szlavisztikát oktató horvát Imbro Tkalac 1848 szeptemberében Bécsben 
német nyelven megjelentetett, Jellacicnak ajánlott brosúráját, amely szerint a magyarok nem for-
radalmárok, hanem rebellisek, akik magyar szabadságot hangoztatva, nemzeti türelmetlenségükkel 
más népek szabadságát veszélyeztetik. Véleménye szerint a Monarchiát egyenjogúsított népek kö-
zösségévé kellene átalakítani, az ausztroszlávizmus szellemében. A már említett Brandt-tanulmány 
is behatóan foglalkozott a nemzetiségi kérdés magyarországi kezelésével a szabadságharc idején, 
utalva az 1849-es szegedi nemzetiségi törvény megkésettségére. A nemzetiségek a bécsi udvarban 
kerestek támaszt. 

Mi volt 1848 hatása? Kontinuitás vagy diszkontinuitás jellemzi 1867 viszonyát 1848-hoz? 
Hanák Péter boncolgatta ezt az igen fontos kérdést. Megállapítása szerint az 1867-es kiegyezés 
nem volt sem folytatása, sem teljes tagadása az 1848-as forradalomnak, hanem egy hosszú, ellent-
mondásos folyamat végeredménye: a dunai monarchia szerkezetének szükséges átalakítása. Ha a 
19. és a korai 20. század uralkodó tendenciáit három fogalommal — modernizáció, polgárosodás, 
nemzeti liberalizmus —jellemezzük, akkor a fejlődést a 19. század első felében egy hirtelen emelkedő 
trend-vonallal ábrázolhatjuk. E vonal 1849 és 1860 között süllyed, ezután kezd ismét lassan emel-
kedni. 1867-től egy folyamatos, egyenletesen emelkedő trend-vonalat kapunk az első világháborúig. 

Elena Mannová, a Szlovák Tudományos Akadémia pozsonyi Történettudományi Intézetének 
munkatársa , szlovák vonatkozásban következőképpen látja a folyamatot 1848-tól 1867-ig, illetve 
— kitekintésszerűen — egészen az 1880-as, 1890-es évekig, felállítva „egy kis nép nyereségei és 
veszteségei" mérlegét: Nem teljesült a szlovák nép 1848 májusi autonómia-követelése, sem az 1849 
márciusi kérelme aziránt, hogy a szlovák földet Magyarországból kikülönítve, a Monarchia kereté-
ben szlovák koronatartományként rendezzék be. Eredménytelen maradt a szlovák nép 1861 júniusi 
memoranduma is, amely Szlovákiát geopolitikai egységként határozta meg. E veszteségek ellenében 
megállapítható, hogy bizonyos fejlődés megindult 1848-1867 között gazdasági, társadalmi, kulturális 
téren szlovák vonatkozásban is, s a kiegyezés fokozta ennek dinamikáját. Ámde az a körülmény, 
hogy a szlovákoknak nem volt közvetlen képviseletük a politikában, és nem élvezhették a liberális 
alkotmányosság előnyeit, szűkítette a szlovák nemzeti közösség fejlődési lehetőségeit. Számára a 
fő probléma a magyarosítás lett. A kiegyezés légüres térbe helyezte a szlovákokat: már nem szá-
míthatot t Bécsre, ki lett szolgáltatva a dualizmus korában a magyarok elnemzetlenítő törekvéseinek. 

Az első világháború utáni forradalmak kérdéseivel Hajdú Tibor foglalkozott. Az 1918-as 
polgári demokratikus és az 1919-es szocialista forradalom egymáshoz való viszonya kérdésének 
vizsgálatát állította fejtegetései középpontjába. Rámutatott azokra az indítékokra, amelyek részben 
már a forradalmak idején,részben utóbb, éles cezúra vonásához vezettek, s azon véleményen van, 
hogy az 1918-1919-es forradalmakat egységes folyamat szakaszaiként helyes tekinteni. 

Dagmar Cierna-Lantayová, a pozsonyi Történettudományi Intézet munkatársa , arra vállal-
kozott, hogy sorra vegye a magyarországi fejlődés fordulópontjait az első világháború óta, és ezekkel 
kapcsolatban vizsgálja a magyarországi fejlemények hatását az immár hol Csehszlovákiához tartozó, 
hol önállóvá vált Szlovákiára. A két világháború közti időszakra és a második világháború éveire 
vonatkozó, kevés újat nyújtó fejtegetések u tán a további fejlődésnek inkább párhuzamosságaira, 
mint ellentéteire mutat rá jól. 1956-tal kapcsolatban azonban igen hitelesen szól arról, mennyire 
félrevezetően és tendenciózusan informálta a pár t és a kormány a népet a magyarországi esemé-
nyekről, illetve milyen propagandát irányítottak Magyarország felé, továbbá, hogy „internacionalista 
segítőkészségük" a levert „ellenforradalom" utáni konszolidációt kívánta szolgálni. Megállapítása 
szerint a magyar 56-nak minden elszigetelési manőver és ellenséges propaganda ellenére hatása 
volt Csehszlovákia lakosságára, és része lett abban a folyamatban, amely Csehszlovákiában 1968-hoz 
vezetett. 

Arra a kérdésre, hogy volt-e forradalom Magyarországon 1945 után, a második világháborút 
követő években, Stier Miklós nemmel válaszolt. Nem tar t ja elfogadhatónak azt a felfogást, mely 
szerint permanens forradalom volt: feltételei kialakultak már 1944 őszétől, kibontakozását az ország 
szovjet csapatok általi felszabadítása tet te lehetővé; demokratikus feladatokat olyan elemekkel 
vegyítve oldott meg, amelyek a szocialista átalakulást készítették elő, s így érkezett el 1948, a 
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fordulat éve, amely meghozta az átmenetet a szocialista forradalomba. Stier szerint ebben az 
évszázadok óta elmaradott európai régióban, ahol nem voltak igazából demokratikus hagyományok, 
intézmények, nem alakult ki forradalmi helyzet a belső fejlődés eredményeként. A szovjet megszállók 
teremtette viszonyok diktatórikus, terrorisztikus módszerek alkalmazásának kedveztek. 

A népi demokratikus forradalom szocialista forradalomba történt átnövésének hirdetői kon-
zekvensen ellenforradalomnak nevezték a valódi forradalmat, 1956-ot, amelyek elemzésével többen 
is foglalkoznak a kötetben: Litván György, az 1956 történetét kutató magyar intézet igazgatója, 
Gaál Károly, a forradalom egykori résztvevője, ma a bécsi egyetem kiérdemesült (emeritus) tanára, 
a salzburgi Friedrich Gottas professzor, s a hamburgi egyetemen működő hungarológiai központ 
vezetője, Holger Fischer. Egybehangzó véleményük szerint lehet ezt az elemi erejű, szinte váratlan 
vulkanikus kitörést népfelkelésnek, vagy a sztálinista-rákosista zsarnokság elleni nemzeti felkelés-
nek, a szovjet katonai beavatkozás nyomán pedig szabadságharcnak nevezni — (adott időben és 
körülmények közt az ilyen megnevezések kiállásnak is voltak tekinthetők) —, de legmélyebb tar-
talmát a forradalomként való meghatározás fejezi ki, mégpedig teljes joggal és tudományosan 
indokolhatóan. A tanulmányok sokoldalúan — persze korántsem kimerítően — elemzik a forradalom 
és hordozói, értelmiségiek, diákok, munkások, és más résztvevők célkitűzéseit, jövőképét, Nagy 
Imre és mások felfogását, politikai magatartását, a Szovjetunió és a nyugati hatalmak politikáját, 
a nemzetközi helyzetet. Levert, elfojtott forradalom volt, de nem volt hiábavaló. Kiindulópontja 
lett egy hosszabb távú európai és hazai fejlődésnek, impulzust adott az 1989-es áttöréshez, akkor 
is, ha a Kádár-rendszernek a magyar társadalomra gyakorolt hatása persze közvetlenebbül érvé-
nyesült benne. 

A kötet zárótanulmánya a reform és rendszerváltás problematikájával foglalkozik, 1989-től 
1993-ig terjedőleg. Szerzője, Glatz Ferenc, azt vizsgálja, hogyan volt lehetséges békés áttérés totális 
politikai rendszerről többpártira, s tervgazdaságról piacgazdaságra. Mint rámutat , sokéves folyamat 
a rendszerváltás; a demokrácia megvalósulása és a gazdasági helyzet javulása tekintetében a rend-
szerváltáshoz fűzött remények nem számoltak kellően a jelentkező súlyos nehézségekkel. 

Ezúttal tehát Magyarország volt a kelet-középeurópai forradalmakkal foglalkozó stúdiumok 
súlypontja. De mint a kötet előszava ígéri, a következő súlypont Csehország lesz, s a témával 
foglalkozó brünni konferencia idevágó anyagát bizonyára hasonló értékes kötet fogja közzétenni. 

Tilkovszky Lóránt 

A. J. P. Taylor 

FROM NAPOLEON TO THE SECOND INTERNATIONAL. 
ESSAYS ON THE NINETEENTH-CENTURY EUROPE. 

London, P e n g u i n Books 1995. 426 o. 
NAPÓLEONTÓL A MÁSODIK INTERNACIONÁLÉIG. 

ESSZÉK A 19. SZ-I EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL 

Mindenképpen rendkívüli és nálunk nagyon szokatlan munkát vehet kezébe az olvasó. Úgy 
hiszem mindjárt az ismertetés előtt egy sor jogos kérdést illő megválaszolni, mielőtt az egyes 
tanulmányok/ismertetések felvázolására rátérnék. 

Először is ki A. J. P Taylor, akit sokakkal együtt talán már szintén kicsit elfelejtettek. Taylor 
az az angol egyetemi tanár volt, aki a klasszikus „oxbridge-i" oktatómunkája mellett a népszerűsítés 
nagymestere volt, aki rendszeresen szólalt meg a TV-ben, de ugyanilyen rendszeresen ismertetet t 
könyveket az olyan nagytekintélyű és olvasott hetilapokban, mint a New Statesman and Nation, 
illetőleg a The Observer. Taylor egész életében „kilógott a sorból", nagy munkáival is sokakat 
meglepett, olykor megbotránkoztatott, mindig a saját fejével gondolkodott és az is sajátos helyet 
(és különféle súrlódásokat) hozott, idézett elő a számára. Taylorról e történetírás egyik nagy nesztora 
(olykor Taylor ellenlábasa) Trevor-Roper jegyezte meg, hogy „korának legismertebb brit történésze 
volt". Félő, hogy ezt már egyre kevesebben tart ják számon. 

Ez a könyve azokat a könyvismertetéseit, illetve kötetlen írásait tartalmazza, amelyek az 
1950-70-es években jelentek meg többnyire a The Observer hasábjain. Ez megint csak egy érdekes 
jelenség: a The Observer respektábilis hetilap volt (és maradt). Taylor nem titkoltan baloldali 
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érzelmű volt. Ez azonban az Observer szerkesztőit egyáltalán nem gátolta abban, hogy Taylornak 
rendszeresen szabad teret engedjenek, márpedig az mindig is világos volt, hogy Taylor minden 
esetben a maga nagyon is egyedi, mindig felkavaró és nem respektábilis hangján szólal meg. 

Nem mellékes soha, hogy az írások milyen korban keletkeznek. Az 1950-70-es évek ismere-
tesen sajátos kor képlete Angliában is, Európában is. Most is érdekes, hogy ú j korunkban, az 
1990-es években e történeti kérdésekről, személyiségekről milyen munkák jelentek meg, s Taylor 
ezekről hogyan vélekedett. így vélték ezt az angol történetírók is, akik e kötetet összeállították, 
rövid magyarázó jegyzeteket, bevezetőket írtak az egykor megjelent ismertetések elé, amelyek jobban 
eligazítják a kései olvasót, de egyúttal azt is bizonyítják, hogy ezek az írások milyen elevenen élnek 
tovább ma is a brit talajon. Vagyis ri tka, s nálunk még ritkább műfajú könyvről van szó. 

A kötet első írásai a történetírók örök műhelytitkaiba, művészetébe vezetnek el, adott esetben 
éppen külön az életrajzírás mesterségébe. 

Ezek az írások is egy-egy mű kiadása, vagy elit történeti folyóiratban lezajlott vita kapcsán 
keletkeztek. Ezeknek az írásoknak száraz összefoglalója azonban semmiként sem pótolhatja az 
eredeti elolvasását. 

A kötetben ezután két olyan írás következik, amelyek kitűnően megvilágítják Taylor kritikai 
érzékét, briliánsán villódzó sorait, de mélyen baloldali érzületét is. Az egyik írás „a tory történe-
tírásról" szól. Ez a kritikai elemzés kivételesen a New Statesmanben jelent meg Keith Pellingnek 
az oly előkelő Macmillan kiadónál 1959-ben kiadott munkájáról (A History of England). Ebben a 
kritikai ismertetésben Taylor valóban pengeélességgel vág bele a lényegbe - hogy a szerző valamiféle 
folytonosságot szeretne bemutatni, s eltünteti a legfontosabbat, hogy a szabadság-eszme a 19. sz. 
kezdetétől forradalmi gondolat volt. (Taylor ezután ezt sok példán világítja meg) miként egy másik 
fontos írásban (The Thing) is azt elemzi, hogy mi a konzervatív megcsontosodás egyik fő ereje, a 
társadalmi rendszer szerkezete, intézményei és ezek „elismertsége". 

A kötet legnagyobb részét az életrajzi munkák kapcsán írott Taylor ismertetések teszik ki. 
Ezeket a Napóleon portré nyitja meg. Taylornak ez az ismertetése még 1948-ban jelent meg a New 
Statesmanben, amikor angolul megjelentették Napóleon naplóját — amiről Taylor rendkívül csípős 
nyelven írta, hogy unalmas, csalódást keltő, önigazoló. Taylor kritikája annak idején G. B. Shaw 
és H. G. Wells haragos reagálását is kiváltotta. Taylor persze valóban „etapirozni" tudta a közvé-
leményt, s ennek az írásnak már első soraiban leszögezi, „Napóleon nélkül nem lett volna napóleoni 
birodalom, de ugyanakkor Napóleon nélkül Franciaország megőrizhette volna természetes határa-
it", vagyis kétségtelenül Napóleont inkább a hiábavaló veszteséglistára állította az ugyancsak szinte 
örök Napóleon-vitában. S még „elismerő" sorai is inkább metszően lerántóak. Nem riadt vissza a 
későbbi párhuzamoktól —nyilván azért, hogy olvasóit is felrázza, gondolkodásra késztessék: így 
megállapította, hogy a nevezetes napóleoni proklamációk, illetőleg a különféle hivatalos nyilatko-
zatok remek propaganda írások — amelyek a kései Goebbels tollára emlékeztetnek. (Vagyis Taylor 
írásaira igazán nem a „sine ira et studio" volt a jellemző - de többek között valószínűleg ez is óvja 
attól, hogy unalmassá váljon.) 

S nem volt sokkal hízelgőbb a véleménye Taylornak Talleyrandról sem (megint csak megjelent 
munkákról írva), akitől elvitatja az eredetiséget, aki csak mindig megtalálta a maga hullámhosszát 
a változó világban, de Taylor ezt a képességet és készséget egyáltalán nem tisztelte. 

A kortársak közül emléket állított a két rivális angolnak, a külügyek „nagy" irányítójának, 
Castelreagh-nek, akit Taylor ugyancsak kisszerűnek talál, s Wellingtonnak, ,,a buta ka tonának" 
(mind művek alapján), akiről minden tuskósága és vad konzervativizmusa ellenére melegebb sza-
vakkal tudott írni, mint az említett hideg ellenlábasokról, s persze megjelenik e kötetben Metternich, 
akiről Taylor életpályája során többször maga is hosszabban írt. 

Egy másik ciklust képeznek azok, akik Taylor szívéhez közelebb állnak, Anglia, Nagy-Bri-
tannia lázadói, illetőleg megreformálói, akiknek munkássága révén a 19. sz. első felében az ország 
mélyen változott (a nagy gazdasági, technikai, társadalmi változásokról persze Taylor sohasem 
feledkezett meg), s azzá lett ami: Cobbetről, Peelről - s ezek a portrék is nagyon egyéniek, mar-
kánsak. 

Majd a kötet visszakanyarodik a történetíráshoz, ezúttal két formátumos angol történetíróról 
írva: Macaulay-ről és Carlyle-ról (illetve egyúttal Trevelyan Carlyle-járól). Ezek olyan témák, ame-
lyekről megint érdemtelen lenne egy-két sorban írni. Annyi azonban megemlítendő, hogy Taylor 
ezúttal sem egyszerű tiszteletköröket tesz még Macaulay esetében sem, hanem konkrétan és kri-
t ikusanjelöl i meg a plusz és a minusz pontokat. Az igazán érdeklődők sok ú j gondolatra találhatnak 
e portrékban is. 
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A brit történelemben külön hely illeti meg Lord John Russelt, akiről szólva Taylor is meleg 
hangon ír, s „tisztelettel" megadta neki melléknévként „az utolsó nagy whig" címet - aki oly nagy 
szerepet játszott az 1830-as évek reformjainak tető alá hozásában, de mellette megjelenik John 
Bright, a manchesteri radikális „néptribun", akinek szobra ott áll a manchesteri városháza előtt, 
de akiről Taylor mellbeverően és „tiszteletlenül" olyan alcímen ír, hogy „A humbug hőse" 

Majd következik az a korszak, amelyről Taylor maga is testes, nemzetközileg is jól ismert 
nagy monográfiákat jelentetett meg - az 1850-60-as évek kora. Itt megint csak a könyvtermelés 
alapján portrékat olvashatunk egyfelől a krimi háborúról, Bismarckról, az olasz Risorgimento két 
kulcsalakjáról — Cavourról és Garibaldiról — továbbá III. Napóleonról és Ferenc Józsefről (persze 
a császárról és nem a magánemberről). Ismeretes, hogy Taylor első munkái t e témakörben írta, 
bécsi kutatómunkája alapján, miként Bismarck könyve is általánosan Jegyzet t mű" . így nem 
érdektelen, hogy jó 20-30 évvel később, mások írásai alapján miként vélekedik mind a személyisé-
gekről, mind a történeti művekről. 

S a korszak formálói között feltűnik a brit külpolitika nagymestere, Palmerston — de a 
lázadó gondolatok nagy megformálója, Marx is — (ezek a sorok ma külön ismertetést is igényel-
hetnének) és a korszak ú j történésze: Ranke. 

Ezeket a minden változásában is állóvíznek tekinthető 1850-60-as éveket az 1860-as évek 
végén felforgatta a mély változás szele. Az egyik legérdekesebbnek, legemberibb írásnak éppen az 
tűnik, amelyben a baloldali Taylor a modernizált konzervatív párt minden vonatkozásban rendhagyó 
pályájú és stílusú vezérének, Disraelinek állít emléket. Ez az írása valóban feledhetetlen. Miként 
az a politikai paletta túlsó baloldali felén az is, ahogyan Engelsről ír. Engelsről, akiről ná lunk vagy 
semmit, vagy jó pár éve (évtizede) csak rosszat, ledorongolót illett mondani - most (1971-ben) a 
liberális Observer hasábjain fejti ki Taylor, hogy Engels volt „Marx jobbik fele", s világít rá, hogy 
nemcsak „ki tar tot ta" Marxot, hanem Marx érdemi munkájához is miként járul t hozzá. Taylornak 
ez az írása kétségtelenül szemben áll az 1990-es évek korának szellemével, s egyértelműleg meghajol 
Engels előtt, mint aki jól ismerte a brit valóságot, s aki elsősorban közvetítette azt az élettől 
elzárkózó Marx számára. 

Ugyanígy meghökkentőnek tűnik Taylor másik írása, amelyben a Párizsi Kommünről ír -
egyáltalán nem lekicsinylő hangnemben. Ebben az esetben is „semmi sem pótolja az eredeti t" az 
eredeti mondanivalót, s persze az sem érdektelen, hogy a Kommünről az 1970-es években ú j angol 
feldolgozások születtek - s mindezt 1995-ben is Londonban fontosnak vélik megjelentetni. (A kont-
raszt ezúttal is mellbeverő - hiszen mi történt és történik Magyarországon a Kommün 125. évfor-
dulóján?) Taylor ezen írását majdnem teljes terjedelemben lásd NMTÉ. 1996. 

S így elérkezünk a 19. sz. utolsó évtizedéig. Feltűnik Parnell alakja és ezzel az egész végtelenül 
sokoldalú ír-kérdés. A konzervatívok sorából Salisbury — és ezzel egyidejűleg — az, hogy az ír-kérdés 
a konzervatívok táborában is milyen hasadásokat idézett elő. A liberálisok táborából Taylor egy 
valakit emel ki: Morleyt, „az értelmiségit a politikában", a maga út ját járó, független politikusét, 
aki humanis ta és internacionalista alapon fel tudott és mert állni a kabinetből az első világháború 
kirobbanásakor. Taylor ebben az esetben ismét meleg színekhez nyúlt. 

Morleyről szólva Taylor felvet egy örök nagy kérdést: az elméleti értelmiségi találkozását a 
gyakorlati politikával. Nagy példákra hivatkozva állapítja meg, hogy sem Macaulay-ra, sem Gibbonra 
nem emlékeznénk már, ha pusztán a gyakorló politikai munkásságukat kellene számba venni, s 
megjegyzi, hogy a tiszta teoretikusok nem ritkán csődöt mondanak a gyakorlat mezején. Am sietve 
hozzáteszi, hogy a gyakorlati politika éppen elég sok és mélyreható hibát követ el ahhoz, hogy „a 
tiszta ész" embereinek és kritikájuknak sokáig tág tere lesz. 

A 19. sz. utolsó évtizedeiről szólva Taylor eljut a politikai paletta túlsó széléhez, a modern 
munkásmozgalomhoz. A személyiségek sorában így az utolsó megjelenített hős James Keir Hardie, 
a skót bányamunkás, akinek esetében Taylor nem riad vissza attól, hogy benne láttassa a brit 
munkásmozgalom Mózesét, aki „megteremti" a Munkáspártot, de nyilvánvalóan annyiban Mózes, 
hogy már nem látja meg, amikor a Munkáspárt kormányt is alakíthat az országban. 

Taylor К. О. Morgannak Hardie könyve kapcsán írt Hardieról, s jegyzi meg, hogy mind 
Engels, mind Lenin eléggé lesújtó véleményt formáltak egyfelől „a ravasz skótról" (Engels), illetőleg 
Hardie „opportunizmusáról" (Lenin) - ám mindketten tévedtek. Hardie Taylor kiemelése szerint 
jöl tükrözte az angol munkásság zömének felfogását, érzelmeit. Taylor kiemeli és elemzi Hardienak 
mind szocialista, mind internacionalista krédóját. Taylor nem lenne az, aki, ha ugyanilyen pontosan 
nem szólna gyengeségeiről (hogy sem pártját, sem lapját a hétköznapok egymásutániságában nem 
tudta menedzselni) — Hardie életművére azonban mégsem ez a jellemző, hanem az, hogy össze 
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tudta ténylegesen kapcsolni a politikai mozgalmat a szakszervezetekkel — és mindennek távlatot 
is tudott adni. Mindez közhelyszerűnek is csenghetett volna hosszú évtizedeken át, s még akkor 
is, amikor Taylor e sorokat az Observerben 1975-ben leírta. Napjainkban, 20 évvel később azonban 
ez már ismét kiáltó kihívásnak tűnhet Nagy-Britanniában is, Európa egészében is. Olyan közhely, 
amiről igen sokan feledkeznek és szeretnek megfeledkezni. 

Taylor —• miként a kötet címe is jelzi — eljutott a II. Internacionáléhoz is. Erre az alkalmat 
a nagy kortárs, G. D. H. Cole klasszikus Második Internacionálé kötetének 1956-os megjelenése 
nyújtotta. Taylornak ez az ismertetése nem a legsikerültebb. Ebben nyilván döntő szerepet játszott 
az, hogy míg a többi kérdéssel, témával, személlyel maga is foglalkozott - а П. Internacionálé 
témakörével tudtommal soha. Ugyanakkor kora ifjúságában „túl jutot t" a szociáldemokrácián és 
ifjan néhány évig kommunista volt. Részint ezeket a megfogalmazásokat lehet ezúttal visszahallani 
tőle, amikor a II. Internacionálé „hiábavaló vitáiról és üres frázisairól" írt. Taylort ebben az esetben 
elragadta az etapirozó, bálványromboló vénája - s talán az is, hogy nem egy kezdő történész 
munkájával, hanem egy nagy (rivális) kortárs 1000 oldalával találta magát szembe. 

És végül a kötetnek záró részében még olvashatunk néhány „rendhagyó" írást. Ezek ezúttal 
nem személyekről, hanem városokról, s persze a városok történetéről, a különféle korszakokban 
megragadható hangulatáról és a hangulat mögött álló reális feltételekről szólnak. Általában ezek 
az írások melegebb hangvételúek, olykor már-már líraiak is. Mindegyik város közel állt Taylor 
szívéhez, Manchester, ahol született és nevelkedett, New York, illetve Bécs - Schnitzler Bécsé, 
melyet szintén még ifjan ismerhetett meg. Ezek mind kitűnő írások - páratlan gyöngyszemek egy 
történész tollából. 

Végeredményben kitűnő válogatottat kaphatna a kezébe a magyarul olvasó közönség is, ha 
Taylor még ma is az Angol-Magyar Baráti Társaság társelnöke lenne. 

Jemnitz János 

DOKUMENTUMOK AZ 1848-49-1 FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC BÉKÉS MEGYEI TÖRTÉNETÉHEZ 

Összeállította és a bevezetőt írta Jároli József. 
Gyula, 1995. 514 o. 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc időszaka talán a magyar történelem egyik leg-
jobban dokumentált eseménysora. A magyar kormányszervek, a hadsereg, a megyék és városok 
iratanyaga olyan iszonyatos mennyiségű, hogy egyetlen személy számára még akkor is reménytelen 
kísérlet lenne áttekintése, ha az illető reggeltől estig lapozgatná a fennmaradt dokumentumokat. 
S akkor a másik fél (felek) iratairól még nem is szóltunk. 

Ezért is öröm minden, a korszakra vonatkozó okmánytár megjelenése. Az 1848-49-re vonat-
kozó források kiadásában ugyanis a magyar történettudománynak még mindig komoly adósságai 
vannak, hiszen a korszak jelentős szereplői közül gyakorlatilag mindmáig csak Kossuth 1848-49-es 
iratainak van többé-kevésbé teljes kiadása. A nem országos, hanem megyei vagy városi iratanyag 
szempontjából pedig — néhány kivételtől eltekintve — máig is a múlt század végén - e század 
elején megjelent megyei monográfiákban megjelent dokumentumokra kénytelen hagyatkozni a ku-
tató. Az örvendetes kivételek számát növeli most a Békés Megyei Levéltár által megjelentetett 
okmánytár, amelynek anyagát Jároli József rendezte sajtó alá. A 310 dokumentum teljes kereszt-
metszetét adja 1848-49 Békés megyei eseményeinek, s együttesen olyan gyűjteményt jelent, amelyet 
az országos szintű történet kutatói is haszonnal forgathatnak. 

Jároli József nem egészen járatlan úton indult el, amikor a kötetet elkészítette. A múlt század 
végének egyik legjobb 1848-49-es megyei monográfiája, Oláh Gyula két kiadást megért munkája 
éppen Békés vármegye eseményeit muta t ta be. Oláh komoly mennyiségű forrást közölt, s ezek egy 
része országos szempontból is fontosnak tekinthető. Jároli József célja az volt, hogy „Oláh György 
r i tka munkájának adatait az eredeti dokumentumok közzétételével" ú j ra hozzáférhetővé tegye, 
illetve bő válogatást nyújtson „a kötet megírása óta eltelt száz esztendő alatt közgyűjteménybe 
került 1848-as iratokból is". Oláh ugyanis csak a megyei szervek iratanyagát használhatta, s 
közismert tény, hogy az egyes megyék és városok történetéről az országos hatóságok levéltárai 
sokszor komolyabb és érdekesebb anyagot őriznek, mint maguk a helyhatóságok. Jároli tehát a 
megyei anyagon kívül átnézte a Magyar Országos Levéltárban őrzött 1848-49-es minisztérium 
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számbajöhető fondjait, s igyekezett felkutatni az országos sajtó Békés megyére vonatkozó cikkeit. 
A kötetet olvasva ugyan az a benyomásunk, hogy bizonyos minisztériumok anyagát (így a hadügy-
minisztériumét, a gyakorlatilag minisztériumként működő Országos Nemzetőrségi Haditanácsét) 
nem használta, s más minisztériumok és hatóságok (pl. az Országos Honvédelmi Bizottmány) 
esetében is megelégedett a korábbi szakirodalmi hivatkozások (Barta István, Ember Győző) alapján 
feltárható iratokkal. A levéltárak közül kimaradt a Hadtörténelmi Levéltár gazdag I848-49-es 
anyaga is. A kötet egészét látva azonban megállapíthatjuk, hogy az általa adott kép így is teljesnek 
és pontosnak mondható, s a forradalom és szabadságharc Békés megyéhez köthető eseményei és 
problémái közül egy sem maradt ki a gazdag válogatásból. 

A 30 oldalas bevezető tanulmány bemutatja Békés megye 1848 előtti helyzetét, s egyben 
képet ad a kötet historiográfiai előzményeiről is. A második fejezet az 1848 március-áprilisi ese-
ményeket, a pesti forradalom hírének megérkeztét, a megyei közigazgatás és a politikai hatóság 
átalakulását mutat ja be. Újabb fejezet számol be az áprilisi törvények kihirdetéséről s a törvények 
által megoldatlanul hagyott kérdésekről. Ezt követi a népképviseleti országgyűlési választások is-
mertetése, majd a községi és városi vezetéssel szembeni népi ellenállás kezdeteinek felvázolása. 
Külön fejezetben olvashatunk a városok rendezett tanácsává minősítéséről, majd az 1848 tavaszi 
és őszi parasztmozgalmakról. Az 1848 szeptemberétől kibontakozó önvédelmi, majd függetlenségi 
harccal kapcsolatos kérdéseket (újoncállítás, hadseregellátás, nemzetőrségi szolgálat) egyetlen feje-
zet mutat ja be. Az utolsó fejezet a szabadságharc végnapjainak történetét vázolja fel, egészen a 
magyar tisztikar 1849. augusztus 23-i gyulai lefegyverzéséig. (Ez utóbbinál — egy makacs legen-
dának köszönhetően — az olvashatjuk, hogy az aradi vértanúk közül Lázár Vilmos is itt adta át 
fegyverét az oroszoknak. Lázár azonban nem jár t Gyulán, mert ő az osztrákok előtt tette le a 
fegyvert; a Gyulán lefegyverzett tábornokok névsorából viszont hiányzik Poeltenberg Ernő és Sch weidel 
József neve). 

Békés megyét 1849 augusztusáig nem érintették a hadiesemények, a megye sorsa azonban 
így sem volt könnyű. 1849 januárjától áprilisáig egyike volt azon kevés megyének, amelyekre a 
magyar kormányzat támaszkodhatott a főerők összevonásánál és a hadseregszervezésnél. A közölt 
dokumentumokból kiderül, milyen óriási áldozatokat hozott a lakosság a honvédsereg ellátásában, 
elszállásolásában, szállításában. Ebben az időszakban a magyar csapatok mellett változó számú, 
2000-3000 hadifoglyot is kénytelen volt elszállásolni a megye. A megyei hatóság hatékony működését 
mutatja, hogy komolyabb fennakadás egészen a szabadságharc végéig nem mutatkozott ezekben 
az ügyekben. 

A kötet első, 1848. március 18-i dátumú dokumentuma a szarvasi főszolgabíró jelentése a 
pesti forradalom híréről, az utolsó a Békés megyei védbizottmány 1849. augusztus 16-án kelt 
határozata, a bizottmány működésének befejezéséről. „Most Isten velünk, - s egy jobb jövőnek — 
habár távol, de még mindig biztató reménye" — fejeződik be a határozat. 

A közölt iratok jól mutatják, ahogy az átalakulást követő társadalmi konfliktusok sűlya egyre 
csökken, s a honvédelem ügye válik a megyei hatóság legfontosabb gondjává. Békés megyében 
azonban — éppen amiatt, mert a megyét elkerülték a hadiesemények — a nagy év egésze alatt hol 
gyengébben, hol erősebben újra meg újra felszínre törtek a legelő elkülönözések, az 1848 előtti 
örökváltsági szerződések és más, az úrbéri viszonyokat érintő megállapodásokkal kapcsolatos konf-
liktusok. Az 1848 őszi földfoglaló mozgalmak miatt katonaságot is ki kellett vezényelni, sőt, még 
halálos ítéletek is születtek. (Itt jegyzem meg, alaptalannak találom azt, a korábbi szakirodalmon 
alapuló megjegyzést, hogy a két század Lehel-huszár 1848 decemberi orosházi visszatartásának 
komoly szerepe lett volna az 1848. december 14-i újaradi vereségben. Az erőviszonyok és a szemben 
álló felek katonai kiképzettségének ismeretében ez a két század nem osztott és nem szorzott. 328. 
és 338. o.) 

Az iratokban jól tükröződnek a nemzetőrség mozgósításával és tábori szolgálatával kapcso-
latos problémák, legyen szó akár a szolgálat tartamáról, akár a mozgósítással kapcsolatos ellenál-
lásról. Wenckheim Béla Budáról írott 1848. augusztus 11-i levelében már szerepel az önkéntes-állítás 
gondolata, s Batthyány még ezen a napon engedélyezte azt a megyének. Megjelennek a szeptemberi 
újoncozással .szembeni ellenállás jelei, az újoncállítási kötelezettség és a szociális követelések ösz-
szekapcsolása, a jó császárhoz fűződő illúziók. Találkozunk a beszállásolással kapcsolatos panaszok-
kal, majd az 1849 nyári újoncozás akadozását dokumentáló iratokkal. 

Köztörténeti szempontból is érdekesek a megyei tudósítók harctéri vagy majdnem harctéri 
jelentései, Boczkó Dániel és Huszka János képviselők levelei. A szabadságharc katonai történetének 
ismeretéhez komoly segítséget jelentenek az aradi ostromsereg működésével, vagy az 1849 júliusi 
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tiszántúli népfölkelés máig megíratlan történetével kapcsolatos iratok. A közölt dokumentumok 
között találunk eddig kiadatlan Kossuth-iratokat is (123., 189. szám) 

Külön kell szólnunk a kötet példás apparátusáról. Jároli József igazi levéltárosi alapossággal 
közli a dokumentumokat, jelezve a törléseket, beszúrásokat, a kéziratváltozatokat. A regeszták és 
kommentárok segítik az egyes iratok értelmezését, a jegyzetanyag pedig jól magyarázza a szöve-
gekben előforduló utalásokat. A sajtó alá rendező hasznosította az elmúlt évtizedek szakirodalmát, 
így pl. Bona Gábornak a szabadságharc tisztikaráról írott köteteit. Az utalások között előfordul 
ugyan néhány, ma már mind szemléletét, mind tényanyagát tekintve elavult munka, de Jároli József 
ezekre is csupán a szükséges mértékben támaszkodott, s frazeológiájuk nem hagyott nyomot lé-
nyegretörő kommentárjain és jegyzetein. Legfeljebb azt furcsálljuk, hogy a „Magyarország hadtör-
ténete" vonatkozó fejezetének szerzője Bona Gábor neve helyett miért a kötet szerkesztőjéé, Borús 
Józsefé szerepel a rövidítésjegyzékben. A kötet külön pozitívuma a név- és helynévmutató, amely 
jelentős mértékben emeli a használhatóságát. 

Jároli Józsefnek hatalmas anyagot kellett áttekintenie és kommentálnia. Nem csoda tehát, 
hogy a jegyzetanyagba néhány pontatlan megfogalmazás is becsúszott. Ezért azonban legkevésbé 
a Szerzőt terheli a felelősség, sokkal inkább az eddigi szakirodalom pontatlanságairól van szó. Az 
57. oldal 2. jegyzetében az olvasható, hogy az úrbériséggel kapcsolatos kérdésekről szóló törvény-
javaslatot 1848. szeptember 22-én „a szerb csapatok közeledésének veszélye" miatt vették le a 
napirendről. Nyilván Jellacic horvát csapatairól van szó. Jellacic seregének létszámáról is ellent-
mondó adatokat olvashatunk (241. o., 34 000 fő, 246. o. 35-37 000 fő, ténylegesen közel 50 000 
fő.) A Jellaciccsal való megütközésről döntő haditanács nem Velencén, hanem Sukorón volt. Az 
aradi várőrség október 4-én nem az október 3-i (Bécsben is csak 4-én publikált) uralkodói mani-
fesztum miatt mondta fel az engedelmességet a magyar kormánynak; ez fizikai képtelenség lett 
volna. (263. o.) Az októberben Arad megyébe törő cs. kir. őrnagy neve nem Riedl, hanem Riebel. 
(286. o.) Túlzás Arad december 4-i megrohanását körültekintően előkészítettnek nevezni. (329. o.) 
Téves az az állítás is, hogy Szolnok 1849. március 5-én véglegesen magyar kézre került; a várost 
március 8-án kiürítették a magyar csapatok. (360. o.) Hatzfeld magyar neve Zsombolya (362. o.) 
Az 1849. február 8-i aradi ütközetről beszámoló levélben említett „6 bataillon leiningen" nem 6 
zászlóalj Leiningen-huszár, mert ilyen huszárezred nem létezett, hanem hat zászlóalj sorgyalogságot 
jelent, s a levélíró a korábbi felmentési kísérleteket vezető Christian Leiningen vezérőrnagy nevéből, 
illetve az ütközetben harcoló 31. (Leiningen) gyalogezredi 2. zászlóaljéból kombinálta össze ezt az 
elnevezést. (373-374. o.) Asztalos Sándor nem az 5. hadseregben, hanem az 5. hadtestben szolgált 
(uo.) A bombardement nem egyszerűen ágyúzást, hanem bombázást jelent (375. o.) A korábbi 
szakirodalomban tendenciózusan tiszafüredi zendülésnek nevezett eseményre nem március 4-én, 
hanem 3-án került sor. (391. o.) Damjanich Szolnok bevételekor már két hónapja tábornok volt, 
nem ezredes, s a Vécseyvel való konfliktusát nem ez okozta (391. o.) Meirhoffer Károly őrnagynál 
nincsenek életrajzi adatok, holott Bona Gábor „Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 
1848-49" c. kötetében az ő életrajza is megtalálható; Beliczay Rudolfé, Halasy Béláé és Szkutary 
Györgyé pedig a „Kossuth Lajos kapi tányaidban olvasható. (125., 232., 393., 466., 482. o.) A Szemere 
Bertalan június 30-i utasításában szereplő azon kitétel, hogy az orosz fősereg egy része „Hihető, 
hogy út já t veszi az Alföldnek", nem a Tiszántúlra vonatkozik, hanem a Duna-Tisza közére. (449. 
o. 4. jegyzet). A csongrádi népfölkelést előidéző Kossuth levél nem csupán Breit József hivatkozá-
sában létezik; német fordítását Barta István közölte a Kossuth Lajos összes munkái XV kötetében, 
a magyar eredetit pedig előbb jelen sorok írója a „Forrás"-ban, majd Spira György a „Századok" 
1994-es évfolyamában. (480. o.) Az itt jegyzetben említett Lenkey nem János, a tábornok, hanem 
Károly, az ezredes, akit a Szerző a 476. oldalon helyesen azonosított be. A szőregi csata nem 
augusztus 9-én, hanem 5-én volt. (482. o.) Néhány iratnál lemaradt annak jelzése, hogy már Oláh 
György közölte őket (205., 206., 214., 216., 235., 236.,) A 218. dokumentum is megjelent a Kossuth 
Lajos összes munkái XIV kötetében, a 313. oldalon. 

A kötet időrendjét csupán néhány dokumentum töri meg. így a 151., Tormássi Lajos megyei 
tiszti főorvos 1849. március 18-i jelentése a községekbe telepített szerb és horvát hadifoglyokról, 
ami egy október 17-i és egy 18-i dátumot viselő irat közé került. Perczel Mór 1849. július 6-i 
rendelete pedig rejtélyes okból június 6-i fejléccel egy május 31-i és egy június 6-i irat közé került 
(266. dokumentum). 

Kritikai megjegyzéseink nem érintik a kötet maradandó értékeit. Jároli József munkája 
nemcsak eléri a nagy előd, Oláh György munkájának színvonalát, de szakszerűségében és a témák 
változatosságát tekintve meg is haladja azt. Igaz, továbbra sem teszi fölöslegessé Oláh művét, hiszen 
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a megyei tudósítók jelentéseinek egy része továbbra is csak ott áll a kutatók rendelkezésére. Re-
ménykedjünk abban, hogy a forradalom és szabadságharc 150. évfordulóján akad majd kiadó és 
mecénás egy reprint kiadásra. S reménykedjünk abban, hogy más megyék levéltárai is Jároli József 
munkájáéhoz hasonló színvonalú okmánytárral örvendeztetik meg a nagyközönséget és a szakmát. 
Nem lesz könnyű dolguk. 

Hermann Róbert 

Pasquale Fornaro 

RISORGIMENTO ITALIANO E QUESTIONE UNGHERESE 
(1849-1867). 

Marcello Cerruti e le intese politiche italo-magiare. 
Sover ia Mannell i , 1995. Rubet t ino Editoré . 290. o. 

Pasquale Fornaro, a nagy műltú messinai egyetem Kelet-Európa Története Tanszékének 
docense lassan két évtizede foglalkozik azokkal a kapcsolatokkal, amelyek Közép- és Kelet-Európa 
történelmét Olaszországhoz kapcsolják. A dunai-balkáni térségre vonatkozó munkássága nemcsak 
tárgyismeretünket, hanem múltszemléletünket is gazdagítja. Azon olasz történészek közé tartozik 
ugyanis, akik elég közel vannak ahhoz, hogy pontosan értsék, ami a Duna mentén történik, ám 
ugyanakkor elég távol ahhoz, hogy képesek legyenek elfogultság nélkül ítélni. Nekik is vannak 
persze különféle szimpátiáik vagy antipátiáik, de a legjobbak meg tudják valósítani a tacitusi sine 
ira et studio követelményét. Márpedig nem kell részletezni, milyen fontos lehet az ilyen segítség a 
térségben dolgozó historikusok számára, akik a legjobb szándékok ellenére is óhatatlanul részre-
hajlóak lesznek saját közösségeik javára. 

Pasquale Fornaro egy különleges forráscsoport feltárása következtében lett a 19. századi 
olasz-magyar politikai érintkezések egyik legjobb szakértője. Lehetősége nyílt arra, hogy kiaknáz-
hasson egy gazdag aranybányát: a Cerruti család palermói magánlevéltárát. Ennek során hamar 
felismerte, hogy a szárd-piemonti királyság diplomáciai karában figyelemreméltó karr ier t befutó 
Marcello Cerruti életútja három fontos időszakban olyan szoros kapcsolatba került a magyar tör-
ténelemmel, hogy ezáltal megnyílt egy tudományos lehetőség: immár Cerruti felől közelítve, a 
Cerruti Levéltárban található adatokat az eddig ismert anyaggal összevetve, el lehet készíteni az 
olasz Risorgimento és a magyar szabadságtörekvések kapcsolatának új összefoglalását. A genovai 
polgárcsaládból származó diplomata ugyanis — noha fontos latin-amerikai posztokon is szolgált — 
pályájának legérdekesebb szakaszait a dunai-balkáni térségben töltötte, mégpedig kifejezetten azzal 
a feladattal, hogy segítse az itt élő népek kapcsolódását az olaszok és a magyarok Habsburg-ellenes 
erőfeszítéseihez. 1849-ben szárd konzul volt Belgrádban; 1860-62-ben Cavour olasz miniszterelnök 

I megbízottja (miniszterrezidens) Konstantinápolyban, az említett titkos küldetés szolgálatában; 
1863-66 között pedig a külügyminisztérium t i tkáraként ugyanezeknek az ügyeknek a felelőse. A 
szerző kellően gazdag anyagot talált Cerruti irataiban, levelezésében ahhoz, hogy mindhárom idő-
szakban gazdag szemelvényekkel dokumentálja az olasz-magyar érintkezés ott és akkor aktuális 
kérdéseit. Ennek során pedig remekül oldotta meg azt az igen nehéz feladatot, hogy az ú j adatokat 
és a téma hatalmas irodalmából régebben ismert anyagot összedolgozza, vagyis Cerruti tevékeny-
ségét beleillessze a kor és a téma átfogó ábrázolásába. 

Pasquale Fornaro könyvéből nagyon érdekes ú j adatokat kapunk Alessandro Monti ezredes-
nek 1849 nyarán, a magyar szabadságharc végnapjaiban kifejtett tevékenységéről. Monti ugyanis 
bizalmas kapcsolatba került a szárd konzullal, így hozzá intézett levelei sorozatában részletesen 
beszámolt a magyar ön- és honvédelmi háború utolsó hónapjainak — és azon belül az olasz légió 
tevékenységének — számos izgalmas részletéről. Az eseményeket kommentáló személyes reflexiói 
jelentősen gazdagítják azt a képet, amelyet a magyar-olasz kapcsolatok e jeles szereplőjének meg-
nyerő személyiségéről eddig ismertünk. A kötet következő fejezetében egy, a magyar történészek 
által eddig önállóan még nem vizsgált témakörre találunk gazdag anyagot. Tudjuk, hogy az 1860-as 
évek elején jelentősen megszaporodott azoknak a honfitársainknak a száma, akik az abszolutiz-
mussal szembeni politikai tiltakozásnak azt a formáját választották, hogy a román fejedelemségeken 
és Törökországon át Itáliába szöktek, majd ott beálltak a magyar légióba. A szerb és a román 
irányító körökkel ekkoriban szoros viszonyt tar tó Cerruti sokféle módon segítette ezeket a magya-
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rokat, joggal látva igyekezetükben annak jelét, hogy a magyar társadalom jelentős része kész a 
közös Habsburg-ellenes küzdelemre. 

Cerruti külügyminisztériumi szolgálatának idejéből többek között azok az adatok értékesek 
számunkra, amelyek arról szólnak, hogy az olasz kormánykörök Kossuth Lajos mellett még mely 
más magyar emigráns politikusokkal álltak kapcsolatban az 1860-as évek első felében. A téma 
jelentőségét jelzi, hogy az utóbbi évek hazai történetírásában van olyan irány, amely úgy véli, a 
Csáky-Komáromy-csoport méltatlanul került háttérbe, Kossuth 1866-ban jogosulatlan bírálattal 
illette őket, így az Irataim az emigrációból megjelenése idején igazságtalanul támadta őket az 
elfogult függetlenségi sajtó. Pasquale Fornaro pontosan dokumentálja az olasz kormányköröknek 
azt az igyekezetét, hogy Torinóban, majd Firenzében a magyar emigráció egyes irányzatai közötti 
ellentéteket mérsékeljék, miközben természetesen értékelték Csákyéknak azt a gesztusát, hogy 
Kossuth feltételeinél jóval „olcsóbban" — vagyis kevesebb hatalmi kötelezettségvállalást kérve — 
ajánlották a magyar közreműködést a Bécs elleni küzdelemhez. (Az említett hazai felfogás sajná-
latosan alábecsüli azt a szempontot, hogy a kevesebb olasz vállalás magyar szemszögből nézve 
szükségképpen kevesebb garanciát jelent annak a rendkívül súlyos morális dilemmákat felvető 
helyzetnek az elkerülésére, amikor az olasz szövetséges esetleg a magyar győzelem előtt fejezné be 
a háborút, és így cserbenhagyná dunamenti társát a Habsburg Birodalom teljes hadereje ellenében.) 
Végül a kötet sokat törleszt abból az adósságból is, amivel a történettudomány Helfy Ignácnak, 
továbbá olasz és magyar munkatársainak tartozik, mert a szerző remek elemzésben méltatja a 
közös politikai erőfeszítéseknek szentelt nevezetes újság, a L'Alleanza szellemi irányát, legérdeke-
sebb, leghatásosabb cikkeit. 

Fentebb már említettem, hogy milyen fontos lehet a magyar történészek — de általában a 
Közép-Európában élő népek kutatói — számára az olasz kollégák segítsége. Hiszen immár másfél 
évszázada kétségkívül az olasz politikai és szellemi erőfeszítések egyik — nem mindig uralkodó, 
de mindig létező — fontos vonulata az a törekvés, hogy csökkentsék a Duna-medence népeinek 
nemzeti ellentéteit. Amikor Pasquale Fornaro e tradíció jegyében vizsgálja az 1848-as magyar 
kormány nemzetiségi politikáját, helyesen állapítja meg, hogy Kossuth és társai „nem ismerték fel 
a nemzetiségi kérdésben rejlő valódi veszélyeket". Alapjában igaza van abban is, hogy „szerintük 
az állampolgári jogokat elég volt az egyén szintjén biztosítani, függetlenül a nemzetiségi hovatar-
tozástól" (23.). Ám itt Kossuthék álláspontjának finomítására hozzá kell tenni, amit talán ri tkábban 
emleget az olasz történetírás, hogy 1848 tavaszán a magyar liberálisok egy jelentős csoportja a 
népképviseletet nemcsak az országgyűlésben, hanem a helyi önkormányzatoknál, a megyékben is 
érvényesíteni akarta. Tudjuk, erre végül nem került sor: súlyos politikai kompromisszumként 
csupán a megyei hatóság „ideiglenes gyakorlatáról" született Pozsonyban törvény, úgy egyelőre 
elodázódott annak lehetősége, hogy a nemzetiségi politikusok is fokozatosan helyet kaphassanak a 
megyék vezetésében. A bonyolult kérdés bemutatásánál azonban mindenképpen érzékeltetni kell, 
hogy a magyar politikusok között is voltak különféle irányzatok, és bizony nem Kossuth képviselte 
a legtürelmetlenebb változatot. 

A magyar politikai emigráció vezetőjének megítélésével kapcsolatos egy másik megjegyzésem 
is. Pasquale Fornaro gazdagon merít az utóbbi évtizedek hazai történetírásának az emigráció sor-
sáról alapvető kutatási adatokat közlő irodalmából. Mégsem került annak az i ránynak a hatása 
alá, amely aktuálpolitikai felhangokkal bírálta Kossuth nézeteit és tevékenységét. Kossuth ugyanis 
a kádárizmus idején nem lehetett pusztán történelmi téma, mert az 1956-os forradalomban is 
jelszóvá vált a neve: nem véletlenül, a magyar függetlenség és a demokrácia követelésének jelszavává. 
Egyes történészek úgy vélték, szolgálatot tesznek a rezsimnek, ha Kossuthot mint a zsarnokok 
kiszolgálóját tüntetik fel. Azokat az időlegesen keletkező kisebb vitákat, amelyek Garibaldi és 
Kossuth között — pl. az aspromontei összecsapás idején — egyes taktikai kérdésekben fennálltak, 
osztályharcos ellentétté növesztették. Ebben a szereposztásban a jó és a rossz örök küzdelme egy 
primitív utópia szabályai szerint alakult: a garibaldisták kommunista forradalmárokká váltak, 
Kossuth és társai pedig a piemonti és a bonapartista imperializmus ügynökeivé aljasodtak. A szerző 
dolgát nehezítette, hogy a Risorgimento olasz szakirodalmában is jelen volt bizonyos mértékig ez 
az irányzat. 

Pasquale Fornaro könyve azonban igazi tudományos alkotás, épp ezért mentes az efféle 
leegyszerűsítésektől és torzításoktól. Mintaszerű a források, a szakirodalom megfelelő felhasználása 
is. (Komoly dicséret illeti a tetszetős kötetet gondozó Rubettino Kiadót, többek között azért a 
bravúrért , hogy a sokezernyi magyar név helyesírásában szinte alig van hiba.) A tudós szerző egy 
másik hagyományhoz kötődik: nemlétező ellentétek kitalálása helyett a magyar és az olasz szabad-
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ságküzdelmek közös pontjait kereső és felmutató tradícióhoz. A jeles művészettörténész, Lyka 
Károly 1894-ben ott volt Kossuth Lajos halálos ágyánál, Torinóban, a Via dei Mille 22. szám alatti 
házban. Ő írja, hogy amikor a nagy száműzött koporsóját szállító vonat elindult hazafelé „a rizsföldes 
síkságon, reggeltől fogva minden állomáson, a legkisebben is vörösinges vén garibaldisták sorakoz-
tak, hol ketten-hárman, hol sokan, aszerint, hogy hányan maradtak meg az olasz szabadságharcból. 
Feszes állásban tisztelegtek, s meghajtották tépett zászlójukat a Kormányzó kocsija előtt". Nos, 
Pasquale Fornaro remek könyve ennek a szép örökségnek a szellemében beszél olaszok és magyarok 
közös dolgairól. 

Csorba László 

Varga Lajos 

GARAMI ERNŐ. POLITIKAI ÉLETRAJZ 
Napvi lág kiadó, Budapes t 1996. 391 o. 

Varga Lajos könyve az első átfogó munka, amely a maga teljességében mutat ja be Garami 
Ernő politikai pályafutását. A század első harmadának egyik legmarkánsabb szociáldemokrata 
politikusáról, a tömegpárttá váló magyarországi szociáldemokrácia elismert vezetőjéről, az ősziró-
zsás forradalom legszorgalmasabb miniszteréről, a 20-as évek egyik vezető politikai emigránsáról 
sokoldalú, alapos képet nyújt a mintegy 25 íves monográfia. 

A könyv széleskörű forrásbázisra támaszkodik. A Politikatörténeti Intézet levéltárából a 
Szociáldemokrata Párt titkársági iratai Garami pályájának egészére tartalmaznak adatokat; a Fő-
városi Levéltár a pártmozgalmak történetének feltárásához nyújt fontos ismereteket; az Országos 
Levéltár főleg Garami miniszteri tevékenységére vonatkozóan őriz lényeges iratokat. A nyomtatott 
források közül a szociáldemokrata párt korabeli kiadványai, a „szociálisztikus munkásmozgalmak-
kal" foglalkozó éves rendőrségi jelentések, továbbá a Magyar Munkásmozgalom Történetének Vá-
logatott Dokumentumai című forrásgyűjtemény-sorozatnak főleg az 1907-1918-as éveket átfogó 
kötetei szolgáltak bázisul a munka megírásához. Jól hasznosította a szerző Garami Forrongó Ma-
gyarország című emlékiratait, továbbá az 1939-ben napvilágot látott Garami Ernő Emlékkönyvet, 
amely számos pályatárs méltatását tartalmazza a politikus, a teoretikus, a szerkesztő Garamiról. 

A történeti szakirodalom csak kevéssé volt felhasználható, részint azért, mert a feldolgozások 
Garami személyével csak egy-egy rövidebb időszak keretében foglalkoznak, részben pedig ezért, 
mert a Garamival szembeni elutasító politikai megítélés hosszú időn át akadályozta tevékenységének 
elfogulatlan értékelését. 

Varga Lajos könyvében mindenesetre már túl van ezeken az ideológiai-politikai akadályokon, 
s nagy anyagtudására támaszkodva Garamiról meggyőző, objektív képet rajzol. Szépen kidolgozott 
része a könyvnek Garami családi hátterének, majd pályakezdésének ábrázolása. Különösen jól 
sikerült a német szociáldemokrácia példáján eszmélő-nevelkedő fiatal szocialista bemutatása. A 
legális német tömegpárt imponáló szervezettsége, ideológiai felkészültsége, politikai és gazdasági 
sikerei mindvégig nagy hatással voltak Garamira, s főleg a század elején, a hazai szocialista moz-
galom tömegessé válásának időszakában példaként gyakran hivatkozott is rájuk. 

Garami ideológiai tájékozottságával, politikai érzékével, jó szervezőkészségével már fiatalon 
a magyarországi szociáldemokrácia elismert vezetőjévé vált. Az 1903. évi pártprogram szerzőjeként, 
a Népszava-napilap megteremtőjeként és szerkesztőjeként, az 1905-1906. évi politikai válság vá-
lasztójogi tömegharcainak vezetőjeként vitathatatlan tekintélyre tet t szert, nemcsak a mozgalom-
ban, hanem az országos politikában is. Az 1910-es évek elejével kibontakozó újabb tömegmozgal-
makban Garami a Justh-párt tal kötött választójogi szövetség révén a szociáldemokráciát már or-
szágos jelentőségű politikai erővé emelte. 

A politikus Garami emberi tulajdonságaira is ju t olykor egy-egy ecsetvonás a könyvben: 
közismert zárkózottságát, komolyságát, a nagygyűlési szónoklásoktól való irtózását több alkalommal 
is hangsúlyozza a szerző, de néha — főként a fiatal Garamiról szólva — találunk utalásokat a 
szebbik nem iránti természetes vonzalmára, még szerelmes versei is szóba kerülnek. 

С 
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Az első világháború időszakában Garami elismerte a védelmi háború vállalásának kényszerét, 
azzal érvelve, hogy a háborús kormánnyal való merev szembefordulás megsemmisíthetné a moz-
galom addig elért eredményeit; gyakorlatilag a háború mielőbbi befejezését, „megegyezéses béke" 
megteremtését szorgalmazta, tanulmányaiban, hazai fellépéseiben éppúgy, mint nemzetközi fóru-
mokon (Stockholm, 1917). 

1917 tavaszán — a februári orosz forradalom u tán — Garami nagy erővel látott hozzá az 
ország demokratikus átalakításának előmozdításához: egyik előkészítője a Választójogi Blokknak, 
Tisza kormányának megbuktatását szorgalmazza; az Esterházy-kormány megalakulása, Vázsonyi 
választójogi miniszteri megbízatása azonban nem váltja be Garami reményeit; Wekerle újbóli kor-
mányalakításával ismét a németbarát, háborúpárti irányzat kerekedik fölül, s az ország demokra-
tikus átalakításának ügye háttérbe szorul. A fordulat kihat a demokratikus erők egységének meg-
bomlására is, ami különösen 1918 őszén válik már-már tragikussá. Varga Lajos érdekesen, mód-
szertanilag újszerűen kísérli meg bemutatni a Nemzeti Tanács megalakulása előtti ellentéteket: az 
1920-as években keletkezett emigrációs emlékezéseket veti össze, ütközteti egymással - így keres-
ve-kutatva a lehető objektív választ a r r a a kérdésre: mi választotta el, mi fordította szembe egy-
mással a Garami-Vázsonyi és a Károlyi-Jászi csoportot-irányzatot. A válasz, bár inkább Garami 
álláspontja felé hajlik, nem egyértelmű, a részvevők későbbi politikai pályája sem „igazolja" akkori 
magatartásukat; szemlátomást olyan szubjektív elemek is szerepet játszottak itt, amelyeket nem 
lehet egy objektív elemzés keretében „tetten érni", gyökereit megragadni. 

A Károlyi-kormány minisztereként tevékenykedő — inkább: robotoló — Garamiról Varga 
Lajos rajzolt eddig legátfogóbb, legrészletesebb képet. Az őszirózsás forradalom eredményeinek 
megvédése, a demokratikus intézményrendszer kiépítése, az új hatalom gazdasági (és ezáltal: tár-
sadalmi) alapjainak megszilárdítása - ezek a célok vezetik a miniszter Garamit. A szociáldemokrata 
politikus Garami ugyanakkor — látva a kormánykoalíció teljes ellehetetlenülését — 1919 január-
jában igyekszik kivonni a pártot a várható teljes összeomlás veszélye alól, de végülis, jobb meggyő-
ződése ellenére, vállalja a kormányzás folytatását, 1919 márciusát azonban már határozottan elu-
tasítja. A proletárdiktatúra emigránsa című alfejezetben foglalkozik Varga Lajos Garami állásfog-
lalásának indítékaival, ugyancsak szembesítve egymással az emigrációs memoárokat (is). A szerző-
nek itt is nehéz „igazságot tennie": kinek volt igaza, ki lépett helyesen. Az-e, aki vállalta a kom-
munistákkal való szövetkezést (most tekintsünk el attól, hogy milyen motívumok alapján), vagy 
az, aki félreállt, s a demokrácia védelmében az emigrációt választotta. Garami mindenesetre kö-
vetkezetes volt - s ez még nem értékítélet. 

Hasonlóképpen nehéz megítélni Garaminak a Clerk-misszió kapcsán követett politikáját. 
Varga Lajos igen részletesen ismerteti a tárgyalások különböző fordulóit, súlyos gátjait és félsikereit, 
valamint Garami konzekvens álláspontját, amelynek realizálását azonban az adott körülmények 
között nem tudta elérni, s végülis ez vezetett emigrációba vonulásához. 

Varga Lajos néhány korábban megjelent tanulmányát leszámítva, teljesen új része a könyvnek 1 

Garami emigrációs éveinek, főleg publicisztikai tevékenységének leírása-elemzése. A Jövőben pub-
likált Garami-írások, tanulmányok egy felelősen gondolkodó, az ország (s a világ) sorsán töprengő I 
politikus helyzetfeltáró és egyben programadó megnyilatkozásai, amelyekben a magyarországi el-
lenforradalmi rendszer leleplezésén túl számításba veszi az ország megújításának, a demokrácia 
irányába való elmozdításának lehetőségeit, tennivalóit is. Mindennek volt bizonyos hatása a hazai 
szociáldemokrata párt politikájának pozitív irányú változására, de hozzájárult a Garami és a párt-
vezetőség közötti időnkénti feszültségekhez is. 

A Népszava párizsi tudósítójaként (az 1920-as évek második felében) Garami publicisztiká-
jának nemzetközi horizontja lényegesen kitágult. A könyv szerzője alapos ismertetőkben muta t ja 
be Garami ekkori írásainak főbb irányait és tartalmát - a szovjetorosz viszonyok elemzésétől a 
közép-európai gazdasági integráció szükségességének hangoztatásáig. Ezek az alfejezetek az előb-
biekhez hasonlóan a munka legtöbb újdonságot tartalmazó és legszebben kidolgozott részei. 

Az emigrációból hazatért Garami itthoni szerepvállalása, a munkásmozgalom felrázásának, 
politikai aktivizálásának feladatával, az 1930. szeptember 1-i sikeres tömegtüntetés megszervezé-
sével elérte csúcspontját - és kifulladt. A szerző a Garami és a pártvezetőség közt növekvő feszült-
ségekről ír, utalva a két felfogás közötti eltérésekre, különbségekre, céloz bizonyos szubjektív moz-
zanatokra is, de igazából nem fejti ki a feszültségek konkrét okait, megnyilvánulásait, s így valójában 
adós marad a válasszal Garami immár önként vállalt második emigrációjának rejtett mozgatóru-
góiról, igazi okairól. 
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E kisebb-nagyobb kritikai észrevételek vajmi keveset vonnak le a munka értékéből. Varga 
Lajos könyvéről összegzésként ismételten megállapíthatjuk, hogy történetírásunk új, értékes ered-
ménye, régi hiányt pótló nyeresége. 

Mucsi Ferenc 

TECHNOLOGIETRANSFER UND WISSENSCHAFTSAUSTAUSCH 
ZWISCHEN UNGARN UND DEUTSCHLAND 

Aspekte der historischen Beziehungen in Naturwissenschaft und Technik. 
Hg. von Holger Fischer und Ferenc Szabadváry 

München, 1995. 357 о. Südos teuropäische Arbei ten 94. 
MŰSZAKI ÁTVÉTEL ÉS TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK 

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG KÖZÖTT 

A kötet története 1987-re nyúlik vissza, a Magyar Népköztársaság és a Németországi Szö-
vetségi Köztársaság ekkor kötötte meg a tudományos kutatásban és műszaki fejlesztésben való 
együttműködésről szóló egyezményt. Néhány évvel később merült fel az a gondolat, hogy a német-
magyar tudományos és műszaki kapcsolatok történetét, ha nem is monografikusán, de minél több 
tudományágra kiterjedően fel kellene dolgozni. Egymást régóta jól ismerő kutatók vettek részt a 
vállalkozásban, időbeli megkötés csupán egy volt: 1945-öt egyöntetűen korszakhatárnak tekintették. 

Magyarország és Németország tudományos-műszaki összeköttetései nem írhatók le két ország 
szokásos kapcsolataként. Magyarország a 20. századig a műszaki újítások túlnyomó részét német 
közvetítéssel ismerte meg, a magyar tudományosság a német tudománytól tanul ta meg a kutatás i 
módszereket és a kuta tás szervezetét. Nem két fél egyenrangú kapcsolatáról van tehát szó, néha 
ugyan magyarok is részt vettek német kutatásokban, egy-egy találmány talán éppen Magyarország-
ról került német nyelvterületre, de a „technológiai t ranszfer" a gyakorlatban csak egy irányba 
mozgott: vagy egy német műszaki újítás, vagy egy harmadik régió találmányának német közvetí-
téssel történő átvételét jelentette. A közvetítés nyelve a német volt, helyszínei német iparosok 
műhelyei, német egyetemek és gyárak, formája a német szakirodalom. E különleges viszony leírá-
sához nem véletlenül hívta több szerző is a periféria és a centrum fogalmát segítségül. 

A kötetet a magyar és német társszerző, Szabadváry Ferenc és Holger Fischer á t tekintése 
nyitja meg a német-magyar kapcsolatok történetéről. Az ezt követő tanulmányok kronologikus 
rendben követik egymást. 

Wolfgang von Stromer a csurgatókohókról értekezett. A csurgatás alapjául szolgáló el járásra 
a 14. század közepétől vannak adataink. Pénzváltók nyertek ezüstöt a réz- és ezüsttartalmú érmek 
olvasztásával oly módon, hogy ólmot adtak hozzá. Nagyüzemi méretekben ezüsttartalmú rézérc 
kohósítására csak később alkalmazták, elsőként valószínűleg Stralsundban és Lübeckben,bányahe-
lyen először valamikor 1400 előtt a Felvidéken. Meghonosítója Nürnbergi Márk kamaraispán volt, 
a szükséges ólmot Lengyelországból szerezték be. 1419 előtt állították fel az első csurgatókohót 
Nürnbergben, a hatvanas években aztán az egész iparágat átköltöztették a fában gazdag Thürin-
giába. Heckenast Gusztáv a 14-18. századi magyarországi vaskohászat német kapcsolatait elemezte, 
a hámor, az öntés és a magaskohó példáján. Az ipari forradalom előtti műszaki eljárások elterjesz-
tésében a szóbeli hagyománynak és a személyes kapcsolatoknak jutot t meghatározó szerep. Ez 
Magyarországon német kohászok Magyarországra költöztetését jelentette. Ök honosították meg az 
1300-as évek első felében azt a 12-13. sz. folyamán Dél-Európában kifejlesztett eljárást, melynek 
során vízierő haj tot ta a kalapácsot és a fújtatót is. Az első magyarországi massât az 1550-es évek 
elején német kohászok állították üzembe, az első magaskohót Libetbányán 1692-ben építették, 
vezetője egy Sziléziában tanult kohász volt. Arina Völker a 16-18. századi műszaki és természet-
tudományi kapcsolatokat vizsgálta. A német tudományos irodalom kezdetein a magyarországi be-
számolókat jórészt orvosok írták, akik itteni „kuriózumokról", hévizekről, betegségekről számoltak 
be. A 17. században Magyarországon és Erdélyben ténykedő protestáns német oktatók már részben 
itt írták munkáikat . A 18. században a kapcsolatok legfontosabb formája az egyetemjárás lett. 
Wolfram Kaiser ezt elemezte az 1694-ben megnyitott és a magyarok által különösen kedvelt hallei 
egyetem orvosi karán diplomát szerzett magyarországi születésű hallgatók példáján. Halle addig 
volt kiemelkedő célpontja a peregrinusoknak, amíg az ott szerzett tudásér t érdemes volt pénzt 
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áldozni; mihelyt az egyetem színvonala csökkent, a magyarok is elmaradtak. Endrei Walter a céhes 
korszak textilipari kapcsolatairól írt tanulmányt. Ebben az iparágban a németek messze elmaradtak 
Flandria, Itália és Anglia mögött, Magyarország számára mégis ők közvetítették az ú j eljárásokat. 
A bevándorlás, a szakemberek toborzása a manufaktúrákba, a céhek és a 19. századtól a textilipari 
szakkönyvek voltak a közvetítés „csatornái". 

Paulinyi Ákos a gépgyártás példáján mutat ta be a Német Birodalomból történő iparfejlesztés 
és műszaki átvétel 1880 és 1914 közti történetét. Magyarország ekkor egyszerre akar ta iparát 
modernizálni és a hazai iparra támaszkodni, a modernizációhoz azonban nagyon sokáig szüksége 
volt a fejlett technika importjára. A rövid- és hosszútávú célok, a politikai és a közgazdasági 
kívánalmak közti egyensúlyozás nehéz feladat elé állította a korszak gazdaságpolitikusait. Vámos 
Éva a kémia és a vegyipar dualizmuskori kapcsolatát dolgozta fel. Először általában a külföldiek 
német egyetemjárásáról közöl adatokat, majd a jénai, heidelbergi, lipcsei, drezdai, berlini univer-
zitásokon tanuló magyar hallgatókat veszi sorra. A következő részben a Magyart Tudományos 
Akadémia és a természettudományos egyesületek német kapcsolatait elemzi, végül a magyar vegy-
iparban, különösen a korszak egyik húzóágazatában, az élelmiszervegyiparban részt vevő német 
tőke, vállalkozók és szakemberek szerepét vizsgálja. Palló Gábor a 20. századi természettudományos 
kapcsolatok ú j jelenségeiről írt. A két világháború közti időben jelentkezett az a máig is ható 
tendencia, hogy a Németországban tanult magyarok közül mind többen maradtak egyetemi éveik 
befejeztével tanulmányaik helyén, sokan a nemzetiszocialista fordulat u tán még távolabb próbáltak 
szerencsét. Holger Fischer a két világháború közti földrajztudomány kapcsolatait elemezte. Mindkét 
országban ekkor zajlott le e tudományszak heves vitáktól sem mentes fordulata és a leíró, „termé-
szettudományos" tárgyból ekkor vált részben „humán" tudomány. Ez egyben azt is jelentette, hogy 
a geográfia politikaérzékenyebbé vált. Míg a korábbi korszakban a magyar földrajzosok a külföldi 
módszereket alkalmazták jól-rosszul, a húszas-harmincas évekre e stúdium elérte a németországi 
színvonalat, néhány részterületen meg is haladta azt. Fischer szerint ekkor már helyesebb a mi-
nőségi különbséget kifejező centrum és periféria helyett a „nagy és kis tudományosság" és több 
centrum kapcsolatáról beszélni. 

A recenzens a könyv végigolvastával egyetlen dologtól óvja a tudománytörténészeket. Reméli, 
hogy e kötet — stílszerűen, tehát újfent német — közvetítésével nem fogják meghonosítani a magyar 
nyelvben a műszaki transzfer vagy technikai transzfer fogalmát. Már az sem szerencsés, hogy ez 
az angol kifejezés meghonosodott a német tudományos nyelvben, pedig sokkal találóbb német szóval 
le lehetett volna fordítani. A nyelvi purifikátorokat azzal szokás visszautasítani, hogy az átvett 
idegen szó olyan jelentésbeli mélységeket fejez ki, melynek leírására az átvevő nyelv nem alkalmas. 
A transzfernél azonban, melynek eredeti jelentése átvitel, laposabb kifejezést keresve sem találhat-
nánk. Ennél még a magyar átvétel szó is sikerültebb, a kötetben leírt viszonyokra pedig tökéletesen 
alkalmazható, hiszen többségében egyirányú mozgást jelöl. 

Tringli István 

A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI 
SZEGÉNY ISKOLANŐVÉREK BAJAI ISKOLÁIBAN VEZETETT 

KRÓNIKA 1936-1948. 
Előszó: Kelemen Márton. A szöveget gondozta, jegyzetelte: 

Kőhegyi Mihály, Merk Zsuzsa. 
Baja, 1995. Bajai Do lgozatok 9. 161 o. 

„Senkinek sem ártani, mindenkinek használni." E jelmondatot választották a Miasszonyunk-
ról Nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek címerükben, akik rendjük fennállása óta igyekeztek 
ennek a szellemnek megfelelni. Hogy kik ezek az „iskolanénék", és milyen körülmények között, 
mit, kiket és hogyan tanítottak, megtudhatjuk a bajai iskoláikban vezetett Krónikából, amely az 
1936-1948 között eltelt időszakban enged bepillantást a zárda iskolai életébe. A könyv hármas 
egysége (előszó - forrás - jegyzetek) példamutató koherenciát mutat. Az előszó bevezeti az olvasót 
a Miasszonyunk rend történetébe, rámuta t magyarországi, illetve bajai gyökereikre. Felvázolja Baja 
város iskolatörténetének főbb vonásait, különös tekintettel a leánynevelésre. Egy tágabb dimenzió 
— a legfontosabb eseménytörténeti tények és összefüggések, a korszakot érintő oktatásügyi, okta-
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táspolitikai döntések — felvillantása jól értelmezhető keretet, viszonyítási pontot kínál az olvasó 
számára. 

Az előszó felkészít a Krónika értelmezésére is, hisz tájékoztat arról, hogy e forráson kívül 
két dokumentum segítheti a korabeli események felidézését: a Zárdakrónika, valamint a Zárdaév-
könyv. Megtudjuk, hogy 1936-ban Bali Mária Ildefonsa rendfőnöknő megváltoztatta az addig ér-
vényben volt feljegyzési szokásokat. A rendház krónikája számára nem naponkénti feljegyzéseket 
készítettek, hanem egy év történetének összefoglalását írták le. Talán ezzel magyarázható, hogy 
szükségessé vált egy külön iskolakrónika, amelynek az volt a funkciója, hogy az évkönyv összeál-
lításához szolgáljon pontos adatokkal. A Zárdaévkönyv, a Zárdakrónika és az Iskolakrónika egymást 
kiegészítő dokumentumok, és a neveléstörténet, az iskolatörténet, de tágabb értelemben a műve-
lődéstörténet fontos forrását jelentik. Mivel a krónika feljegyzései a műfaji szabályoknak megfelelően 
szűkszavúak, csak a legszükségesebb tények rögzítésére vállalkoznak, ezért magyarázat, értékelés 
csak ritkán fordul elő bennük. Éppen ezért dicsérendő az előszó írójának törekvése, hogy ahol csak 
szükséges, sűrűn idéz a két másik forrásból. Bizonyos, hogy a bajai iskolanővérek zárdai nevelő-
munkájának szintézisét, Baja város iskolaügyében betöltött szerepét — a kutatómunka egy követ-
kező fázisában — e három gazdag forrásértékű dokumentum együttes elemzése adhatja meg. 

Ezen összegzésben kiemelkedő szerepet, megkerülhetetlen adatbázist jelent a krónikához 
fűzött jegyzetapparátus. Már az oldalszámok is jelzik (a krónika szövegének lapjainál valamivel 
több a kisebb betűkkel szedett jegyzetek oldalszáma), hogy a krónika értelmezésében, értő olvasá-
sában a jegyzetapparátusnak kiemelkedő szerepe lesz. Nemcsak a jegyzetek mennyisége (számsze-
rint 693) lenyűgöző, hanem e megjegyzések alapossága, mélysége is. Maguk a szerkesztők írják, 
hogy a jegyzetek elkészítésekor többféle nehézséggel kellett megküzdeniük. Ahhoz, hogy az isko-
lakrónikában feljegyzett események egyáltalán érthetőek, majd értelmezhetőek legyenek, szükséges 
volt alapos forráskutató munkát végezniük. A legtermészetesebb információtárat a korabeli helyi 
napilapok adták. Különösen a katolikus szellemű Bácskai Újságban írtak sokat a zárdáról. Mivel 
ez az újság 1941-ben megszűnt, ez év után már jóval nehezebb volt az adatok ellenőrzése, a jegyzetek 
készítése. Mint ellenzéki napilap, a Független Magyarság, bár lényegesen kevesebbet foglakozott 
az iskolával, mégis a város korabeli közéletét tükröző újság volt. Az iskolakrónika igen sok személyt 
megemlít, akik megfordultak a zárdában. E személyek foglalkozása, beosztása a Tiszti címtárból 
volt kikereshető. Éltek a szerkesztők az oral history kínálta lehetőségekkel is. Amikor nem találtak 
másként és máshol adatokat, a kérdezősködés, a visszaemlékezések útján bizonyosodtak meg a 
krónika eseményeiről. Mivel az iskolakrónikát vezető apácák sok rövidítést használtak, elkészült 
egy rövidítésjegyzék, valamint a tanítás ideje alatti egyházi ünnepekről is egy rövid ismertetés. 
Végezetül a kötetet záró mutató sem szokványos, de mindenképpen hasznos: további információk, 
összefüggések olvashatók ki belőle. 

Lássuk tehát, milyen szerepet játszottak Baja életében az „iskolanénék"? Milyen volt a zárdai 
iskolai élet? A történelem e viharos éveiről mit őriztek meg a krónika bejegyzései? A Miasszonyunk-
ról Nevezett Iskolanővérek rendjének alapítója Fourier Szent Péter (1565-1640) Ágoston-rendi 
szerzetes volt. A rend tagjai a világi életről lemondva egész életüket az oktatásnak-nevelésnek 
szentelték. Magyarországra a 19. század második felétől érkeztek. Erős, a szülők részéről megnyil-
vánuló társadalmi igény kívánta meg oktató-nevelő tevékenységüket, hiszen a 19. század közepétől 
az alapszintű nőnevelés már nem elégítette ki a nőkkel szemben támasztott társadalmi elvárásokat. 
A reformkor óta kezdett egyre jobban érvényesülni a leányok nevelésében az erős nemzeti szellem, 
de kifejezett cél volt praktikus ismeretekkel való ellátásuk is, amellyel általános műveltséget sze-
rezhettek. 

A nőnevelésre leginkább alkalmasnak tar tot t Miasszonyunk rendbeli apácákat Kalocsa ér-
seke, Kunszt József hívta Kalocsára 1860-ban. Majd Haynald Lajos érsek biztatására a bajai prépost, 
Latinovits Gábor kezdeményezte egy bajai zárda felállítását. Egy nagylelkű végrendeleti alapítvány-
nak köszönhetően 1870-ben kezdetét vette a nagyszabású építkezés, amelynek eredményeként el-
indulhatott az oktatás. A zárda történetében a következő fontos dátum az 1926-os év, a nőnevelés 
ügyét rendező törvénycikk, amely kimondta: ,,... a lányközépiskolának az a feladata, hogy a tanulót 
vallásos, erkölcsös és nemzeti szellemben magasabb általános műveltséghez juttassa, és ekként az 
egyetemi és általában főiskolai tanulmányokhoz szükséges szellemi munkára is képessé tegye." A 
zárdaiskola továbbfejlődését ezek az oktatási reformok határozták meg. Ennek szellemében indultak 
el újabb építkezések, majd egy igen fontos lépés, a tanítóképző felállítása 1929-ben. A súlyos pénz-
ügyi-gazdasági helyzet ellenére a tanítóképző alapításának évében elkezdődtek az újabb építkezések. 
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A zárdaintézet teljes kiépülése az 1933/34-es években fejeződött be. Ebben a tanévben vált öt 
évfolyamúvá a tanítóképző, és szervezték meg a gyakorló elemi iskolát is. 

1936 és 1948 között a zárdaiskolának három igazgató-főnöknője volt: Bali M. Ildefonse, 
Horváth M. Ancilla és Tukats M. Annunciata. Ugyanezen idő alatt 89 pedagógus közel 20 féle 
tantárgyat tanított a diákoknak. A tanulók földrajzot, történelmet, kémiát, mennyiségtant, fizikát, 
német, francia, szláv és horvát nyelveket, gazdaságtant, háztartástant , ének-zenét, gyors- és gépí-
rást, kézimunkát és szépírást, testnevelést, filozófiát, pedagógiát, egészségtant tanul tak az elemi 
népiskolai, a líceumi, a polgári és a tanítóképző osztályokban. A különböző felekezetű tanulókat 
római katolikus, református, baptista, izraelita és görögkeleti hitoktatók tanították. 

A krónika az 1936. szeptember 2-i bejegyzéssel indul, és 1946. június 16-ával zárul. Az 
évkezdő, szeptember elejei bejegyzések a ma is szokásos iskolai teendőkről tanúskodnak: különbözeti 
és javító vizsgák, beiratkozás, évnyitó ünnepség, az osztályok elhelyezése. A ú j tanulók ezekben a 
napokban ismerkedtek meg a zárda rendtartásával, az intézeti szabályokkal. A szeptemberi krónika 
bejegyzései tudósítanak a zárdaiskola tagozatairól is, elemi, polgári iskolai tanulókról és a képző-
sökről. 

A krónikát vezetőről a műfaj íratlan szabályainak megfelelően nem sokat tudunk. Illetve 
mégis valami árulkodik, elsősorban azok a megjegyzések, amelyek a tanulók misére, ünnepségre, 
rendezvényre vonulásával, fegyelmezettségével kapcsolatosak. Ezek kapcsán gyakran tesz a króni-
kás, főleg a szervezés ésszerűtlenségét, a tanulók viselkedését szóvá tevő, már-már indulatos, kri-
tizáló megjegyzéseket. „Körmenetre 3/4 9-kor indultunk, előbb kellett volna... 6-os sorba mentünk, 
jobb lett volna 8-asban..." A Katolikus Egyesülés „Fehérvári huszárok" előadása kapcsán véleményét 
nem rejti véka alá: „Utolsó voltlKritikán aluli!" Elsősorban a kicsik, az elemisták érdekeit ta r t ja 
szem előtt, amikor az előadások hosszára tesz megjegyzést: „...a kis elemistáknak nagyon hosszú 
volt". Máskor: „Szép és rövid volt."Az iskolakrónika nem igazán az osztálytermekbe vezeti be mai 
olvasóját. Mivel a tanítás az évtizedek óta jól megszervezett módon folyt, a krónikaíró nem tar tot ta 
fontosnak ezt külön részletezni. Ugyanaz a mondat tér vissza szinte minden tanévkezdetkor, illetve 
a szünetek utáni első napon: „Az egész vonalon megkezdődött a tanítás." Annyit azért mégis 
megtudunk, hogy minden osztálynak külön órarendje volt, amit osztályfőnökeik hirdettek ki a 
tanítás első óráiban. Az iskolai élet színtereit a tantermeken kívül a tornaterem, a sportpálya, az 
orvosi rendelő, az internátus, a belvárosi templom, a filmvetítésre, hangversenyre és színházi 
előadásra alkalmas Központi Szálloda színházterme jelentette. 

Megtudjuk továbbá, hogy a zárdaiskola „tanerői" mind szakmai, mind pedig pedagógiai 
szempontból igényes, magas színvonalú munkára törekedtek. A zárda főnöknője 1939 májusában 
az országos tanári gyűlésen előadással szerepelt, az esperesi kerületi tanítógyűlésen pedig rendsze-
resen tar tot tak a nővérek bemutató előadást. Gyakori szakfelügyeleti kontroll alatt álltak. Az iskola 
világi felettes hatóságai, a Pécsi Tankerületi Főigazgatóság vezetője, a tankerületi királyi főigazgató, 
a népiskolai körzeti iskolafelügyelő, valamint szinte minden szaktárgyi szakfelügyelő megfordult a 
zárdaiskolában a tárgyalt időszakban. A bajai iskolanővérek szoros kapcsolatban álltak kalocsai 
kollégáikkal is, a pannonhalmi bencések, illetve a bajai és pécsi ciszterek tanáraival. E kapcsolat-
tar tás kölcsönös látogatások, előadások, pedagógiai szemináriumok, továbbképzések formájában 
nyilvánult meg, amelyen a végzős tanítóképzősök is részt vettek. 1937. február 13-án például „M. 
Bellarmina nővér is tar to t t egy mintatanítást területmérésről". 

A zárdaiskola falai között elhangzott előadásokról külön érdemes említést tenni. Az előadások, 
értekezletek nemcsak a szűk tantestületet érintették. A mai iskola számára is követendő példa 
lehet, ahogy az iskolavezetés bevonta a tanulók szüleit ezekbe a rendezvényekbe. A szülők nemcsak 
hallgatóként, hanem — bár ritkábban — előadóként is szerepeltek. A krónika 18 éve alatt 55 
előadást szerveztek, az előadók között olyan híres-neves emberek szerepeltek, mint Sík Sándor 
költő, a szegedi egyetem pap-tanára, Schlachta Margit országgyűlési képviselő, Bárdos Lajos zene-
szerző. Az előadások témája igen változatos, színes: egy részük nevelési, illetve szülői értekezleten 
hangzott el az iskola és a szülői ház közötti ellentétekről, az iskolai önkormányzatról, az olvasásra 
nevelésről, olvasási szokásokról, a nevelés feltételeiről, a nevelés régi és új eszményeiről, a nevelők, 
a család és az iskola felelősségéről, a vallásos nevelésről, az osztályozásról, a tehetségvizsgálatról 
és tehetségkutatásról. Az előadások másik csoportja inkább ismeretterjesztő jellegű volt, pl. az 
angóranyúl-tenyésztésről, a gyakorlati társadalomtanról, a légoltalomról, a madárvédelemről, a 
konyhakertészetről, a szövetkezeti mozgalomról. Míg a rendezvények harmadik csoportja irodalmi-
kulturális-művészeti témában kért fel előadókat a reneszánszról, a Szentföldről, Homéroszról, Dosz-
tojevszkijről, az angol irodalomról és zenéről, a gregorián egyházi énekekről, a kínai festészetről. 
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Végezetül előadások hangzottak el a vallás, a hitélet köréből: a pápai enciklikákről, a vallásos 
nevelésről, a szentmiséről. 

Nemcsak a felnőttek, hanem a zárdaiskolások számára is igen mozgalmas, színes tanórán 
kívüli programot kínált az iskola. A krónikában teljes képet kapunk arról, hová tettek tanulmányi 
kirándulásokat, milyen színházi darabokat, filmvetítéseket tekintettek meg, mikor, milyen ünne-
pélyeket tar tot tak az iskolában. 

A diákok sokat és sokfelé kirándultak. Elsősorban az iskola hagyományos zarándokhelyére, 
Máriakönnyére. Ide általában gyalog mentek, kivételt egy 1946 májusi zarándokút jelentett, amikor 
a diákok egy része biciklivel tet te meg az utat. A kirándulások, amennyiben nem vallási, zarán-
dok-céllal szerveződtek, kivétel nélkül tanulmányi kirándulások voltak. Gyakrabban a szűkebb 
régióba, Baja közvetlen környékére, Kalocsára, Bácsbokodra, Csávolyba, és „Pörbölybe, a Mayerék 
tanyájára" . Nagy élményt jelenthetett 1941 májusában a Magyarországhoz újból visszakerült Sza-
badkára te t t kirándulás. „A bajai középiskolák közösen voltak. 1350 személy." A visszacsatolás 
felett érzett öröm, még a szenvtelen stílusú krónikán is átsüt, aminek bizonyára az a tény a 
magyarázata, hogy a Miasszonyukról Nevezett Szegény Kalocsai Iskolanővérek rendházainak több 
mint a fele a Trianon után elcsatolt bácskai területeken volt. A szomszédos településeken kívül 
eljutottak a zárdisták Baranyába (Pécs, Harkány, Siklós, Gyűd, Mohács), valamint a fővárosba is. 
Budapesten a Bábszínházban, a Rádióban, a Testnevelési Főiskolán, a Vigadóban, a Zeneakadémián 
és Zeneművészeti Főiskolán, és a városmajori templomban jártak. Az utolsó kirándulást a krónika 
szerint 1943 októberében tették. Legközelebb majd csak a háború befejeződése után 1946 májusában 
merészkednek Baján kívülre. 

Nemcsak a kirándulások, hanem az iskolai ünnepségek, és persze a szünetek tet ték válto-
zatossá a zárda életét. A katolikus egyházi ünnepeken kívül, amikor is iskolai szünet, vagy rövidített 
órák voltak, egyéb más ünnepségek is tanítás nélküli munkanapot jelentettek a diákság számára. 
Megünnepelte az iskola a „Tiszt. Főnöknőnek" (rendfőnöknőjének), „Kegyelmes Érsek U r u n k n a k " 
(a kalocsai érseknek), sőt még a tankerületi igazgatónak is a névnapját. Tanítási szünetet rendelt 
el Serédi Jusztinián hercegprímás a katolikus iskolákban Horthy Miklós kormányzóságának 20. 
évfordulóján 1940. március 1-én. 

Az állami ünnepek közül a krónika szerint rendre megünnepelték március 15-ét, október 
6-át, az aradi vértanuk napját, a hősök ünnepét, amelyet az I. világháborúbem elesettek emlékére 
tartot tak. Kirándultak a madarak és fák napján is. 1938. június 13-án, a Szent István-évben, a 
Szent Jobb országos út ja során Bajára is elérkezett. Az iskola tanulói és az apácák a vasútállomás 
kijáratánál álltak díszsorfalat. A tanulók, akik rendszeresen részt vettek a májusi ájtatosságokon, 
1945. május elsején először vonultak fel a többi iskola tanulóival együtt a munka ünnepe alkalmából, 
egyben megkoszorűzva az elesett szovjet katonák sírját. 1947. január 24-én egy űj korszakot jelző 
rövid feljegyzés szerepel minden kommentár nélkül: „Lenin-emlékünnep." 1947. november 7-én 
pedig az orosz októberi forradalom 30 éves évfordulójának alkalmából az ifjúság megtekintette „A 
négy periszkóp", című filmet. Ugyanebben az évben, 1947. június 8-án tudósít a krónika az addig 
szokásban nem volt pedagógusnapi köszöntésről, egy évvel később pedig 1948. április 4-én „a 
felszabadulás emlékére rendezett díszgyűlésen a helyettes igazgató minden egyes osztály 2-2 nö-
vendékével képviselte az intézetet". 

A zárda sokat tett tanulóinak szórakoztatásáért is. Sok filmet, színházi előadást néztek meg 
a növendékek: a tárgyalt időszak alatt 77 filmet, évente átlagosan 4-et, és 44 színházi előadást. 
Minden évben (még a legnehezebb háborús időkben is) december elején megérkezett a Mikulás. 
„Mikulás bácsi végigjárta az ifjúságot. Mindenkié a tornateremben volt. Először az elemistáknál 
volt d. e. 10-kor, utána az állami polgárinál, azután a mi polgáristáinknál és végül a képzősöknél. 
Mindenütt megfelelő intelmek után minden gyerek egy szép mézeskalács csizmát kapott, összesen 
650-et sü tö t tünk," - szól a bejegyzés 1944. december 5-én. És először a zárda eddigi történetében 
másnap, 6-án „nem volt szünet." Horthy Miklós ugyanis, akinek nevenapjára való tekintettel minden 
évben iskolai szünetet rendeltek el, ekkor már nem volt az ország kormányzója. A zárdában rendeztek 
még karácsonyi ünnepet, farsangi teákat, táncmulatságokat a fiúiskolák utolsó évfolyamaival együtt, 
anyáknapi ünnepséget, hangversenyeket, tornaversenyeket, fagylaltdélutánt és tombolát. 

A zárdaiskola apácái nemcsak tanulóik lelki, szellemi, értelmi, de testi fejlődésével, egészsé-
gével is sokat törődtek. A krónikát olvasva képet kaphatunk a zárdai, de a korabeli iskolai, városi 
higiéniás viszonyokról, a főbb betegségekről is. A Krónika 1936 és 1948 között összesen négy 
zárdaiskolai tanuló haláláról, illetve temetéséről ír. A tisztiorvos rendszeresen szűrte a tanulókat, 
járványok esetén (főleg „scarlatina") bezárta az osztályokat. Fogvizsgálat, „...szemvizsgálat az egész 
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intézetben". És a rendszeresen megszervezett Pirquet-oltás, a „pirkézés", a tébécés fertőzés kimu-
tatására szolgáló tuberkulinpróba, valamint 1939 októberétől az egész ifjúság röntgenvizsgálata 
veszi kezdetét. 1937 áprilisában „...a Tüdőgondozó főorvosa és... a kórházi tüdőosztály főorvosa 
előadást tartottak az V képző növendékeinek a tuberkulózis elleni védelemről". 1940 január jában 
skarlát ellen beoltják az ifjúságot, februárban pedig a Vöröskereszt szervezésében háziápolónői 
tanfolyamot tartanak, „...melyen az összes tanerők résztvesznek". Áprilisban iskolafürdő nyílik, az 
„...elemi és polgári iskolából hetenkint kb. 120 gyerek fürödhet" . 1942-ben a zárdába visszatérő 
gyerekek között tisztaságvizsgálatot kellett tartani. Az étkezéssel kapcsolatos információk normális, 
békebeli körülmények közepette nem kerültek be a krónikába. Ám az 1944-es év krónikájából 
megtudhatjuk, hogy a többszöri riadó u tán az óvóhelyen a meleg étel elfogyasztása a biztonságot 
jelentette. 1944. június 2-án így tudósít a krónika: „Majd mindenkinek főztek rántottlevest s meg-
reggeliztek." Ez a nyomott, vészterhes hangulat csak a legutóbbi évek eseményeinél érezhető a 
krónika olvastán. 

Felmerül a kérdés, hogy a Krónika feljegyzői mennyire tudták függetleníteni magukat az 
ország politikai, katonai, háborús helyzetétől. A háborús éveknek az iskolára gyakorolt hatásáról 
nem elsősorban az Iskolakrónika, hanem az Évkönyv és Zárdakrónika adhatnak felvilágosítást. E 
dokumentumok alapján is megállapítható — ú ja az előszóban Kelemen Márton —, hogy a nevelés 
szellemére erősen rányomta bélyegét a korszak háborús propagandája. Ugyanakkor a zárt katolikus 
nevelés következtében a hivatalos politikához képest eltérések is kimutathatók. A nővérek állás-
pontja sohasem tért el lényegesen a katolikus egyház hivatalos álláspontjától. A felsőbb évesek 
résztvettek 1936 őszén az Actio Catholica által szervezett „antibolsevista gyűlésen". 1938 szeptem-
berében ott voltak a Baja város által szervezett tiltakozó gyűlésen az „ország szétszakításáért, az 
elszakított területek visszaszerzéséért... és a békéért". 1939 novemberében „Iskolai szünet a Kassára 
való bevonulás emlékére". 1939 szeptemberétől már „a nehéz időkre való tekintet tel" szorgalmasabb 
munkára szólítják az ifjúságot, légvédelmi gyakorlatokat tekintenek meg, és kissé groteszk módon, 
a kémelhárításról hallgatnak előadást. Ritka érzelemnyilvánításnak lehet tanúja az olvasó az 1941. 
április 13.-i bejegyzésnél: „Húsvéthétfő. Egész Bácskát elfoglalták. Hála Istennek!" 1942 szeptem-
berében a diáklányok a harctérre induló katonákat búcsúztatják. A harcterekről érkező hírek, a 
doni katasztrófa sokkoló hatása a feltűnő szótlanságban nyilvánult meg a krónika lapjain. 1943 
első két hónapjában mindössze 14 rövid mondat közli az iskolai eseményeket. 

Április hónapban furcsa dologra figyel fel a krónikás:,,... szülői értekezlet... szokatlanul sokan 
voltak, zsúfolásig megtöltötték a tornatermet ." November, december folyamán megtörténik az if-
júság légoltalmi kiképzése, „...vonulási gyakorlat a futóárokhoz". Ujabb megfigyelés, immáron 1944-
ben vagyunk: „Farsangi idők, csendesebben szórakoznak a gyerekek..." Majd március 17-én, 18-án 
légiriadó, a gyerekek hazamennek. És a másnapi, 1944. március 19-i bejegyzés Szent József ünne-
péről szól. Később sem említődik Magyarország német megszállása. Március 31-én a zárda nevelői 
a rádióból értesültek arról, hogy be kell fejezni a tanítást, ki kell osztani a bizonyítványokat. 

Az 1944/45-ös év már a bombázások légkörében, csökkentett heti óraszámmal, egymást váltó 
csoportokban folyt október 10-ig, mígnem beszüntették a tanítást. Legközelebb 1944. október 31-én 
kezdték újra, immár az orosz parancsnokság felhívására. Az intézetet és a templomot is lefoglalta 
azonban az orosz parancsnokság kórháznak. 

A nővérek igyekeztek mindent megtenni, hogy legalább farsangkor kárpótolják a gyerekeket. 
„Úgy próbáltunk egy kis örömet, felüdülést szerezni, hogy e három napon át minden csapattal egy 
kicsit játszottunk." Pedig örömre nekik sem lehetett sok okuk. Egy látszólag szenvtelen mondat 
1945. júliusában: „Tanárok vasútnál roboton." A bejegyzéshez fűzött jegyzet szerint a vasúti pálya 
újjáépítésére szervezte a város a közmunkát. A Bajai Hírlap a nővérek munkájáról kissé patetikus 
hangon írt, („17 kedvesnővér 400 méteres szakaszon a vágányokat megtisztította a gaztól. A ka-
vicsoktól ujjukban kiserkent a vér fűszedés közben, de mégis kitartóan, szorgalmasan elvégezték 
munkájukat .") A nővérek véleménye ennél lakonikusabb volt. 

Az 1946/47-es tanév már a megszokott kerékvágásban folyt, igazodva az ország újjáépítési 
programjához. Sokasodtak azonban azok a jelek, amelyek előrevetítették a zárdaiskola megszűnését. 
Még 1945 tavaszán elkezdődtek az igazoló eljárások (a zárda valamennyi tanárá t igazolták), meg-
indultak az első átképző tanfolyamok. Új témák, új fórumok, új ünnepek, új terminológia. Világnézeti 
tájékoztató tanárgyűlésen vesznek részt az apácák. Eddig ismeretlen ünnepségeket szerveznek 
növendékeik számára (Lenin-évforduló, pedagógusnap, orosz októberi forradalom, asszonynap). 
Előadásokat hallgatnak a következő témákban: A pedagógus viszonya a munkássághoz és a pa-
rasztsághoz; A népi kollégiumok; A hazafias nevelés; A nevelés régi és új eszményei. 



TÖRTÉNETI IRODALOM 1 2 2 1 

A politikai erők és az egyházak kezdeti békés együttműködését hamarosan felváltotta a 
felekezeti iskolák elleni támadás. A döntő lépés a „fordulat évében", 1948-ban következett be. Az 
egyházi iskolák államosításáról szóló, jűnius 16-án életbe lépett 1948:33. törvénycikk megpecsételte 
a felekezeti iskolák sorsát. A krónika vezetése ezzel a nappal ér véget. Az utolsó napon már folyt 
a leltározás, és júliusra a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek bajai iskoláiban elké-
szült az államosítási jegyzőkönyv is. A nővérek közül senki nem vállalt állást állami iskolákban. 
Je lmondatuknak azonban maradéktalanul eleget tudtak tenni. 

F. Dárdai Ágnes 
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TANULMÁNYOK 

Hajdú Tibor 

A KÖZÖS HADSEREG MAGYARORSZÁGI TISZTJEINEK 
NEMZETI, VALLÁSI, SZÜLŐHELY SZERINTI 

MEGOSZLÁSA A DUALIZMUS KORÁBAN 

Magyarok és nem-magyarok. A magyar, illetve magyarországi születésű tisztek 
számaránya a császári hadseregben a Napóleon bukása és az első világháború kitörése 
között eltelt száz évben viszonylag szűk határok között hullámzott. A magyar nemzet 
részesedése a tisztikarban a legkedvezőbb évtizedekben sem közelítette meg a magyar 
katonák vagy éppen a magyar állampolgárok arányát a hadseregben, sohasem volt 
több 13-14%-nál, viszont a szabadságharc utáni évtizedben sem süllyedt 6% alá. A 
magyarországi születésű tisztek aránya 20-30% között mozog, tehát még kisebb az 
ingadozás, mert amikor csökken a magyarok száma, emelkedik a délszlávoké és a 
magyarországi németeké. Lényeges növekedést a magyar tisztek számában a hon-
védség fejlesztése okozott, ehhez még a polgárosodás, az általános hadkötelezettség 
és a (német, illetve délszláv) asszimiláció járult. 

Pontos összehasonlító adatokkal nem rendelkezünk, mert sem a magyar, sem 
az osztrák hadtörténetírás nem fordított a legutóbbi évekig nagy figyelmet a tisztikar 
arculatára, összetételére. A 17-18. századi magyar katonák és tisztek számát és be-
osztását Zachar József tárta fel az elmúlt években.1 A törökvilág pótolhatatlan pusz-
títást végzett a „vitézlő rendben", majd a felszabadítás körülményei, a kuruc-labanc 
ellentét a rátermettek jórészének kedvét is elvette a császár szolgálatától. Ezért a 
18. század első felének Habsburg-hadseregében a magyar ezredek háború idején is 
ritkán érték el az összlétszám 10%-át, 13 ezer fő körüli legénységgel. Az akkori ez-
redekben a tisztek arányát Zachar mintegy 5%-ra teszi, tehát ha abból indulunk ki, 
hogy a hazai ezredekben, különösen a huszároknál a tisztikar többsége magyar, akkor 
sem lehetett a magyar tisztek száma egy-egy hadjáratban sokkal több 6-700-nál, 
még ha tekintetbe is vesszük, hogy a stabilabb és jelentősebb — a magyarországi 
ezredek létszámának mintegy kétszeresét fegyverben tartó — határőrségnél is szol-
gáltak magyar tisztek. 

Közismert Mária Terézia elhatározása, hogy szaporítsa a hagyományos magyar 
nemesi katonacsaládok számát. Szándéka sikerrel járt, seregeiben számos magyar 
tiszt és tábornok tett szert hírnévre. Zachar szerint 1756 és 1789 között a magyarországi 
ezredek aránya meghaladja Mária Terézia és II. József ezredeinek egyharmadát (a 
határőrséggel együtt). 1741-42-ben a reguláris (nem határőr stb.) gyalogság mintegy 
15, lovasságának 25%-át adták a magyarországi ezredek. Az általuk örökölt vagy 
alapított 28 magyar huszár- és 17 gyalogezredben 1649 és 1792 között szerepelt 120 
ezredtulajdonos közül 102 volt magyar, a 258 ezredparancsnok közül 205. Az egész 
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hadsereg viszonylatában (1683-1792 között) az ezredesek több, mint egyhatoda, az 
alezredesek és őrnagyok egyhatoda „tekinthető magyarnak".2 A magyar tábornokok 
nagyrészt arisztokraták, számuk meghaladta a háromszázat, ha egy módosabb nemes 
saját költségén századot, ezredet tudott kiállítani, megfelelő rangot, gyorsabb előme-
netelt, idővel akár grófi címert remélhetett. Pedig még ekkor is hatott a kuruc ha-
gyomány: sok magyar tiszt inkább átszökött a francia vagy porosz huszárezredekbe, 
mintsem Bécset szolgálja. A francia forradalom radikalizálódása már nem vonzotta 
a nemes vagy nemességre törekvő magyar tiszteket, kiknek száma a napóleoni há-
borúkban továbbra is magas volt, ha nem magasabb, mint az előző generációban. A 
18. században a magyarországi tisztek mintegy harmada huszár, jóval kevesebb, de 
jelentékeny a más (dragonyos, vértes) lovas ezredbeli, a többség gyalogos. Viszont a 
3 tüzérezred tisztikarában 1774-ben mindössze 4 magyart írtak össze. A főleg délszláv 
határőrség létszáma a 18. században végig meghaladja a többi magyarországi (és 
erdélyi) haderőét.3 Hogy a magyarországi ezredek tisztikarának akkor hány százaléka 
magyar nemzetiségű, azt nehéz lenne meghatározni, hiszen a 19. századi nemzetfo-
galmat is nehéz alkalmazni a 18. századra; akkor még az számít, hogy magyar nemesek. 
Többségük nyilván magyar anyanyelvű volt. 

A napóleoni háborúk után, a Szent Szövetség békés emberöltőjében ha nem is 
rohamosan, fokozatosan csökkent a magyar tisztek aránya. Hogy mennyire, azt nehéz 
pontosan megmondani, mert ezt a periódust senki sem vizsgálta ebből a szempontból, 
korabeli statisztika, felmérés nincs. így csak hipotézisként kockáztathatom meg, hogy 
a magyarok aránya nem haladta meg a tiszti létszám 10-12%-át. Erre adatszerű 
bázist nyújtanak egyrészt Bona Gábor munkái a szabadságharc tisztikaráról, melyek 
oly alaposak és részletesek, hogy fényt vetnek az idősebb nemzedék viszonyaira is -
másrészt a Svoboda-féle adattár a Wiener Neustadt-i katonai akadémia növendékeiről,4 

melyet feldolgoztam ebből a szempontból. 
Az Akadémia persze csak a tisztikar kis részét, bár elitjét adta, hallgatói nagyrészt 

katonacsaládból származtak („Soldatensöhne"), csak gyalogos és lovastiszteket kép-
zett, tehát hallgatói összetétele nem azonos az egész tisztikaréval, de jellemző, főleg 
a változások tendenciáira. A Wiener Neustadtba felvett magyar fiúk aránya 1816-1847 
között 7,3%, a magyarországi születésűeké ugyanebben az időszakban (a határőrvi-
dékkel együtt) 26,3%. Vagyis a Magyarországról kiegészített ezredek arányát meg-
közelíti a magyarországi születésű tiszteké; csakhogy ezek többsége már német és 
délszláv. 

Az Akadémiára 1816-1824-ig felvettek között még 9% a magyar, a reformkorban 
(1825-1847) már csak 6,4%. Az okok elsősorban politikaiak: a magyar nemzeti öntudat 
ébredése és a fokozódó ellentétek Béccsel. Mészáros Lázár emlékirataiban így jellemzi 
e két periódus közötti különbséget a magyar társadalom viszonyulásában a hadse-
reghez: 

„1816-ban a katonaruha még legtöbb megyében szabad bemeneti és szíveslátási 
jegy és útlevél vagy debreceniesen: igazság volt minden házhoz. Akkor kegyelet volt, 
ha magyarul beszéltek a társaságokban...a tiszt, ki több helyen fordult meg: beszélni, 
bókolni, hódolni, táncolni is jobban tudott s így jobban is fogadtatott. Egész 1823-ig 
honunk a tisztekre nézve Eldorádó volt... 1823-tól fogva, midőn a királyi commissiók 



A KÖZÖS HADSEREG TISZTJEI A DUALIZMUS KORÁBAN 1 2 2 5 

működtek, és ezektől a bátorság fenntartására katonaság is használtatott, akkor kissé 
csökkenni kezdett a katonaság iránti nagy szeretet."5 

A magyar tisztek aránylag csekély számának egyéb okai is voltak. Széchenyi 
István példája mutatja, milyen lassú és nehéz volt a béke éveiben az előmenetel a 
tisztikarban. Az utánpótlás bázisa szűk volt, elsősorban Bona említett munkái bizo-
nyítják, hogy még 1848 előtt is a tisztek többsége, a magyar tisztek túlnyomó többsége 
nemes ember. A többiek is főleg honorácior vagy katonacsaládból származtak. Az 
1848 előtti években az aránylag kevés magyar tiszt és tisztjelölt jelentős hányada 
már kadét vagy hadnagy korában leköszönt rangjáról, megunva a hosszú várakozást 
az előléptetésre s a radikalizálódó közhangulattól is motiválva. Másrészt, csökken a 
magyar arisztokrácia, vezető réteg katonai aktivitása: 1837-ben például a 17 aktív 
tábornagy közül csupán egy magyar, a 91 aktív altábornagy közül 8 (igazi előkelőség 
utóbbiak között csak két Zichy gróf), a vezérőrnagyoknak már csak 5%-a.6 

A magyarországi nemzetiségek közül egyedül a délszlávok—horvátok és szerbek 
— aránya magas a tisztikarban, de még a tábornokok között is. A többi szláv nemzetiség 
részesedése minimális, románok a határőr ezredekből kerülnek ki. Sok a magyarországi 
születésű német, ezek nagy része azonban éppen Magyarországon állomásozó német 
tiszt fia; a katonai hátizsákról „Tornister - Kind"-nek becézték az ilyeneket, akik 
1-2 év után talán már elkerültek szülőföldjükről, nyelvét nem beszélték, hogy gyer-
mekkori vándorlásaik után egy a külvilágtól elzárt katonai nevelőintézetben („cöge-
ráj") majd katonaiskolában nőjenek fel. Az ilyen katonafiúk nemzeti hovatartozásának 
megállapítása nem mindig egyszerű feladat. 

A szabadságharc után természetesen csökkent a magyar tisztek száma, bár 
nem annyira, mint talán hinnénk. Ha a magyar tisztek aránya 1848 előtt már 10% 
alá süllyedt, a szabadságharc leverése után sem lehetett 6%-nál kevesebb, hogy azután 
1866-ig lassú növekedéssel megközelítse az 1848 előttit.7 

A tábornoki karban ekkor is voltak magyarok, sőt sajátos módon éppen az 
önkényuralom éveiben került néhány magyar a legmagasabb beosztásokba (Gyulai 
Ferenc, Benedek Lajos, Nagy László). Ok ugyanis még ahhoz a generációhoz tartoztak, 
amelyet ifjúságában, pályaválasztásában a napóleoni háborúk dicsősége, romantikája 
lelkesített. Ezzel a nemzedéki különbséggel mindig számolni kell, s később éppen 
megfordítva is észlelhető. 

Hogy fiatalabb magyar tisztek is maradtak a szabadságharcot leverő császári 
hadseregben, annak okai közül hármat emelnék ki. 1. Azok, akik 48-ban Olaszországban 
vagy a birodalom más tartományaiban szolgáltak, nem kerültek olyan döntéskényszer 
elé, mint a forradalom idején, Magyarországon harcoló tisztek 2. A magyar nemesség 
és polgárság nem volt egységesen a forradalom pártján. 3. A hadvezetéstől és magától 
Ferenc Józseftől, konzervatív gondolkodásuknak megfelelően idegen volt a 19. századi 
nacionalizmus, nem nézték a lojális tisztek származását, maga a nemzethez tartozás 
fogalma hűségeskü és hitfelekezet után csak harmadrendű tényező volt számukra, 
a katonai kimutatásokban az anyanyelv is csak 1895-től jelenik meg, nemzetiségről 
azután sem akartak tudni. (Ebbe a képbe az is beleillik, hogy sok Magyarországon 
szolgáló, nem-magyar császári tiszt viszont a szabadságharc mellé állt, sőt gyakran 
harcoltak egyazon család tagjai ellentétes oldalon, mint például a két Leiningen). 
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Ismeretes, hogy 1849 végén sok honvédtisztet soroztak be közlegényként a csá-
szári hadseregbe. Közülük nem egy az első évek szenvedései után fényes karriert 
futott be: Jelencsik Vince 18 évesen honvédszázados, 10 év múltán már ismét századosi 
rangot kap, a kiegyezés után pedig a kir. honvédség tábornoka. Ugyanígy lett kétszer 
százados Svajczer Gábor és Szvetics József Gyula, a kiegyezés után honvédezredesek. 
A győri Baccarcich Sándort, a szabadságharc honvédszázadosát is közlegénynek so-
rozták s végül altábornagyi rangot és (osztrák) lovagi címet kapott a császártól. Az 
ugyancsak győri Pókay János joghallgató, fiatal honvédtiszt is kényszersorozás alá 
esett, két év után bevették ezrede kadétiskolájába, s egy évre rá már hadnagy. Fő-
hadnagyként vett részt Miksa császár mexikói kalandjában, majd testőrtiszt Bécsben, 
dandárparancsnok Brassóban, s utoljára kir. honvédtábornok.8 

1860-66 között az aktív császári tábornokok 6-7%-a, az ezredesek 6%-a magyar, 
ami megfelel a magyar gyalogos tisztek számarányának. A tüzérezredekben, szak-
szolgálatokban kevesebb a magyar tiszt, a hagyományosan magyar huszárezredekben 
is csökkent a magyar tisztek száma: 1860-ban a huszártisztek mintegy 28%-a, 1866-ban 
(az új „önkéntes" ezredalapítások eredményeként) 33%-a magyar.9 

A Wiener Neustadtban végzettek albumát lapozgatva magától kínálkozik a pár-
huzamos életrajz klasszikus műfaja. Dobó Károly 1849januárjában 16 évesen fordított 
hátat az akadémiának - pár hónappal azelőtt, hogy osztálya az utolsó tanév elenge-
désével megkapta a tiszti kinevezést. Honvédnek állt, majd emigrált, garibaldista 
volt - 1892-ben, mint olasz tábornok fejezte be szolgálatát, egy évvel előbb, mint 
évfolyamtársa, a szintén magyar nemes katonacsaládból való, a tarnopoli helyőrségben 
született Szveteney Antal. Szveteney vezérkari tiszt lett, Württemberg-huszár; 1869-
ben, a honvédség felállításakor rövid ideig a főparancsnok, József főherceg szárny-
segéde, de már néhány hónap u tán visszatért а к. k. Württemberg-huszárokhoz. A 
80-as évek a bécsi Hadügyminisztériumban találják, tábornoki rangot s osztrák bá-
róságot kap. Utolsó éveiben lovassági tábornok és a nagyszebeni hadtest parancsnoka 
- , lóháton is halt meg, napi sétalovaglása közben. Huszártiszt volt apja és két fia, 
leánya is huszártiszt felesége lett.10 

A Wiener Neustadtba 1848 és 1867 között felvett növendékek 8,8%-a magyar, 
de a növekedés csak 1860-tól indul meg: 1861-65 között az akadémikusok 13%-a 
magyar. A mélypontot 1844-1859 között éri el a „Terézia" akadémiára felvett ma-
gyarok aránya: 4,5%. A sors fintora, hogy az 1850-es években Wiener Neustadtban 
nevelt „legmegbízhatóbb" magyarok közül nem egy lett a kir. honvédség tábornoka: 
Andrásffy Gyula, Benedek András, Hild Károly, velük a horvát Klobucar Vilmos és 
Musulin Emil, s mindenekelőtt a Nagy Labanc - az 1851-ben végzett Fejérváry Géza. 
Fejérváry mellett a kiegyezés utáni magyar honvédelmi miniszterek közül még Bihar 
Ferenc, Jekelfalussy Lajos, Papp Béla és Ráday Gedeon jelentkezett az önkényuralom 
éveiben a tiszti pályára, de ők hadmérnöki akadémiát vagy kadétiskolát végeztek. 

Egy tendenciózus, de hitelesnek tekinthető, hivatalos kimutatás szerint a magyar 
növendékek aránya az összes osztrák katonai tanintézetben az 1859-1868 évtizedben 
egyenletesen 6-6,7% között ingadozott.11 

Az 1848-1867 között felvett Wiener Neustadt-i növendékek közül magyarországi 
származású (ideszámítva Horvátországot és a határőrvidéket is) az idegen helyőrsé-
gekben született magyarokkal együtt 28,1%. Ezeknek tehát a magyarok alig egyhar-



A KÖZÖS HADSEREG TISZTJEI A DUALIZMUS KORÁBAN 1 2 2 7 

madát teszik. A magyarországi születésű németek magas számát (a növendékek 10%-a) 
ekkor még mindig inkább a nálunk állomásozó tisztek, mint a honi német polgárság 
és nemesség fiai adják. A délszlávok aránya már a 40-es évektől csökken, 1848-67 
között 8,3%, tehát a magyaroknál már valamivel kevesebb. A magyarországi más 
nemzetiségűek aránya továbbra is igen alacsony, nem éri el a két százalékot. Legtöbb 
még a román, mellettük olaszok, „vallonok" (a francia származásúak korabeli neve), 
1-2 cseh és szlovák. 

Hogy képet kapjak az egész tisztikar viszonyairól, reprezentatív mintát készí-
tettem a bécsi Kriegsarchiv tiszti minősítési lapjaiból („O" és „F" betűk). Mintámban 
126 olyan magyarországi (Horvátország és a határőrvidék nélkül) tiszt szerepel, aki 
1867 előtt kapta tiszti rangját, de az 1867-68-as katonai reform után még tovább 
szolgált. Ezek 37,5%-a magyar, 42,6%-a német, 6%-a szerb és horvát, 3,6%-a román, 
3%-a szlovák és ruszin. Az utolsó két szám arra mutat, hogy a tisztikai- alsóbb rétegeiben 
(a mintában szereplőknek csak 11%-a végzett akadémiát) a nemzetiségek akkor több 
helyhez jutottak, mint azelőtt vagy azután. 

A kiegyezés idején tehát a hadseregnek kb. annyi magyar tisztje volt, mint 
1848 előtt, nem több 8-900-nál. A magyarországi születésűek összes száma viszont 
nem csökken az önkényuralom éveiben sem, mert a hiányt pótolják az itt állomásozó 
nagyszámú katonaság és csendőrség tisztjeinek fiai. Hiába látszik ez így leírva keserű 
gúnynak; az itt születettek nemcsak törvény szerint magyar honosok, a hazafias 
ellenzék sem ismer e hazában más „politikai nemzetet", mint a magyart, tehát mikor 
azt követeli, hogy magyar ezredekbe és az új honvédségbe csak hazai tisztek kerüljenek, 
ezzel igényt tart a Kempen-zsandárok fiaira is. 

Konkrét példákkal: 0 . N. kassai rendőrfőfelügyelő 1865-ben Kassán született 
fia, О. V. alezredes joggal lehetett volna honvédtiszt, bár iskoláit már Prágában kezdte; 
de öccse, O. R. főhadnagy, aki már Prágában született, csak császári önkényből. Vagy: 
senki sem kifogásolhatta, hogy O. János a 3-as soproni huszárok ezredese, majd lo-
vasdandár-parancsnok, hiszen Budán született - 1856-ban, ahol akkor különben cseh-
országi születésű német apja hadbíró-őrnagyként működött. Különösen érdekes a 
Pacor-család pályája. A Szlovéniából (Krain) származó Pacor őrnagy az 1830-as években 
Zemplén megyében szolgált, ott nősült meg és ment nyugdíjba, mely alkalomból osztrák 
nemességet kapott „von Karstenfels" (karsztmezei) előnévvel. Sárosban élt, s onnan 
menekült 48-ban a szabadságharc elől Grazba, bizonyára szűkösebb viszonyok közé; 
ahol három kisfiát beadta az „iskolaszázadba", a kadétiskola elődjébe. Onnan két 
fiú a wiener-neustadti akadémiára került, később mindhárman elvégezték a Kriegs-
schulét és к. k. vezérkari tisztek lettek, kivéve részüket a 60-as évek háborúiból. 
Mint magyarországi illetőségüeket, 1873-ban mindhármukat áthelyezték a honvéd-
séghez. Akkortájt kelt minősítésük szerint mindegyik perfekt német, a legidősebb 
Albert, aki 48-ban már 14 esztendős volt, tökéletesen beszél magyarul, a középső 
fiú, Kálmán magyar beszéde „korrekt", Vilmos „eléggé jól" tud magyarul, ami nyilván 
azt jelenti, hogy elég rosszul. Talán ezért lett rögtön a Ludovika tanára, ahol magyarul 
kellett oktatnia s eközben maga is jól elsajátíthatta „anyanyelvét." A 80-as években 
Kálmán és Vilmos különböző vezérkari és parancsnoki beosztásokban vett részt a 
honvédség fejlesztésében. Albert már előbb ezredparancsnok, majd vezérőrnagy és 
az erdélyi honvédkerület parancsnokaként halt meg 1885-ben. Vilmost még egyszer 
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visszavitték 4 évre a közös hadseregbe, egy magyar-szlovák (25-ös losonci) ezred pa-
rancsnokának, végül ő és Kálmán is magas beosztásban, honvéd altábornagyként 
értek karrierjük csúcspontjára.12 

Magyar vagy német a három Pacor-fivér? Mint honvédtisztek, magyarnak val-
lották magukat, de a Nagy Iván-féle „Magyarország családai" az 1860-as években 
még nem tud ilyen nemes családról. Német leányt vettek feleségül, az ő lányaik is 
Walburgák és Albertinák. Az ellentmondás feloldásaként második előnevet kértek 
és kaptak a királytól, s így gyermekeik már a karstenfelsi és hegyaljai Pacor nevet 
viselték. P. Vilmos honvéd tábornok mindhárom fia tiszt lett - а к. u. k. hadseregben. 
Kettejük még a világháború előtt átigazolt a honvédséghez, a harmadik Pozsonyban 
gazdászati tiszt. P. Kálmán honvéd tábornok fia nem Magyarországon született; k. 
u. k. hadosztály parancsnoka az első világháborúban. íme egy németből magyarrá 
váló katonacsalád jellegzetes út ja - melyhez hasonlót számosat találunk alacsonyabb 
rendfokozatokban is. 

A szerbek és horvátok térnyerése 48 és 67 között hozzájárulhatott volna a „pol-
gári" származású tisztek arányának gyors növekedéséhez, csakhogy ők voltak leg-
kevésbé polgárok a fogalom valódi értelmében. Az iskolázott, legalább 2-3 nyelven 
beszélő, a Bildungsbürgertumhoz felzárkózó újtípusú tiszt ideáljának annyira sem 
feleltek meg, mint a kurtanemesek, a tisztikar megtelt „öreg" délszláv századosokkal, 
akiket előléptetni már nem akartak. A „Grenzschule", amelyből a katonai alreálba 
vagy kadétiskolába jutottak, annyi ismeretet sem adott, mint egy magyar falusi osz-
tatlan elemi. A reform szelleme tehát nem kedvezett nekik, s ehhez járult még a 
határőr-vidék megszüntetése, ami elidegenítette a délszlávok többségét a Monarchi-
ától.13 

1867-82 között — becslésem szerint — a tiszti utánpótlásban már csak cca 7% 
a szerb-horvátok részesedése, 1883-95 között 6%-nál nem több. (A délszláv határőr-
tisztek mintegy 40%-a szerb, később arányuk a horvátokéhoz viszonyítva csökken.) 
A délszlávok %-a a századfordulón tovább fogyatkozik, a „brate" elfordul a hálátlan 
császártól, ha szerb, mindinkább az izmosodó kis szerb fejedelemségben látja jövőjét. 
A Hadügyminisztérium hivatalos statisztikai évkönyve (Militär-Statistisches Jahr-
buch) szerint 1895-től a sorozáson meg nem jelenő katonakötelesek aránya Dalmá-
ciában és a Bácskában fokozatosan emelkedik, a századfordulótól Nyugat-Horvátor-
szágban (főleg annak szerblakta részein) is, hogy 1903-tól a délszláv katonaszökevények 
száma megközelítse szlovák és rutén sorstársaikét, egyes megyékben a katonakötelesek 
felét is meghaladva.14 így a világháborút megelőző évtizedben éppen azon nemzetiségek 
részéről legnagyobb mérvű a dezertálás, melyek viszont legkevésbé vannak képviselve 
az aktív vagy tartalékos tisztikarban. 

1895-től már hivatalos kimutatás készül a tisztikar nemzetiségi megoszlásáról 
(az 1895-1896 évi adatok felhasználását megnehezíti, hogy az aktív és tartalékos 
tisztek nemzetiségi statisztikáját csak 1897-től választják ketté. ) Eszerint a múlt század 
utolsó éveiben ( 1895-1899) a szerb és horvát aktív tisztek aránya а к. u. k. hadseregben 
már alig éri el a 3,5%-ot, századunk első éveiben 2,8%-ra csökken, 1905-1911 között 
átlag 2,4%-ra. Nagy többségük, mint régebben is, gyalogos tiszt.15 Minden szakíró 
elismeri, hogy az egyszerű, de bátor, kitartó és harcias délszláv gyalogos tisztek szá-
mának ily mérvű csökkenése csapás volt а к. u. k. hadseregre. A horvátok növekvő 
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passzivitása csak a világháborút közvetlenül megelőző években változott szerb-ba-
rátsággá - Miroslav Krleza ludovikás hallgató (minősítése szerint „nagy horvát") a 
Balkán-háború kezdetén Szerbiába szökött önkéntesnek s nem volt egyedül; mikor 
Conrad vezérkari főnök 1912-ben preventív háborút követelt Szerbia ellen, egyik fő 
érve az addig oly lojális horvátok kétségbeejtően terjedő szerb-pártisága.16 Nem ez 
volt az utolsó fordulat a horvát-szerb viszonyban, a magyar társadalom számára a-
zonban a horvát nemzet középosztályi, tiszti rétege végleges elszakadását jelentette 
évekkel Trianon előtt. 

A „szalonkrovott" hivatásos tiszti dinasztiák nagyrésze a világháborúig meg-
marad a császár hűségén, de teljesen Bécshez kötődve - a magyarbarát horvát-szerb 
tiszti családok vagy eltűnnek vagy teljesen megmagyarosodnak (Bakay, Sztójay, Soly-
mossy, Temessy, Sorsich, Lukachich stb.) A világháború hadvezérei közül Boroevic 
marsall, Sarkotic báró vezérezredes határőr-csapattisztek fiai. 

A magyarországi származású tisztek túlnyomó többsége a napóleoni időktől a 
világháborúig e négy nemzetből (szerb, horvát, német, magyar) rekrutálódott. A Ma-
gyarországon sorozott katonák egyharmadát adó többi nemzet a tisztikarban soha 
nem részesedett 1-2%-nál nagyobb arányban, ez áll a honvédségre is. A kiegyezés 
előtti időkben ezt megokolhatjuk e népek paraszti jellegével; akik a nemességbe e-
melkedtek, legalábbis „politikai" értelemben a magyar nemzetbe olvadtak. A szá-
zadfordulón azonban már kialakul egy számottevő és iskolázott román, szlovák, rutén 
értelmiségi, kereskedő, kisvállalkozó réteg - ha arányuk a tisztikarban nem növekszik 
ennek ellenére sem, arra mutat, hogy formálódó polgári középosztályuk amilyen gyenge 
volt, olyan erőteljesen elzárkózott a magyar társadalomba való integrálódástól. Sőt 
arra sem törekedett, mint a szászok és a múlt században a horvátok, hogy a magyar 
középosztály helyett Bécshez, a „nemzetekfeletti" к. u. k. tisztikarhoz zárkózzanak fel. 

Bár a román, rutén, szlovák nemzetiségű vagy származású tisztek száma mindig 
is csekély volt, arányuk a dualizmus éveiben még a 67 előttihez képest is csökkent. 
A közülük legnagyobb lélekszámú, román nemzetiség fiainak aránya a tisztikarban 
a hivatalos statisztika szerint 1895-1910 között 0,5-0,9% körül mozgott (ebben benne 
vannak a bukovinai románok is.) A katonai statisztika önmagát ellenőrzi azáltal, 
hogy a nemzetiség mellett a vallási összetételt is megadja, az pedig egyértelmű és 
hamisíthatatlan; s miután a görög szertartású hívők megközelítik a tisztikar 4%-át, 
számuk kétszerese lenne a román, szerb és rutén nemzetiségűeknek együtt. Ha meg-
engedjük, hogy a magyarok között is akad görögkeleti és görögkatolikus, utóbbi még 
a lengyelek között is, és lecsípünk javukra 1%-ot a 4-ből, akkor is azt kell hinnünk, 
hogy a románok elérik az 1%-ot, ami számításaim szerint nagyjából megfelel korábbi 
arányuknak. Készült egy hivatalos kimutatás 1875-ben a katonai középiskolák és 
akadémiák nemzetiségi összetételéről, ez is 1% románról tud.17 

A kiegyezés előtt valamivel több román tiszt lehetett, amit az 1851-ben feloszlatott 
román határőr-ezredek hatása magyaráz. Tisztjeik közt ugyan kevés román volt, de 
néhány román altiszt cögerájba, katonaiskolába adhatta fiait. A román határőrökről 
a délszlávokéhoz hasonló kedvező megítélés alakult ki a hadvezetésben 1848-49-ben, 
szívesen látták fiaikat, mint határőr-tiszteket. Az önkényuralom éveiben a tiszti a -
kadémiákra is bejutott néhány román granicsár-fiú, s a közülük kiemelkedő tehetségek 
többre is vihették. Popp Leonidas, egy román határ-őrnagy fia, 1851-ben elvégezte 
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a Wiener-Neustadt-i akadémiát, majd a Kriegsschulét, s a 2. Hadsereg operatív osz-
tályának vezetőjeként vett részt Bosznia okkupációjában. Kitüntetései alapján bárói 
címet kapott, s tábornokként 1882-től 8 éven át Ferenc József főszárnysegédje volt.18 

Egy másik román tábornok, Doda Tróján útja már a románok visszavonulását jelzi: 
miután nyugdíjba ment, tekintélyes alakja lett az erdélyi román Nemzeti Pártnak, 
több cikluson át az egykori határőrvidéken fekvő Karánsebes képviselője. Doda végül 
passzivitásba vonult pártjával, de aktivitásáért börtönbüntetésre ítélték; Ferenc József 
azonban kegyelmet adott kiszolgált tisztjének. 1867 után több román tiszt átment 
a regáti hadseregbe; Moise Groza a kiegyezést megelőző évben kapta hadnagyi ki-
nevezését a 66. gyalogezredhez, 1873-ban átment a román hadsereghez, melynek 
később tábornoka lett.19 

A román tisztek esetében nem beszélhetünk jelentős létszámcsökkenésről, a 
negatív tendencia abban mutatkozik meg, hogy a román értelmiség, polgárság erő-
södését, öntudatának növekedését a világháború előtt nem követte a tisztek számának 
megfelelő növekedése. A szlovák és rutén tisztek igen csekély számát sem magya-
rázhatja egyedül e nemzetek középosztályának kialakulatlansága; hiszen a katonai 
tisztviselők között a szlovákok és ukránok aránya magasabb, mint az aktív tisztikarban. 

A románok, ukránok és szerbek esetében a számuk és a görög keleti — görög 
katolikus vallásúak száma közötti jelentős eltérés egyes években a statisztika bizony-
talanságaira vezethető vissza (pl. egyik évről a másikra olyan változások a nemzetiségi 
megoszlásban, amilyenek a bürokratikusán szabályozott kinevezési rendszer mellett 
elképzelhetetlenek — honnan jöhet vagy hová tűnhet egyik évről a másikra több 
tucat román vagy száznál több magyar tiszt?) —, de az is lehetséges, hogy a nemzeti 
és vallási statisztika közötti hézagot részben az asszimiláció magyarázza — a tiszti 
pályára lépő románok és rutének egy része a pályaválasztással az asszimilációt is 
választja. Emellett szól, hogy a világháború után elég sok német és magyar tiszt 
ment át az utódállamok hadseregébe, s ezt egy részüknél bizonyosan elősegíthette 
a családi hagyomány kettőssége. A gyulafehérvári születésű Joseph Jakobich lovag, 
vezérkari őrnagy, a világháborúban IV. Károly személyes munkatársa, ifjúkori barátja, 
Glaise-Horstenau vezérezredes szerint az összeomlás után „úgy lépett át a román 
hadseregbe, hogy egy szót sem tudott románul". Legalább barátja és munkatársa 
így tudta. Jakobich 1938-1941 között román miniszter, majd az Odesszát elfoglaló 
hadsereg parancsnoka. Román ezredesként még felkereste barátját Bécsben, akinek 
feltűnt gondolkodásmódjának gyors átalakulása. 

Legalább a dualizmus első felére bizonyára helytálló az asszimiláns Herczeg 
Ferenc magyarázata: 

„Akkoriban azt tartották a Délvidéken, hogy az ember csak ötszáz holdig lehet 
rác vagy sváb, azon felül magyarrá kell lennie, ha a vagyonához méltó életet akar 
élni."20 Később már nem így volt, de a tiszti vagy tisztviselői pályára lépés bizonyos 
értelemben mégis asszimilációt jelenthetett a „politikai nemzethez". Legkevésbé terjed 
az asszimiláció az önmagába zárkózó falusi népességben; márpedig a román, a rutén, 
a szlovák nép nagyrésze ilyen volt. A földrajzi megoszlásnál látni fogjuk, hogy az e 
nemzetek által is lakott agrárvidékek nagyon kevés tisztet adnak, s azok többsége 
éppen ott állomásozó katonacsalád fia. 
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A szlovák és rutén tisztek csekély számát igazolják a két világháború közti 
nemzedékre, vagyis a csehszlovák hadsereg tisztikarának nemzeti összetételére vo-
natkozó adatok.21 A hranicei csehszlovák tisztiiskolát végzetteknek az 1920-as években 
mindössze 4,4%-a szlovák, 0,2%-a magyar, 0,1%-a rutén. 1938-ban a csehszlovák tisz-
tikar 3,4%-a volt szlovák, de a törzstisztek és tábornokok alig 1%-a. Ha figyelembe 
vesszük, hogy alig van magyar tiszt, feltételezhetjük, hogy a kevés szlovák egyrésze 
is kétnyelvű család fia. 

A századfordulón a hivatalos statisztika szerint a román hivatásos tisztek há-
romnegyede gyalogos (és vadász), volt még tucatnyi tüzér, lovastiszt alig. A néhány 
szlovák tiszt ugyancsak a gyalogságnál található. A szerbek és horvátok hagyomá-
nyosan gyalogos tisztek (a hivatásosok 3%-a fölött), a bosnyák gyalogság tisztjeinek 
1/10-e délszláv. A műszakiaknál szerbbel, horváttal alig találkozunk, még inkább a 
lovastisztek és a tisztiiskolák tanárai között. 

A fentiekből következik, hogy a tisztikar nemzetiségi statisztikájánál főleg a 
magyarok és németek, illetve magyarok és délszlávok szétválasztása a feladat. Bár-
mennyire érdekes az asszimilálódó vagy „rejtett" szlovákok, románok kimutatása — 
mintáim felvételénél törekedtem is erre — a tévedések csak ezreléknyi nagyságrendű 
hibalehetőséggel járnak. 

Itt jegyezném meg - aki azt hiszi, hogy a magyart a némettől vagy romántól 
stb. százszázalékos biztonsággal meg tudja különböztetni, az laikus vagy elvakult 
soviniszta. A nemzethez tartozásnak nincs egységes kritériuma, a liberális elvnek, 
miszerint magyar az, aki annak vallja magát, az a bökkenője, hogy más időben, más 
helyzetben másnak vallhatja magát, s ez témánknál nem is ritkaság. Van kettős 
nemzeti tudat: az elmagyarosodott német család fia, ha tud németül, kísértésbe eshet, 
hogy visszanémetesedjen egy német többségű és szellemű tisztikarban. A honvédségnél 
viszont csak magyar és horvát (politikai) nemzetiséget ismertek, a ludovikások között 
kimutatott egy vagy két német nemzetiségű nyilván nem volt magyar állampolgár. 
Még a szerb honvédtiszt esetleg választhatott, hogy magyar vagy horvát akar lenni. 
A név megtévesztő lehet, még a kifejezetten egy nemzetre jellemző keresztnév is. 
László magyai- név: mint Ruiz de Roxas László lovag, alezredes. Hermann ősi germán 
név: mint Kövess Hermann. A keresztnév jelezheti az asszimilációs szándékot, de 
lehet a keresztapa neve, esetleg az anyai nagyapáé. Többet mondhat a vezetéknév, 
ha többféleképpen lehet írni: mint Bartos magyar, Bartosch német, Bartos cseh, von 
Jakobich német, Jacobici román, Jovánovics magyar, Jovanovich német (vagy „sza-
lonkrovott"), Jovanovic délszláv. A születési hely jelenthet valamit civil apánál -
katonatiszt apánál csak azt, hogy éppen ott tette le a „tornisztert". 

Nemzetiség vagy társadalmi státus megállapításánál nem szabad elfelejteni, hogy 
az emberek családban élnek. A fiú az apa nevét viseli, de az anya családja is meghatározó 
lehet, különösen, ha az otthonától elszakadt katonatiszt, ide-oda helyezett hivatalnok 
„benősül" egy lokálisan tekintélyes és tősgyökeres, birtokos családba, ha a fiút a 
műveltebb anya vagy annak családja neveli. Helyesen állapítja meg a Horthy-hadsereg 
elitjét elemezve Szakály Sándor: 

„...a névelemzés alapján «vizsgálódók» az anyák, esetleg a nagyszülők nevére 
már nem terjesztik ki «kutatásaikat.» Ez esetben ugyanis azt (is) tapasztalhatnák, 
hogy a legtöbb «magyar» tábornok és törzstiszt - mint pl. a Bajcsy-Zsilinszky Endre 
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által ősi magyar nemesnek jellemzett és tartott Csatay Lajos vagy a székely Nagy 
Vilmos legalább annyira «német», mint amennyire a «németnek» nevezett Szombat-
helyi Ferenc vagy Jány Gusztáv magyar."22 

Rudolf von Brudermann lovag, lovassági tábornok, 1906-1912 a lovasság főfe-
lügyelője, hasonló nevű apjától, R. B. vezérőrnagytól örökölte lovagi címét - német 
nemes. Igen ám, de Gyöngyösön született, tehát akár honvédtiszt is lehetett volna 
- ám nemcsak az nem volt, de 33 éves lovastiszti pályáján előbb ulánus, majd dragonyos 
volt, huszár soha. Anyja viszont tekintélyes magyar nemesi család leánya (Babarczy 
Gizella) — őseit ugyan Babarchichnak hívták a 18. századig — kinek fivérei 1855-ben 
a magyar szabadság elfojtása terén szerzett érdemeikért birodalmi báróságot kaptak. 
A szülők nyugdíjasként Pozsonyban éltek, de semmi sem mutat arra, hogy Bruderman-nak 
különösebb magyar kötődése lett volna, iskoláit Hainburgban, Wiener Neustadtban vé-
gezte, német polgárlányt vett feleségül. Házassága miatt nem maradhatott vezérkari 
tiszt, mégis fényes karriert csinált.23 

Bruderman-nal ellentétben Kövess marsallnak, az első világháború legjelentő-
sebb magyar hadvezérének apja volt magyar nemes, a 18. században Magyarországról 
Sziléziába költözött családból. Az apa, К Albin vezérőrnagy к. k. érzelmű volt, de 
nem német; mikor 30 évi szolgálat után magyar nemessége mellé osztrák nemességet 
is kapott, ahhoz „kövessházi" előnevet kért. Anyja viszont erdélyi szász polgár, a 
fogarasi polgármester lánya, bizonyára ő akarta a Hermann keresztnevet. (Volt még 
a Kövess családban egy huszárezredes, de ő a régi magyar nemesi előnevet használta.) 
Kövess Hermann azért született Temesvárt, mert apja éppen ott állomásozott, de 
ezáltal magyar honos lett. A bécsi katonai Műszaki Akadémián végzett és mindig a 
közös hadseregben szolgált, de hosszú ideig magyarországi ezredeknél és beosztá-
sokban - a világháború előtt három évig a nagyszebeni hadtest, vagyis Erdély pa-
rancsnoka. Azok figyelmét, akik nem tekintik magyarnak, hadd hívjam fel arra, hogy 
három fiát Béla, Géza, Jenő névre kereszteltette. Bécsben halt meg, Pesten temették 
el.24 

Nem volt magyar származású Lehár Antal ezredes (sem Ferenc öccse, akit pedig 
a világ magyarnak tekint.) Félig elcsehesedett német család fiai, apjuk 30 évesen járt 
először Magyarországon, mikor az 50. к. k. gyalogezredet, melynek karmestere volt, 
ide helyezték. Az idősebb Franz Lehár ezután 16 évig működött nálunk mint különböző 
gyalogezredek népszerű karmestere (Komárom, Pozsony, Sopron, Kolozsvár, Gyula-
fehérvár, Budapest), de magyarul rendesen sohasem tanult meg, viszont Komáromban 
rögtön beleesett abba a sötét verembe, mely oly sok magyar földön szolgáló német tiszt 
végzete lett. Krisztina kétnyelvű volt, a család társalgási nyelve a német, a két fiú pedig 
német anyanyelvű, magyar honos. 

Öccse leírása szerint az ifjabb Ferenc valóban maga döntötte el, milyen nem-
zetiségű. Magyar elemi iskolákba járt „és így a német írott nyelvet mindinkább el-
hanyagolta, bár apjával németül beszélt. Apánk joggal követelte, hogy fia legalább 
egy világnyelvet beszéljen tökéletesen, s erre más utat nem talált, mint hogy fiát 
német iskolába küldje. Választása Sternbergre esett"25 (a Szudétaföldön, honnan a 
család elszármazott) - ekkor Lehár Ferenc 11 éves volt. Antal német nyelvtudásáról 
a katonai reáliskola gondoskodott. 
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Sternbergből Ferenc a prágai konzervatóriumba került, ahol heves ellenséges-
kedés dúlt a cseh és német tanulók között. „Mindkét fél meg akart nyerni engem 
saját nemzeteszméjének - írta. - Nekem azonban kevés érzékem volt az ilyen vitákhoz. 
A zene azért van, hogy egyesítse a nemzeteket, nem hogy elválassza. Dilemmámból 
könnyen megtaláltam a kiutat. Mint magyar, konfliktusok nélkül kollegiális viszonyt 
tarthattam fenn mindkét féllel... így történt, hogy magyar öntudatom éppen Prágában 
szilárdult meg."26 E megoldást apja is követte, aki időközben egy prágai cseh ezred 
német karmestereként került hasonló kínos helyzetbe. Mint magyarnak, könnyebben 
elnézték neki németes akcentusát és Wagner-rajongását. Lehár Antal az utolsók között 
kapott Mária Terézia-rendet és vele osztrák báróságot a világháború végén; hogy 
nemsokára a magyar ellenforradalmi mozgalmak egyik vezéralakja legyen, de miután 
Horthy szakított a Habsburgokkal, Bécsbe költözött. 

А к. u. k. tisztikar nemzeti összetételének bonyolultságára jó példa Franz Rohr 
marsall, a m. kir. Honvédség utolsó főparancsnoka. Ha a lexikális adatokat nézzük, 
magyarországi német: 1854-ben született Aradon, 1927-ben Bécsben halt meg. Va-
lójában csak annyiban magyarországi, hogy csehországi német családból való apja, 
számvevő egy ulánus-ezrednél, Franz születésekor éppen Aradon állomásozott. Mint 
altiszt, kaució nélkül, tetszése szerint nősülhetett, cseh nevű felesége már vele mehetett 
Aradra. Következő fiuk már Csehországban született 1856-ban, tehát egyszerűen 
német, esetleg félig cseh. A két Rohr fiú ulánusok között nőtt fel, ulánus akart lenni. A 
st. pölteni kadétiskolából a neustadti akadémiára mentek, ahol ulánus-hadnaggyá a-
vatták őket. Néhány évvel később elvégezték a Kriegsschulét, a vezérkarhoz kerültek, 
a fiatalabb ott is fejezte be katonai pályafútását. 

Franz Rohr vk. őrnagy és Bécsben a törzstiszti tanfolyam tanára, mikor 37 
évesen megnősül. Csecsemőként került el Magyarországról, most mégis magyar lányt 
vesz el: szilvási Szilva Máriát. Az öreg Szilva, esztergomi kisbirtokos fia, 18 éves 
joghallgatóként jelentkezett „ex propriis Gemeiner"-nek, lefizetve, mint önköltséges, 
a 81 forint ruhapénzt; 4 év szolgálat után lett tiszt s akkor ő kapott 150 forintot 
lóvásárlásra. 1848-ban a szabadságharc kapitánya, de már 49 elején visszatért a csá-
száriakhoz, miután igazolást kapott régi ezredesétől, hogy forradalmi cselekményben, 
császári haderő elleni műveletben, egyéb felségsértésben részt nem vett. Hamarosan 
a bécsi magyar testőrséghez helyezték, s ott nőül vette egy a magyarországi harcokban 
kitűnt vértestiszt leányát. 30 év szolgálat után nemességet kapott, tehát Rohr magyar 
nemes leányt vett feleségül. 

Akinek akkor már özvegy anyja viszont nemcsak német volt, hanem a magas 
összeköttetésekkel rendelkező Krieghammer tábornok édes húga. Rohr a 90-es évek-
ben osztályvezető a bécsi Hadügyminisztériumban, majd a bécsi hadtest vk. főnöke. 
A távozás előtt álló Fejérváiy honvédelmi miniszter felfedezhette, milyen derék, meg-
becsült s aradi születésű, vezérkari ezredes szolgál Bécsben, magyar nemes feleséggel, 
kinek nagybátyja a közös hadügyminiszter. „Haza" hozta 1901-ben honvédkerületi 
parancsnoknak, nemsokára tábornok lett s a honvéd lovasság főfelügyelője, 1913-
14-ben a honvédség főparancsnoka. A világháborúban hadsereg-parancsnok az olasz 
és a bukovinai fronton, 1917 áprilisában IV. Károly magyar báróvá tette; az összeomlás 
után Bécsben élt, haláláig a gyorsírás reformjával foglalkozott.27 
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Az ilyen Tornister-Kindeknél egyértelműbben németek az erdélyi szászok, kik 
a csehországi németekhez hasonlóan igen jelentős hányadát adták a tisztikarnak és 
a tábornoki karnak is. Legismertebb közülük Arz Artúr, a Monarchia utolsó vezérkari 
főnöke. Arz tekintélyes szebeni polgárcsalád fia, kinek nagyapja kapott nemességet; 
ősei között volt postamester és evangélikus lelkész, csak katona nem. Jogásznak ké-
szült, miután elvégezte a szebeni német gimnáziumot; önkéntesévét szolgálva ébredt 
rá, hogy katona akar lenni. Felváltva szolgált Magyarországon és a Monarchia más 
vidékein. 45 éves ezredesként Kassán vette nőül egy régi felvidéki magyar nemesi 
családból való huszárezredes leányát. Arz tudott magyarul, de sohasem kívánkozott 
a honvédséghez, viszont ő védte Erdélyt az 1916-os román betöréskor.28 

Evangélikus lelkészcsaládból származott a két Fabini is. Ludwig F. 18 évesen 
az iskolapadból sietett Bem ellen harcolni fivérével, aki elesett a piski csatában. О 
leginkább 1866-ban, a poroszok ellen tüntette ki magát, az 1870-es években mint 
szebeni vk. tiszt Teutsch püspök híveként résztvett a szász közéletben. Később Kassán 
és Prágában volt hadtestparancsnok, nőtlen maradt, hogy egész életét a hadseregnek 
szentelhesse, melyben 55 éven át szolgált. Ferenc József Krieghammer utódaként 
hadügyminiszternek akarta megtenni a 70 éves Fabinit, aki korára való tekintettel 
elhárította a magas ajánlatot; egyébként nemességet sem kért - ez a szász polgárgőg 
jól megfért a lojalitással. Az ő nevére keresztelték unokaöccsét, akire ugyancsak jutott 
a császári kegyből: kétszer is évekig szolgált Ferenc József katonai irodájában. A 
világháborúban hadosztály - majd hadtestparancsnokként igen eredményesen harcolt 
az orosz fronton, a háború után az immár Romániához tartozó Temesvárott élt.29 

Ez utóbbi Fabiniról írta egy magánlevélben Conrad a háború után (mikor a sajtóban 
bírálták Fabini embertelen, felesleges véráldozatait a galíciai fronton): „Fabini erdélyi 
szász; ez a más nemzetiségűektől és más vallásúaktól körülvett kis erdélyi protestáns 
népsziget megőrizte németségét, de egy bizonyos puritanizmust is, ami a jellem ke-
ménységében nyilvánul meg. Ilyen volt Fabini is. Nemcsak szolgálatban, családja 
körében is. Tagadhatatlan, hogy ezért nem szerették alárendeltjei - így volt ez a 
háborúban is, melynek körülményei bizonyos keménységet elkerülhetetlenné tesznek, 
ami egyenesen kötelességnek tűnik." 

A Fabiniaknál ismertebb figurája a magyar történelemnek Viktor Fabritius, 
egy jómódú szász adófelügyelő fia, akit a legfelsőbb parancs 40 éves gyalogos száza-
dosként vezényelt a honvédséghez. Itt neve Győzőre módosult, de csak egy, bár ne-
vezetes győzelemre nyílt alkalma: 1906. február 19-én ő szállta meg egy honvéd-zász-
lóaljjal a Parlamentet, hogy ott felolvassa Ferenc József kéziratát királyi biztos ki-
nevezéséről és az Országgyűlés feloszlatásáról. („Magyar ember ön?" kiáltott rá Szat-
mári Mór függetlenségi képviselő. Fabritius kitérő választ adott: „Én katonatiszt 
vagyok és parancsot teljesítek.")30 

A szász polgárfiúkkal szemben másik jellegzetes típusa a tisztikarnak a szász, 
csehországi és sziléziai vagy ausztriai német szakmunkás-, kisbirtokos családból szár-
mazó kadétiskolás. A századforduló táján a kétkézi dolgozó fia még vékony strátuma 
a tisztikarnak, s túlnyomó többségük német. Nem holmi kivételezésből: iskolázot-
tabbak, öntudatosabbak voltak, s a német írásbeliséget is könnyebben sajátították 
el, mint a nem-német anyanyelvűek. Hadd jellemezzem ezt a típust is erdélyi szász 
tábornokkal: Johann Femengel, szentágotai kisgazda fia elemi iskolai bizonyítvánnyal 
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kei-ült a hetvenes évek végén kadétiskolába, az előírt középiskolai osztályokat elen-
gedték neki. Kiválóként, rögtön mint hadnagy hagyta el a kadétiskolát, főhadnagyi 
előléptetése előtt — noha középiskolát, akadémiát nem végzett — a Kriegsschuléra 
küldték. A világháborúban hadosztály-parancsnok, altábornagy; Lipót-rendjéhez, Vas-
korona-rendjéhez, számos más kitüntetéséhez nemességet mégsem kapott. Az ösz-
szeomlás u tán egy negyedszázadot élt még a nyugdíjas tisztek paradicsomában, Graz-
ban (Pensionopolis). Falujából a század elején két rokon fiút is beprotezsált a kadé-
tiskolába, de ők már elvégezték előbb a 4 középiskolai osztályt. 

A magyarországi németek fiatalabb, a kiegyezés után született nemzedékéből 
is sokan választották a katonai pályát, de ekkor az asszimiláció már annyira előrehaladt, 
hogy szemlélet és egyéniség kérdése, magyarnak vagy németnek tekintjük-e Sréter 
Istvánt, a Hellebronth-fivéreket, Béldy Alajost. Aki a Ludovikára jelentkezett, min-
denesetre elhatározta magát az asszimilációra, tehát magyarságát nem méltányos 
kétségbevonni. Más a helyzet a délvidéki, dél-erdélyi származású к. u. k. tisztekkel, 
akiknek nagyrésze — mint Werth Henrik, Beregfy, Feketehalmy-Czeidner, Kudriczy 
István, Sónyi Hugó stb. — csak az összeomlás után keUett eldöntse, hová tartozik. 
Hiszen nem is kevesen közülük a román hadseregbe léptek, ami nem jelenti, hogy 
például Arthur Phleps к. u. k. vk. őrnagy, később román kir. ezredes és a bukaresti 
Hadiakadémia tanára, még később SS-Obergruppenführer lélekben románná vált 
volna.31 Hogy bizonyos német militarista szellemet és porosz-imádatot átmentettek 
a Horthy-hadseregbe, nyilvánvaló, bár jónéhány német származású tiszt éppen leg-
itimista-katolikus alapon lett náciellenes. Akár a magyar arisztokrácia, mely részben 
ezért is, a harmincas évekre teljesen eltűnik a magyar tábornoki karból. 

1914-ben még együtt volt az a tisztikar, mely legfőbb erényének azt tekintette, 
ami legjobban hiányzott belőle - a nemzeti identitás hiányát a nacionalizmus száza-
dában, kényszerű nemzetekfelettiségét, mely valójában egy sajátos, anakronisztikus 
lelki németséget takart. Egy nagyon is világias szerzetesrend, melynek csuhája a-
rannyal-ezüsttel tarka, melynek szabályait imádni kötelező volt, betartani nem - mely-
nek csak túlnyomó többsége volt német és katolikus, nőtlen és hontalan, a városban 
mulatós, a táborban aszkéta agglegény, s egységének záloga, hogy mindenkit befo-
gadott, aki vállalta ezt az abszurd közösséget, melyben a gőgös gróf testvéreként 
tegezte a horvát parasztfiút, ha egyszer kardbojtján és csákóján viselte Ferenc József 
jelképét - aki maga is csak jelkép volt már. Am e tisztikar tagjai e jelképért ezrével 
mentek a halálba, százezreket kényszerítve a racionálisan megfoghatatlan önfelál-
dozásra. 

így elismerve, hogy a tisztikarnak lételeme volt a nemzetiség tagadása s vázolva, 
miért képtelenség egyértelműen rekonstruálni nemzeti összetételét, ezután mégiscsak 
lássuk, hogyan számszerűsíthetjük ezt a bizonytalanságot a korabeli statisztika és 
az utólagos felmérés segítségével. 

Fenntartva kételyeinket e hivatalos statisztika egyértelműsége és pontossága 
tekintetében, nem feledve buktatóit (mint a „szerbhorvát" nemzetiség), e statisztika 
adatait kell alapvetőnek tekintenünk. A tisztikar nemzetiségi statisztikáját az 1897-
1911 évekre tették közzé, ezt változatlanul átvettem. 

Az 1895-1896-os statisztika még „törzskönyvi adatokat" közöl, vagyis a tarta-
lékos és hivatásos tisztekét együtt, de miután l - l év alatt nagyobb változás nem 
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történhetett (a miUennium stabil éveiben legkevésbé), e két évre a következő évek 
átlaga alapján különválasztottam a hivatásosok arányait - így ezek becsült adatok. 
A „Militär-Statistisches Jahrbuch" külön-külön táblázatban adja meg évről évre az 
abszolút számokat és a százalékos arányokat. Miután az utóbbiak természetesen pontos 
átszámításai az előzőknek, csak a százalékos megoszlást közlöm. (1. sz. melléklet) 

A statisztika mindenekelőtt azt igazolja, hogy a német elem a tisztikarban a 
dualizmus korában változatlanul többségben volt. A magyarok aránya különösen a 
századfordulótól lassan, de biztosan növekedett, és bár elmaradt a magyar legény-
ségétől, a határőrvidék feloszlatása után mindig a német tiszteké után következett, 
megelőzve a délszlávokat. A magyarok után a csehek következtek, akiknek száma a 
statisztikában kisebb, mint a köztudatban. Ennek oka lehet, hogy a Landwehrben 
bizonyára sok cseh tiszt szolgált, az egyenruhás katonai tisztviselők között még több. 
A Königgrätz előtti állapothoz képest a legnagyobb eltérés a délszláv tisztek számának 
jelentős csökkenése, ami e statisztika szerint már 1895-re bekövetkezett, de utána 
még folytatódott - 1904 után a szerb és horvát tisztek száma nem haladja meg a 
lengyelekét. Az olasz tisztek száma aránylag csekély, de tekintetbe véve nagy számukat 
a tengerésztiszti karban, nem jelentéktelen. A Monarchia és Olaszország csak hiva-
talosan „baráti" viszonyát, az erősödő olasz irredentizmust, az olasz anyanyelvű ka-
tonák sűrű dezertálását tekintve a pár száz olasz tiszt sem kevés, különösen, ha 
megfigyeljük, hogy arányuk (0,6%) a 90-es évekre „beáll", nem csökken tovább. 

1911 után, az utolsó „békeévekben" már nem jelentették meg a hivatalos katonai 
statisztikát, de a Magyar Statisztikai Évkönyv legalább a tisztiiskolák magyar állam-
polgár hallgatóinak statisztikáját közölte 1914-ig. Ebből következtethetünk a tisztikar 
összetételének változására, miután ekkor már az új hadnagyok és zászlósok túlnyomó 
többsége a tisztiiskolák utolsó évfolyamaiból kerül ki. A MSJ szerint az 1911-ig tartó 
öt évben (1907-1911) а к. u. k. tisztek átlag 9,7%-a magyar. 1912-1914 között a 
tisztiiskolások átlag 17,3%-a magyar, 1%-kal kevesebb, mint az előző 3 évben. Ha 
figyelembe vesszük az idősebb magyar tisztek számát csökkentő már tárgyalt ténye-
zőket, ez akkor is elég a magyar tisztek arányának minimális növelésére, amely eszerint 
1914-ben mindenesetre meghaladta a 10%-ot. A magyar állampolgár növendékek 
fele volt magyar e három évben, ötöde délszláv, mintegy negyede német, tehát a 
horvát és szerb tisztek arányának csökkenése legalábbis megállt a világháború előtti 
években, lényeges fogyaték náluk semmiképpen sem következhetett be.32 

A MSJ nem mutatja ki a magyar állampolgárságú tisztek arányát és nemzeti 
megoszlását. Erről itt csak annyit, hogy köztük a magyar „uralkodó nemzet" fiai 
még mindig kisebbségben vannak, a románok száma pedig csekély ugyan a román 
katonákéhoz képest, de nem csökken. Pontosabban, ha 1867 és 1895 között csökken, 
1895 után másfélszeresére emelkedik. Azt kell hinni, hogy a határőr ezredek meg-
szűnése és a magyar-román ellentétek negatív hatását számszerűleg legalább ellen-
súlyozza a román értelmiség gyarapodása. A románok számának emelkedését 1895 
után azért sem vonhatjuk kétségbe, mert a görögkeleti és görög katolikus vallású 
tisztek 3-4%-os aránya meghaladja a szerb, román, rutén, ukrán tisztekét cca 1%-kal. 
Lehetséges lenne, hogy a szerb, rutén és román anyanyelvű tisztek egy része a had-
seregben magyarnak vallja magát? Amint ez a galíciai ukránok egy részénél (ti. hogy 
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lengyelnek vallják magukat) elképzelhető. A kérdés így is csak az: a román tisztek 
tényleges száma váltakozik 0,6-1% között, vagy a magukat románnak vallóké? 

A hivatalos statisztika hiányát 1895 előtt és 1911 után kétféleképpen egészít-
hetjük ki: a tiszti minősítési lapok és a tisztiiskolák anyakönyvei, évkönyvei feldol-
gozásával, ületve a tisztiiskolákra vonatkozó statisztikai közlések felhasználásával. 
Egyelőre a tisztiiskolák adatainál maradva, ezekből a következő részadatokat nyertem 
a tisztek nemzetiségére nézve. 

Fentebb hivatkoztam az 1870-ben közzétett hivatalos statisztikai kimutatásra 
a magyarok arányáról a katonai tanintézetekben: ami az 1859-1868 évek átlagában 
6,27%. A publikáció célzata nyilván magyarellenes, de ez hitelességét nem befolyá-
solja.33 1878-ban megjelent egy újabb hivatalos kimutatás a katonai nevelőintézetek 
(a két akadémia és a katonai reáliskolák) hallgatóinak nemzetiségi megoszlásáról 
1872-1875 között.34 A magyarok számaránya a két akadémián: 

1872 1873 1874 1875 
Wiener Neustadt 14,0% 16,7% 18,5% 8,5%35 

Kat. - Műszaki Akadémia 12,0% 12,0% 14,0% 13,0% 

Az akadémiák és reáliskolák hallgatói közül 1875-ben: 

német 46% magyar 17% 
szláv 36% román 1% 

Sajnos, a magyarok arányának ily mérvű növekedését nehéz elhinni. Bizonyára 
a statisztika tudományában való járatlanságom teszi, hogy a „neustádterek" adatait 
átnézve nem tudtam felfogni, honnan vettek ennyi magyart, hacsak nem számolták 
hozzájuk a magyarországi németeket - Soldatensohnok nélkül. Annyi bizonyos, hogy 
az előző évtizedekhez képest a magyarok arányának növekedése egyértelmű, bár ez 
létszámukat a tisztikar egészében csak lassan módosította, figyelembe véve, hogy a 
nyugdíjazási, végkielégítési kampányokból is kivették a részüket és ezekben az években 
még sokuk a honvédséghez került. Wiener Neustadtban tanultak az akadémiai kva-
lifikációjú lovastisztek, ez emelte a magyarok számát, viszont feltűnően jó a magyarok 
aránya a tüzér- és műszaki tiszteket képző akadémián, ahol magasak a felvételi kö-
vetelmények. Nehezen értelmezhető adat a tisztek nyelvtudósi statisztikája, de e-
gyértelmű, hogy a magyarul tudók aránya növekszik a kiegyezés után - ami minde-
nesetre összefügg a magyar tisztek számának növekedésével. 

1876-tól közű rendszeresen a Magyar Statisztikai Évkönyv „Véderő" c. fejeze-
tében a katonaiskolák növendékeinek nemzetiségi megoszlását, 1887-től különvá-
lasztva a magyar állampolgárokat és feltüntetve a kadétiskolák adatait is. (Addig 
csak az akadémiákat és a katonai középiskolákat.) A katonai középiskolák adatait 
nem részletezem, mert nem adnak alapot a tisztikar összetételének megismeréséhez; 
aki a katonai reáliskolák stb. tanulói közül tiszt lett, úgyis megtalálható a tisztiis-
koláknál; másrészt elég sokan használták fel jogosultságukat e középiskolák elvég-
zésére, anélkül, hogy végül a tiszti pályát választották volna. A katonai reáliskolákban 
a magyarok és nagyjából a magyarországi nem-német nemzetiségek aránya általában 
meghaladja a tisztiiskolák magyar stb. növendékeinek arányát. Vagyis a német a-
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nyanyelvű növendékek aránya, megfordítva, alacsonyabb a katonai reáliskolákban, 
mint a tisztiiskolákon és még inkább a tisztikarban: 

Mivel a tisztiiskolások nemzetiségi megoszlása közlésének módja, szempontjai 
időnként változnak, igyekszem ezeket uniformizálni, mindenekelőtt abban, hogy ott 
is százalékos megoszlást adok meg, ahol a statisztika csak abszolút számokat közöl. 

1876-1881 között a katonai akadémiák növendékeinek nemzetisége a követke-
zőképpen alakult36 (százalékban.) 

Év Akadémia német magyar sz láv r o m á n olasz 

1876 W Neustadt 47.00 9.70 43.30 - -1876 
Műszaki Ak. 56.85 12.10 27.80 2.42 0.40 

1877 W Neustadt 35.03 17.51 47.13 - -1877 
Műszaki Ak. 47.21 12.26 34.94 1.85 3.34 

1878 W Neustadt 33.76 16.88 49.02 - -1878 
Műszaki Ak. 53.27 10.65 31.55 1.63 2.45 

1879 W Neustadt 26.19 21.72(?) 43.15 8.06 (?) -1879 
Műszaki Ak. 59.88 9.30 27.32 0.58 2.32 

1880 W Neustadt 67.18 8.49(?) 22.00(?) - 2.31 1880 
Műszaki Ak. 43.12 3.75(?) 24.37 0.62 -

1881 W Neustadt 50.75 15.53 30.30 0.37 2.65 1881 
Műszaki Ak. 29.74(?) 16.92(?) 49.23 - 3.07 

Az 1882-1886 évekre részletes adatokat nem közöl a MSÉ sem, csak összesítést 
az összes katonai tanintézetekről, amelyből az tűnik ki, hogy a magyarok aránya kis 
ingadozásokkal 17-19% között volt, tehát mint korábban és később is, meghaladta 
a magyarok arányát az aktív tisztikarban. 

Szerencsére a kutató rendelkezésére állnak a wiener-neustadti és a vezérkari 
akadémia hallgatóinak adatai (a „Svoboda", illetve a Kriegsschule id. 1902-es jubileumi 
kiadványa.) Ezek ugyan a végzett tisztek életrajzában nemzetiségi adatot nem kö-
zölnek, de a többi adatból (név, születési hely, család stb.) azt ki lehet következtetni 
némi hibaszázalékkal. E két akadémia adatai ugyan csak a tisztikar elitjének, pon-
tosabban az elit egy részének összetételére vetnek fényt, de pontos adatbázis alapján. 
Ha nem is azonos az itt végzett magyarok aránya a magyar tisztekével, a növeke-
dési-csökkenési tendenciákat pontosan követi. Eszerint Wiener Neustadtban a magyar 
hallgatók aránya jelentősen növekszik az 1816-1847 közötti 7,3%-hoz, az 1848-1867 
közötti 8,8%-hoz képest. Az 1866-1869 között Wiener Neustadtba felvettek 8,4%-a 
magyar, az 1870-es években felvettek 8,9%-a. Königgrátz és a kiegyezés hatása először 
visszafogta a magyarok jelentkezését: az 1866-67-re következő évtizedben a felvettek 
8,1%-a magyar, a nyilvánvaló, ugrásszerű javulás 1878-ban következik be, (10% fölé) 
és ez eltart a világháborúig. 

Számításom szerint37 a Wiener Neustadtba felvettek közül százalékban 

Év magyar magyarországi német magyar honos* 
1876-ban 7.33 16.51 28.44 
1877-ben 5.71 12.85 22.85 
1878-ban 13.18 13.18 29.67 
1879-ben 12.38 12.38 28.57 

"összesen, Horvátország nélkül 
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Ha logikus választ keresünk az eltérésre az MSÉ-ben közölt adatoktól, elkép-
zelhető, hogy 1877-1879 között a magyarországi németeket a magyarokhoz számolták. 
Ez csak egy lehetséges hipotézis. A „Svoboda" életrajzai feldolgozásánál viszont a 
hibaszázalék csak minimális lehet: 1-2 személyt tekinthettem esetleg németnek, aki 
helyesebben magyar. 

1887-től ismét vannak, mégpedig feltehetően a korábbiaknál pontosabb hivatalos 
statisztikai adatok a katonai akadémiák, sőt ettől kezdve már a kadétiskolák növen-
dékeinek nemzetiségére is; ezekből ugyan a MSE csak a Magyarországon születettek 
arányát közli, dehát minket elsősorban az érdekel. 

Eszerint38 Wiener Neustadtban 1887-1896 között a hallgatók 27-28%-a volt 
magyar honos, a Műszaki Akadémián csupán 16-21%-a. 

Wiener Neustadtban 

Év magyar magyarországi Év magyar 
n é m e t szerb horvát r o m á n 

1892-ben 19.00 6.63 0.44 2.43 0.44 
1893-ban 16.51 6.19 0.45 3.44 0.45 
1894-ben 15.81 6.97 0.90 3.60 0.22 
1895-ben 15.25 6.53 0.24 3.87 0.48 
1896-ban 14.49 6.53 0.58 3.47 0.29 
1897-ben 15.88 6.51 0.26 2.86 -

1898-ban 14.15 7.66 0.59 2.06 1.18 

a Műszaki Akadémián 

Év magyar m agyarországi Év magyar 
n é m e t szerb horvát r o m á n 

1892-ben 12.40 -(?) - 2.71 -

1893-ban 12.64 3.61 0.36 3.61 -

1894-ben 13.28 3.32 - 4.79 -

1895-ben 14.75 1.88 - 4.15 -

1896-ban 8.72 5.55 1.19 2.37 0.39 
1897-ben 10.30 6.43 1.28 1.28 1.28 
1898-ban 15.09 7.07 1.41 2.35 -

A Műszaki Akadémián 1897 és 1907 között már 18,4% a magyarok aránya évi 
átlagban. (Ugyanakkor 52,6% német, 26,3% szláv, 2% olasz, 0,6% román.) Wiener 
Neustadtban a hivatalos statisztika szerint ezekben az években (1897-1907) a hallgatók 
19,1%-a magyar, 60,9%-a német, 17,8%-a szláv, 1,3%-a román és 0,7%-a olasz.39 A 
„Svobodához" készült utólagos pótlás szerint az 1902-1914 években végzettek átlag 
15%-a magyar, ezen belül az 1911-1914 években éppenséggel 16,5% felett.40 

A hivatalos statisztika szerint 1908 és 1914 között 
a magyarok százalékaránya41 

1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 
WN 15.25 17.12 18.59 16.87 17.96 15.72 15.73 
Mű. Ak. 17.79 14.78 14.72 16.03 21.93 19.85 21.53 
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A magyar tüzér (és más műszaki) tisztek számának ilyen jelentős emelkedésében 
bizonyára része volt a honvéd tüzérség felállításának. 

A Kriegsschulén a magyarok százalékaránya 

1852-1859 között 7.8 

1860-1867 » 4.6 
1868-1877 Í J 12.3 
1878-1887 >> 13.8 
1888-1902 í j 16.5 

A Kriegsschule esetében figyelembe kell venni, hogy az 1870-es évektől ott ké-
pezték a honvéd vezérkari tiszteket is.42 

A magyar, illetve magyarországi kadétok (hadapródok) számát a közös hadsereg 
kadétiskoláin 1887-től ismerjük, ezek adatait a 3. mellékletben közli. Ebből kitűnik, 
hogy a magyar kadétok száma lényegesen meghaladta az akadémiai hallgatókét, hiszen 
a kadétiskolások összlétszáma 1904-1905-ig sokszorosa, 4—5-szöröse volt az akadé-
mikusokénak. A magyarok aránya a kadétiskolákon pedig alig volt kisebb, mint az 
akadémiákon. Bizonyára magasabb is lehetett volna, ha több kadétiskola van Ma-
gyarországon. Bár lényegében minden hadtestnek megvolt a maga gyalogos kadétis-
kolája (a hadtest székhelyén), a lovas-, utász és tüzérkadétiskolák a Lajta túloldalán, 
Bécsben és közvetlen közelében voltak. A világháború előtti években a kadétok mintegy 
negyede tanult Magyarországon (Horvátország nélkül). E hazai kadétiskolák növen-
déke a magyar kadétok háromnegyede. Említésre méltó, hogy bár a táblázaton a 
magyarok százalék-aránya jelentős ingadozást mutat, számuk mindig 400 körül jár, 
ennél csak a két utolsó békeévben jóval kevesebb; a fogyatkozást azonban bőven 
pótolják a honvéd hadapródiskolás magyarok. 

A lajtántúliak közül főleg a lovas (Mährisch Weißkirchen) és tüzér (Bécs, majd 
Traiskirchen) kadétiskolát látogatták magyarok. A múlt század végén még a bécsi, 
liebenaui és marburgi gyalogos kadétiskolákon tanultak jelentősebb számban ma-
gyarok, később ezekben sem. Még kisebb számban frekventálták a lajtántúli kadé-
tiskolákat a magyarországi németek és horvátok. Jellegzetes az egyes magyarországi 
kadétiskolák nemzetiségi összetétele. A magyarok zöme a nagylétszámú budapesti 
kadétiskolán található, sok a magyar Pozsonyban és Temesvárott is. Aligha véletlen, 
hogy az Alföldön és az északkeleti országrészben nem volt kadétiskola: csak 1904-ben 
kezdi meg működését a kassai, ahol a fiúk nagyrészt magyarok. A pozsonyi kadétiskolán 
1905 körül kerültek többségbe a magyarok, addig több a német s nem is csak ma-
gyarországiak. A színvonalas nagyszebeni kadétiskola hagyományosan német többségű 
és szellemű, bár kadétjai mintegy hatoda román - 1905 után a többség már itt is 
magyarnak vallja magát. A temesvári kadétiskolán az 1890-es évek közepéig vannak 
többségben a németek, akkor kerülnek egálba a magyarokkal, míg a kadétok jó hatoda 
itt hagyományosan román és szerb marad. 

A két horvátországi kadétiskolán a kadétok többsége persze horvát (akik nem 
szívesen hagyták el évekre hazájukat), vannak még szerbek, németek és 1905-1906-ig 
15-20% magyar. 1905-től nagymértékben csökken a kadétiskolások száma, néhány 
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lajtántúli kadétiskolát be is zárnak. A világháború előtt már a leendő tisztek egyne-
gyedét akadémián képzik, ami természetesen a színvonal emelkedését szolgálja.43 

A világháború előtti években (1908-1914) az összes tisztiiskolások százalékában 
(a fiumei haditengerészeti akadémiával együtt)44 

É v m a g y a r a n y a n y e l v ű m a g y a r h o n o s ( H o r v á t o r s z á g n é l k ü l ) 
1908 15.8 26.7 
1909 17.6 26.5 
1910 18.4 29.2 
1911 19.0 30.3 
1912 19.7 30.1 
1913 16.0 25.9 
1914 16.2 27.4 

A horvátországiak száma mindvégig jelentős, 7% körül mozog. Legnagyobb, 
meglepő módon, a magyarok aránya a műszaki akadémián (21,5%), míg a legalacso-
nyabb az új, utász-akadémián (7,2%). A lovas-kadétiskolásoknak korábban negyede 
magyar, ekkor már csak 17,7%-a, alig több, mint a gyalogsági kadétiskolákon (17,2%). 
A fiumei tengerészeti akadémián 11,5% a magyar kadét, közel 10% a horvát. Néhány 
román fiatal a budapesti kadétiskolán is előfordult. Pozsonyban és néha másutt szlovák 
kadét is található, de évfolyamonként egynél nem több; tehát a pozsonyi kadétiskola 
sem jelentett lehetőséget a szlovákok számára. 

A világháború előtti években a magyar tisztiiskolások aránya először éri el a 
magyarságét a Monarchiában. Ez okot ad annak feltételezésére, hogy a magyar aktív 
к. u. k. tisztek aránya a világháború kitörésekor mindenképpen meghaladja egy-két 
százalékkal a 10%-ot.45 

Az utóbbi számítás már csak azért sem lehet túlzott, mert nem is számoltam 
a magyarokhoz olyan magyarországi német családból való hallgatókat, akik később 
a Horthy-hadseregben csináltak karriert, tehát az összeomlás után mindenképpen 
magyarnak vallották magukat - mint Gyimesy altábornagy, Ertsey, Maijay vezérőr-
nagyok, Béldy és Beregfy vezérezredesek (mindezek az akadémia elvégzése u tán ma-
gyarosított nevek.) A magyarországi németeknél ezekben az évjáratokban már csak 
az egyéni sors, családi körülmények ismeretében lehet eldönteni, kit tekintsünk né-
metnek, kit (asszimilálódott) magyarnak. Ugyanez vonatkozik a szláv származásúak 
egy részére. 

Ha nem is egyértelmű választ, de fontos nézőpontot nyújt e kérdésre a bécsi 
Kriegsarchivban őrzött nagybecsű kézirat, melyben a volt „Neustádterek" bajtársi 
egyesülete igyekezett pótolni az 1894-ben lezárt „Svobodát".46 Az összeállítás fő ér-
dekessége (külön tanulmányt érdemelne), hogy kísérletet tesz a neustádterek éle-
tútjának megrajzolására a Monarchia összeomlása után. A kép nem teljes, mert azon 
túl, hogy sokan a világháború csataterein maradtak, számos volt tisztről nem sikerült 
adatokat szerezni. Valamelyest nagyító tükröt tart elénk, amennyiben a Horthy-had-
sereg lehetőleg minden volt к. u. k. tisztnek adott beosztást vagy nyugdíjat, ha ez 
indokolható volt. 

így az 1897-ben végzett 141 akadémikus közül 101-nek ismert a háború utáni 
haza-választása. A 30 nagymagyarországi születésű közül 17 élt a trianoni Magya-
rországon (6 Ausztriában, 5 Jugoszláviában, l - l Romániában és Csehszlovákiában.) 
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A 30-ból 5 horvátországi, közülük senki sem költözött Magyarországra. Viszont átjött 
hozzánk l - l ausztriai és galíciai születésű tiszt. A 21 csehországiból 13-an Ausztriába 
települtek, csak nyolcan maradtak szülőföldjükön, noha a csehszlovák hadsereg jó-
néhány német tisztet átvett. 

Wiener Neustadtban végzettek haza-választása 1918 után 

végzés 
éve 

i s m e r t 
é l e t ú t A u s z t r i a M a g y a r -

o r sz . 
J u g o -

sz láv ia 
Csehszlo-

vákia 
R o m á -

n i a 
Lengye l -

orsz . 
N é m e t -

o r sz . 
1905 92 45 20 8 14 - 2 2 
1906 82 47 14 3 9 3 1 4 
1907 101 47 15 10 18 3 3 3 
1908 99 49 15 6 9 5 9 2 
1909 104 49 22 2 18 5 4 -

1910 85 33 15 5 13 5 9 1 
1911 93 30 23 8 13 5 6 5 
1912 85 30 24 8 9 2 4 3 
1913 87 33 20 7 16 3 3 3 
1914 82 38 17 4 12 2 5 2 
19144 ' 75 41 11 5 11 1 3 -

1915 84 30 24 8 8 1 3 5 
1916 40 19 12 2 1 2 - -

1917 32 1 27 - 1 1 - -

1918 145 51 40 13 12 11 6 3 

Az osztrák köztársaság hadserege aránylag kevés tisztet tudott átvenni; a többiek 
a polgári életben helyezkedtek el, a Németországba települtek mind civil pályára 
kényszerültek. A legtöbb tisztet a magyar, utána a csehszlovák hadsereg vette át, 
kisebb számban a jugoszláv, lengyel és román haderő. A Magyarországra települtek 
mintegy 30%-a választott polgári foglalkozást.48 

1895-től a hivatalos statisztika kimutatta az egyes fegyvernemek tisztikarának 
nemzeti összetételét is. A legtöbb magyar aktív tiszt persze a lovasságnál volt, a 
magyar gyalogsági tisztek aránya hasonló átlagukhoz az egész tisztikarban. Valamivel 
kevesebb a magyar a vadászoknál, a szekerészeknél és az utászoknál. A tüzérségnél 
a magyar tisztek aránya feleakkora, mint a gyalogságnál, számuk elmarad a cseheké 
mögött is. Jellemző, hogy a tiszti iskolák tanári karában elég kevés a magyar, ami 
nem segítette elő több magyar tiszt képzését. Legkevesebb a magyar tiszt a szanitéceknél, 
a későn szerveződő vasutas és híradós alakulatoknál. 

1900-ban a statisztika szerint 1243 magyar aktív tiszt volt, (a tisztikar 7,6%-a.) 
Megoszlásuk fegyvernemek szerint:49 

gya logos lovas t ü z é r v a d á s z k a t o n a i 
t a n i n t é z e t e k u t á s z s z e k e r é s z 

( „ t r é n " ) e g y é b 

738 317 53 41 23 18 14 39 

Szemmellátható az ellentmondás az akadémiák hallgatóinak idézett statiszti-
kájával; a gyalogos, lovas és vadásztiszteket képezték Wiener Neustadtban, a tüzéreket, 
műszakiakat a mödlingi Műszaki Akadémián. A különböző fegyvernemek tisztjeinek 
nemzetiségi statisztikájában még feltűnőbbek egyes, egy év alatt elképzelhetetlen 
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nagyságrendű változások, de a lényeg — a gyalogos, lovas- és tüzértisztek számának 
aránya egymáshoz — 1911-ig keveset változott. 

Magyar aktív tisztek százalékaránya főbb fegyvernemekben 
(Az MSJ megfelelő évfolyamai szerint) 

É v gya logság v a d á s z o k l o v a s s á g t á b o r i 
tüz . v á r t ü z . u t á s z t r é n 

1897 8.7 4.7 17.0 2.6 1.3 6.0 5.3 
1898 9.1 4.4 16.3 3.0 0.4 4.0 4.7 
1899 9.5 4.4 16.6 3.3 1.2 4.4 3.1 
1900 8.4 4.3 17.9 2.7 1.1 3.1 3.1 
1901 8.2 4.1 19.0 3.3 1.0 7.3 (?) 3.1 
1902 8.5 4.9 19.8 4.1 1.6 8.0 2.0 
1903 10.1 7.1 (!) 21.1 5.0 2.7 9.4 2.0 
1904 9.0 5.6 20.8 3.8 2.1 9.4 2.7 
1905 9.7 6.3 21.4 4.6 2.2 9.1 3.0 
1906 10.5 6.0 20.9 4.3 4.1 7.6 4.1 
1907 10.2 6.4 20.8 4.7 3.7 8.9 5.3 
1908 10.0 5.6 22.6 5.2 3.6 8.3 5.7 
1909 9.8 5.6 21.0 5.8 4.3 3.8 5.9 
1910 9.7 5.2 22.5 5.3 1.8 4.8 6.5 
1911 10.9 8.7(!) 23.6 5.4 3.0 6.9 7.3 

á t l a g 9.48 5.55 19.42 4.2 2.27 6.73 4.25 

Miután 1895 előtt nincs hivatalos nemzetiségi statisztika, azután pedig feltűnően 
nagy a különbség a magyarok aránya között a tisztiiskolákon, illetve az aktív tiszti 
létszámban, kontrollként álljanak itt a budapesti és bécsi hadilevéltárakban készített 
mintáim idevágó adatai. 

Hadtörténeti Levéltár (Budapest) 

Ebből az 500 tiszt adatait tartalmazó mintából itt csak a magyarországi születésű 
tisztek szerepelnek (Horvátország nélkül), mivel nem tartozik ide, hogy 1918 után 
milyen máshol született német stb. tiszteket vettek nálunk nyilvántartásba. A 352 
magyarországi születésű tiszt 62,2%-a magyar. Miután tudjuk, hogy a tisztikar mintegy 
negyede került ki Magyarországról, ez azt mutatná, hogy a dualizmus korában a 
tisztek 15%-a magyar, ami közeljár a vélhető valódi arányhoz, de csak felső határnak 
tekinthető. Tekintetbe kell venni ugyanis, hogy a mintában szereplő magyar tisztek 
jelentős hányada néhány évi szolgálat után átment a honvédséghez vagy kilépett a 
hadseregből. A minta szerinti magyarországi születésű közöshadseregbeli tisztek 
37,79%-át tevő nem-magyarok megoszlása a következő: 

német 27,27% 
román 5,68% 

szerb 1,70% 
horvát 1,42% 

szlovák 0,85% 
egyéb 0,87% 
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A németek aránya már nem olyan magas, mint a kiegyezés előtt, ami csak 
részben tudható be a magyarok fokozott jelentkezésének. 1896 után a magyarországi 
német tisztek aránya jelentősen csökken, egyrészt, mert a 80-as évektől véget ér 
Magyarország lajtántúli ezredekkel való megszállása, másrészt a magyarországi né-
metség egy része asszimilálódik. A mintában szereplő magyarok 22,83%-a német 
származású, vagyis az egész minta 14,2%-a. A románok aránya magasabb itt a hivatalos 
statisztika adatainál, még akkor is, ha feltételezzük, hogy eszerint a román tisztek 
túlnyomó része magyarországi, illetve erdélyi születésű. A szlovákok aránya akkor 
sem éri el a 2%-ot, ha a szlovák származású magyarokat is hozzájuk vesszük 
(0,85+0,56=1,4%), ruszin alig fordul elő. Más, asszimiláltnak tekinthető családból 
való (délszláv, lengyel, vallon) tiszt a magyarok mindössze 3,2%-a. A magyarországi 
szlávok aránya tehát még a románokénál is csekélyebb. A magyarországi születésű 
tisztek 1,42%-a zsidó. 

A bécsi Kriegsarchivban készített minta: „F" kezdőbetűs nevű 970 tiszt. 

A mintában szereplő, 1867-1913 között szolgált tisztek 27,52%-a született Magya-
rországon (Horvátországgal együtt), utóbbiak 49%-a magyar, az egész minta 13,5%-a. 

A magyarok aránya az 1867 után tovább szolgáló régi tisztek között 9,24%; 
legmagasabb az 1872-1897 között felavatott tisztek között: 16,85%, a század végétől 
mérsékelten csökken, 13%-ig. 

A bécsi minta másik része: „O" kezdőbetűs nevű 673 tiszt. 

Közülük Magyarországon született (Horvátországgal együtt) 29,27%. Ezek 
35,53%-a magyar, az egész minta 10,4%-a. 

A magyarországi születésű tiszteknek 

szerb-horvát 
szlovák 

magyar 
német 
román 

49.0%-a 
39.7%-a 

1.9%-a 
8.3%-a 
1.1%-a 

A magyarországi születésű tiszteknek kikerekítve 

magyar 
német 
román 

szlovák 

35.0%-a 
30.0%-a 

3.5%-a 
1.0%-a 

szerb-horvát 
más szláv 

egyéb 

26.0%-a 
3.5%-a 
1.0%-a 
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A két minta közötti eltérést az „O" betűs délszlávok gyakorisága okozza. Hor-
vátország nélkül a magyarországi tisztek nemzetiségi megoszlása nagyjából ilyen 

HL F О átlag 
magyar 62.0% 51.5% 44.8% 52.76% 
német 27.0% 41.7% 38.4% 35.70% 
román 6.0% 2.0% 4.4% 4.10% 
szerb-horvát 3.0% 3.0% 6.8% 4.30% 
szlovák 0.8% 1.0% 1.2% 1.00% 
egyéb 1.2% 0.8% 4.4% 2.14% 

Végül — tekintettel az 1895 előtti hivatalos vagy egyéb statisztika hiányára — 
megadom a közös hadsereg tisztikarának nemzetiségi megoszlását az F és О minta 
szerint. Meg merném kockáztatni, hogy a reális arány legalábbis középen van az 
alábbi átlag és az 1895 utáni hivatalos statisztika között, figyelembe véve, hogy 1895 
után a németek aránya bizonyára emelkedik, a horvátoké, szerbeké és olaszoké bi-
zonyosan csökken. Ami a cseheket illeti, ott sok a vegyes, fél-asszimiláns család, a 
nyelvismeret is félrevezető lehet, ezért nagyobb mintáimnál a hibalehetőség, mint 
más nemzetek esetében. 

F О átlag 
német 61.8 54.7 58.50 
magyar 13.4 10.2 11.80 
cseh 11.2 8.4 9.80 
lengyel 3.0 8.1 5.55 
szerb-horvát 2.2 10.1 6.10 
olasz 3.4 0.6 2.00 
szlovén 1.1 1.9 1.50 
szlovák 0.3 0.3 0.30 
ukrán (ill. ruszin) 0.5 1.0 0.75 
más szláv 0.2 0.7 0.45 
román 0.6 1.2 0.90 
egyéb 2.3 2.8 2.35 

(A hivatalos statisztika nemzetiségi arányait lásd az 1. számú mellékletben.) 

A nemzetiségi adatok értékeléséhez fontos információt közöl az 1911. évi MSJ 
- a hivatásos tisztjelöltek (kadétiskolát végzett zászlósok) nemzetiségi megoszlását. 
Ez alátámasztja a feltevést, hogy a magyar és néhány más nemzet aránya a szolgálati 
évek növekedésével csökken. 

német 64.8 olasz 0.4 
magyar 17.0 (!) román 1.7 (!) 
cseh 7.6 szlovák 0.1 
szerb-horvát 6.0 szlovén 0.4 
lengyel 1.8 ukrán 0.2 

Munkámban nem foglalkoztam az 1850-es évektől gyorsan növekvő számú ka-
tonai tisztviselők, orvosok, lelkészek, hadbírók, számvevő tisztek, „nem katonai szol-
gálatot teljesítő (dem Soldatenstande nicht angehörende) tisztek"50 helyzetével és 
összetételével, valamint a haditengerészettel. Nem mintha lebecsülném ezek fontos-
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ságát és adataik társadalomtörténeti értékét, de sok tekintetben más jellegük áttörte, 
terjedelemben túlságosan kibővítette volna e munka kereteit. Mivel a hivatalos sta-
tisztika ezekre is kiterjed és ez magyarul nem jelent meg, álljanak itt összehasonlítás 
céljából nemzeti megoszlásuk százalékszámai, a hivatalos statisztika kezdő és utolsó 
évében (2. sz. melléklet.) 

Az aktív katonai tisztviselők, orvosok, lelkészek stb. összlétszáma 1897-ben már 
5080, 1911-ben 6000 fő. A rájuk vonatkozó statisztikánál figyelembe kell venni, hogy 
fenti számok mintegy 1/10-e a statisztikában velük együtt feltüntetett börtönőr, szol-
gaszemélyzet stb. A magyarok és csehek arányát néhány százalékkal megemeli, hogy 
a tisztviselők stb. kategória közel 10%-a izraelita vallású - sokkal magasabb arányban, 
mint az aktív tisztikarban. 

A hagyományos magyar követelést, hogy a Magyarországról sorozott ezredekben 
magyar (vagyis magyarországi) tisztek szolgáljanak, az 1880-as évektől a hadvezetés 
gyakorlatilag maga is forszírozta, már csak az „ezrednyelv" ismerete miatt is. Azt a 
követelést, hogy a magyar ezredekben csak magyar honos tisztek legyenek, Ferenc 
József attól függetlenül sem fogadta el, hogy nem lett volna elég magyar tiszt ehhez, 
mert ellenkezett hadserege egységéről vallott elveivel. 

Az előző fejezetben51 láttuk, hogy a lovasságnál a tisztikar nemzeti összetétele 
nagyjából hasonló a legénységéhez, dehát volt is elég magyar (és lengyel) lovastiszt. 
Miután a 80-as években már ritkaság a magyar ulánus vagy dragonyos tiszt, a hu-
szárezredek tisztjeinek többsége magyar, legalábbis századosig - a törzstiszti karban 
már itt is a (részben hazai) németek dominálnak. 

Hasonló tendencia érvényesült a gyalogezredekben (és más fegyvernemekben), 
de csak a magyar tisztek csekélyebb arányának megfelelően. Tehát az első világháború 
előtti években a magyar gyalogos tisztek túlnyomó többsége a magyarországi ezre-
dekben szolgált. A tiszti címtárakat lapozgatva nem-magyarországi gyalogezredenként 
csak 1-2 magyar tisztet találunk; a magyarországi ezredekben viszont a fiatalabb 
tisztek (századosig) többsége magyar, illetve magyarországi, a törzstiszti karban viszont 
ez már nem lehetséges, tehát ott, mint a törzstiszteknél és tábornokoknál mindenütt, 
a többség német. 

Szolgáljon példaként a 32-es budapesti „háziezred." 1913-ban a parancsnok, 
Dáni Balázs magyar, Ferenc József által nemesített táblabíró fia. (Dáni már tábor-
nokként, kedvelt szokás szerint, felvette nemesi családból származó anyja előnevét, 
második predikátumként.) A fiatalabb főtisztek mintegy 40%-a magyar, a többség 
magyarországi német és más nemzetiségű. A törzstisztek között viszont nem találunk 
magyart. Hasonlóképpen a 25. (losonci) gyalogezred parancsnoka magyar (polgári 
származású), a törzstisztek közt nincs magyar, a többiek jó egynegyede az. A 26. 
(győr-esztergomi) gyalogezredben a törzstisztek egynegyede magyar, a többiek közel 
fele. A 19. (győri) gyalogezredben a parancsnok német, a törzstisztek egyhatoda, a 
többiek harmada magyar. A 23. (bácskai) gyalogezredben a törzstisztek ötöde, a többiek 
negyede magyar. A tisztek egyötöde délszláv vagy más szláv (cseh), Más ezredekben 
is hasonló a helyzet.52 

Ugyanígy a csehországi ezredekben sok a cseh tiszt, a horvátországiakban a 
délszláv stb. 
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A tisztikar vallási összetétele. 

A közös tisztikar túlnyomó többsége római katolikus volt és maradt. (A világ-
háború előtti két évtizedben egyenletesen 86-87%.) Noha a szabadságharc után a 
Habsburgok már nem törekedtek a tisztikar katolikus jellegének fenntartására, nem 
presszionálták katolizálásra a tisztiiskolák növendékeit, a korábbi arány nem sokat 
változott. Nem mintha a hadsereg vagy a tisztikar különösebben hitbuzgó lett volna. 
A tábori lelkészek presztízse, helye a tisztikar és nem egészen tisztikar rangsorában 
az alacsonyabbak között volt, valahol orvos és állatorvos között. Ha sértették fülüket 
a lovardában és gyakorlótéren rutinszerűen üvöltött szörnyű istenkáromlások, nem 
tehettek ellene semmit, azokat a szokásjog védte. Legtöbb jelentősége a vallásos ne-
velésnek még a tiszti akadémián, katonai árvaházakban és reáliskolákban maradt. 
A tisztikarban alig észrevehető számban vannak jelen a formálisan is felekezetenkí-
vüliek, de hogy statisztikában és minősítési lapokon megjelenítik őket, az a polgári 
liberális kor vallási toleranciáját demonstrálja. (A német J. F. mint mérnök-százados 
lépett ki a római katolikus egyházból, utána évekig, haláláig szolgált, anélkül, hogy 
e lépését szóvátették volna.) 

Ebben a korban a tisztikar felekezeti megoszlása már főleg mint a nemzeti 
összetétel mutatója és kísérőjelensége fontos. A katolikus osztrákok és csehországi 
németek után a tisztikar legszámosabb felekezeti csoportja a katolikus szlávoké (cseh, 
lengyel, horvát, szlovén). A magyar tisztek többsége hagyományosan katolikus, a 
magyarok és a németek kisebbsége protestáns. A görög katolikusok és görög keletiek 
kis száma is a nemzetiségi megoszlás következménye, nem vallási türelmetlenségből 
fakad. Bármily csekély a vallásgyakorlás jelentősége a hadsereg mindennapi életében, 
a katolikus dominancia a császári ház külsőségeivel párosulva bizonyára idegenség-
érzetet kelthetettet a görög szertartású tisztekben és tisztjelöltekben, ha a szolgálatban 
nem is, de a társaséletben náluk és a zsidóknál nehezíthette a kapcsolatteremtést, 
hiszen meg volt szabva, hogy a civil társaság mely rétegével tarthat fenn a tiszt 
magánkapcsolatot. Másrészt a helyi társaságnak sem volt közömbös, hogy az ott ál-
lomásozó ezred vagy zászlóalj tisztikarának vallási (és persze ezzel összefüggésben 
nemzeti) összetétele mennyire tér el a legénységétől és a civil középosztályétól. 

Számunkra az is fontos, hogy a nem-katolikus tisztek többsége Magyarországról 
származik, hiszen Magyarországra a vallási tolerancia hagyományosan jellemzőbb 
volt a kiegyezés előtti évszázadokban, mint „Ausztriára". így a „másság" problémái 
is elsősorban a magyarországi tiszteknél jelentkeznek. Túlzás lenne azonban a fele-
kezeti differenciáknak a nemzeti ellentétekhez hasonló jelentőséget tulajdonítani. 

Bár a hivatalos vallási statisztika — a nemzetiségivel együtt — 1897-től indul, 
feltehetjük, hogy a korábbi évtizedekhez képest a változás nem lehet túl jelentős. 
Ellenőrző adatként fel lehet használni saját mintáimat és a tisztiiskolák kimutatásait. 
A vallási statisztika pontosságában nincs okunk kételkedni, mindenki tudta, milyen 
vallású, azt eltitkolni oka és módja nem volt, a minősítési lapokból is látjuk, hogy a 
nyilvántartás e téren pontosságra törekedett. Az ellenőrző adatok tehát főleg annak 
felmérésére szolgálnak, mi volt a különbség a dualizmus kora első és második fele 
tiszti nemzedékének vallási megoszlása között, illetve van-e érdemi különbség a kü-
lönböző végzettségű tisztek (akadémia, kadétiskola, hivatásos vizsgát tett önkéntesek 
stb.) között. 
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Deák István a következő jellemző táblázatot állította össze az 191 l-es hivatalos 
adatok alapján a hadsereg vallási viszonyairól:53 

val lás n é p e s s é g % l egénység % tart. t i sztek % hiv. t i sz tek % 
r. katolikus 65.9 66.2 68.2 86.0 
g. és örmény kat. 10.6 10.9 1.2 1.0 
g. és örmény kel. 8.7 9.1 1.7 2.7 
evangélikus 3.5 4.3 8.6 7.8 
református 5.4 5.5 3.0 1.8 
uni tár ius 0.2 0.2 0.1 0.1 
más + f. kívüli 0.1 0.1 0.1 -

izraelita 4.4 3.0 17.0 0.6 
mohamedán 1.2 0.8 - -

Lényegesen változott-e a különböző vallásúak aránya 191 l-re a megelőző fé-
lévszázadhoz képest? A hivatalos vallási statisztika, akár a nemzetiségi, 1895-97-tel 
indul. 1898-ban a hivatásos tisztek vallási statisztikája következőképpen alakul:54 

r. katolikus 86.8% evangélikus 6.3% 
g. és örmény katolikus 1.0% református 1.6% 
g. és örmény keleti 3.2% izraelita 1.0% 

1899 és 1910 között a — főleg német — evangélikusok száma lassan növekszik, 
az izraelitáké még egyenletesebben csökken. Egyenletesnek mondható a — főleg ma-
gyar —reformátusok számának csekély növekedése is. A római katolikusok arányának 
néhány ezreléknyi csökkenése csak 1909-1911 között következik be. A görög szer-
tartásúak száma viszont már a 19. század végén leesik arra a szintre, ami aztán 
1911-ig alig változik. 

Vagyis jelentősebb növekedést a protestáns (evangélikus és református) vallá-
súaknál tapasztalunk, az ő együttes számuk eléri, majd meghaladja a római katolikusok 
egytizedét, amit magyarázhatunk a vallási türelmességgel, ám ennél fontosabb a nem-
zeti jelleg. Az evangélikusok számának gyarapodása az erdélyi (szász) és csehországi 
német elem előretörését jelzi. A reformátusok számának emelkedése viszont az alföldi, 
erdélyi, kelet-magyarországi református magyarságnak a császári hadsereg, Bécs iránti 
hagyományos ellenszenve enyhülését. A reformátusok arány-növekedése jelentősebb 
annál, amit a számok mutatnak. Tekintetbe kell venni, hogy 1866 előtt nem kevés 
a német birodalmi református tiszt, ezek fogyását is pótolják a magyar reformátusok. 
Másrészt a honvédség, mint látni fogjuk, nagyobb mértékben vonzza a katonai pályára 
lépő református magyarokat, Deák idézett vizsgálataival arra a fontos eredményre 
jut, hogy az 1900-ban felavatott hadnagyok közül a magyarországi születésűek 5,4%-a 
református (ami megfelel a fenti 1,6-1,8%-nak az egész Monarchia viszonylatában), 
a honvéd hadnagyoknak viszont 17,5%-a,55 meghaladva a reformátusok 14 és fél 
százalékos arányát Magyarország népességében (a magyarok egynegyede református.) 

Mintáimból csak a magyarországi tiszteket vizsgáltam, hiszen a jelentős eltérések 
itt nyomon követhetők. Viszonylag kis tömegről lévén szó, lehetséges, hogy az arányok 
az (ismeretlen) valóságostól jelentősen eltérnek, ám a tendenciát félreérthetetlenül, 
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ismereteinkkel összehangzóan tükrözik. 514 magyarországi születésű tisztből (Hor-
vátország nélkül): 

r.kat. ref. evang. g.kat. g.kel. izr. a hadseregbe lépet t 
66.7% 5.6% 15.4% 2.0% 7.5% 2.8% 1890 előtt (248 fő) 
68.0%. 9.0% 17.0% 1.9% 3.35% 0.75% 1890 után (266 fő) 

Tehát egyértelmű a görög szertartású szlávok térvesztése a nyugati keresztény 
vallásűakkal szemben 1890 után, valamint a zsidók 1849-től az 1880-as évekig tartó 
némi térnyerésének radikális redukálódása. Igen jelentős, a fentemlített ellentétes 
irányú tényezőket figyelembe véve a református magyar elem erősödése a dualizmus 
második felében. Arányuk még ekkor is csak kétharmada a magyarságon, illetve a 
népességen belüli arányuknak. (Míg a Ludovika Akadémián a reformátusok aránya 
a hallgatók negyede és ötöde között mozog, a nagyváradi honvéd hadapródiskolán a 
létszám negyedét is túlhaladja.)56 

A fenti minta előnye, hogy a tisztek vallását és nemzetiségét össze tudjuk vetni. 
Nem meglepő, hogy a szereplő magyarországi reformátusok 92%-a magyar, a többi 
német. A magyarországi evangélikus tiszteknek a dualizmus mindkét felében mintegy 
52-53%-a német, csupán 2-3%-a szlovák, a többi magyar, igaz, utóbbiak nagy része 
német származású. A görög szertartásúak arányának csökkenése kizárólag a szerbek 
fogyatkozásából adódik, a románok száma csekély, de egyenletes. Érdekes, hogy a 
kevés görög keletinek is 1890 előtt egyhatoda, 1890 után egyharmada magyar, ez 
jelentős asszimilációra utalhat. Annál inkább, mert az asszimiláns tisztek között o-
lyanok is voltak, akik katolikus hitre tértek. 

Mind a nemzeti, mind a vallási statisztika azt mutatja, hogy a tisztikar egyik 
fontos színtere a dualizmus kora erőteljes magyarrá asszimiláló hatásának - de itt 
sem sikerül áthatnia a középosztály egészét vagy túlnyomó többségét. A tisztikar, 
tiszti iskola asszimilációs szerepe Magyarországon főleg a német, zsidó és szerb tisz-
tekre terjed ki - a többiek középosztályára hatása csekély vagy semmi. Jelentős viszont 
ez a szerep az 1867 előtt „szupranacionálissá" németesedett magyar tiszti családok 
vissza-magyarosodásában. 

A tisztiiskolák statisztikái is megvilágítják az 1897 előtti vallási megoszlást. 
1877-1879-ben nemcsak Wiener-Neustadtban, de a Műszaki Akadémián is katolikus 
a hallgatók 90%-a, alig 4—5% a görög szertartású keresztény.57 Később növekszik a 
nem-katolikusok száma. A kadétiskolákon ekkor sem lehetett akkora katolikus túlsúly, 
mint az akadémiákon. 

Hogy a középosztály és a tisztikar vallási összetétele között volt különbség, azt 
jól mutatja a katonai tisztviselők, orvosok stb. vallási statisztikája. Heterogén tartalmú 
statisztikai együttesről van szó, jobb lenne különválasztva látni az orvosokat, bírákat 
egyrészt a segédszemélyzettől, másrészt az élelmezési és számvevő tisztektől és al-
tisztektől. Nagyságrendileg a legnagyobb eltérés az „igazi" tisztikartól, hogy míg ott 
pl. 1898-99-ben mindössze 1% izraelita, a tisztviselők stb. között 12%. (A minősítési 
lapokból tudjuk, hogy az orvosok után még az állatorvosok és számvevő tisztviselők 
között jelentős az izraeliták aránya). A következő években számuk e kategóriában 
is egyenletesen, de jelentősen csökken, hogy 1908-ban elérje a 7,4%-ot - ez az arány 
csekély ingadozással stabilizálódik a következő években. Ezzel fordított arányban 
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növekszik a katolikus többség 76%-tól 81%-ig. A korábbi adatok arra utalnak, hogy 
az izraeliták létszám-csökkenése itt is megindult már az 1897 előtti években, a nyolc-
vanas évek antiszemita hullámát követően, vagyis számuk az 1880-as években lehetett 
a legmagasabb. 

Kisebb nagyságrendű, mégis fontos a görög szertartásúak aránya. A görögkeletiek 
(szerbek, románok) százalékaránya éppen feleannyi, mint tényleges tiszt hittestvé-
reiké. A görög és örmény katolikusoké viszont a tisztviselőknél magasabb. Mi több: 
a görög katolikusok háromszor annyian vannak, mint az ukránok. (1897-ben 1,7; 
illetve 0,6%). A különbségnek csak kis hányada írható a görög katolikus magyarok 
és románok javára, s arra mutat, hogy az ukrán görög katolikusok fele vagy még 
több a lengyelekhez asszimilálódott, ez egyes minősítési lapokból is kiviláglik. Evan-
gélikusok, reformátusok — akár a magyarok — kevesebben vannak, mint a tiszti-
karban. Fentiek alapján talán felesleges bizonygatni, hogy míg a szerbeknél és ro-
mánoknál van egy hagyományos katonáskodó réteg, ennél jóval kisebb arányú kö-
zéposztályuk azon fele, mely hajlamos az államot még katonai tisztviselőként is szol-
gálni. 

A számok megcáfolják a legendát, mintha a Monarchia hadseregében a zsidó 
tiszteket Európában egyedülálló módon preferálták volna - Rothenberg szavaival 
„az osztrák hadsereg majdnem az egyetlen volt a világháború előtti európai haderők 
között, amely beengedte tisztikarába a zsidókat". Rothenberg fenti túlzó állítását 
bizonyítandó, a statisztikából a törzskönyvi létszámot közli, vagyis aktív és tartalékos 
tisztek együttes létszámát, s e szerint 1896-ban a tisztek 8,4%-a volt izraelita vallású. 
Csak annyit ismer el, hogy Conrad és Ferenc Ferdinánd vezetése idején, tehát az 
első világháború előtt egyes elit-ezredekben korlátozták a zsidó tisztek számát, mert 
az ő hatásukra „megjelentek a hadseregben a régi, de sokáig elnyomott antiszemita 
attitűdök".58 

Más szerzők is táplálják ezt a nosztalgikus legendát, mely erős túlzásokra épül. 
A nyugat-európai hadseregekben általában voltak ekkoriban zsidó vallású vagy szár-
mazású tisztek. Olaszországban különösen sok zsidó érte el a tábornoki rangot, közülük 
Giuseppe Ottolenghi 1902-1903-ban hadügyminiszter, sőt Mussolini seregében is ma-
radtak 1938-ig zsidó tábornokok és tengernagyok.59 Hivatkozhatnék a francia vagy 
az angol hadseregre is. Természetesen más benyomást nyerünk, ha a liberális Mo-
narchia tisztikarát a nyíltan vagy burkoltan antiszemita orosz és porosz államéhoz 
hasonlítjuk. A porosz hadseregben 1880 és 1914 között izraelita vallású tartalékos 
tiszt is csak nagyon kivételesen lehetett.60 Ez az antiszemitizmus még nem „fajel-
méletre" hivatkozott, vallási és társadalmi jellegű volt, tehát megfelelő társadalmi 
helyzetű, részben vagy egészen zsidó származású keresztény még Poroszországban 
is lehetett tiszt, bár az ilyenek száma csekély. 

A társadalmi korlátokat erősítette, hogy Németországban és Oroszországban 
béke idején nem volt tiszthiány, a Monarchiában annál inkább, de ennél is fontosabb, 
hogy a soknemzetiségű és vallásű birodalomban, melynek 1878-tól már mohamedán 
lakossága is volt, a „nemzetekfelettiség" és vallási tolerancia a Monarchia fenntar-
tásának 1848 után nélkülözhetetlen eszköze. Még bevándorolt arab (maronita ke-
resztény) ezredese is volt FJ-nek, a lovászfiúként 1857-ben damaszkuszi lószállít-
mánnyal érkezett Michael Fadlallah el-Hedad, évekig a bábolnai méntelep parancs-
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пока. Miután pedig a zsidók felső és középosztályi rétegei asszimiláns és lojális be-
állítottságúak, valóságos minta-állampolgárok a román, cseh vagy délszláv értelmi-
séghez, középosztályhoz viszonyítva. A hadsereg számára sokat jelentett, hogy míg 
a tartalékos tiszti intézményt kezdetben mind az aktív tisztikar, mind a felső- és 
középosztályok ifjúsága idegenkedéssel fogadta, a társadalmi egyenlőségért küzdő zsi-
dóság ennek biztosítékát látta a tartalékos tiszti rangban éppúgy, mint az érettségiben, 
főiskolai diplomában, doktori címben. 

A zsidó fiatalság eleve inkább a tartalékos, mint a hivatásos tiszti pálya felé 
törekedett, de azért voltak, akikben önkéntesként vagy másképp felébredt az aktív 
tiszti karrier iránti vágy. Ezek száma azonban sohasem volt akkora, hogy kihathatott 
volna a szociális összetételre, mint az ügyvédi, újságírói és más foglalkozási ágakban. 
Ennek ellenére nyilvánvaló a különbség: amilyen szívesen fogadták a zsidó tartalékos 
tiszteket és tisztjelölteket, az „igazi" aktív tisztikarba nehezen vették be őket, s az 
untig emlegetett kivételek itt is csak erősítik a szabályt. Joseph Roth írja a Radetzky-
indulóban: 

„Az a kor szigorú volt, mint tudjuk. De elismerte a kivételeket, sőt szerette 
azokat. Ez...egyike volt annak a néhány arisztokratikus elvnek, amelynek következ-
tében egyszerű polgárok másodosztályú emberek voltak, de egyik-másik polgári szár-
mazású tiszt a császár szárnysegéde lett; amelynek következtében zsidók nem tart-
hattak számot magasabb kitüntetésekre, de egyik-másik zsidó nemességet kapott és 
főhercegek barátja lett; amelynek következtében az asszonyok régimódi erkölcs szerint 
éltek, de egyik-másik asszony úgy szeretkezhetett, mint egy lovastiszt. (Ezek voltak 
azok az elvek, amelyeket ma «hazugnak» nevezünk, mert ma sokkal könyörtelenebbek 
vagyunk, könyörtelenek, becsületesek és humortalanok.)"61 

A Monarchia (és hadserege) épületén rengeteg a kiskapu. Az egyik kiskapu a 
cögeráj, ami altisztek, rokkant katonák fiainak éppúgy járt, mint a tiszti fiúknak, a 
kiváló cöger előtt pedig nyitva állt a tisztiiskola. így került Wiener Neustadtba — 
ahova nem-katolikusokat már bevettek, de zsidókat nemigen — Kornhaber Adolf, 
egy zsidó altiszt fia az 1870-es években.62 Mint „öreg" századost, 40 évesen áttették 
a honvédséghez, ahol aztán karriert csinált - a honvédség kevesebb averziót táplált 
a zsidó tisztek iránt, mint a közös hadsereg. (így volt a civil államgépezetben is; 1906 
és 1918 között a magyar kormányban mindig található egy-két zsidó miniszter vagy 
államtitkár.) Kornhaber két fia is honvédtiszt lett.63 A fenti kedvezmény a katona-
orvosok fiaira is vonatkozott, így jutott be Wiener Neustadtba H. Trenckheim-Ulrich, 
leendő tábornok, aki tiszti pályafutását abban az ezredben kezdte 1866-ban, ahol 
apja törzsorvosként működött. Grünbaum Samu honvéd törzsorvos fia, körmendi 
Gergő Győző vezérkari alezredes, már a századvégen lett к. u. k. tiszt.64 

A másik kiskapu: a lehetőség a tartalékos tiszti vizsgán helytálló számára, hogy 
néhány hónapos próbaszolgálat után (tisztiiskola nélkül) aktív tiszt lehessen. Ez a 
látszólag rendhagyó lehetőség az általános hadkötelezettség fő célkitűzését szolgálta: 
emelni a tisztikar műveltségi és (immár polgári értelemben vett) társadalmi színvo-
nalát, a tisztikart intelligens, iskolázott fiatalemberekkel erősíteni. Ez a kiskapu a-
zonban az izraelita tartalékos tisztek előtt az 1880-as évek végétől, ahogy elmúlt a 
tiszthiány, csak kivételes esetekben nyílt meg. Bizonyítani felesleges: ha az aktív 
tisztek gyenge tizede került így a hadseregbe, részarányosán az izraeliták ezek egy-
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hatodát, másfél százalékot tehettek volna ki, többet az izraelita tisztek összes számánál. 
Még az 1880-as években aktiválták a lugosi Déri Ármint, az aradi Lustig Gyulát, az 
ipolysági Winter Fülöpöt, a szerdahelyi Porgesz Miksát, a gazdag, nemességet nyert 
családból való Farkasházi Sándort. A 90-es évek elejétől már ritkaság az aktív szol-
gálatba átvett zsidó tartalékos tiszt. A tiszti minősítési lapon külön rovat: „esetleges 
aktiválásra alkalmas-e?" Gyakori az olyan zsidó (vagy más, de kispolgári, középosz-
tály-alatti családból származó) tiszt, akinek minősítése kitűnő, a fenti kérdésre viszont 
kategorikus nem a válasz. 

A 60-as, 70-es években még kiváló zsidó altisztből is lehetett tiszt, kadétiskolára 
is juthatott a csapatszolgálatból. A Frühling-féle zsidó tiszti címtárban felsorolt 196 
zsidó törzstiszt és százados közül csupán négyen végeztek Wiener Neustadtban, öten 
a másik akadémián, míg 91 kadétiskolán - főleg a hetvenes években. Ugyanakkor 
vagy még korábban 72 közemberből, altisztből lépett elő. Tartalékos tisztből 24-et 
aktiváltak.65 

A legtöbb zsidó tiszt az 1860-as vagy 1870-es években került a tisztikarba. A 
dualizmus első felében 2% körül lehetett a zsidó tisztek aránya66 — tehát akkor sem 
érte el a zsidó közkatonákét — 1898-ra már 1%-ra, majd tovább csökkent 0,6%-ig. 
Ez az arány-csökkenés nyilvánvalóan kiöregedés jellegű. Saját mintáimban is egészen 
kivételes az 1890-es évek elejénél később kinevezett izraelita vallású tiszt. A tiszti-
iskolák zsidó hallgatóinak aránya 1910 körül a 0,6%-os arány fenntartására volt elég.67 

A Kriegsschulera a 60-as, 70-es években jutott be néhány zsidó tiszt (közülük is csak 
a szerencsétlen sorsú Kornai [Chorin] Frigyes lett vezérkari tiszt, aki már katolikusnak 
született, s 1885-ben párbajban, saját ezredese lőtte agyon), míg pl. a jóképességű 
gyöngyösi Schweitzer Ede nem került be a vezérkarba, bár mint dandárparancsnok 
és vezérőrnagy vonult nyugalomba 1905-ben. 

Hogy a tisztikarba az 1880-as évek közepétől már ily kevés zsidó jutott be, 
mindenesetre arra mutat, hogy a társadalom és a tisztikar középosztály-fogalma ezen 
a ponton nem fedte egymást - vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy a középosztályba 
bejutott zsidók mint ilyenek akadálytalanul bejuthattak a tartalékos tisztikarba, de 
az aktív tisztikar, ha le is mondott a nemesi jellegről, a polgári középosztály felett 
állónak tekintette magát, mégpedig inkább morálisan, egy hőskultusz szellemében, 
mint társadalmilag. Bizonyos, hogy huszadik századi, „faji" antiszemitizmusról nem 
volt szó. Inkább arról, hogy a tiszti ideál fontos vonása az egyöntetűség, az uniformizált 
megjelenés, viselkedés, magatartás, a „szigorú, de igazságos", parancsoló fellépés a 
legénységgel szemben. A zsidó tiszt viszont a jellemzések szerint néha „túlságosan 
leereszkedő" a legénységgel, ,jó,de puha jellem", „szerény és előzékeny, de félszeg", 
nem érzi, mikor és mennyire kell erélyesnek lenni s ezért sincs feltétlen tekintélye. 
Nagyon fontosnak tartották, hogy a tisztnek tiszteletreméltó családi, baráti környezete 
legyen A minősítési lapok standard formulája: „keresi tiszttársai társaságát" a ma-
gánéletben is, nem szerették a „más" társaságot, viselkedést, vallást, rokonságot -
egyáltalán a másságot. Szerepet játszhatott, hogy a tisztikar életében a zsidó uzsorás, 
beszerző („Möbeljud") nélkülözhetetlen, de ellenszenves figura. 

Ha egy zsidó már tiszt lett és megfelelt a fenti követelményeknek, nem lehetett 
ellene kifogás, tagja lett a nagy családnak; de ha keresztény hitre tért, keresztény 
középosztályi családba nősült és elhanyagolta saját rokonsága kevésbé reprezentatív 
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tagjait, az mindenesetre előnyére szolgált. (Frühling adatai szerint a zsidó tisztek 
25-30%-a keresztelkedett meg, főleg azok, akik törzstiszti rangot kaptak). 

Hogy tényleg csak erről volt szó, arra bizonyíték, milyen szívesen alkalmaztak 
zsidó orvosokat, irodistákat, számvevőket - de hadbírákat nem. A Josephinum ka-
tonaorvosi akadémiára már az 1820-as évektől vettek fel izraelitákat. Frühling adatai 
szerint a zsidó tisztek, tisztviselők mintegy kétharmada magyarországi és csehországi 
születésű, nagyjából egyenlő megoszlásban. Vagyis míg a magyar tisztek között je-
lentéktelen 2-3%-nyi az izraeliták aránya, a magyar nemzetiségű katonaorvosok, tiszt-
viselők akár harmada is izraelita lehetett, ha úgy tetszik, számszerűen pótolták az 
e szolgálati ágakban csekélyszámű nemesi réteget. 

A számvevő, élelmezési tisztviselők társadalmi helyzet szempontjából sajátos 
helyet foglaltak el a hadseregben, s ezt tükrözi szociális és nemzeti összetételük, 
tipikus karrier-pályájuk. Egyrészt a cseh, zsidó és más nemzetiségű kispolgárság fel-
törekvő fiai, másrészt lecsúszott úrifiúk világa. Ebben a szolgálati ágban nem kötelező 
a tisztiiskola vagy középiskola, altisztből már csak itt lehet tiszt - de általában olyan 
későn, hogy már életkora miatt sem viheti századosnál többre. A pálya előnye még, 
hogy altisztként kaució nélkül nősülhetett s családját persze a hadnagyi kinevezés 
után is megtarthatta. 

Tipikus életút a nagykanizsai Goldschmidt Jakabé. Közlegénynek sorozták be, 
de a három évet leszolgálva már számvevő őrmesterként zupáit be. Altisztként 20 
évig szolgált, míg 1890-ben, 45 évesen, számvevő hadnagynak nevezték ki. 1903-ban 
mint számvevő századost nyugdíjazták. A dunaföldvári Lichter Jenő szintén sorka-
tonából lett számvevő őrmester, de őt elég hamar, négyévi altiszti szolgálat után 
léptették elő hadnaggyá, tehát már negyvenévesen százados lett. További előléptetésre 
nem számíthatott: 15 évig százados volt, 55 évesen nyugdíjazták.68 

A pécskai Adler Ignác, falusi kereskedő pár évig segédkező, csak elemi iskolát 
végzett fia eleve úgy jelentkezett önként katonának, hogy számszaki kiképzést kért 
az alapkiképzés után. 11 évig volt számvevő altiszt, 33 évesen lett tiszt, s kivételesen 
elérte a számtanácsosi rangot (őrnagynak megfelelő fizetési fokozatban).69 Lang Ká-
roly, egy pozsonyi (katolikus) fiákeres fia 4 alreál iskolai végzettséggel önként jelent-
kezett katonának azzal, hogy élelmezési altiszti tanfolyamot kíván végezni. 6 évi 
altiszti szolgálat után elvégezhette az egyéves élelmezési tiszti tanfolyamot is, s azután 
mint élelmezési hadnagy szolgált.70 Az élelmezési tiszti tanfolyam nyitva állt olyan 
fiatal csapattisztek előtt is, akik a fegyveres szolgálatban nem nagyon váltak be, vagy 
betegség tette alkalmatlanná őket, de élelmezési tisztként tovább szolgálhattak -
karrier-lehetőség nélkül. 

A szűkebb haza: a szülőhely 

Tudomásom szerint eddig még nem vizsgálták a tisztikar — és más fontos 
értelmiségi-hivatalnoki foglalkozások — szülőhely szerinti megoszlását. Pedig ennek 
ismerete hasznosan egészítheti ki a nemzeti és szociális összetétel mutatóit, enyhítheti 
ezek bizonytalanságait. E mutatókkal összevetve a társadalmi helyzet, származás 
elvont fogalmai látható képen jelennek meg. Miután célom e kép megközelítése, és 
nem hiányzó statisztikák pótlása, bizonyos adatok vizsgálatától el lehetett tekintem. 
Nem kellett bizonyítani, hogy a cseh tisztek túlnyomó többsége Csehországból, a 
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lengyeleké Galíciából, a horvátoké Horvátországból és a határőr-vidékről, a szlovéneké 
a „Krainából" és Dél-Stájerországból származik. Hogy a fentiek — mint a többiek 
— egy része katonafiúként a szülők származási helyétől távol, az apa garnizonjában 
született, ugyancsak köztudomású. A vizsgált kérdések a következők: 

- a magyar tisztek az ország mely vidékéről, faluról vagy városból származnak? 
- kimutatható-e, hogy növekszik a városi fiúk aránya az utánpótlásban, és ki-

mutatható-e a hadtest-parancsnokságok, helyőrségek, katonaiskolák állomáshelyének 
vonzó hatása? 

- a német tisztek származási helye, mi a fontossági sorrend a német tisztek 
utánpótlásában a Monarchia különböző részei között? 

- honnan származnak a magyarországi szlávok és románok, illetve a Monarchia 
mindkét felében élő románok, németek, ukránok (a statisztikában e gyűjtőfogalomba 
tartoznak pl. a ruszinok is) milyen hányada származik Magyarországról? 

A vizsgálat forrásai a rendelkezésre álló irodalom (elsősorban Bona és Svoboda 
i. m.) mellett saját mintáim és a tisztiiskolák statisztikai adatai.71 

Már a szabadságharc előtt jelentős területei voltak Magyarországnak, melyek 
nemigen adtak tiszteket a seregnek. Bizonyos, elég jól körülhatárolható országrészek 
annál inkább. Ez a földrajzi megoszlás némi fényt vet az egyes régiók Bécshez való 
viszonyára, illetve Bécs hatásának kisugárzási vonalaira. Az természetes, hogy az 
ország politikai és szellemi központjaiból, Pest-Budáról és Pozsonyból több növendék 
jut „Bécsújhelynek", mint egy-egy vármegyéből. Ennél szignifikánsabb, hogy Pest-
Budáról jóval több növendék kerül ki, mint az egész Nagy Magyar Alföldről. Van 
két régió, melyek hozzájárulása még az Alföldét sem közelíti meg. Egyik az Észak-keleti 
Kárpátok alatt Ung, Bereg, Máramaros, Ugocsa vármegye s akár ide vehetjük a szom-
széd Szatmárt. A másik a Felvidék nagyjából középső része - Árva, Liptó, Trencsén, 
Túróc, Zólyom, Gömör, Bars, Hont, Nógrád megyék.72 Míg az Alföldön a magyar 
függetlenségi szellem, a hegyvidéken a népesség szegénysége, alacsony társadalmi 
státusa a döntő. Az előbbieknél valamivel több, de még mindig kevés akadémikus 
került Wiener Neustadtba a Balaton körüli, illetve attól délre elhelyezkedő öt vár-
megyéből, valamint a nem határőrvidéki erdélyi vármegyékből. 

Vegyük sorra azt a 4, elég élesen körülhatárolható régiót, melyek a Wiener 
Neustadt-i (s a többi) tiszti növedék túlnyomó többségét adták Magyarországról a 
szabadságharc előtt, noha a megyék egyharmadánál kevesebből tevődnek össze. 1. 
A Bécs közvetlen vonzáskörébe tartozó megyék (Pozsony, Sopron, Győr, Komárom, 
Vas, Fejér). 2. Az itt figyelmen kívül hagyott Horvátország mellett a bánáti határőrvidék 
(a későbbi Krassó-Szörény, Temes, Torontál megyék, Bács megyének főleg déli fele, 
a „sajkás kerület"). 3. Az erdélyi székely és román határőrvidék, a Nagyszeben és 
Brassó környéki német falvak. Csík, Háromszék, Brassó és Szeben megyék (székek) 
területéről többen, mint a Pest-Budához és a 4 fenti régióhoz nem sorolt több, mint 
40 megyéből! 4. Szepes, Sáros, Zemplén, Abaúj-Torna északi megyék aránya nem 
olyan jelentős, mint az előző három régióé, de meghaladja külön-külön a dél-dunántúli 
vagy Duna-Tisza közi vidék hozzájárulását. 

Ezekben a megyékben általában a társaság is szívesebben befogadja a tiszteket, 
főleg ahol nagyobb helyőrség, katonai intézmény található. Frankenburg Adolf, kora 
ismert publicistája 1834-ben Sopronban jelentkezett dragonyos-kadétnak. „Lehetetlen 
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azon fényes megelégedést s boldogságot leírnom, mely az egyenruhával keblemet 
megszáhta; mindenütt, a hol megjelentem a legnagyobb előzékenységgel s nyájassággal 
fogadtak...Megfordultam... a vidék legelőkelőbb köreiben, melyek felé előbb távúiról 
sem közeledhettem. A kétféle posztó minden termet megnyitott, s még némely igen 
csinos „boudoir"-t is, mely a „civilista" előtt örökké zárva maradt. Hiúságom elég 
tápot nyert..."73 

1848 honvédtisztjeinek származási helye is megjeleníti a fenti 4 régiót, de változik 
a sorrend: a két székely határőr-megye, Háromszék és Csík kerül az élre, s persze 
azok az ifjak, akik a Habsburg-hadseregbe nem jelentkeztek, de a szabadságharcba 
igen, mérséklik a különbséget mondjuk Észak- és Dél-Dunántúl között. Vannak viszont 
megyék, melyek a szabadságharc századosi és törzstiszti karához sem adnak jelentős 
hozzájárulást; ezek vagy katonáskodó felső réteggel nem rendelkező nemzetiségi (ru-
szin, román) megyék vagy kifejezetten paraszti, jelentős köznemesség nélküli megyék 
(Moson, a Viharsarok, néhány szlovák hegyi megye - Árva, Túróc, Zólyom). Feltűnő, 
milyen kevés honvédtiszt jött a Jászságból, a Nagykunságból, a hajdúvárosokból (Deb-
recent kivéve). Ezzel szemben jelentős a hétszilvafás magyar nemesek lakta felső-
magyarországi és erdélyi megyék részesedése (Zemplén, Heves, Borsod, Gömör, Sza-
bolcs, illetve Kolozs, Alsó-Fejér). 

Az 1848-1867 között felvett Wiener-Neustadt-i növendékek származási hely 
szerinti megoszlása nagyjából hasonló az 1848 előttihez. Még markánsabban emelkedik 
ki a Szepes-Sáros-Abaúj-Zemplén régió, ami egyrészt a németségnek, másrészt a pályát 
kereső szegény kisnemeseknek köszönhető. Első helyre kerül a Bécs és Pest-Buda 
közötti prosperáló vidék a mai Burgenland és környékével. Az ide tartozó 6-8 megye 
és Pest-Buda több növendéket ad Wiener Neustadtnak, mint a 4 régióhoz nem tartozó 
két tucatnyi megye együtt. Növekszik a városok (főleg Pest-Buda) szerepe az után-
pótlásban, s ezzel a város és a falu közti különbség is. Néhány helyőrségi város (Pozsony, 
Komárom, Sopron, Debrecen, Kassa, Arad) aránya igen megnő a falu rovására. Végül 
Erdély jelentősége csökken a székelység nagymérvű visszahúzódása miatt, de őket 
részben pótolja a dél- és északerdélyi szászság növekvő érdeklődése. A vezető megyék 
sorrendje: Pozsony, Temes, Szeben, Szepes. E korszak sajátossága, hogy igen sok a 
Magyarországon kívül született magyar „Tornister-Kind". 

1867 után a magyar tisztek származási helyét tekintve a legnagyobb eltérés a 
kiegyezés, illetve a szabadságharc előtti állapothoz képest a székelyek csaknem teljes 
hiánya (Csik, Háromszék, Udvarhely, illetve Maros-Torda megyékből.) A honvédségnél 
találjuk meg őket - nincs még egy etnikai-földrajzi csoport, mely ilyen egyértelműen 
választott к. (u.) k. hadsereg és honvédség között. Arányuk a magyarországi születésű 
tisztek 1%-át alig haladja meg, tehát még az önkényuralom éveihez képest is tovább 
csökken, és ezen a szinten marad a dualizmus második felében is. Ennek okait ma-
gyarázni fölösleges, de hangsúlyozni kell szociális jelentőségét - 48 előtt elsősorban 
a székely határőröknél lehetséges a paraszti sorból jövő (bár szabad) magyar fiúk 
bejutása a tisztikarba. Visszahúzódásukkal a magyarság többségét tevő parasztság 
még inkább kiszorul a tiszti pályáról. 

Tovább növekszik a városlakók száma a falusiakkal szemben s ez elsősorban 
a magyarokra vonatkozik; a németek, románok, délszlávok között jóval magasabb a 
falusi, részben paraszti származású tisztek aránya, mint a magyaroknál. A falusi 
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4. BZ. melléklet 
Császári és honvéd lludovikás/ 

tisztek származása 

erős k. M к. többség 

erős ludovikás többség 

csekély különbség e megyék jelenléte a t isztikarban minimális 

5. sz. melléklet 
Magyarországi k. /и/ k. tisztek származása 

megyék szerint 

"J1-2 fő vagy kevesebb 

I átlagosnál kevesebb 

átlagosnál több 

átlag többszöröse 

^ ^ átlagos megyénél több tisztet adó városok 
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születésű magyar tipikusan a családi birtokon nevelődő nemes (vagy gazdatisztjének 
fia), jóval kisebb a falusi értelmiségi, tisztviselő réteg aránya. Pedig a Budapest u tán 
legtöbb tisztet adó városok (Nagyszeben, Pozsony, Temesvár) német többségűek. A 
városi származásúak aránya a HL mintában meghaladja az egyharmadot, az „F" és 
„O" minták fele körül jár. A HL és О mintában a dualizmus köra második fele 
növekedést hoz a városiak számában, az F mintában a két negyedszázad egyensúlyban 
marad. A városiak aránynövekedésének fő oka mégsem a városok lakosságának nö-
vekedése. 

Míg Budapest lakossága az országos lélekszám 2%-áról 5%-ra nőtt a dualizmus 
korában, mintáim szerint a kinevezett aktív tisztek 10-14%-át adta. Van azonban 
kilenc vidéki város, amelyek részesedése együttesen közel 20%, noha lakosságuk a 
századfordulón csak kétharmada Budapestének. E városok között is elől járt a 4 
magyarországi hadtest-parancsnokság (az ötödik a budapesti): Kassa, Nagyszeben, Po-
zsony, Temesvár. Melléjük sorakozik a hadsereghez régtől sok szállal fűződő Sopron. A 
legnagyobb vidéki városok közé tartozik, emellett iskola-centrum és helyőrség Kolozsvár, 
Szeged, Debrecen és Nagyvárad. Budapestet ideszámítva e 10 város az ország lakosságának 
mintegy 7%-át, a tiszti utánpótlás több, mint 30%-át mondhatta magáénak. 

Budapest kiemelkedő szerepe nem szorul magyarázatra; a másik főváros, Bécs, 
még nagyobb mértékben járult hozzá a tiszti utánpótláshoz. A hadtest-parancsnok-
ságokon és háziezredekben szolgáló tisztek fiainak egy része folytatja apja mesterségét, 
de a civilekre is hat a katonazene, a csillogó egyenruha meg a lányok rajtfelejtkező 
szeme - a Soldatensohnok mellett kassai postatiszt, pozsonyi vaskereskedő, soproni 
borkereskedő fia is jelentkezik tisztiiskolára. A négy említett iskolavárosnál szembe-
tűnő, hogy olyan vidékek veszik körül őket az Alföldön és Észak-Erdélyben, melyek 
leghátul állnak a tisztek származási tábláján; Hajdú, Csongrád, Kolozs, Bihar megyék. 
E mellett szerepet játszik az urbanizáció, a falusi nemesség egy része is városi hivatalt 
vállal, a tisztikar értelmiségi bázisában az első világháború előtt még a (városi) tanár, 
főtisztviselő, bíró, ügyvéd jár elöl, a tanító, jegyző sokkal kevesebb. 

1867 előtt a magyar tisztek mintegy negyede születhetett, katonafiúként, hor-
vátországi, olaszországi, galíciai garnizonokban vagy Ausztriában. A békekorszaknak, 
az ezredek hazai elhelyezésének, s a katonacsaládból származók arány-csökkenésének 
köszönhető, hogy a 67 után kinevezett tiszteknek már csak 1-2%-a született Magya-
rországon kívül, 1890 után az ilyenek száma már jelentéktelen. Viszont a kiegyezés 
utáni évtizedben Wiener Neustadtban tanuló magyarországi származásúaknak még 
több, mint tizede született Itáliában, Galíciában stb. 

Ha az 1867 előttről maradt magyarországi tisztek 40%-a származott a Bécs és 
Pest-Buda között elteiülő, Bécs vonzáskörébe tartozó régióból (Pozsony, Nyitra, Komárom, 
Sopron megyék, Pest és Buda), a dualizmus korában ez az arány csupán 2-3%-kal csökken. 
Nagyobb mérvű lenne ez a csökkenés, ha nem pótolná Budapest térnyerése, különösen 
1889 után. Az 5 északi, szlovák többségű megye részesedése továbbra is elenyésző marad. 
Visszanyeri régi, 1848 előtti jelentőségét a mai Kelet-Szlovákia, részben a szepes-sárosi 
németség, részben a sáros-zemplén-abaúji magyar köznemesség és Kassa városa révén: 
a tiszti növedék egytizedét adja, vagyis a nyugati régióval együtt felét. 

A Dél-Dunántúl részesedése változatlanul átlagos. Természetesen csökken vi-
szont az egykori bácska-bánáti határőrvidéké, bár hozzájárulásuk még 13-14% (nagy-
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részt németek és szerbek) vagyis jelentős, emellett stabil. Erdélyben Nagyszeben csil-
logása, kiváló kadétiskolája hatott a szomszéd megyékre, főleg a szászokra, s ez el-
lensúlyozta a székelyek elmaradását, Erdély visszanyerte 1848 előtti jelentőségét a 
hadseregben, megelőzve a Bánátot is. Ebben a szászok mellett szerepet játszott a 
román és magyar értelmiség meghatározott része. A nagyjából az egykori Partiumnak 
megfelelő megyék jelentősége viszont csekély maradt; úgy tűnik, az ott és Észak-Erdélyben 
élő nagyszámú románság kevesebb tisztet adott a hadseregnek, mint Dél-Erdély. 

Az Alföld magyarsága, ha lassan fel is adta passzivitását, a dualizmus végéig 
körülbelül annyi tisztet állított ki, mint Budapest, noha lélekszáma négyszerese volt 
a fővárosénak. S ennek a kevésnek többségét is Pest megye városai és Szeged, Debrecen, 
Eger adták. A Tiszántúl egykor nagyon is harcias hajdú, pásztor, kisnemes lakóinak 
részesedése a két alföldi paraszt-metropolis nélkül 3-^4%, ennél kevesebb tiszt csak 
az északkeleti Kárpátok aljáról és az északi szlovák megyékből került ki, ám azok 
lakossága együttesen sem érte el az Alföldét. A „kurucság" határa így a Tisza-Ung 
vonaláig húzódott vissza. A fenti adatokhoz hozzátehetjük, élesebb lenne a kontraszt, 
ha nem vennénk számításba az aktív tisztek fiait, hiszen azok lakhelye állomáshe-
lyüktől függött, s így e vázlatos kép különbségeit nivellálják. 

Éppen ezért a fentiektől némileg eltérő képet mutat Wiener Neustadt magya-
rországi növendékeinek születési térképe. Nem az átlag; az elit összetételét tükrözi, 
mert bái- a „Teréziánus" akadémiára mindinkább bejutottak a civilek fiai, utóbbiak 
a birtokos nemesség felső rétegeiből, a köztisztviselő családok felső, vagy felsőközé-
posztályi rétegéből, kisebb mértékben a nagypolgárságból kerültek ki, „egyszerű" 
családokból a századfordulóig még csak kivételesen. 

Ha összehasonlítjuk a kiegyezés utáni másfél évtizedben (1881-ig) Wiener-Ne-
ustadtba lépők összetételét a későbbi évtizedekkel, azt látjuk, hogy az egyes régiók 
közötti különbségek a kiegyezés után mérséklődni kezdtek. Tehát a Budapest-Bécs 
régió igen nagy aránya valamelyest csökken, ugyanez mondható a Szepes és Kassa-
környéki régióról, melynek szerepe az önkényuralom korában megnőtt; viszont olyan 
megyék is adnak néhány növendéket, melyek korábban hiányoztak a Wiener-Neus-
tadt-i törzskönyvekből, mint Szolnok vagy Máramaros, lényegesen megnő Pest, Heves, 
Nógrád megye részesedése. Bereg, Szabolcs, Hajdú megye, a Viharsarok viszont még 
az önkényuralom éveihez képest is visszaesik, alig jelenik meg. Az egykor nagyszámú 
horvát növendékek megindult fogyatkozását részben pótolja a bánáti, dél-erdélyi ro-
mánok, szerbek és természetesen németek növekvő száma, viszont a Csík, Háromszék, 
udvarhelyi székelyek, kik 48 előtt többen voltak akár a dél-erdélyi vagy szepességi né-
meteknél, még a 67 előtti évekhez képest is megfogynak. Általánosságban azonban a 
magyarországi neustádterek származási térképe mégis elég hasonló a 67 vagy 48 előttihez. 

Az F és О mintákban szereplő ukránok (ruszinok) és románok aránya arra 
mutat, hogy a román tisztek legtöbbje Magyarországról származott (és nem Buko-
vinából, az ottaniak csupán 2-3 ezreléknyiek); ellenben a galíciai ukránok száma 
meghaladja a fél százalékot, vagyis a hivatalos statisztika szerinti ukrán összlétszámot 
is, tehát ruszin tiszt alig lehetett. (Keveslem a hivatalos statisztika 1-2 ezrelékét; 
feltehető, hogy pl. a görög katolikus vallású lengyelek legalább részben ukránok.) 

Ugyancsak F és О mintám alapján megkíséreltem válaszolni arra a kérdésre: 
milyen a tisztikar többségét adó német családok származás szerinti megoszlása? Bár 
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nem tudjuk, Königgrätz előtt a német tisztek pontosan hány százalékának bölcsője 
ringott „Ausztrián" kívüli német tartományokban (Rothenberg és mások becslései 
túlzóak), számosan voltak és a magasabb rendfokozatokban még inkább jellemzőek 
a régi Habsburg-hadseregre. 67 után nem érik el a német tisztek 1%-át sem. Náluk 
még a származásukra büszke, de nyelvükben, életmódjukban elnémetesedett „val-
lonok", írek, svájciak is valamivel többen maradtak. 

A németek között legnagyobb a történelmi Csehországból valók száma: mindkét 
mintában 27 és fél százalék.74 Az ő arányuk a katonai tisztviselők között minden 
bizonnyal még magasabb. Ez a népcsoport nemcsak földrajzilag, mentalitásban is 
Berlin és Bécs között helyezkedett el. Számra rögtön utána következnek a Bécsből 
és környékéről, vagyis Alsó-Ausztriából származók; egyötödnél többen, 1/4-nél keve-
sebben voltak. Relatíve nagy számuk oka a tartomány urbanizált, iskolázott volta 
mellett nyilván a császárváros és a sok tisztiiskola hatása, bizonyára rájuk jellemző 
leginkább az „osztrák" érzelem, a császárhűségnek a nemzeti érzés fölé helyezése. 
A többi „osztrák" tartomány Vorarlbergtől Felső-Ausztriáig a német tisztek 16-18%-át 
adja. Alig többet, mint a magyarországi németek (15% felett). Ez a kis különbség is 
csökken, ha a magyarországiakhoz számítjuk a Horvátországban, a régi határőrvidéken 
született németeket. 

Galíciában és Bukovinában születhetett a német tisztek talán 5%-a. A kicsiny, 
de iparosodott Dél-Sziléziában ennél alig kevesebb. A német tisztek mintegy 2%-a 
származott Délről - a mai Szlovéniából, Isztriából, igaz, ezek között elnémetesedett 
olaszok és szlovének is találhatók. 

1. SZ. MELLÉKLET 
A k. u. k. tisztikar nemzetiségi megoszlása MSJ szerint (%-ban) 
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1895 77.9 7.5 5.7 0.1 3.5 0.6 0.2 3.4 0.5 0.6 
1896 78.2 7.6 5.6 0.1 3.5 0.6 0.1 3.2 0.5 0.6 
1897 77.7 8.0 5.5 0.1 3.6 0.6 0.2 3.0 0.6 0.7 
1898 78.7 7.9 5.4 - 3.3 0.7 0.5 (! 2.8 0.5 0.6 
1899 78.0 8.2 5.9 0.1 3.3 0.6 0.1 2.8 0.5 0.5 
1900 80.0 7.6 5.3 0.1 2.8 0.6 0.2 2.3 0.6 0.5 
1901 79.1 7.8 5.8 0.1 2.8 0.5 0.1 2.6 0.6 0.6 
1902 78.8 8.2 5.8 0.1 2.7 0.7 0.1 2.3 0.6 0.7 
1903 76.6 9.7 6.2 0.1 3.0 0.8 0.1 2.3 0.6 0.6 
1904 79.5 8.7 5.0 0.1 2.5 0.6 0.1 2.2 0.6 0.7 
1905 79.7 9.3 4.5 0.1 2.3 0.7 0.1 2.2 0.5 0.6 
1906 79.1 9.7 4.7 - 2.2 0.8 0.1 2.3 0.5 0.6 
1907 78.9 9.6 4.9 0.1 2.2 0.9 0.1 2.1 0.5 0.7 
1908 78.3 9.7 4.8 0.1 2.5 0.9 0.1 2.4 0.6 0.6 
1909 79.1 9.4 4.4 - 2.4 0.9 0.2 2.3 0.5 0.7 
1910 78.7 9.3 4.8 - 2.4 0.9 0.2 2.5 0.5 0.7 
1911 76.1 10.7 5.2 0.1 2.7 1.0 0.2 2.7 0.5 0.8 . 
á t l a g 78.49 8.75 5.26 0.07 2.80 0.73 0.14 2.55 0.54 0.63 
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2. SZ. MELLÉKLET 

Nemzet i ség 

Nem a fegyveres szolgálathoz tartozó 
tisztek és tisztjelöltek 

tengerészt isztek és 
kadétok* Nemzet i ség 

százalékos nemzetiségi megoszlása MSJ szerint 
Nemzet i ség 

1885 1897 1911 1895 1911 
német 45.0 70.8 66.1 53.8 51.2 
magyar 15.0** 7.0 9.8 11.3 13.8 
cseh 12.0 12.9 15.7 10.3 8.9 
szlovák - 0.4 0.1 - . 
lengyel 4.0 4.9 3.5 3.4 2.9 
ukrán - 0.5 0.6 - . 
szerb-ht. 10.0 0.6 2.0 8.4 9.5 
román - 0.6 0.8 . 0.3 
olasz 10.0 0.7 0.6 8.1 9.5 
egyéb 4.0 1.6 1.4 ^ Y*** 3.9*** 

* A tengerésztisztek nemzetiségi statisztikája már az 1895-ös MS évkönyvben megjelent, ugyanis 
míg a szárazföldi hadseregnél akkor még összevonták aktív és tartalékos tisztek adatait, a flotta nem 
képzett tartalékos tiszteket. 

** Az 1885-ös statisztikában nyilvánvalóan a magyarokhoz számították a magyarországi német, 
szlovák, román nemzetiségeket. 

*** Nagyrészt szlovének. 

3. SZ. MELLÉKLET 

Magyarok а к. u. k. kadétiskolákon 1894-1914 
Tanév Létszám Magyar honos (Horvátországgal) Magyar anyanyelvű 

1894-95 2921 30.67% 483 16.54% 
1895-96 3068 29.43% 444 14.47% 
1896-97 3230 27.83% 469 14.52% 
1897-98 3384 28.96% 449 13.27% 
1898-99 3479 27.39% 413 11.87% 

1899-1900 3412 27.46% 382 11.20% 
1900-01 3420 27.95% 397 11.61% 
1901-02 3331 28.00% 389 11.68% 
1902-03 3383 26.43% 380 11.23% 
1903-04 3758 25.97% 449 11.95% 
1904-05 3653 27.57% 464 12.70% 
1905-06 3463 29.34% 470 13.57% 
1906-07 3198 30.89% 432 13.51% 
1907-08 2679 34.49% 425 15.86% 
1908-09 2332 37.09% 424 18.18% 
1909-10 2079 38.43% 396 19.05% 
1910-11 1872 40.97% 378 20.19% 
1911-12 1875 39.84% 363 19.36% 
1912-13 2103 33.95% 333 15.83% 
1913-14 1656 33.75% 265 16.00% 

20 év átl.-banj 31.43% 410 14.63% 

Forrás: MSÉ 1898-1914 évf. 
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sietségével összeállított munkája olykor pontatlan vagy túlzó, mindenesetre kitűnik belőle is, hogy 
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74 Elsőségük azért is biztos, mivel számomra a nemzetiség megállapításánál a legnagyobb 

nehézséget a csehek és a csehországi németek szétválasztása okozta, s végül a csehek arányát ma-
gasabbra vettem, mint a hivatalos statisztika; tehát ha tévedek, csak a csehek előnyére és a csehor-
szági németek rovására. 

Tibor Hajdú 

LA RÉPARTITION NATIONALE, CONFESSIONNELLE ET DE LIEU DE NAISSANCE DES 
OFFICIERS HONGROIS DE L'ARMÉE COMMUNE SOUS LA MONARCHIE DUALISTE 

(Résumé) 

La nouveauté de l 'étude présente est l'examen de la répartition nationale, confessionnelle et 
de lieu de naissance des officiers nés hongrois de l 'armée commune (k. (u.) k.). Elle offre des données 
du même type sur l'ensemble des officiers de l'armée de l 'empereur François Joseph — qui en tant 
que telle ne connaît pas beaucoup de publication de proportion numérique — pour avoir la possibilité 
d'y faire la comparaison. La méthode de l'examen est représentative se basant sur des qualifications 
d'officier et des fichiers personnels de plusieurs types de sources d'archives (War Archives de Vienne 
et de Budapest) ainsi que sur des états civils des académies militaires en y ajoutant des données 
statistique officielles et d 'autres matières de l'époque. 

La répartition des officiers de nationalité hongroise dépasse d 'une ou deux pour cent de la 
période d 'avant 1848 (10-12 %). Mais ce qui est plus intéressant c'est que la grande majorité des 
officiers de l'Armée Nationale établie en 1869 est hongroise. 28 % des officiers de l 'armée k. (u.) k. 
naquit en Hongrie dont la plupart fut avant 1848 Croate ou Serbe dont le nombre se diminuait de 
plus en plus pour être substitués par les Allemands de la Hongrie et par les Hongrois. La représen-
tation des Slaves du Nord et de Roumains qui donnait presque la moitié de la population de la 
Hongrie ne dépassa pas le 1-2 % du corps des officiers après 1867. La contradiction des statistiques 
officielles d'après lesquelles la répartition des Hongrois fut plus grand parmi les étudiants des écoles 
militaires que parmi les officiers peut être bien expliquée par la dissidence d'une nombre important 
des jeunes officiers hongrois du service actif. 

L'étude de la répartition confessionnelle est d 'autant plus importante car grâce à cela on peut 
préciser les résultats statistiques officiels et de l'assimilation. La majorité des officiers nés hongrois 
furent catholiques, mais la répartition des calvinistes (7-8 %) et des chrétiens orthodoxes fut remar-
quable. La représentation des commissioned officers israélites (à l 'encontre des officiers de réserve) 
fut beaucoup moins grande qu'on n'estimerait: elle dépasse le 2,5 % dans les années 1860 et 1870 
mais plus tard elle diminue moins 1 %. 

En dernier lieu l'étude présente les régions de la Hongrie qui offrirent la majorité des officiers 
et celles qui témoignèrent une résistance passive (la Grande Plaine, Terre des Sicules). L'étude 
présente est un chapitre d'un manuel en préparation, d'autres chapitres traitent la composition 
sociale du corps des officiers, la question de la mobilité ainsi que les officiers de défense et de réserve. 
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DISTRIBUTION OF HUNGARIAN OFFICERS IN THE JOINT ARMY ACCORDING TO NATI-
ONALITY, RELIGION AND PLACE OF ORIGIN IN THE DUALIST ERA 

by Tibor Hajdu 
(Summary) 

The analysis indicated in the title is the novelty of the present article. For the sake of 
comparison data of the total staff of officers of the army of Emperor Francis Joseph are also given. 
The analysis is representative and is based, among others, on the personal files and officer's quali-
fications to be found in the Vienna and Budapest War Archives, the registers of military academies, 
and official statistics of the day 

The rate of Hungarians in the staff of officers between 1867 and 1914 was only one or two 
per cent higher than it used to be prior to 1848 (10-12 per cent), but the overwhelming majority of 
the officers in the Hungarian army (honvédség) set up in 1869 was already Hungarian. About 28 
per cent of officers in the imperial (k. (u.) k.) army were born in Hungary. Prior to 1848 most of 
these were Croats and Serbs but their rate decreased rapidly, while that of Hungarians and those 
belonging to the German ethnic group of Hungary increased. It is a contradiction in official statistics 
that there were more Hungarians among the students of military academies than among the actual 
officers. This was due to the fact tha t relatively many Hungarian officers left the army at a young 
age. 

Religious distribution is an important indicator of the accuracy of official statistics and of the 
degree of assimilation. Most officers born in Hungary were Catholics but there were 7 to 8 per cent 
Calvinists and several Greek Catholics as well. The rate of Israelite commmissioned officers was 
much lower than some historians think, in contrast with reserve officers. In the difficult period of 
the 1860s and 1870s it was over 2,5 per cent but later it sank below 1 per cent. 

Finally the territorial distribution of the birthplaces of the officers is analyized. It is interes-
ting to note that there were territories like the Great Plains and the Szeklerland that offered passive 
resistance. The present article is a chapter of a book under preparation. Other chapters deal also 
with the social distribution and mobility of the officer corps, both active and reserve. 



Gyáni Gábor 

A KÖZÉPOSZTÁLY TÁRSADALOMTÖRTÉNETE 
A HORTHY-KORBAN 

Szabó Dezső egy a Philadelphia kávéházban 1935 októberében írt, A magyar 
középosztály megteremtése címen megjelent írását így vezeti be: „Hogyan: hát ezután 
kell megteremtenünk a magyar középosztályt? Igen. Hát nincs magyar középosztály? 
Nincs. Mi hát az, amit mi magyar középosztálynak hívunk? Ez: különböző fajú, kü-
lönböző hitű, különböző történelmi érdekű embercsoportok hazug magyarságú, anar-
chikus tömegeZ'1 

Pontosan ez a maga korában olyannyira megszokott diskurzus, melynek Szabó 
mellett még sok buzgó művelőjétől idézhetnénk ilyen és hasonló kijelentéseket, ez a 
beszédmód kölcsönöz különös jelentőséget a középosztály immáron társadalomtör-
téneti megközelítésének. Jóllehet a középosztály fogalma és jelentése körül burjánzó 
korabeli diskurzus maga is hiányosan feltárt és elemzett probléma. Mindazonáltal a 
Szabó Dezső-i tagadó álláspont, a nincs magyar középosztály korabeli hite és toposza 
történetírói igazolást vagy cáfolatot kizárólag a társadalomtörténettől nyerhet. 

Távol áll tőlünk a szándék, hogy a magabiztos historikus pózába helyezkedve 
kimondjuk a végső szót a Horthy-kor negyedszázadának a keretei között vizsgálódva. 
Célunk ennél jóval szerényebb: ügy kívánjuk felvázolni a korabeli magyarországi kö-
zéposztályt vagy középosztályokat, hogy e társadalomtörténeti rekonstrukciót egyúttal 
szembesítjük az akkori és gyakorlatilag ma is ható, a történetírás javát máig átitató 
középosztály-diskurzussal. 

Úri rend - középpolgárság 

„A középosztály a legnehezebben meghatározható, körülhatárolható társadalmi 
réteg" - kezdi a kérdés bemutatásának szánt fejezetet Weis István. Nem (csak) az okoz 
nehézséget, hogy szinte lehetetlen pontosan meghúzni lent is, fent is a középosztály 
határait. Bár, mint később lesz róla szó, ez önmagában is fogas kérdés. A magyar 
társadalomfejlődés egyedisége, tehát a nyugati normától való eltérése teszi igazán 
problematikussá a hazai középosztály fogalmának meghatározását. Hiszen az, ami 
a polgári (osztály)struktúra középosztályát alkotja, véli Weis és többen mások kortársai 
közül, Magyarországon nem vagy csak nyomokban létezik. Ezért is jut végül a magyar 
társadalomról szóló második könyvében arra az egyértelmű kijelentésre, miszerint: 
,Nálunk tulajdonképen középosztály nincs...".2 

Nincs, mert ami a helyét elfoglalja, az a „lényegileg tisztviselőosztály", nem 
nyugatias polgári középosztály, pusztán csak „úri rend". Hiszen nálunk a „középosz-
tályra nézve meg éppen kötelező az úri rendhez tartozás", tehát mindenki, aki köz-
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tisztviselő hivatásra adja a fejét, úrrá lesz mindenképpen. S minél kevésbé képes e 
hivatás keretei között ténylegesen (egzisztenciálisan) polgárként fennmaradni, annál 
fontosabb számára az úri mivolt, „hogy ennek a sáncnak a védelme alatt húzza meg 
magát, különítse el magát azoktól, akik régi elhelyezkedéséből kiűzték és helyébe 
ültek".3 

Van persze egy nem úri középosztályunk is, az ipar, a kereskedelem és a szellemi 
szabadfoglalkozások terén képződő társadalmi közép, és — állítja Weis — ez pusztán 
a zsidók mobilitásának az eredménye. Mivel az ilyen kétségtelenül hiányzó és mind 
égetőbben szükséges polgári közép önmagából történő létrehozására sem az űri rend, 
sem a nép nem mutatott hajlandóságot vagy nem volt rá képes, vákuum keletkezett. 
„Ezt a hézagot használta azután fel a zsidóság, hogy saját fiait a középosztály soraiban 
elhelyezze...".4 

Úri rend és zsidó középosztály kettősségének már Weis István által megfogal-
mazott koncepciója Erdei Ferenc formulázásában vált azután széles körben ismertté 
és máig népszerűvé. A kettős társadalomszerkezet Erdei-féle modelljéből sem hiá-
nyozhatott a különálló nemzeti (úri) középosztály és a tőle egyértelműen elváló polgári 
középosztály fogalma. 

Ne gondoljuk azonban, hogy két egyenértékű félről, a magyar középosztály azonos 
súlyú komponenseiről van ez esetben szó. Korántsem. „Tehát amit mi középosztálynak 
nevezünk — teszi egyértelművé Erdei —, az túlnyomó többségében értelmiségi al-
kalmazott: tisztviselő... Egész pontosan csak az állam, az egyház és az uradalom 
értelmiségi alkalmazottai számítanak a középosztályba..., (hiszen) az iparforgalom 
értelmisége magántisztviselő, polgári középosztály, vagy városi polgárság, illetve kö-
zönségesen zsidó értelmiség" (Az én kiemelésem).5 A csak zsidó értelmiség viszont 
azért nem igazi középosztály, mert a századfordulótól megindult ugyan e csoportok 
önállósulása, ám nem jutottak messze ezen az úton; végeredményben így „ez a réteg 
is urizáló polgárság volt, és a két háború közti korszakban még jobban, mint a háború 
előtt" - úja Erdei.6 Hiába az őt kétségtelenül átható „polgári öntudat és modernség", 
jószerivel nem több az úri rend (Erdeinél: a középosztály) puszta függelékénél. 

Ha összegezni próbáljuk a korabeli, tudományos igénnyel megfogalmazott kö-
zéposztály fogalmakat, akkor azt emelhetjük ki, hogy a középosztály hiánya vagy 
szerkezetileg problematikus volta a tulajdonképpeni polgárság gyengeségéből és ön-
állótlanságából fakad. Abból, hogy az úri rend lett és maradt „a középosztályt ha-
zánkban pótló réteg" és ugyanakkor „a zsidóság csaknem egészében a középosztály helyét 
foglalta el".7 Vagy Erdei megfogalmazásában: ,A magyar társadalomban nem fejlődött 
erős és széles továbbépülésre alkalmas képződménnyé a polgárság... (mivel) a polgárság 
nem a polgári forradalomban izmosodott meg, hanem lassú fölszivárgással épült ki, s 
ezt a gyermekbetegségét sohasem tudta kiheverni."8 

Létezett-e tehát a Horthy-korban Magyarországon modern polgári középosztály, 
helyesebben: mennyiben tekinthető a létező középosztály egyáltalán polgárinak és 
valóban élesen elkülönült-e egymástól kizárólagosan a maga számára középosztályi 
státust vindikáló történelmi vagy úri középosztály a jórészt (vagy egyedül?) zsidók 
alkotta vállalkozó osztálytól és értelmiségtől, a polgárságtól? Kulcskérdései ezek a 
modern kori magyar (és nemcsak) társadalomtörténetnek, melyre feltétlenül kell va-
lamilyen választ adni. Ehhez azonban gondos leíráson és elemzésen át vezet az út, 
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s ezen szeretnénk továbbhaladni. A fogalomalkotásnak semmiféle normativitása nem 
lehet annak akadálya (nem volt az Weis és Erdei számára sem), hogy eljussunk a 
középosztály konkrét, számokban is kifejezhető fogalmához. 

De vajon milyen ismérvek szükségesek a középosztály gyakorlati meghatáro-
zásához. Kornis Gyulának igaza volt, amikor 1928-ban határozottan vallotta, „hogy 
pusztán a gazdasági kategória... nem elég a középosztály némileg is kielégítő elha-
tárolására", mivel — tette hozzá — „határozott pozitív gazdasági kategóriába a kö-
zéposztály fogalma maradék nélkül be nem szorítható". Nem pusztán azért nem, 
mert szerinte is „az ún. történeti középosztály a par excellence középosztály", de 
kivált azért, mert annak az a része, melynek jövedelme időközben egy bizonyos határ 
alá zuhant, így kirekesztődne és olyan lépne a helyébe, „aki bizonyára nem tartozik 
még a középosztály lelki egységébe, ha külső életstandardja felülmúlja is a középosz-
tályhoz tartozókét".9 

Mégis: ajövedelem mértéke minden esetben elengedhetetlen, bár nem az egyedüli 
kiindulópont annak meghatározásakor, hogy kik alkotják a középosztályt. Többé-ke-
vésbé egyetértés van akörül, hogy a középpolgárságot a nagypolgárságtól elválasztó 
jövedelemhatár valahol az évi 24 ezer pengő körül állapítható meg. Nagyobb ugya-
nakkor a bizonytalanság a középpolgárságot a kispolgárságtól elhatároló, tehát az 
alsó jövedelemhatár kérdésében. Egyes korabeli vélekedések szerint ez a jövedelem-
minimum évi 3600 pengőben adható meg, ami, szól az indoklás, „megfelelhetett egy 50 
holdnál nagyobb földbirtoknak és az a határ volt, amelyet a törvényhozó valóságérzéke 
egyrészt a jövedelemadómentes jövedelemnek, másrészt a társadalombiztosításra köte-
lezett jövedelemnek felső határként megszabott".10 

Ránki György viszont a fővárosi kereskedők esetében az évi 6 ezer pengőt tekinti 
„polgári jövedelemnek", a magán- és köztisztviselők tekintetében pedig az évi 4200 
pengő jövedelemtől számítja a középpolgári szintet (a nyugdíjas köztisztviselőknél 
ennél kevesebbel kalkulál).11 

Bizonyára nem járunk tehát messze a valóságtól, ha a kis- és középpolgári 
jövedelmek közötti határvonalat az évi 3500-4500 pengő közötti sávban határozzuk 
meg. 

A megfelelő nagyságú jövedelem az alapja a középosztályi léttől elválaszthatatlan 
polgári életmód vagy életstílus fenntarthatóságának. Első fokon ennek függvénye, 
hogy a középosztályba tartozás további életviteli mutatóiként tekintett lakáshelyzet, 
cselédtartás és egyéb fogyasztási szokások megütik-e a kívánt mértéket. A dualizmus 
korát követően ugyanakkor a polgárinak megfelelő jövedelem, a hozzá igazodó élet-
stílus, valamint a hamisítatlan középosztályi (bár nem feltétlenül polgári, hanem pl. 
úri) etosz és értékrend mind gyakrabban és mind többeknél került egymással ellent-
mondásba. A Horthy-kori középosztály definiálását éppen az nehezíti, hogy a szá-
zadfordulón belülről még koherens középosztályi-polgári státus egyre inkább felbom-
lott. A bomlást két, egyidőben zajló, bár ellentétes folyamat siettette. Az egyik a 
valamikori, öröklötten középosztályi családok tömeges deklasszálódásának, elkispol-
gáriasodásának korszakunkban végig akut folyamata, melyet az érintettek mint a 
középosztály válságát élték át. A másik közreható fejlemény a korábban sajátosan 
polgári életvezetési elvek és gyakorlatok diffúziójának a folyamata. Ennek során olyan 
többnyire (kis)polgárosodási folyamatok bontakoztak ki, amelyek az alsóbb osztályok, 
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benne olykor bérmunkás rétegekkel, polgári középbe történő betagozódását készítették 
elő. A jövedelmi téren így egymáshoz közel kerülő deklasszálódó, valamint alulról 
kiemelkedő külön szerkezeti elemek tehát úgy kezdték kitölteni a kispolgári élethelyzet 
kereteit, hogy végig megőrizték eredeti rétegjegyeiket. Mivel „értékrend és életstílus 
nem azonos fogalmak", mert az „értékrend preferenciái akkor is érvényesülnek, ha 
azok az életstílus/életszínvonal redukálását követelik a mindennapi élet területén",12 

aligha csodálkozhatunk rajta, hogy a deklasszálódás nem, vagy alig módosított a kö-
zéposztályi értékrenden. Viszont, a csak kispolgári értékrend, a kétségtelen jövedelmi 
és életstílusbeli előrelépés, illetve a süllyedő középosztállyal szembeni nivellálódás 
ellenére sem alakult át tisztán középosztályivá. így, az azonos vagy közel azonos 
életfeltételek (jövedelem, lakásmód, fogyasztási szint) mellett vagy azon belül a pre-
ferenciák, az értékrendet kifejező aspirációk és a szokáskultúra, valamint a személyek 
és családok közösségi kapcsolatrendszerei kivétel nélkül erősítették az elkülönülés 
legalábbis látszatának a megőrzését. Látszat és valóság tehát nehezen választható 
szét egymástól a korabeli magyar középosztály világában, ahol az értékrendi prefe-
renciák folytonossága miatt a legteljesebb homályba borult, hogy kikből is áll ez az 
osztály és hol van nálunk egyáltalán középosztály? Pontosan ez avatta közmegegye-
zéssé a korban, hogy köztisztviselők képezik a par excellence középosztályt, az a 
foglalkozási csoport, melynek mind az életstílusa és mind a jövedelmi viszonyai, te-
kintélyes tömegeit tekintve, jószerivel csak kispolgárinak minősíthetők. 

Bizonnyal ilyen megfontolások nyomán választotta Weis István első helyen a 
műveltséget, második helyen a tevékenységet (élethivatást) rétegképző ismérvül, hogy 
csak „kisegítőnek" használja az anyagi helyzetet, „amelynek teljes felbillenése lehe-
tetlenné teszi az illetőkre nézve a középosztályban maradást".13 Az iskolai végzettséget 
mint cenzust azonban nem egyöntetűen, hanem szelektíve vette figyelembe az egyes 
alkategóriáknál. így a vagyon (önállók) és a jövedelem szerinti középosztály, tehát a 
polgári közép esetében minimumként elégségesnek ítélte a négy középiskolai vég-
zettséget; az érteimiségés a tisztviselőkközéposztályba sorolásakorviszontaz érettségi, 
de legalábbis a nyolc középiskola jelentette számára a belépőt a középosztály soraiba, 
mivel a csak négy középiskolát végzett közhivatalnokok „nagy része a létminimumon 
alul lévő, a proletársors minden keserűségét szenvedő kishivatalnok és díjnok".14 

így azután 1920-ra vonatkozóan 300 ezer keresőben határozta meg a háromnegyed 
részben köz- és magántisztviselőkből álló, egynegyedében szabadpályás (értelmiség, 
vállalkozó) középosztály létszámát. Ez, eltartottakkal együtt, a teljes népesség 7-8%-át 
alkotta. 

Egy másik korabeli, 1931-re vonatkozó és a jövedelem szerinti középosztály 
fogalmát számszerűsítő becslés ugyanakkor 540 ezer főben állapította meg a közép-
osztály létszámát; őket minősítette a szerző „valóságos középosztálybelinek". Ám, 
úgy vélte, jóval nagyobb azok száma, akik „kellő jövedelem nélkül is középosztálytudattal" 
bírnak, akiket (föltehetően eltartottakkal együtt) 1,9 millióra taksált.15 

Erdei Ferenc, miközben hallgatott a középosztályba sorolás során alkalmazott 
gyakorlati elveiről, 1930-ra vonatkozóan 360 ezer főnyi, a teljes népesség 9%-át alkotó 
középosztályról tett említést, melynek 47%-a a történelmi, 53%-a a polgári közép-
osztály tagja.16 
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Budapestet illetően ugyanakkor Ránki Györgynek a jövedelemnagyságot, a la-
kásméreteket és a műveltségi ismérvet kombináló mutatói alapján 1930-ra vonatko-
zóan 30-35 ezer polgári keresőnépesség adódik, ami az aktív népesség mindössze 
5-6%-a.17 

Ránki becsült fővárosi adata azért olyan alacsony, mert három ismérv együttes 
alkalmazása nyomán a csak minden tekintetben kifogástalan polgári középosztály 
maradt fenn az osztályozás szűrőjén. Amellett, hogy ez a módszer országosan egyébként 
sem érvényesíthető (a lakáshelyzetről nincsenek rétegenkénti makroadatok), nem is 
igazán célravezető. Hiszen az anyagi helyzet és némely életmódminta mutatója alapján 
képzett társadalmi közép legföljebb a polgárság és nem a középosztály azonosításához 
segíthet hozzá (Ránki is ezt tűzte ki céljául). 

A fővároshoz hasonlóan nagyobb haszonnal kecsegtet a középosztály helyi ke-
retek közötti meghatározása, melyhez a virilis elit adja a legbiztosabb támpontokat. 
Természetesen adott település középosztálya vagy akárcsak polgársága nem szűkíthető 
le a helyi elitre, a virilisekre, ám kétségtelen, hogy az utóbbiak hűen reprezentálják 
a helyi vagyoni-jövedelmi középosztályt. Budapesttől eltérően ugyanis a vidéki városok 
úgyszólván mindegyikében a közép-, sőt olykor a kispolgárság és nem a nagypolgárság 
(valamint az arisztokrácia) alkotta a legtöbb adófizetők táborát. Természetesen a-
kadtak itt is különbségek. így egy-egy dunántúli városban jól érzékelhető a helyi 
elitben a nagypolgárságjelenléte; Pécsett a 30-as évek végére 11 a milliomosok száma.18 

Viszont a szintén dunántúli és iparosodott Győrött ugyanakkor a város „gazdasági 
vezető rétegében szinte kizárólagosságra tettek szert az ún. középegzisztenciák tipikus 
képviselői".19 S természetesen az alföldi városok mindegyikében (nagy-, közép- és 
kisváros) a többnyire ingatlanbirtokos közép- és kispolgár egzisztenciák jutottak be 
legnagyobb számban — virilis jogon — a helyi képviselőtestületekbe (Debrecen, Hód-
mezővásárhely, Nagykőrös).20 

A középosztály és a polgárság (középpolgárság) fogalmai tehát nálunk csak rész-
ben esnek egybe, ám azt szinte lehetetlen pontosan meghatározni, hogy hol ér véget 
az egyik és hol a másik határa. Tévúton járunk viszont, ha a ránk hagyományozott 
és a kivált Erdei által kiélezett középosztály - polgárság dichotóm szemléletmódhoz 
igazítjuk a réteghierarchia rekonstrukcióját. A középosztály versus polgárság követ-
kezetes fogalmi végigvitele ugyanis ellentmond az egyes élethivatások (tevékenységek) 
belsőleg és szerkezetileg heterogén természetének éppúgy, mint a bennük rejlő közös 
és integráló erők kétségtelen hatásának. Bizonyságul vegyük szemügyre a középosztály 
néhány fő foglalkozási és életmód csoportját. 

A köztisztviselő középosztály 

„Köztisztviselői karunk a magyar középosztály gerincét alkotja" - köszön vissza 
a jól ismert kortárs vélekedés ezúttal a középosztály illemét és nyilvános viselkedését 
szociográfusi buzgalommal feltáró szerző tollából.21 De vajon milyen értelemben és 
mennyire adhatunk hitelt e véleménynek? Makkai azzal toldja meg tézisét, hogy ezt 
a középosztályt kinevezi „vezető osztálynak", mondván: „Köztisztviselői pályán nem-
csak hivatali előmenetelt, hanem társadalmi karriert is lehet csinálni hazánkban...".22 
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Elég futó pillantást vetni a köztisztviselők számbeli alakulására, anyagi létvi-
szonyaira, vagy arra, hogy személy szerint kikből is verbuválódott a réteg, és nyomban 
kétségeink támadnak e közkeletű beállítással szemben, miszerint tehát „fogalmazási 
szakba kerülve" az Ölető rögtön „vezető osztályú emberré" lesz, vagyis előlép „meg-
különböztetett úrrá". 

E sommás közhivatalnoki imázs érvényességét erősen csökkenti, hogy a rétegnek 
tulajdonított vezető szerep és társadalmi érvényesülési esély nehezen egyeztethető 
össze az állami alkalmaztatásnak, benne a köztisztviselői foglalkozásnak azzal az 
eltömegesedésével, amely olyannyira jellemző a korszak egészére. Igaz, a Horthy-kor 
a megörökölt állami bürokráciát, a közel negyedmilliós kereső népességet, képtelen 
lévén azt eltartani, kezdetben igyekezett radikálisan csökkenteni. A húszas évek eleji 
210 ezer fős állami alkalmazotti létszám ezért apadt le az évtized második felében 
nagyjából 150 ezerre. Am pótlólag ehhez még hozzászámítandó 40-50 ezer (1926-ban 
kereken 46 ezer) önkormányzati és további közalkalmazotti tömeg, vagyis a teljes 
létszám az évtized vége felé így is 200 ezer közelében járt .2 3 

A 30-as évek mind nyíltabban etatista törekvései és kivált az évtized végi és a 
későbbi területi visszacsatolások következményeként azután az állami szektor rob-
banásszerű növekedésen esett át: csupán 1938 és 1944 között mintegy kétszeresére 
emelkedett az állami alkalmazottak száma, amely 1943-ban már 413 ezer főt tett 
ki.24 

Természetesen az állami alkalmazottaknak ez a mindig is népes, ráadásul di-
namikusan bővülő tábora számos társadalmi réteget zárt magába, s közülük legföljebb 
a tisztviselőket hozhatjuk közelebbi kapcsolatba a középosztállyal. Becslések szerint 
az állami alkalmazottak egyharmadát alkalmazták a korszak elején és végén egyaránt 
tisztviselői munkakörben, tehát a húszas évek második felében 60-70 ezer, az 1940-es 
években 130-140 ezer kereső alkotta a háromnegyedében az állam, egynegyedében az 
önkormányzatok alkalmazásában álló köztisztviselői kart.25 

Tisztviselő egzisztencia azonban mindig is több volt ennél. Ha nemcsak a ki-
nevezett, a véglegesített, de a kisegítő és ideiglenes állású tisztviselőket, valamint a 
kezelőket, díjnokokat is figyelembe vesszük, a húszas évek elején még legalább mintegy 
20 ezer fővel bővíthető a közhivatalnoki létszám, amely így a 80 ezer főt is elérte. 
Igaz, az 1922-1925 között négy lépcsőben végrehajtott alkalmazotti létszámleépítések 
valamelyest ritkították az állami alkalmazotti népességet. Az 1922. és az 1925. évi 
két-két alkalommal végrehajtott racionalizálás során előbb 8500, majd több mint 35 
ezer állást szüntettek meg. De mivel egyidejűleg új állásokat is szerveztek, így 1923-
1928 között legföljebb 39-40 ezer állami alkalmazotti álláshelyet számoltak fel. A 
leépítések túlnyomórészt a díjnokokat, kezelőket, altiszteket és a pedagógusokat é-
rintették. Másik következménye, hogy megugrott a nyugdíjasok tömege, akik száma 
1913-ban még csak 63 ezer, ám 1925-ben már a 100 ezret is eléri és az arány a 
későbbiekben inkább emelkedik, mint apad.26 

Aligha hihető ezek után, hogy a hivatal, amely már a húszas évek derekán — 
családtagokkal együtt — legalább egymilliós népességet tartott el, automatikusan 
úrrá léptetett elő mindenkit, aki szolgálatába szegődött. Vagy ez csak a tisztviselő 
besorolásúak kiváltsága? Ha némi joggal feltételezzük, hogy az úri mivolt nem egészen 
választható el a középosztályit legalább megközelítő életstílus, egy valamennyire is 
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polgárinak tartott fogyasztási nívó és kultúra gyakorlásától, akkor a köztisztviselő 
annyi mint középosztálybeli tézis aligha igazolható maradéktalanul. Az egész kérdés 
sarokpontja, hogy mit ér valójában a köztisztviselői jövedelem. 

Minden ezzel kapcsolatos korabeli statisztika azt támasztja alá, hogy a köz-
tisztviselőknek legfeljebb a kisebbségét illette meg középosztályi szintű jövedelem, 
és ez a kiváltság a húszas évek derekán aligha volt több a foglalkozási réteg egyhar-
madánál. Hiszen a 44 ezer, jövedelmét tekintve adatokkal dokumentált állami hiva-
talnok fele keresett 300 pengőnél, kétharmada pedig 400 pengőnél kevesebbet (be-
leértve a lakáspénzt is).27 Márpedig 300-400 pengő havi jövedelem alatt sem akkor, 
sem később nem volt rá esély, hogy bárki megfelelhessen a polgári életvitel kívánal-
mainak. 

Ezt a képet erősíti a mintegy 15 ezer fővárosi köztisztviselőről 1928-ban készített 
részletes statisztika néhány vonatkozó adata is.2® Ebből kiderül, hogy a megkérde-
zettek felének a havi keresete 200 pengő alatt maradt és háromnegyedüké nem érte 
el a 300 pengős határt. Igaz, ebben nem foglaltatott benne a külön lakáspénz. Mindebből 
az következik, hogy ilyenformán csak minden tizedik közhivatalnok tartozott a kö-
zéposztályi jövedelmi sávba, mert 400 pengőnél többet keresett. 

De nem alakult a helyzet másként a lakáshelyzet terén sem. Mi lehet beszédesebb 
annál a statisztikából kirajzolódó képnél, mely szerint a fővárosi köztisztviselők ne-
gyede egyszobás, tehát munkáslakásnak megfelelő otthonban, további kétötöde pedig 
kétszobás, vagyis kispolgári lakáskörülmények között élt. Azaz: a foglalkozási réteg 
legföljebb egyharmada felelt meg a minimum háromszobás jellegzetesen középosztályi 
lakásnormának. Ezért is hiányozhattak sokuk életéből a polgári otthonnal szokász-
szerűen együttjáró civilizációs körülmények, mint a köztisztviselők felénél mind a 
fürdőszoba (!), mind a gáz. S szorosan ezzel függ össze az is, hogy tíz fővárosi köz-
tisztviselőből legalább hat a legalsóbb lakbérosztálynak megfelelő, a legföljebb 300 
pengő negyedévi bérű lakásokban lakott és négyötödének még cselédje sem volt.29 

A közalkalmazottak zömének, ám mindenképp döntő hányadának a középosztály 
szintjét sem megütő életnívója, ha nem is teljesen előzmény nélküli, de feltétlenül 
új fejlemény. A trianoni Magyarország elszegényedő államának és a leépítések ellenére 
is igencsak túlméretezett bürokráciának egyenes következménye a drámai hanyatlás 
gazdasági téren. Jellemző, hogy a húszas évek elején, tehát a leépítések előtt, a köz-
alkalmazottak békebeli fizetésük 20-30%-át, a leépítéseket és a fizetésrendezést kö-
vetően is csak 30-40%-át keresték. Ami egyébként szerény mértékű nivellálódással 
együtt következett be. Ennek ellenére is roppant nagy jövedelmi különbségek jelle-
mezték a tisztviselőtársadalmat: a húszas években az I. és a XI. fizetési osztályba 
sorolt két szélső tisztviselő kategória, a politikai elitbe tartozók és a kishivatalnokok 
fizetése között 13-14-szeres (a főváros alkalmazottai esetében csak nyolc-kilencszeres) 
a különbség.30 így viszont a nyomott tisztviselői fizetések feltételei közepette a kis-
hivatalnokok (a VIII. fizetési osztálytól lefelé) jószerivel csak szerény kispolgári jö-
vedelmet élvezhettek a korban. Az 1924-es tisztviselői státusrendezés értelmében 
magasabb fokozatba egy-egy fizetési osztályon belül három évenként léphetett elő 
valaki, magasabb fizetési osztályba viszont csak kinevezés útján lehetett kerülni, mely-
re üresedés adott módot. Ezt követően 1927-ben rögzítették újfent az illetményeket 
(a gyakorlatban 1931-33 között ennél kevesebbet folyósítottak az alkalmazottaknak, 
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de 1940-től visszaállt az 1927-es elvi fizetési rendszer). A tisztviselői jövedelmek a 
minisztériumi fogalmazói karon, 1929-es adatok szerint, 500-800 pengő, külső szervei 
esetében 300-500 pengő között alakultak. A vármegyei önkormányzatok tisztviselői, 
lakáspénzzel együtt, átlagosan 400 pengőt kerestek ez idő tájt és a fővárosi fogalmazói 
kar is a minisztériumokkal egyező illetményben részesült (600 pengő).31 A tisztviselői 
jövedelmek közötti szóródás tehát nemcsak a kistisztviselők és a vezető beosztású 
közhivatalnokok viszonylatában, hanem a munkaadó szervek szerint is strukturálta 
a tisztviselő középosztályt. 

A közhivatalnok kortársak által is vallott úri középosztályi imázsa szempontjából 
azonban nem is az anyagi tényezők a döntőek. Ennek egyik oka, hogy a középosztályi 
lét statisztikailag mérhető minősége nemegyszer ellentmond a középosztályi identitás 
korabeli tapasztalatának. Az eltérés másik, talán fontosabb oka, hogy az úriság el-
sőrendűen nem is (csak) a polgári életkörülmények, hanem az állami hivatalból élés 
szinonimája, annak magától értetődő következménye. Ez a korabeli és azóta is ér-
vényesnek hitt feltételezés azonban nem igazolható maradéktalanul. Mindenekelőtt 
az mond neki ellent, hogy a már középosztályi megélhetést sem mindenkor garantáló 
állami és egyéb köztisztviselői állás a foglalkozás eltömegesedésével társadalmi téren 
is mindinkább „felhígult". Ez a közhivatali pálya úri jellegét erodáló folyamat olykor 
még statisztikai úton is érzékeltethető például az iskolázottsági és a származásra 
vonatkozó mutatók révén. 

Az úriemberség egyik legfontosabb hagyományos ismérve a megfelelő, tehát a 
középiskolai végzettség (ha nem is az érettségi maga). „Ez az iskolacentrikus szabály 
vonta meg az úri társadalomhoz tartozás alsó határát"3 2 a múltban (tehát a dualiz-
musban) éppúgy, mint később, a Horthy-korban. Legalább nyolc középiskolai osztály 
elvégzése volt tehát a belépő az úri középosztály tagjai közé (korábban ez a párbaj-
képesség feltétele, amely a tartalékos tiszti rang megszerzésével vált lehetségessé). 
Ezen az iskolai cenzuson nyugodott a köztisztviselők szakmai és fizetési hierarchi-
ájának a teljes rendszere is, melyet a képesítési törvény szentesített (1883:1. tc.). A 
törvény 1929-es megerősítése nyomán IX. vagy magasabb közigazgatási (tisztviselői) 
állást csak az tölthet be, aki jogi, államtudományi vagy közgazdasági egyetemi diplomát 
szerzett és a gyakorlati közigazgatási vizsgát is sikerrel teljesítette. Továbbá: a fo-
galmazói szakon, tehát a teljes XI. fizetési osztályba osztott tisztviselői munkakörök 
betöltéséhez elengedhetetlen a legalább nyolc középiskolai osztály; ugyanakkor kezelő 
és díjnok alkalmaztatásához nem kívántak többet négy gimnáziumi (reáltanodai, pol-
gári iskolai) végzettségnél. A dualizmus kori és a Horthy-kori tisztviselői képesítési 
előírások (1929: XXX. és 1933:XVI. tc.) mintegy kijelölték azt a szűkebb alkalmazotti 
költ, akik jog szerint is úriemberek; ebbe azután az altisztek mellett sem a díjnokok, 
sem a kezelők nem értendők bele.33 Márpedig a közhivatalnokok létviszonyait do-
kumentáló statisztikák nem tettek különbséget a foglalkozási csoport úri és nem úri 
elemei között. Ezért ahhoz, hogy a köztisztviselők úri középosztályi részéhez tény-
legesen eljussunk, a statisztikai kategóriából ki kell szúrni az iskolai cenzus szerint 
nem odavaló csoportokat. 

Tudjuk, hogy a húszas évek elején, a leépítések előtt, a nem úri középosztályi 
köztisztviselők a kinevezett és véglegesített közhivatalnokok mintegy egyhatodát al-
kották.34 1930-as adatok szerint, viszont a fővárosi illetőségű köztisztviselők között 
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a megfelelő arány a kétötödöt is túlhaladta némileg.35 Ami jól mutatja, hogy az állami 
(tisztviselő) bürokrácia folytonos mennyiségi expanziója éppen nem a szorosan vett 
úri státusú közhivatalnokok számszerű és aránylagos gyarapodásával járt együtt. 

Ha ezen a ponton visszautalunk a fővárosi köztisztviselők 19 ezer fős népességi 
mintáján 1928-ban végrehajtott statisztikai felmérésre, kiderülhet, hogy miért oly 
alacsony a réteg tekintélyes részének életszínvonala. Az iskolai végzettségi mintákból 
ugyanis megállapítható, hogy kevesebb mint harmaduk (31,3%) rendelkezett igazolt 
főiskolai-egyetemi végzettséggel, ami alapján a IX. vagy annál magasabb fizetési osz-
tályba volt sorolható. További alig egyharmada ugyanakkor csak nyolc középiskolát 
végzett s így jogot nyert a IX-XI. fizetési osztályokba beosztott állásokra. Végül: a 
statisztikailag vizsgált köztisztviselők közel negyed részének volt — a díjnoki és kezelői 
álláshoz megkívánt — négy középiskolai osztályos végzettsége, és ezért ők nem is 
számítottak úriembernek a tisztviselők között. Vidéken nagyon hasonlóan alakult a 
helyzet azzal a csekély különbséggel, hogy kevesebb az egyetemi végzettségű és több 
a csak érettségizett közigazgatási tisztviselő (1930-as adatok).36 

A nem úri rendbe tartozó közhivatalnokok döntő hányada volt nő; éppen a nők 
terjedő közhivatali pályára lépése siettette a felhígulási folyamatot. Nem pusztán 
azért, mert a nők, ha hivatali állást vállaltak, képzetlenebbek lévén, rendszerint csak 
kezelői vagy díjnoki beosztásra számíthattak. De talán éppen azért, mert úrinő eleve 
nem is lépett kereső pályára és ha viszont egy középosztálybeli feleség ennek ellenére 
mégis rászánta magát, hogy munkába álljon, az többnyire egyértelmű volt úrinői 
tekintélyének az elvesztésével vagy legalábbis a megrendülésével. Jóllehet a korban 
mind több (1928-ban a fővárosban a nőtisztviselők negyede) a feleség közhivatalnok.37 

Különösen a közigazgatási tisztviselők között akadtak nagy számban négy kö-
zéposztályt végzett s napidíjasként vagy kezelőként foglalkoztatott nők. 1930-ban a 
közel ötezer nőtisztviselő közel háromnegyede rekedt így kívül az úri rend határain, 
ugyanakkor a férfi közigazgatási tisztviselők között ez az arány nem volt több 16%-nál. 
Hozzátehetjük azonban, hogy a nem fizikai munkakörök közül éppen a közigazgatási 
tisztviselői pálya a legelzártabb a nők elől; arányuk e kategóriában 1930-ban is csak 
14%, holott az összes tisztviselői és értelmiségi állást tekintve a keresők kereken 
harmada állt immár nőkből.38 Ami közvetlenül abból fakadt, hogy az 1920-as évek 
női egyetemi numerus claususa (1920-28) mellett, sőt attól függetlenül egyetemi szintű 
jogi képzésben a nők sem a dualizmus idején, de a Horthy-korban sem részesülhettek, 
így a főleg jogi diplomához kötött közigazgatási tisztviselői pálya fogalmazási szakán 
nem is nyerhettek alkalmazást. 

A közhivatalnokok azonosítása az úri középosztállyal, ezek szerint, nemcsak 
azért leegyszerűsítés, mert a (közigazgatási) tisztviselők igen nagy hányada élt a kö-
zéposztályi szint alatt és nem élvezett polgári (legföljebb kispolgári) életkörülményeket. 
Am azért is félrevezető, mert a foglalkozási csoport nem csekély része, szerényen 
számolva is a negyede, már iskolai végzettsége alapján sem kvalifikálta magát az úri 
rendbe. 

Eredetileg a középbirtokos nemesség (és leszármazottaik) hivatalnokká átalakuló 
és dzsentriként tartott rétegével kapcsolódott össze a köztisztviselők úri minősége. 
Fontos lehet tehát, hogy ki honnan, milyen társadalmi miliőből érkezett e posztra, 
hiszen talán nem is az aktuális attribútumok (az anyagi jólét és az iskolázottság 
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mértéke), hanem az öröklött tulajdonságok, a családi név teremtette meg az úri i-
dentitás alapjait. Ilyen tekintetben vajon mennyire számított úrinak a Horthy-kori 
köztisztviselő társadalom? 

Az újabb történeti kutatások igazolják, hogy még a dualizmusban feltételezettnél 
is csekélyebb a dzsentri származásúak részvétele a közhivatalnoki állások betöltésében, 
sőt szerepük gyakorlatilag szinte elhanyagolható. Andrew C. János szerint az állami 
bürokráciának legfeljebb a hetede volt 1927-ben dzsentri eredetű,39 s joggal feltéte-
lezhető, hogy egy-másfél évtized múltán ez az arány még kisebb lett. Igaz, már Szekfű 
Gyula is regisztrálta, miszerint „ma már odajutottak a dolgok, hogy a dzsentri eredeti 
fogalma teljességgel elhomályosult... a szó maga is kezd Trianon óta kiveszni a hasz-
nálatból..., a helyét az 'úri' társaság vagy hasonló kifejezések foglalták el...".40 

A dzsentri helyébe, vélhetően, maga a közhivatalnoki kar lépett, őrá szállt át 
az úriság kitüntető bélyege. A folyamat előrehaladását mutatja az a szembeszökő 
eltérés, amit a nyugdíjas (tehát korosabb) és az aktív köztisztviselők családi háttere 
között felfedezhetünk, ha kézbevesszük a fővárosi illetőségű köztisztviselőkről, 4287 
nyugdíjas és 14 585 aktív alkalmazottról 1928-ban készített statisztikát.41 Hiszen 
amíg a (korosabb) nyugdíjas tisztviselők egyharmada, a nyugdíjasok (tehát szintén 
tisztviselő) apákkal együtt is csak a kétötöde született hivatalnok, és alig több mint a 
harmada szűkebben köztisztviselő családba, addig ez az arány az aktív köztisztviselők 
oldalán 51,4%, valamint 46,6%. Kétségtelen tehát, hogy már két egymást váltó generáció 
viszonylatában mind jobban kiütközött a közhivatalnoki kar önrekrutációs hajlama. 

Kérdés: a pálya utánpótlásának milyen más társadalmi forrásait szorította ki 
vagy szorította hátrébb az önrekrutáció? Elsősorban az önálló, vagyis a birtokos (üzem-
és bolttulajdonos) rétegek gyerekei előtt zárult be egyre erőteljesebben a köztisztviselői 
állásszerzés lehetősége; a nyugdíjasok még közel felének, az aktívak már kevesebb 
mint a negyedének az apja volt önálló, egyaránt zömmel iparos és kereskedő egzisz-
tencia. 

A köztisztviselőknek a belépési mobilitás szempontjából észlelt viszonylagos zárt-
sága és egyre zártabbá válása akkor érzékelhető kellőképpen, ha a foglalkozási csoport 
kifejezetten úri magját vizsgáljuk származásában. Ehhez a „fogalmazási és tudományos 
szakon" alkalmazott fővárosi illetőségű férfi tisztviselők 3646 fős mintája szolgál a-
datokkal 1928-ból.42 Eszerint közel háromnegyedük (71,4%) származott tisztviselő 
(benne a szabadfoglalkozású értelmiséggel) apától, ezen belül pedig egyértelmű a 
közalkalmazotti apák dominanciája. Ugyanakkor a kezelőként alkalmazott tisztviselő 
férfiak kevesebb mint a fele tartozott, származása folytán, ugyanehhez a társadalmi 
miliőhöz, s nem elhanyagolható köztük az iparos apák képviselete sem (13%). 

Nem adható ugyan pontos válasz arra, hogy a köztisztviselő apák milyen hányada 
volt ténylegesen az úri középosztály tagja (tehát fogalmazási szakon alkalmazott köz-
hivatalnok), ám az aligha lehet vitás, hogy a húszas évek vége felé az úriként definiált 
köztisztviselői kar, kevés kivétellel, önmagát termelte újra fiai (és jóval kevésbé a 
lányai) révén. A kép országosan legföljebb annyiban tér el ettől, hogy a vidéki köz-
tisztviselők között kisebb az önrekrutáció, mivel az 1930-as népszámlálás mobilitási 
adata szerint legföljebb kétötödük mögött feltételezhetünk homológ családi hátteret. 
Egyszersmind a fővároshoz mérten vidéken még mindig számottevő, bár már ko-
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rántsem mérvadó a birtokos (benne a parasztbirtokos) szülői indíttatás: országosan 
a férfi közigazgatási tisztviselőknek egyenesen a hatoda került ki ebből a szociális körből.43 

Adatok hiányában nem követhetjük tovább nyomon a társadalmi összetétel té-
mánk szempontjából igen fontos kérdését. Holott a gazdasági válság és a nyomában 
járó politikai jobbratolódás (Gömbös-éra) okozta foglalkoztatási instabilitás és fluk-
tuáció, valamint a tisztviselő állások számának 1938 utáni hallatlan felduzzadása, 
ezzel sok új személy valószínű belépése a közhivatalnoki pályára egyaránt módosíthatta 
a foglalkozási csoport, tehát az úriként tisztelt tisztviselő réteg származási arculatát. 
Aminek egyik jellegzetes, a kispolgárosodáson át vezető többlépcsős mobilitási csa-
tornája, hogy a hivatali altiszt gyermeke segédhivatali tisztviselővé lép elő, ennek a 
gyermeke előtt pedig megnyílnak a középiskolához, sőt a főiskolához kötött közhivatali 
állások is. 

Az 1930-as adatok további tanulsága, hogy a közigazgatási tisztviselőknek leg-
alább a fele nyerte utánpótlását a nem űri (tisztviselő, birtokos) középosztályok soraiból. 
De vajon volt-e hatása ennek a személyi felfrissülésnek és társadalmi átrétegződésnek 
a pálya úri jellegére vagy érintetlenül hagyta azt? A kérdésre a kortárs elemzők válasza 
rendszerint az, hogy inkább az urak asszimilálták a polgárokat és nem fordítva történt 
a dolog. Makkai János egész középosztály koncepciója azon a feltevésen alapul, hogy: 
„Az új elemek inkább eldzsentrisedtek, minthogy új életérzést hoztak volna magukkal 
és ezzel a közszolgálat teljesítésének felfogását korszerűbbé tették volna."44 

Kezdetben Weis István is azt fogalmazta meg, hogy „a gentry máz jobban ragad 
a polgárságból kikerült egyénekre, mint a régi nemesség maradékaira...".45 1942-ben 
megjelent könyvében viszont mintha eltávolodna ettől a dualizmusból áthagyomá-
nyozott tisztviselő imázstól. Először is kijelenti: „Nem áll, mit oly sokáig hangoztattak: 
egyes szolgálati ágakban, példáid a vármegyei igazgatásban csak egyes családok fiai 
boldogulnak. Ha lapozunk a Tiszti Címtárban, inkább azt a megfigyelést tehetjük, 
hogy sok törvényhatóságban a régi történelmi családok neveinek viselőit inkább az 
alsóbb állásokban látjuk és a felsőbb állásokat újabb rétegek fiai foglalják el. Nem a 
gentiy-összeköttetések döntenek tehát, hanem egyéb rokoni, baráti és politikai párt-
kapcsolatok." Ugyanakkor továbbra is úgy véli, hogy „a középosztály helyén lévő 
réteg úrnak képzeli magát".46 

Utóbb szintúgy ez a felfogás honosodott meg a történeti köztudatban, melyet 
leghatásosabban talán Bibó István fejtett ki 1947/48 során. E koncepció értelmében 
a kegyelem érettségi és a mezei jogászat intézményeivel is alátámasztva az állami 
bürokrácia olyan kvázi szakszerű értelmiséggé alakult át, amely mint keresztény kö-
zéposztály makacsul ellenállt a tisztán polgári középosztállyá válás gyenge kénysze-
reinek. Mint írja: „az elnevezés (keresztény középosztály - Gy. G.) az úriembernél 
polgáribban hangzik (ugyan), de valójában a proletárforradalom élménye után az 
egykori köznemesség mozdulatlan, hierarchikus társadalmi szemlélete sokkal elszán-
tabban és nyíltabban jelentkezik (körében - Gy. G.) mint azelőtt".47 

Ennek a mélyen a korabeli tapasztalatban gyökerező bürokrácia-imázsnak ad 
Szabó Zoltán érzékletesen hangot szociográfiájában. Miután előrebocsátja, hogy a 
hivatalok presztizshierarchiája vidéken a vármegyeházzal kezdődik és a magánvállalat 
irodájával ér véget, a jelenséget a nemesi eredetű közhatalom fogalmi kontinuitásával 
magyarázza. „A középosztályban a hivatalok és állások sem fontosság vagy nemzeti 
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szerep szerint ítéltetnek meg, hanem a hatalom mérve szerint és aszerint, hogy a 
hatalom jellegben mennyire van közel a régi nemesi hatalomhoz... Minél közelebb 
van egy szerepkör a régi nemesi-úri-megyei hatalomhoz, annál méltóságosabb."48 

S ez nem is puszta eufemizmus, hanem szó szerint értendő, mivel a III., a IV. 
és az V. fizetési osztályba sorolt államhivatalnokok, valamint belügyminiszteri ren-
delkezés értelmében (1922) egyes önkormányzati főhivatalnokok (a vármegyei főispán 
és alispán, a városi polgármester és alpolgármester, mind az V. fizetési osztályba 
sorozva) a „méltóságos" cím vagy megszólítás használatára jogosultak.49 Am a VI. 
fizetési osztálynak megfelelő tisztviselőkategória számára már csak a „nagyságos", 
a nála is lejjebb álló kishivatalnoknak és egyébként minden érettségizettnek pedig 
a „tekintetes" megszólítás dukált.50 A cím- és rangkórság jól érzékelhető külső jele 
az úri társadalmi értékrend iránti feltétlen elkötelezettségnek, ami valóságos struk-
túraképző erővel hatott a Horthy-korban. De vajon csak és kizárólag ez hatotta át 
a hivatal és a hatalom világát? 

Túl azon, hogy a hierarchikus, tehát tekintélytiszteleten nyugvó társadalmi szer-
veződés és csoportidentitás a polgári értékek szempontjából példaszerű nyugaton sem 
egészen ismeretlen (Anglia rá a legjobb példa),51 az előbb mondottak után sem eleve 
eldöntött, hogy a dzsentritől visszamaradt úri máz a Horthy-kori köztisztviselői lét 
egyedüli vagy akár csak meghatározó karakterjegye. Ha a szakszerűség egyértelműen 
polgári erény és jellemvonás, akkor a közhivatalnok úri/polgári minőségének a meg-
határozása során vizsgálni kell, hogy a szakértelem etosza része-e a köztisztviselő 
kulturális habitusának és egyáltalán milyen helyet foglal el benne. 

A képesítési rendelkezések folytán az igazolt iskolai végzettségen alapuló szak-
tudás már a századfordulótól sokhelyt előfeltétele az úri középosztály számára fenn-
tartott hivatalok elfoglalásának. De vajon komolyan vehető a köztisztviselők így ki-
kényszerített értelmiségi professzionaüzációja, vagy mint Bibó állítja, nem több a 
színlelt szakszerűsödés látszatánál? Ezen Bibó azt érti, hogy mindazok, akik „társa-
dalmi adottságuknál" vagy ambícióiknál fogva űriemberek, úgy jutnak be „az úri-
emberek nagyobb részét tápláló értelmiségi munkakörbe..., (hogy) az értelmiségi sze-
repkörbe és a szakmába való elmélyedés nélkül" megszerzik annak előírt formai 
kellékét, a diplomát. S erre a magyar iskolarendszer kivételes lehetőséget ad sajátos 
gimnáziumi és egyetemi különútjaival.52 

Mind több jel utal rá, hogy a közhivatalok megannyi posztján megkövetelt szak-
szerűsödés, polgárias tisztviselői professzionalizálódás több volt puszta látszatnál. A 
kutatások mai fokán ma még csak egyedi példák során át mutathatjuk be, hogy 
egyébként velejéig dzsentri és/vagy úri miliőből érkezve is milyen mértékű profesz-
szionalizálódásra, ha úgy tetszik, polgárosodásra került sor a közhivatalok rendi levegőt 
árasztó világában. 

A Szabolcs megyei főszolgabíró, a naplóíró Olchváry Pál, aki származását nézve 
(apja elszegényedett, s ezért hivatalt vállaló középbirtokos nemes), sőt hivatali karrierje 
(előbb szolgabíró, majd 1899-től három évtizeden át főszolgabíró), végül identitása, 
jellegzetes társadalmi kapcsolatrendszere, életmódjának nemegy vonatkozása folytán 
hamisítatlan dzsentri, hivatalnokként, de magánemberként szintúgy telis-tele van 
polgári tulajdonságokkal. A családja nemesi eredetének a dokumentálására sem időt, 
sem pénzt nem sajnáló, határozott úri tudattal vértezett hivatalnok amellett, hogy 
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átlagost meghaladó szakmai elmélyülést tanüsít, ráadásul feltűnően élénk kulturális 
életet is él. Már a 60. életévéhez közeledik, midőn német nyelvtanulásra adja a fejét 
és egy komoly magánkönyvtár összegyűjtésébe fog. Vagy: a hazai rádióadások meg-
indulását követően hamarosan készüléket vásárol magának, majd buzgó rádióhall-
gatóvá lesz. Ez pedig a korabeli úri (sőt még arisztokrata) körökben is kifejezetten 
ritka gyakorlat, mivel a rádióhallgatást „valami zsidós", tehát polgári szokásnak tar-
tották. Éppen a szakszerűségre törekvés, a nagyfokú kulturális aktivitás vagy a dzsentri 
hedonizmus kárhoztatása (melynek naplójában hangot ad) árulják el a benne megbúvó 
polgárt.53 

Másik példánk „hőse" a már századelőn született generáció tagja, aki hivatali 
karrieijét a fővárosban mint minisztériumi tisztviselő futja be az 1930-as és 1940-es 
években. A látszatra szabályos úri életet folytató fiatalember, Trajánovits Lajos erdélyi 
dzsentri család leszármazottja, aki szüleivel együtt 1919-ben került vagonlakóként 
a trianoni Magyarországra. A jogi egyetemre járva Trajánovits életének fontos, szinte 
központi része az úri társaságban forgolódás. Ennek jegyében tölti be 1931-től néhány 
éven át a Foederatio Emericana Jogászblokk elnöki tisztét; e szervezet fő feladata a 
jogászbálok évenkénti megszervezése. Egyetemi éveit követően mint ADOB segélyezett 
(szellemi szükségmunkás), családi protekció révén először a Székesfővárosi Pénzügy-
igazgatóságon, nem sokkal később a Pénzügyminisztériumban kap időszaki állást. 
Az utóbbi helyen dolgozik, 1941-től miniszteri titkári beosztásban, egészen az 1940-es 
évek derekáig. 

Igaz, minisztériumi alkalmaztatása időben megelőzte a diploma megszerzését 
(sub auspiciis doktorrá avatását), ám pályája későbbi szakaszain Trajánovits kötelezően 
végig haladt a szakmai professzionalizálódás akkoriban szokásos megerőltető útján. 
Ami azzal indult, hogy a főnökei tudtára adták: „a kötelező közigazgatási vizsga szük-
ségessé teszi, hogy a szövevényes pénzügyi adminisztráció egyéb ágaiban is tapasz-
talatokat szerezzek, mert ezek hiányában nem fogom tudni letenni a nagyon nehéz 
általános közigazgatási vizsgát és a még nehezebb pénzügyi szakvizsgát. Pár évvel ezelőtt 
ugyanis elrendelték a kötelező általános közigazgatási vizsga és a minisztériumonként 
más és más közigazgatási szakvizsga letételét."54 

Hivatalnokunk ezért, a következő két évet intenzív tanulással, valamint gya-
kornoki tapasztalatszerzéssel tölti többek között a Pénzügyigazgatóságon, a Magyar 
Nemzeti Bankban, a Pénzintézeti Központban és a Vámhivatalban. Véglegesített mi-
nisztériumi álláshoz 1938-ban, csak vizsgáinak, benne a különbözeti jogi szigorlattal, 
sikeres letétele után jut. „Bizony ilyen rendkívüli nehézségekkel kellett megbirkózni 
annak, aki miniszteriális tisztviselő akart lenni; nem lehetett csak úgy besétálni az 
utcáról..." - összegzi a történteket visszaemlékezésében a volt államhivatalnok.55 

A teljes igazsághoz az is hozzátartozik azonban, hogy az 1929-ben törvényben 
előírt (XXX. tc.), 1931-től rendeletileg is bevezetett gyakorlati közigazgatási vizsgát 
a köztisztviselők egyoldalú (előírt) jogi képzettségének a korrigálása tette igazán kí-
vánatossá. Nem véletlenül hangsúlyozta Magyary Zoltán, a közigazgatástudomány 
legkiemelkedőbb korabeli művelője az 1932-ben kormánybiztosként készített racio-
nalizációs programjában, hogy a Jogi végzettségűekkel szemben nagy új követel-
ményt" jelentő szakvizsga a legfontosabb eszköz a fogalmazási tisztviselők „képzésének 
emelése" során.56 
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A köztisztviselők és a szakszerűség kapcsolatát közvetlenül érinti, hogy mind-
azokban a rétegekben, ahol a mobilitás fő célpontjává egyre inkább a köztisztviselői 
állások lettek, a gyerekek iskoláztatása komoly stratégiai jelentőségre tett szert: „mind 
a középosztály, mind a kispolgárság taníttatni akarta gyermekét. Ez a közös jellemző 
olyan erővel hatott, hogy mindkét részről szinte erejüket meghaladó mértékben voltak 
készek áldozatot hozni."57 Amit egyik oldalon a középosztályi helyzet megőrzésére 
való görcsös törekvés, a másik oldalon a középosztály soraiba történő mielőbbi fele-
melkedés motivált kellőképpen. Az ilyen irányú „beruházás" népszerűségét jól tükrözi 
a közép- és részben a felsőfokú képzés kétségtelen tömegesedése a korban. Amíg 
1910-ben az ország Trianon utáni szűkebb területén a megfelelő korú fiúnépesség 
4,5%-a, addig 1930-ban ennek a duplája, 9,1% járt nálunk középiskolába és az érett-
ségizettek 60-70%-a tanult tovább.58 Megnőtt tehát az igazolt iskolai végzettség tár-
sadalmi értéke, vele együtt kiéleződött a verseny a korlátozott iskolázási lehetőségek 
megszerzéséért. 

Nem pusztán a fokozódó konkurenciaharc, de a középosztályi családok intéz-
ményes iskoláztatási privilégiumainak a folyamatos elsorvadása (a középiskolai fel-
vételi vizsga eltörlése 1924-ben, a köztisztviselők tandíjkedvezményének a megszün-
tetése 1933-ban, vagy a köztisztviselői ösztöndíjak lassú kimúlása 1927-et követően),59 

mind olyan tény, amely csökkenti a csak látszólagos tisztviselői szakszerűsödés té-
zisének a hitelét. Hogy milyen kiélezett harc dúlt egyes, főként a középosztályba 
kerülést biztosan garantáló iskolai helyekért, valamint, hogy ebben a küzdelemben 
mennyire nem (csak) öröklött űri „társadalmi adottságok" számítottak, arra nézve 
álljon itt példaként a következő eset. 

Úri, sőt kimondottan dzsentri családból származott a félárva Thassy Jenő, akinek 
katonai reáliskolába való felvételi kérelmét, az ilyen ügyekben dönteni hivatott személy, 
a miniszterelnök (!), maga Gömbös Gyula kereken elutasította. A hadiárva, szemé-
lyében történelmi családokat fémjelző és vitézi címmel is felruházott fiatalembert, 
hathatós személyes közbenjárásra, végül a kormányzó, Horthy Miklós segítette hozzá, 
hogy bekerülhessen a kadétiskolába és tisztjelöltté válhasson. A tiszti utánpótlásnak 
ezt a közvetlenül irányított szelekcióját, a példa bizonyítja, az 1930-as években, ahogy 
Weis kifejezte, már nem egyedül a gentry-összeköttetések, a velük járó automatiz-
musok, hanem,,egyéb rokoni, baráti és politikai páltkapcsolatok' ' szabták meg. Hiszen 
a szóban forgó és az egész Nemzeti Kaszinót foglalkoztató ügyet is olyképpen értékelték 
a korban, hogy „a kormányzó döntését Bethlen-győzelemként könyvelték el...", vagyis 
politikai jelentést tulajdonítottak neki.60 

Az úri rend, a keresztény középosztály és a köztisztviselői kar minden további 
nélkül aligha tekinthetők tehát pusztán szinonimáknak. Nemcsak azért nem, mert 
— mint láttuk — a köztisztviselők jelentős hányada eleve nem is tartozott a közép-
osztályhoz; vagy mert a közhivatal sem csak puszta úri hivatás, hanem sokak számára 
igazolhatóan tényleges értelmiségi életpálya. De az sem mellékes végül, hogy az űri 
rend külső megnyilvánulásaként értékelt cím- és rangkórság, a megszólítások sza-
bályozott rendje egyáltalán nem korlátozódott csupán a közhivatalokra.61 Az úriem-
berek és a nem úriemberek vüága, ha csak a közéleti címek és rangok használatát 
nézzük, végeredményben a fizikai és a nem fizikai munkából élők között vált szét 
egymástól. Az előbbieknek legföljebb a „kend", a „maga" megszólítás járt, ám az 
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utóbbiakat egyaránt megillette az úri titulus kezdve a „tekintetes", a „nagyságos", 
folytatva a „méltóságos" és a „kegyelmes" mon át egészen a „főméltóságú" meg-
szólításig. Az utóbbi Horthy kormányzót, a hercegprímás őeminenciáját, a kalocsai 
érseket és a kevés számú herceget illette meg. 

A nagyságos úr, mint a legtömegesebben forgalomban lévő megszólítás pedig 
jól mutatja, hogy milyen heterogén és horizontálisan széles az úriemberi minőség 
„osztálytartalma", hiszen ez a titulus egyaránt megillette az úri középbirtokosokat, 
a vezető köztisztviselőket, az egyetemi végzettségű értelmiségieket és a tőkés közép-
polgárság képviselőit. 

Tény viszont, hogy jóllehet az úri rendbe ekkor már nem lehetett egyedül csak 
a születés vagy az élethivatás alapján bekerülni, mégiscsak hatott egy szigorú szelekciós 
elv, melyet nem fejezett ki maradéktalanul a címek és rangok rendszere. Az úri rend 
fogalmát a Horthy-korban mindinkább a társas érintkezés gyakorlata kezdte autonóm 
módon megszabni azáltal, hogy a formálisan (kaszinói tagság) és kivált informálisan 
a társasághoz tartozók számára tartotta fenn az úriember státusát. Megyeszékhelyen, 
kisvárosban vagy egy-egy arisztokrata kastély köré szerveződve az úri társaság u-
gyanakkor nem képezett többé sem állandó, sem változatlan összetételű személyi 
csoportosulást.62 A köztisztviselők pozicionáüsan adott köre is csak annyiban élvezett 
előnyt az úri társaságba kerülés során, hogy a születéssel kapcsolatos családi-barátsági 
kapcsolati rendszeren (a kapcsolati tőkén) túl a közhatalmi funkciók hierarchiájának 
személyes képviselőiként minden helyi közösségben jelen volt valamilyen szinten; 
ráadásul mindig egyértelmű volt, hogy miféle tekintélyt is élvez adott beosztású köz-
hivatalnok. A hivatal már a maga keretein belül nyilvánvalóvá tette az egyenrangúság 
tényét, meghatározva annak határait lefelé és a tegezés intézménye révén integrálva 
az úriemberek társaságát. Ami nem zárta ki, hogy a tegezés ellenére akár ebben a 
szűk körben is érvényesüljenek a finom megkülönböztetések.63 

Az úri középosztály tehát több is, kevesebb is annál, mint amit köztisztviselőként 
azonosíthatunk. Több, amennyiben az úri társaság tagjai között esetenként arisz-
tokraták éppúgy találhatók, mint jómódú, magasan képzett, polgári származású ér-
telmiségiek, ritkábban vállalkozó középpolgárok. Kevesebb is nála ugyanakkor, mivel 
nem minden köztisztviselő kvalifikálta magát az űri társaságba és nem minden tagjuk 
volt képes élethossziglan bennmaradni a helyi közösségek úri társaságaiban. 

Az úri középosztály és a tisztviselői kar párba állítását a keresztény középosztály 
fogalma teszi teljessé. Tény, hogy a köztisztviselőkön belül a zsidóság már a dualizmus 
évtizedeiben legföljebb a teljes népességbeli arányának megfelelő számban jutott kép-
viselethez; a két háboiú között viszont, olyan korban, amely kezdetben a rendszer 
keresztény jellegét hirdette jelszó gyanánt, a zsidók részesedése a köztisztviselők között 
ezt a szerény szintet sem érte el. Ebből gyakran vonják le következtetésként, miszerint 
„a polgárosulásra kész nem-zsidó rétegek gyenge gazdasági-társadalmi versenyképes-
sége" a fő oka, hogy e rétegek szakmai mobilitása a „védett", csak nekik fenntartott 
érvényesülési pályák felé irányult. Ezeken a nem-piaci pályákon azután úrként jut-
hattak hozzá mindazokhoz a státusokhoz, melyeket a zsidóknak a piacon teljesítmény 
útján kellett a maguk számára biztosítani, ha megkapták egyáltalán a kellő megbe-
csülést.64 
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Láttuk, a hivatali szakmai előrejutás „védettsége" legalább annyira a mítoszok 
körébe tartozik, mint a köztisztviselők sommás azonosítása az úriemberekkel; a köz-
tisztviselők vitán felül szinte kizárólagosan keresztény, tehát nem-zsidó jellege ön-
magában szintúgy nem elégséges indok az úri társaság és a keresztény középosztály 
fogalmi egybemosásához. Ahhoz viszont, hogy a középosztály természetéről igazán 
képet alkothassunk magunknak, külön is megkell vizsgálni középpolgári összetevőjét, 
amelynek tekintélyes része valóban kívül állt ugyan a keresztény középosztályon, 
jóllehet közülük számosan beletartoztak az úri társaságba. 

A „polgári" középosztály 

A tevékenységét és jövedelmének a forrását tekintve piaci léthez kötött közép-
osztály létszámát, belső tagolódását szinte lehetetlen meghatározni. Erdei Ferenc, 
1930 vonatkozásában, 190 ezer keresőre, eltartottakkal együtt 400 ezer főre, vagyis 
a népesség közel 5%-ára becsülte a „polgári középosztályt". Ám homályban hagyta, 
hogy milyen módon jutott erre a számszerű eredményre a népszámlálási statisztika 
nyomán.65 Ránki György a jövedelemszintet, a lakásméretet és a cselédtartást kom-
binálva ugyanerre az időszakra vonatkozóan 30-35 ezer családot (keresőt) valószí-
nűsített budapesti polgári középosztályként. Igaz, ő a közalkalmazottakat is beleértette 
a fogalomba. Az általa így megbecsült tömeg a város népességének szintén mintegy 
5-6%-át képezte.66 

Ha a közalkalmazottakat, valamint az értelmiségi, bár szabadfoglalkozású rétegeket 
leszámítjuk, maradnak a középvállalkozó kereskedők iparosok (ipari középvállalkozók), 
valamint a magántisztviselők. Velük foglalkozunk a következőkben. 

A polgárság középosztályi társadalmának az önálló egzisztenciák, minden jel 
szerint, kezdettől a kisebbik, sőt egyre fogyatkozó részét alkották. Ugyanakkor magán 
a vállalkozó (az önálló) középpolgárságon belül is szembeszökő az aránytalanság a 
kereskedők és az iparosok között, mivel az utóbbiak a kereskedőknél jóval kisebb 
arányban képviseltették magukat a rétegben. „A mintegy 20 000 önálló pesti iparos 
túlnyomó többségét, 70%-át munkás vagy alsó kispolgári életkörülmények között 
találjuk" - jegyzi meg Ránki, majd hozzáteszi: a kereskedők között a megfelelő arány 
csak 60% körüli.67 Hasonlót tapasztalunk, ha a középpolgárság felső vagyoni csoportját 
vizsgáljuk. Amíg 1933-ban az öt és 20 ezer pengős nettó jövedelmi sávban 3423 az 
iparosok, addig közel ötezer (4943) a kereskedők száma.68 A kereskedők iparosokénál 
relatíve magasabb életszínvonalát az adózás felől is érzékeltethetjük. Az iparosoknál 
az évi kereseti adóalap minimuma ezer, a kereskedőknél 1200 pengő. A 30-as évek 
derekán az iparosok több mint négyötöde, a kereskedők között csak kétötöd rész tartozott 
ebbe a legalsó adósávba.69 

A kereskedőkön belül aszerint alakult a hierarchia, hogy bolti kiskereskedést 
vagy elosztó nagykereskedést folytatott-e valaki. A 13 575, a kereskedők nagyjából 
felére kiteijedő 1928-as fővárosi adatgyűjtés szerint a kereskedők egytizede volt nagy-
kereskedő, tehát stabil középpolgári egzisztencia.70 Ami szintén jelzi, hogy még a 
kereskedők között is milyen vékony a kifejezetten középosztályi összetevő. 

A kereskedőket és főként középpolgári hányadukat a zsidó származásúak do-
minálták: tíz kereskedőből legalább hat volt zsidó a Horthy-korban. Ilyen magas 
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koncentrációt a banki szféra kivételével a zsidók semmilyen más foglalkozási területen 
nem mutattak. Hiba lenne azonban túlbecsülni a zsidók önállóság iránti vonzódását, 
azt feltételezve, hogy „a szabadpiacon érvényesíthető vállalkozói készségek és erények 
a magyarországi zsidóság mintegy eredeti kollektív tulajdonságait képezték".71 

Amint arra Ránki György maga is rámutatott: a magánvállalkozás csak és ki-
zárólag akkor tűnt igazán vonzónak a zsidóság mobil tagjai számára, ha az a máshol 
elérhetőnél többet jövedelmezett és nagyobb társadalmi elismerést hozott. „Ha azon-
ban, folytatja, ezeket a célokat hivatalnoki beosztásban is el lehetett érni, a tisztviselői 
állás legalább akkora vagy talán még nagyobb vonzerőt gyakorolt rájuk."72 Amit a 
magántisztviselői pálya zsidókra kifejtett nagy vonzereje is alátámaszt. 

A kereskedők, a zsidókkal való szoros kapcsolatuknak megfelelően, a magyar 
társadalom legurbanizáltabb rétegeinek egyikét alkották. Az önálló kereskedők egé-
szére vonatkozó adatok szerint a 12 törvényhatósági jogú város volt kétötödük otthona 
és ugyanakkor minden harmadik kereskedő lakott Budapesten. Jóllehet a szatócs 
jellegű kiskereskedések zöme kisvárosokban és falvakban lokalizálódott. A zsidó szár-
mazású kereskedők még ennél is jobban kötődtek a városokhoz ; fele részük Budapesten 
és a nagyobb vidéki városi központokban élt.73 Ez is oka annak, hogy a helyi (városi) 
elit, a virilisek nem ingatlanbirtokos, tehát kifejezetten polgári élcsapata zömmel a 
legmódosabb helybéli kereskedőkből állt az ország szinte minden vidéki városában. 

A kereskedő pálya, kivált középpolgári rétegeit tekintve, az egyéni életúton belül 
hosszabb előkészületi időt kívánt. Harmincéves kor előtt kereskedő (de iparos sem) 
válhatott önállóvá és például a budapesti kereskedők között 1928-ban a 40-45 évesek 
képezték a derékhadat. Ezzel is összefüggött, hogy a foglalkozási csoport a belépési 
mobilitás szempontjából meglehetősen nyitottnak bizonyult. Pontosabban szólva, mi-
közben a szoros értelemben vett önrekrutáció (az apa szintén kereskedő) a húszas 
évek végén legföljebb kétötöd arányban járult hozzá a réteg utánpótlásához, keres-
kedővé döntően mégis csak az önálló egzisztenciák gyerekei lettek: 1928-as adatok 
szerint háromnegyedük apja volt ipari, kereskedelmi önálló vagy vagyonából élő sze-
mély.74 

1926-ban a közegészségügy és a társadalompolitika kérdéseiről tartott országos 
tanácskozáson a statisztikus Laky Dezső szükségesnek látta kijelenteni: „a középosz-
tály válsága korántsem csupán az ún. tisztviselőosztály válságát jelenti." Hiszen a 
népesség szerinte legalább 15%-át képező középosztálynak része a középbirtokos, 
valamint a jobb módú parasztgazdák csoportjainak számos képviselője, sőt az iparosok, 
a kereskedők és a hitelélettel foglalkozók „igen nagy tömege is". Később azonban ő 
maga is elismerte, az iparosok középosztályba sorolása ugyancsak feltételes. Hiszen 
, jól tudjuk, hogy ezeknek az iparosoknak egy része az ún. kispolgárság sorai közül 
való; egy részük pedig a proletárság felé süllyedt".75 

Ha magunkévá tesszük az egyébként nem igazán kifogástalan korabeli statisz-
tikai osztályozási elvet, miszerint iparvállalat húsz segéd (munkás) alkalmazása fölött 
gyárnak, az alatt pedig csupán kisipari műhelynek tekintendő, akkor szinte remény-
telen megállapítani, hogy az iparosok (és a gyárüzemek tulajdonosai) közül kik és 
hányan is tagjai a középpolgárságnak. 1930-ban közel 225 ezer húsz munkásnál ke-
vesebbet és mintegy 2 ezer annál többet foglalkoztató vállalatot tartott nyilván a 
statisztika.76 Nem járunk tehát messze a valóságtól, ha a gyárként elkönyvelt vállalatok 
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közelebbről ismeretlen, ám feltétlenül kisebb hányadának és a legalább 6-20 alkal-
rnazottas kis- és középüzemeknek a tulajdonosai között keressük a középosztály tagjait. 
Budapesten 1930-ban közel 3 ezer, öt év múlva 3723 olyan vállalat akadt, ahol az 
alkalmazottak száma 6 és 20 között volt, országosan pedig 10 341 ilyen üzemről szól 
a statisztika (melynek egyharmada budapesti).77 Aligha férhet hozzá kétség, hogy 
éppen a fővárosi kis- és középüzemek tulajdonosai (és bérlői) körében a leggyakoribbak 
az iparos középpolgárok, az ipari középvállalkozók. Közvetve ezt támasztja alá az is, 
hogy amíg országosan ezekre az ipartelepekre 5,5, a fővárosban viszont nyolc alkal-
mazott esett. Holott még a budapesti iparosok között is jóval gyakoribbak a kiseg-
zisztenciák, mint a középpolgárok. Az adózást tekintve jutott a kortárs arra a kö-
vetkeztetésre, miszerint „a budapesti iparosok jelentősen több mint a felének rosszul 
ment az üzeme 1927-ben, hiszen maximálisan 300 pengő lett volna az a forgalom, 
melyet le tudott bonyolítani az iparos havonként, s mennyi maradt neki ebből tiszta 
haszonként?"78 

A kifejezetten középosztálybeli iparos családfők száma 1930-ban és az évtized 
derekán 10 ezer, legföljebb 15 ezer (és ez családtagokkal együtt is csak néhány tízezer) 
főben határozható meg. Adatok hiányában nem kísérhetjük figyelemmel a létszám 
alakulását az iparos egzisztenciákat sújtó gazdasági válság évei után. Az viszont fel-
tételezhető, hogy az évtized végétől a korábbiaknál jóval többen lépték át a kispol-
gárságot a középpolgároktól elválasztó anyagi, életszínvonalbeli határvonalat. Deb-
receni iparosokkal kapcsolatos becslések szerint 1940-ben egy iparűzőnek 6-7 ezer 
pengő tiszta jövedelme volt, bár az iparosoknak csak a harmada tett szert profitra. 
Ugyanakkor az ipari középvállalkozók helybéli elitjének egyes tagjai akár 50 ezer 
pengős vagyont is hagyhattak örökösükre.79 

Ilyen vagyoni jólét biztosítása azonban csak bizonyos elit szakmákban volt le-
hetséges; vidéki városokban többnyire a hentes-mészáros, az építőmester, a vendég-
lős-szállodás vagy a szállítási ipar egyes képviselői léptek át a középosztályba. Buda-
pesten e szakmák mellet a sütőipar, a férfiszabóipar, a nyomdaipar, a bőripar kö-
zépvállalkozói, valamint a rézöntők és bádogosok képviselői kvalifikálták magukat 
nagyobb számban a középpolgárságba. 

Az iparosokat és kivált az elit szakmákat szoros, bár a kereskedőknél tapasz-
taltnál gyengébb szálak fűzték a zsidósághoz. E szerint tíz iparosból legalább három 
volt zsidó származásű a korszak nagyobb részében. Feltételezhető, hogy zsidó iparűzők 
az átlagosnál is nagyobb arányban képviseltették magukat a középvállalkozók körén 
belül. Már a kortársak észlelték, hogy a tőkeigényesebb, a költségesebb műhelybe-
rendezést, egyáltalán a jobb üzlethelyiséget kívánó kis- és középüzemek tulajdonosai 
sűrűbben verbuválódtak zsidókból, mint az iparosok általában (nyomdaipar, arany-
ezüstművesség, óraipar, női divatáru ipar tartozott ebbe a körbe).80 

Az ipari kis- és középvállalkozás, talán alacsonyabb presztízse folytán, meglepő 
zártságával tűnik ki. Egy 1928-ban a fővárosi iparosok mintegy háromnegyedét érintő 
statisztika szerint közel fele részük származott iparosmester családjából és kéthar-
maduk apja volt önálló kereskedő, de főleg iparos.81 Ok azonban a legritkább esetben 
jutottak be a középosztály sorába, melyre legföljebb a fővárosi és a nagyobb vidéki 
városok iparos dinasztiáinak meghatározott szakmákban tevékenykedő leszármazottai 
törekedhettek a siker valamelyes reményében. 
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A „polgári" középosztály körén belül idővel mind nagyobb lett az alkalmazotti, 
tehát függő helyzetű réteg, vagyis a magántisztviselők súlya. Az iparvállalatok, a keres-
kedelmi cégek, valamint a bankok és biztosítóintézetek nem fizikai munkát végző, lé-
nyegében fehérgalléros alkalmazottai ugyanakkor igen későn és időben hosszan el-
húzódva fejlődtek külön foglalkozási-társadalmi csoporttá. Bár statisztikai számbe-
vételük, ennek megfelelő önálló kategóriába sorolásuk megelőlegezte társadalmi ki-
választódásukat, az azt szentesítő jogi intézményesülés és a saját identitás létrejötte 
azonban még a két háború között sem zárult le végérvényesen.83 Ezért ingadoztak 
olykor a kortárs elemzők is azt illetően, hogy a magántisztviselőket a középosztályba 
vagy inkább a munkássághoz számítsák-e. 

Az 1890-es évektől folytonos a törekvés a magánalkalmazottak részéről, hogy 
biztosítsák a maguk számára a tisztviselői, vagyis a középosztályi státust. Ennek volt 
előfeltétele, hogy a magántisztviselői munka ne minősüljön többé bérmunkának. Ha 
a dualizmus kori ipartörvény még nem is, az 1922-es iparnovella már külön említi 
a „túlnyomórészt szellemi természetű kereskedelmi vagy műszaki irányítói vagy el-
lenőrző tevékenységet kifejtő" alkalmazottakat, a magántisztviselőket. Am, hogy ki 
mindenki lehet a jogilag definiált csoport tagja, továbbra sem teljesen egyértelmű. 
Egyedi esettel kapcsolatban született kúriai döntés mutatja, hogy az iparvállalatnak 
minősülő szállodai (és vendéglői) üzletvezető például nem minősült a korban ma-
gántisztviselőnek. A „személyzet által igazgatónak nevezett" állás betöltője ugyanis, 
szólt az indoklás, nem végez kifejezetten szellemi munkát, hiszen „a könyvvezetésbe 
be nem folyt s leveleket nem írt".84 

Jóllehet a magánalkalmazottak tisztviselő státusát kategorikusan kinyilvánító 
szolgálati pragmatika korszakunk végéig sem készült el, a biztosítási törvények ke-
retében azért megvalósult jogi elismerésük. Elsőként a magántisztviselők nyugdíjjo-
gosultságáról intézkedő 1926. évi XVI. tc., majd a kötelező biztosításukat emellett a 
rokkantság, az özvegység és árvaság esetére is kiterjesztő 1928. évi XL. tc. szentesítette 
jogi értelemben a réteg létezését. 

A piac kötelékében foglalkoztatott s mind állandóbb élethivatássá váló,, jó polgári 
rétegként" számon tartott magántisztviselő társadalom — számát tekintve —- keve-
sebb mint fél évszázad alatt nőtt terebélyessé. 1930-ban a magántisztviselők létszáma 
110 ezer körül alakult, az évtized végén 200 ezer táján járt, vagyis eltartottakkal 
együtt már a korszak derekán is negyedmillió, annak vége felé legalább 350 ezer fő 
alkotta a magántisztviselők társadalmát. A növekedés ütemét jelzi, hogy 1890 és 
1930 között megháromszorozódott, a fővárosban pedig meghétszereződött a számuk.85 

A magántisztviselők elsőrendűen az ipari (műszaki) irodai alkalmazottak lét-
számbeli gyarapodásának köszönhették a szakma eltömegesedését. Ami viszont a 
nagyvállalatok Trianon utáni megnövekedett súlyának és nem kevésbé a vállalati 
menedzsment fokozottabb szerepének volt egyenes következménye. A tendenciát e-
gyedi példán is érzékeltethetjük. Az 1862-ben családi vállalkozásként alapított, 1920-
ban részvénytársasággá átszervezett Oetl-féle vasgyárban például a húszas és még 
a harmincas években is 300 körüli állandó alkalmazotti létszám mellett legföljebb 
10-12 tisztviselőt foglalkoztattak (3-5%), ám 1938 után rendszerint már 40-54 az 
irodai dolgozók száma, ami az akkori 450-650 közti alkalmazotti létszám 6,5-8,5%-
ának felelt meg.86 Végeredményben a magántisztviselők valamivel kevesebb mint a 
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fele állt ipari (elsősorban közép- és nagy) vállalatok alkalmazásában, valamivel több 
mint a felét pedig kereskedelmi cégek, bankok és biztosító intézetek foglalkoztatták.87 

A magántisztviselő pályát már az „polgárivá" avatta, hogy feltűnően gyakori 
volt itt a zsidó származású munkavállaló: a foglalkozási csoportnak szinte a fele, 
45-47%-a került ki rendszeresen zsidókból, de a kereskedelmi és a banki alkalma-
zottaknál arányuk a háromötödöt is elérte.88 Tekintetbe véve a magántisztviselők 
nagy számát, nem túlzás kijelenteni, hogy ez talán a legtömegesebben választott 
kereső pálya a zsidók körében. Ezen a helyzeten az 1930-as évek legvégén elfogadott 
zsidótörvények módosítottak érdemben. Az első, az 1938-as zsidókat sújtó foglalkoz-
tatási diszkrimináció 20%-ban, a második, az 1939-es egyenesen 6%-ban szabta meg 
a felvehető, az alkalmazható zsidók számarányát. Az antiszemita törvényhozás köz-
vetlen hatásáról adatok hiányában is megállapítható, hogy az egyébként szelektíven 
alkalmazott diszkrimináció a feltételezhetőnél kevésbé közvetlenül érintette a ma-
gángazdaság alkalmazottjait. Az „áijásítás" politikája ugyanakkor megtizedelte a zsidó 
magántisztviselők számát és ezzel együtt megritkította köztük a kistisztviselők tá-
borát.89 

Márpedig a magántisztviselők túlnyomó, a köztisztviselők között megfigyeltnél 
is nagyobb részét éppen olyanok alkották, akik sem jövedelmüknél, de képzettségüknél, 
életformájuknál, sőt még identitásuknál fogva sem tartoztak a szorosabban vett kö-
zéposztályba. A réteg anyagi helyzetét a roppant alacsony kezdőfizetés, a rögzített 
jövedelmi skála, s vele a szamárlétraszerű hivatali előrejutás teljes hiánya, végül a 
magántisztviselő elit kiugróan kedvező jövedelmi helyzete egyszerre határozta meg. 
Mindezek nyomán, bár 300 pengőn felüli fizetést aránylag több magánalkalmazott 
élvezett, mint ahány köztisztviselő, ám a 100-150 pengő alatti havi fizetés is gyakoribb 
volt itt, mint amott.90 A magántisztviselői kezdő fizetés és az átlagos, valamint a 
vállalati vezetőket megillető csúcsjövedelmek közti kiáltó egyenlőtlenség igen gyakori 
oka a nőtisztviselők férfiakénál kedvezőtlenebb anyagi megbecsülése. A húszas évek 
végén, a harmincas évek elején a fővárosi férfi magánhivatalnokok hosszabb (tízévi) 
szolgálati idővel a hátuk mögött a kereskedelmi és iparvállalatoknál rendszerint 170 
pengőt kerestek (ehhez gyakran, de nem minden esetben lakbérpótlék, esetleg családi 
pótlék járult még); ugyanakkor a nőalkalmazottat legföljebb 120 pengő fizetés illette 
meg. A banktisztviselők ugyanakkor akár 100 pengővel is többet kerestek ennél.91 

A feltűnő jövedelmi egyenlőtlenségek közvetlenül összefüggtek a képzettségbeli 
különbségekkel. A magántisztviselők esetében az alkalmaztatást és az előrejutást 
nem szabályozta semmilyen képesítési előírás, bár azért anélkül is érvényesült a 
karriert befolyásoló professzionalizáció. Igazgatói, cégvezetői és osztályvezetői beosz-
tást a magántisztviselők nagyjából egytizede töltött be az 1930-as évek elején, akkora 
hányada tehát, amekkora egyetemi diplomával is rendelkezett egyúttal. Ok, szinte 
kivétel nélkül férfiak, kétségtelenül a magántisztviselők szűkebb középpolgári vagy 
középosztályi részét alkották. A diplomásokéhoz hasonló, legföljebb kevéssel nagyobb 
az érettségizett magántisztviselők aránya; így tehát a foglalkozási csoport egynegyede, 
s legföljebb a harmada számítható, iskolai cenzus alapján a középosztály tagjai közé. 
S erre a magántisztviselők legjobban kereső kategóriájának, a bankhivatalnokoknak, 
valamint legjobban képzett rétegének, a nagyipari vállalatok menedzsmentjében fog-
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lalkoztatottaknak nyílt elsősorban esélye. Az egyetemet végzett magánhivatalnokok 
túlnyomó része (55%-a) egyébként gyárakban dolgozott (1929).92 

A gyáripari vállalatok magántisztviselőinek 1935-ös statisztikája a tanú rá, hogy 
a foglalkozási csoport e szegmensének nagy hányada (szintén 55%-a) volt legalább 
érettségizett és egyhatoduk még egyetemi diplomát is szerzett, tehát biztonsággal 
középosztálybelinek vallhatta magát. Éppen ezért kisebb körükben a nők aránya 
(egynegyed).93 Ennél azonban fontosabb, hogy a magántisztviselők középpolgári elitje 
már a zsidótörvényeket megelőzően sem került ki oly mértékben zsidókból, mint a 
magántisztviselők egésze, vagy különösen a kereskedelmi- és bankhivatalnokok. 1935-
ben például a gyári tisztviselők kétharmadát nem zsidók, hanem zömében katolikusok 
alkották.94 A rétegnek ez a fajta belső (felekezeti) megosztottsága egymástól elütő 
magántisztviselő identitások csírájává lett. Korabeli vélekedés szerint éppen a nem 
zsidó magántisztviselők fő törekvése a foglalkozási csoport „államilag pártfogolt hi-
vatalos érdekképviseletének megszervezése" tehát korporációs alapokra helyezése.95 

A magántisztviselők, újdonsült társadalmi csoportként, igen nyitottnak mutat-
koztak a többi réteg irányában. Ám e foglalkozás vonzerőt nem egyforma mértékben 
fejtett ki minden irányban, mivel zömében a piacból élő rétegek elsősorban önálló 
egzisztenciáinak a leszármazottjaiból nyerte utánpótlását. „Az önálló kereskedők gyer-
meke örül annak, ha a kis szatócsboltból az előkelő vállalat jól bebútorozott szobáiba 
került" - kommentálja ajelenséget a kortárs statisztikus, majd kiegészítésül hozzáfűzi: 
„Az iparosok bizonyára a társadalmi emelkedésnek egy lépcsőjét látták abban, hogy 
gyermekük ipari vagy kereskedelmi, vagy hitel stb. vállalatban mint tisztviselő bol-
dogul."96 

A köztisztviselői szülői háttér, egyáltalán a hivatalhoz kötött értelmiségi szülői 
indíttatás ugyanakkor egyenesen gátlóan hatott a magántisztviselővé válásra. A zsidók 
magas jelenléti aránya tehát közvetlenül adódott a pályának a piaci egzisztenciák 
körében élvezett nagy közkedveltségből: a nem csekély katolikus képviseleti arány 
különösen a nagyipari menedzsment körében bizonnyal abból fakadt, hogy az apák 
között nem volt ritka az önálló iparos mester sem.97 

Mindez végiül egyértelműen mutatja, hogy a magántisztviselő réteg belsőleg 
még a köztisztviselőknél is integrálatlanabb eleme a Ногфу-kori magyar táradalom-
nak. Hiszen a köztisztviselőknél a gyakori közös származás és mindenekfölött a hivatal 
úri rangja mintegy összekötő kapocsul szolgált a hierarchia különféle fokain állók 
között; ám a magántisztviselők heterogén származási összetétele és a munkahely 
efféle integráló szerepének a hiánya nem teremtett kohéziót. A vállalatvezető me-
nedzserek és a jobbadán kispolgári, nemegyszer szakmunkási életnívón élő vállalati 
kistisztviselők között azon az alapon sem jöhet létre valamiféle közösség, ahogy a 
közhivatalok kegyelmes és nagyságos úrként tisztelt felső és alsóbb beosztottai között 
az gyakorta fennállt. Jól mutatja a különbséget az informális viszonynak a két rétegnél 
megfigyelhető szembeszökő eltérése. „Köztisztviselőknél magasabb- és alacsonyabb 
rangúak között van bizonyos baráti, sőt atyafiságos hang, az együvé tartozásnak 
részleteiben tisztázatlan, de a személyes érintkezésben kellemesen ható tudata. A 
feljebbvaló, ha a hivatali ranglétrán nem is, de emberi és társadalmi vonatkozásban 
egyenrangúnak érzi alantasát. Ezt az egész bonyolult érzés-, szokás- és érdekszöve-
vényt legjobban a tegezés fejezi ki. A magántisztviselőket főnökeiktől, sőt egymástól 
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az önözés és a magázás szakadékai választják el. A főnökben él az a tudat, ami teljesen 
hiányzik a magas rangú köztisztviselőkből: ő tartja el alkalmazottját, az ő pénzéből 
él. Tehát megköveteli nemcsak azt, hogy szabadon rendelkezhessék vele, hanem azt 
is, hogy a tisztviselő állandó hálát is érezzen iránta".98 

Az értelmiségi középosztály 

Az értelmiség fogalmát azokra az egyetemi (főiskolai) diplomát szerző „szellemi 
dolgozók"-ra alkalmazzuk, akik nem szorosan adminisztratív munkát végezve, tehát 
nem mint tisztviselők töltöttek be értelmiségi funkciót. Elválasztjuk ezzel az értel-
miséget a közhivatalok tisztviselőitől, bár a kettőt a kortársak közül pl. Szabó Zoltán, 
utóbb a történészek közül is többen (Hajdú Tibor) szinonimaként kezelték. Az ér-
telmiség e szűkebb fogalmába beleértjük az összes szabadpályás (tehát piaci) élethi-
vatást és a nem tisztviselőként alkalmazott szellemi dolgozók némely csoportját, amely 
így ügyvédeket, orvosokat, tanárokat, mérnököket, papokat, valamint újságírókat és 
egyéb kreatív értelmiségieket (művészek, írók, színészek) rejt magában. 

Az értelmiség köztisztviselőktől megtisztított fogalmával kapcsolatban is gyakran 
hangoztatták a korban a válság kifejezést. Ezen akkor elsősorban az értelmiségi (benne 
a tisztviselői) munkaerőpiac tartós egyensúlyhiányát, magyarán; az értelmiségi túl-
termelést értették. A súlyos társadalmi és politikai feszültségeket teremtő értelmiségi 
piaci túlkínálat prózai és folyton ismétlődő következménye a nagyarányú értelmiségi 
munkanélküliség, általánosságban pedig az értelmiség proletarizálódása. Az értelmiség 
„termelése" a felsőoktatás üzemében zajlott, a Trianon után oly aggasztónak tartott 
értelmiségi túltermelés így abból eredt, hogy „nagy roham indult az egyetemek ellen", 
ahogy azt Az értelmiség válságáról 1930-ban rendezett vitaülés egyik előadója meg-
fogalmazta. 

Megállapítása szerint a hűszas évek túlkínálatának egyik kiváltó oka, hogy a 
századforduló évtizedeiben a „főiskolai tanulmányok demokratizálódtak", vagyis a 
köztisztviselők gyermekei mellett a magántisztviselők, más kispolgári rétegek, sőt a 
munkásság gyerekei is tömegesen megjelentek az egyetemi tantermekben. További 
okként említi Laky a világháború éveinek fejleményeit, nevezetesen a nők egyetemi 
továbbtanulásának a divatját, melynek eredményeként sokan sodródtak értelmiségi 
életpályára, akik az események feszítő ereje nélkül sohasem folytattak volna kereső 
foglalkozást, vagy normális körülmények között egyenlő versenyfeltételekkel csak 
később érhettek volna el oda".99 Mindehhez járult az 1918 és 1924 közötti mene-
kültáradat, amely szintén több tízezer diplomással bővítette a trianoni Magyarország 
értelmiségi munkaerőpiacát. 

A kezdeti adottságok azután végig meghatározták az értelmiségi munkaerőpi-
acot, hiszen a már eleve túlnépesedett értelmiség — egyéb alternatíva híján — utó-
daiban is önmagát igyekezett reprodukálni; ráadásul a mobilitásnak ez a csatornája 
további széles kispolgári és egyéb alsó rétegek körében szintúgy folyton növekvő von-
zerőt fejtett ki. Ezért lett, összegzi Laky, az értelmiség válsághelyzetének legégetőbb 
pontjává az „a szinte eszeveszett hajsza, mely a világháború óta nyilatkozik a magyar 
főiskolai ifjúságnak az egyetemek felé való tódulásában".100 
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A számszerű adatok jól mutatják az egyetemi képzés kereteinek tágítását célzó 
társadalmi nyomás erejét. Amíg a 18 milliós történeti Magyarország körülményei 
között, az 1910-es években az egyetemi hallgatók száma 11-12 ezer között alakult, 
addig számuk 1918-19-ben közel 19 ezerre ugrott és a húszas évek első felében átlag 
17 ezer körül állandósult.101 A hallgatói létszám korlátozása, ami elengedhetetlennek 
túnt a túlzott szociális feszültséget kiváltó nyilvánvaló értelmiségi túlkínálat mér-
sékléséhez, a legkisebb ellenállás vonalát követve történt meg; a zsidó- és a nőhallgatók 
felvehető számának a csökkentése révén. Az 1920 őszén életbe lépett numerus clausus 
(XXV. tc.) a „népfajok és nemzetiségek" országos arányszámához igazította a felvételi 
keretszámokat, s noha a zsidókat hivatalosan csak felekezetként tartották számon, 
a gyakorlatban mégis velük szemben érvényesítették ezt a fajta diszkriminációt. 

A numerus clausus valóban észrevehető mértékben csökkentette a zsidó hall-
gatók számát, hiszen a 6% körülire visszafejleszteni kívánt zsidó egyetemi arány a 
rendelkezést közvetlenül megelőző évek sokkalta magasabb, 28-34% közötti arány-
számát váltotta volna fel. A numerus clausus nőkre való kiterjesztése is azért történt, 
mert a háború vége felé már 1500 körüljárt, az egyetemisták 16%-át adta a nőhallgatók 
száma.102 Mindamellett a numerus clausus nem hozta meg a várt eredményt; csak 
a konzervatív fővárosi egyetemek, kivált az orvosi kar érvényesítette azt teljes szigorral, 
ám a vidéki egyetemeken nem vagy alig tartották be a törvényt; nőket is felvettek 
és a törvény hatályba lépése után még mindig 10% körüli zsidó hallgatói arány szintén 
a vidéki egyetemi felvételi politikának volt egyenes következménye. S éppen ez az 
oka a 30-as évek eleji virulens antiszemitizmusnak több vidéki egyetemen. „Majdnem 
minden szemeszter a hallgatók antiszemita tüntetéseivel kezdődött" - jegyzi meg 
visszaemlékezésében a szegedi egyetem jogász professzora.103 A debreceni egyetemen 
1933 őszén olyan heves antiszemita megmozdulásokra került sor, hogy már a tanítás 
is akadozott; a mozgalom irányítására diákokból megalakított harmincas bizottság 
ténykedésének pedig kifejezett célja „a numerus clausus megtartása volt".104 

A húszas évek második felében az átlagos hallgatói létszám 15 ezer főben ál-
lapodott meg, ami a következő évek folyamán nem módosult érdemben. A létszám 
növekedésére visszatartó hatással volt a gazdasági válság. Ezért is nem gyarapodott 
a hallgatók száma a numerus clausus nemzetközi nyomásra történt enyhítése,105 

tehát 1928 után sem. A rendelkezés, emellett, a szerkezeti arányokon sem módosított, 
tehát nem járult hozzá a zsidó hallgatók részesedésének a növekedéséhez; ez az arány 
már a zsidótörvényeket megelőzőn kevesebb tíz százaléknál. A diákok antiszemita 
mozgalmainak is szerepe lehetett a dolgok ilyen alakulásában. 

Döntő változást a háborús évek és az országgyarapodás hoztak magukkal. 
1940/41-ben az egyetemekre beiratkozott hallgatók száma újfent elérte a 17 ezret, 
az 1942/43-as tanévben pedig egyenesen húszezer fölé nőtt tömegük. A nagyarányú 
bővülés azonban a képzési szakok hagyományos szerkezeti megoszlásának lényegi 
változatlansága mellett következett be. Pontosabban: a jogi stúdiumok megőrizték, 
sőt idővel még növelték is kivételes vonzerejüket. A budapesti joghallgatók száma az 
1920/21-es tanévben 1326, két évtized múltán pedig már közel kétezer.106 A Horthy-
kori egyetemi képzés igazi vesztese az orvosi kar, ahol a hallgatók száma a két évtized 
során egyharmadára esett vissza. így a 30-as évek vége felé már csak kb. 300 orvos 
diplomázott évente, holott a húszas években számuk ennek a dupláját is elérte.107 
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A jogi diploma nagy és folyton növekvő reputációja, valamint az orvosi hivatás 
ezzel párhuzamos térvesztése mellett a műszaki (és közgazdasági) egyetemi szakképzés 
nem igazán megfelelő súlya nyomta rá sajátos bélyegét a hazai egyetemi struktúrára. 
Jellemző, hogy a múszaki egyetemisták száma 1920-1940 között lényegében stagnált 
(százzal emelkedett) és jócskán elmaradt a tudományegyetemi hallgatók száma mögött; 
az utóbbiak 30-as évek végi hétezres tömegével a múszaki egyetem látta el a korban 
a közgazdasági, az agrármérnöki és az állatorvosi képzés feladatát is, így a négyezer 
hallgatónak csak alig több mint a kétötöde volt majdani műszaki szakember, ám 
egyharmada közgazda, további ötöde agrármérnöki vagy állatorvosi diplomát szerzett 
tanulmányai végeztével.10® 

A képzési ágak közti választást közvetlenül meghatározták az egyetemenként 
és karonként erősen változó költségek. Különösen komoly anyagi befektetést kívánt, 
ha valaki orvosnak készült., A puszta diploma gyakorlati elértéktelenedése elsősorban 
azért súlyos jelenség — állapítja meg a szociográfus a 30-as évek végén —, mert 
megszerzése tetemes pénzbe kerül. Szakemberek számítása szerint élelmezést, lakást, 
világítást és könyveket is belevéve több mint tízezer pengőt emészt fel az orvosi 
studium."109 Hasonlóan költséges a műegyetemi diplomához jutás: „a mérnöki, vagy 
építészmérnöki, vagy gépészmérnöki oklevél összes költsége 9 féléven át 2410 pengő, 
azaz félévenként kb. 270 pengő, a vegyészmérnöki oklevél 3500 pengőbe kerül, azaz 
félévenként 390 pengőbe."110 Tandíjmentesség (melynek állandó kitűnő előmenetel 
a feltétele) esetén is (ez a költségek 40%-ának a megtakarítását eredményezte), e 
karokra csak biztos családi anyagi alapokkal a háttérben volt érdemes beiratkozni. 
Nem úgy a tudományegyetemekre, kivált a jogi fakultásra, ahol annak hiányában is 
diplomához lehetett jutni. „Azért mentem a jogra — szól egy visszaemlékező —, 
mert ott mint 'mezei jogász' különböző dolgokat tudtam csinálni: például házitaní-
tóskodtam, később pedig egy csomó disszertációt írtam... 70 pengőért (darabját)... 
Ezek voltak azok, amelyek meghatározták a pályaválasztásomat...."111 

Az egyetemi képzés megdrágulása visszahatott a hallgatók rekrutációs bázisának 
az alakulására is. A hűszas évek első felének óriásira duzzadt hallgatói létszámáért 
mindenekelőtt a köztisztviselő középosztály mobilitási stratégiája felelős, azon erő-
feszítésük, hogy fiaik számára szüleik státusának őrzését egyetemi diploma megszer-
zése révén biztosítsák; ez kényszerítette ki az egyetemi felvételi keretszámok meg-
emelését. Am már az évtized második felében és végig a 30-as években a hallgatói 
létszám azért is csökken, mert mérséklődik az általuk gyakorolt nyomás. Ezzel együtt 
mindinkább kidomborodik az értelmiség önrekrutációs monopóliuma. 

Hiszen „az egykori s ma még tényleg köztisztviselő-osztály anyagi helyzetének 
megingása... (tartja vissza) a szülőket attól, hogy gyermekeiket főiskolai tanulmányokra 
adják". Ugyanakkor: „A múlt század vége felé hirtelen növekvő főiskolai ifjúságból 
termelődtek ki azok az orvosok, ügyvédek, gyógyszerészek, mérnökök stb., kiknek 
gyermekeit most (1930-ban - Gy. G.) szemmel tarthatjuk az egyetemeken. Ezek a 
szabadfoglalkozású emberek a háború előtt pár évvel vagy éppenséggel egy évtizeddel 
előbb révbe kerülve, egzisztenciájukat... úgy tudták megalapozni, hogy gyermekeiknek 
saját értelmiségi pályájukra való nevelésében nem támadt zökkenő."112 S éppen ők 
azok, akik a 30-as évek elején hirtelen támadt tömeges értelmiségi munkanélküliség, 
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a zömmel friss diplomásokat sújtó állásnélküliség láttán sem riadtak vissza fiaik e-
gyetemi beiskolázásától. 

A gazdasági válság nyomán lett igazán kézzelfoghatóvá az egyetemi túltermelés 
ténye. A diplomások tömeges méretű egzisztenciális veszélyeztetettsége különösen 
alkalmas lehetett a politikára fogékony réteg radikalizálására. Ez a veszély indította 
a kormányt egy eddig tőle szokatlan lépésre, hogy az állami szociálpolitika eszközének 
alkalmazásával vegye elejét a politikai mobilizációnak. így alakult meg 1932 elején 
kormányrendelet nyomán az ADOB (Állástalan Diplomások Országos Bizottsága), 
melynek feladatául szabták, hogy a 35 év alatti állástalan diplomásokat, a hivatalokban 
kisegítő munkaerőként alkalmazva őket, havi 80 pengős szellemi szükségmunkához 
segítse hozzá. Az ADOB-akció azonban csak részben érte el a célját: 1934-ben 4344 
állástalan, többnyire újonnan végzett diplomást regisztráltak, de közülük csak mintegy 
kétezer jutott ezúton segélyhez (őket nevezték Hóman-boyoknak az akció végrehaj-
tásával megbízott vallás- és közoktatásügyi miniszter, Hóman Bálint után). A har-
mincas évek derekán legalább hatezer diplomás munkanélküli volt az országban, ám 
nagyobb részük végül kimaradt a szellemi szükségmunkával támogatott köréből.113 

Önszerveződés eredményeként alakult meg 1934-ben a DÖSZ (Diplomások Önsegítő 
Szövetkezete), amely néhány száz egyetemet végzett számára biztosított szerény meg-
élhetést.114 Az értelmiség, s vele az egyetemet frissen végzett diplomások tömeges 
munkanélkülisége az évtized második felében azután fokozatosan visszaszorult, a 
háború éveiben pedig már munkaerőhiány is mutatkozott. Igaz ebben nem kis szerepe 
volt a zsidótörvényekkel felszabaduló értelmiségi munkahelyek nagy kínálatának. 

A felsőfokú képzés szerkezeti sajátosságai mintegy visszatükröződnek a diplomás 
értelmiség (és hivatalnoki kar) belső szakmai tagolódásában. A korszak elején 80-85 
ezer, a vége felé 90-95 ezer főt számláló diplomás társadalom az időközbeni tíz-húsz 
százalékos gyarapodás ellenére sem változott sokat szakmai összetétel tekintetében. 
Minden harmadik diplomás mindvégig az állam- és jogtudományi karon szerzi ok-
levelét, és nagyjából az ötöde tanári oklevél birtokosa. A diplomások másik felén az 
orvosok és a mérnökök nagyjából azonos arányban, 12-13%-ban osztoznak, ám végig 
magas a papi értelmiség számaránya, akik éppúgy 7% körül részesednek, mint az 
agrármérnökök (és állatorvosok). Legfeltűnőbb mégis a közgazdák feltűnően ritka 
előfordulása (4%), akik nincsenek többen mint a gyógyszerészek!115 

Nem minden diplomás értelmiségi is egyúttal, hiszen a közhivatalok vezető 
tisztviselői állásaihoz jogi végzettséget írt elő a képesítési törvény. így azután az ér-
telmiség körén belül (amely ugyanakkor diplomával nem rendelkezőket is magába 
foglalt) a jogvégzettek súlya már korántsem olyan kimagasló. 1930-as adatok szerint 
az értelmiség számszerűen domináns részét, a felét pedagógusok adták; további egy-
egytizedét orvosok és ügyvédek, végül 7-7% körüli hányadát papok és a müvészér-
telmiség (benne az újságírókkal) képezték. 

A Horthy-kori magyar értelmiség fő társadalmi jegye, hogy elenyésző kivétellel 
szinte csak alkalmazottakból állt, hiszen a pedagógusok, az egyházi értelmiség minden 
tagja alkalmazott volt, de még az orvosoknak, sőt az ügyvédeknek is tekintélyes része 
töltött be már ekkor magánalkalmazotti állást (ha folytatott is emellett magánpraxist). 

További fontos vonás, hogy az értelmiség nagy, sőt talán döntő hányada még 
csak nem is sorolható a középosztály tagjai sorába, amit bizton állíthatunk a pedagógus 
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társadalom nagyobbik feléről, az elemi iskolai tanítók nagyjából 20 ezres tömegéről. 
Ok már csak az iskolai cenzus folytán sem feltétlenül úriemberek, ráadásul zömmel 
nők, hiszen nincs egyetemi végzettségük. Különösen azért rekedtek kívül a közép-
osztályon, mert jövedelmi téren a IX-XI. fizetési osztályba sorolt kistisztviselőkkel 
voltak egy szinten, de többségük (valamivel több mint a fele részük), akiket az egyház 
alkalmazott tanítóként, jövedelmét tekintve még ennek is alatta állt.16 

A pedagógusok nagy tömegeinek ingatag középosztályi helyét az sem erősítette, 
hogy közülük sokan kerültek utcára a húszas években. 1918/19-et követően először 
a politikailag motivált fegyelmi elbocsátások sújtották őket. Állásba kerülni sem volt 
könnyű akkoriban: „ebben az időben (1920) — szól egy visszaemlékezés — csak úgy 
lehetett elhelyezkedni egy tanárnak, ha a testület egyhangúlag jóváhagyta az alkal-
mazást, tehát mintegy jótállt politikai magatartásáért."117 Ezt követően, 1922-24 
között a három hullámban foganatosított B-listázások tettek tönkre sok pedagógus 
egzisztenciát. Az így munkanélkülivé váló pedagógusok száma megközelítette a tíz-
ezret. 

Ha pedagógusként valaki aspirálhatott egyáltalán a középosztályi létre, az leg-
följebb a tanár lehetett. Am még az ő oldalukon sem egészen magától értetődő, hogy 
valaki a középosztályba tartozik-e, s ezt a tanári státushierarchia mintegy intézmé-
nyesítette is. „Ha végre állást kapott a fiatal tanár, még nincsen sok oka örülni. Még 
nem rendes, csak helyettes tanár... (aki) két kategóriába osztható: az egyik a helyettes 
tanár havi llOpengő fizetéssel, amásiknak címe: 'óraadó helyettes tanár'vagy'óradíjas 
helyettes tanár ' vagy 'ideiglenesen foglalkoztatott oki. középiskolai tanár', esetleg 
más egyéb, fizetése azonban a sok cím ellenéré is egyforma: a levonások után havi 
75 pengő."118 

Márpedig ilyen ideiglenes alkalmazású tanárból igen sok akadt, a 30-as évek 
vége felé például minden ötödik középiskolai tanár belőlük került ki. Az. értelmiségi 
munkanélküliség megszűnésével egyidőben azután a kormány tett bizonyos lépéseket 
a visszás helyzet felszámolására: 1938-ban a helyettes tanárok számára a szünidő 
időtartamára is illetményt kellett folyósítani, két évvel később pedig eltörölték az 
óradíjas helyettes tanár intézményét.119 

Mindamellett a tanárok a vázolt munkafeltételek közepette rendszerint csak 
magasabb korukban juthattak el a konszolidált középosztályi lét s vele együtt a csa-
ládalapítás küszöbére, ami többnyire harmincas életéveik dereka körül következett 
be. Társadalmi tekintélyük bizonytalanságát jól mutatja a gimnáziumi óraadó helyettes 
tanárok által 1939-ben a kultuszminiszterhez írt memorandum. Ebben alacsony tár-
sadalmi tekintélyük bizonyítása végett a következő példára utalnak. , Az egyik vidéki 
városka Úri Kaszinója alapszabálymódosítással akarja lehetővé tenni, hogy kezdő 
tanárok is tagjai lehessenek..." - írják panaszaikat sorolva.120 

A középiskolai tanárok, valamint az egyetemi oktatók, természetesen, mind 
részei a középpolgárságnak. A polgári iskolai (1938-ban 367 az ilyen iskolák száma 
bennük 4368 tanárral), valamint a középiskolai tanárokat (1938-ban csak a gimná-
ziumok száma 174, melyekben 3424 tanárt alkalmaztak) már 1893-ban beosztották 
az állami fizetési osztályok rendszerébe. Az 1925. évi státusrendezést követően pedig 
az előbbiek a X-VIL, a középiskolai tanárok ugyanakkor a IX-VI. fizetési osztályok 
skáláján juthattak előre a hároméves várakozási idő rendjében (ez esetenként gyor-
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sítható volt). Az 1920-as évek végén, az 1930-as évek elején a középiskolai tanárok 
fizetése nem különbözött lényegesen a mérnökökétől, az orvosokétól vagy a minisz-
tériumokon kívül foglalkoztatott ügyvédekétől, azaz. felénél nagyobb hányaduk ke-
resett havi 300-550 pengőt és harmaduk 500 pengőnél is több jövedelmet élvezett. 
A polgári iskolai tanárok fizetése 50-100 pengővel maradt el ettől, a tanítók (és óvónők) 
ugyanakkor legföljebb 200-300 pengő közötti javadalmazásban részesültek.121 

1923-ban az egyetemi oktatók részére külön fizetési osztályt rendszeresítettek, 
hogy ezzel is érzékeltessék kivételes helyüket a tanártársadalomban. S valóban, a 
pedagógusok elitjét alkották, körükön belül az egyetemi tanárok (zömük havi 800-1200 
pengőt kereset), már inkább nagypolgári színvonalon élt (ezért sem véletlen, hogy 
21 professzor jövedelme haladta tül a 30 ezer pengőt 1935-ben Budapesten).122 Ennek 
megfelelően az egyetemi tanár presztízse is jóval nagyobb a középosztálybeli értelmiség 
tekintélyénél. „A három szobalányos, nyolc szobás lakású, autót tartó professzorok 
s más ilyenek nem lehettek unzereinerek (magunkfajták - Gy. G.), mert feljebb vol-
tak..." - idézi emlékeit egy középosztálybeli orvoscsaládban felnőtt fővárosi értelmi-
ségi.123 

Természetesen az egyetemi oktatók tábora is némileg tagolt volt belülről, így 
egyes kategóriái még a középiskolai tanárokénál is kedvezőtlenebb egzisztenciális 
körülmények között éltek. A négy orvoskaron a húszas évek elején közel 400 főt, a 
harmincas évek vége felé közel 800 főt számláló oktatógárdának rendszerint a fele 
állt adjunktusokból, akik legföljebb 300 pengő keresetben reménykedhettek.124 

A nem klinikai (vagyis oktatói tevékenységet nem folytató) orvosok létszáma, 
orvoskari társaihoz hasonlóan, szintén megduplázódott 1920 és 1938 között, vagyis 
4500 főről 10 600 főre emelkedett. Sőt, az ezt követő években sem állt meg számbeli 
gyarapodásuk, 1942-ben már 14 ezer főnél is több az orvos Magyarországon.125 Kü-
lönösen a húszas években bővült gyors ütemben a foglalkozási csoport, midőn tíz év 
alatt száz százalékos a növekedése. Ennek nem az egyetemi túltermelés volt egyedüli 
oka, legalább ekkora szerepet játszott a folyamatban az egészségügyi ellátórendszer 
időközbeni bővülése és alapvető szervezeti átalakulása. A századfordulón (1898 után) 
nekilendülő és a húszas években ugyancsak lendületes kórházalapítások egyfelől, a 
húszas évek végi biztosítási törvények nyomán elterjedő biztosítási kör- és szakorvosi 
rendszer kívánalmai másfelől szinte korlátlannak tűnő keresletet támasztottak az 
egyetemekről kiáramló sok diplomás iránt. Nem is jelentkezett tömeges orvosi mun-
kanélküliség a 30-as évek elejét megelőzően. 

Mindezek eredményeképpen a valamikor még hamisítatlanul piaci értelmiségi 
hivatás mindjobban elbürokratizálódott. 1920-ban az alkalmazott orvosok száma még 
csupán 2324, tíz évvel később viszont 4336, vagyis az orvosoknak a 30-as években 
már mintegy a fele dolgozott kórházakban vagy állt biztosítóintézetek szolgálatában. 
Csupán OTI orvosból 2300 akadt az évtized során.126 Igaz, a biztosítóintézetek által 
alkalmazottak jelentős hányada továbbra sem adta fel magánpraxisát, melyre, mel-
lékjövedelem gyanánt, egyébként rá is volt utalva. Egy 1930-as fővárosi statisztikai 
felmérés adatai szerint az 1096 alkalmazott orvos kétharmada folytatott magánpraxist. 
Ugyanakkor a statisztikai vizsgálatba bevont 2697 budapesti orvos egyötöde már 
egészen kivonult a piacról, nem tartott fenn magánrendelőt; vagyis tízből ekkoriban 
már csak négy, az évtized végén legföljebb három élt kizárólag magánpraxisból.127 
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Ilyen dinamikus mennyiségi növekedés közepette az orvosi utánpótlást egy akár 
hiánytalan önrekrutáció sem fedezhette volna maradéktalanul, meghatározóvá lett 
tehát a külső társadalmi források hozzájárulása a foglalkozási csoport összetételéhez. 
E források közül, 1930-as adatok tanulsága szerint, az önállók különféle csoportjai 
nyomtak igazán a latba, mivel az orvosok kétharmadának az apja került ki ebből a 
társadalmi körből. Ezen belül, s ez az ami igazán fontos, közel azonos a súlya a 
paraszti- és úri birtokos apáknak, illetve az ipar-forgalmi önállóknak.128 Éppen ez a 
fajta társadalmi megosztottság, eltérő családi eredet nyomta rá azután a bélyegét a 
hazai orvostársadalomra a Horthy-korban, melyről azt jegyezte meg a kortárs sze-
mészprofesszor: „túlságosan mély a szakadék az orvostársadalomban..., (amely) tovább 
mélyült, míg végül az 1939. évi IV. tc.-ben (a második zsidótörvényben - Gy. G.) 
legális sanctiót nyert."129 

Ez a szakadék egészen pontosan a keresztény és a zsidó származású orvosok 
között feszült. Nem akadt még egy értelmiségi réteg a korban, ahol a zsidó-keresztény 
elkülönülés ilyen fokú belső megosztottságot idézett volna elő. Vagy azért, mert (mint 
a tanárok esetében) a zsidók arányos részesedése sem volt feltűnő; a tanárok között 
például az össznépességen belüli arányuknak megfelelő súlyt képviseltek. Vagy, ha 
netán átlagon felüli mértékben voltak is jelen egy-egy értelmiségi rétegben, ez akkor 
sem okozott számottevő belső feszültséget (mint az ügyvédek, a mérnökök vagy az 
újságírók esetében). 

Más a helyzet az orvosoknál, ahol a zsidó származásúak a korszak során végig 
egyharmad arányban képviseltették magukat. Jóllehet a zsidók a századelőhöz képest 
jelentős teret vesztettek az értelmiség e szegmensében, hiszen 1920-ban például még 
tíz orvosból öt volt zsidó.130 A húszas évek egyetempolitikája (numerus clausus), 
valamint, hogy az új elhelyezkedési lehetőségek (az alkalmazotti státusok) a zömmel 
frissen végzett és túlnyomórészt keresztény felekezetű orvosok előtt nyíltak meg na-
gyobb számban, egyaránt hozzájárultak a zsidó orvosarány némi csökkenéséhez. Ennek 
ellenére nemhogy alábbhagyott volna, inkább a korábbinál is jobban kiéleződött a 
zsidó-keresztény feszültség az orvosok körében, melyet a keresztény orvosok meg-
szerveződése még inkább szított. így a MONE (Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete) 
égisze alatt szervezkedő, a politikai jobboldalhoz húzó keresztény orvosmozgalom 
arra tett sikeres kísérletet, hogy mintegy „felossza" a munkaerőpiacot zsidók és ke-
resztények között.131 Igyekezett a maga számára kisajátítani az alkalmazotti orvos-
állásokat, ami végül azt eredményezte, hogy a 30-as évek végén az OTI orvosoknak 
már a kétharmada keresztényekből állt. A nagyobb induló anyagi befektetést igénylő 
magánpraxis így a zsidó orvosok egyedüli vagy fő tevékenységi területévé lett, oda 
szorultak vissza: a 30-as években a zsidó orvosok kétharmada élt magánpraxisból.132 

A piaci és az alkalmazotti pozícióknak ez a felekezeti alapú megosztása később azért 
szült konfliktusokat, mert a 30-as évekre kiderült, hogy az alkalmazotti oldal kezdeti 
(anyagi) előnyei (létbiztonság) utóbb hátránnyá változtak. Egyrészt, a biztosítóinté-
zetek a válság nyomán deficitessé váltak, de a kórházi orvosok számára sem volt 
biztosított a kellő előmenetel, vele az emelkedő jövedelem perspektívája. „A doktorok 
nagy része ősz fejjel is még csak segédorvos űr vagy alorvos marad, ami az anyagi 
résztől eltekintve, elnevezésnek is szerencsétlen."133 Másrészt, a tehetős magánpa-
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cientúrára alapozott orvosi tevékenység főleg a városokban, kivált Budapesten, az 
alkalmazottinál valamivel kedvezőbb jövedelmet hozott a magánorvosoknak. 

A biztosítóintézeti és kórházi orvoslás elterjedése teremtette meg a professzi-
onalizáció újabb formáját, a szakorvosi intézményt. Elsőként 1924-ben, majd 1936-ban 
határozták meg 16 szakmára vonatkozóan a szakorvossá válás procedúráját, ami kétévi 
klinikai, háromévi kórházi működést írt elő.134 A szakorvosi rendszer hatására ha-
marosan a falvakba szorult vissza a hagyományos háziorvos, akinek havi átlagban 
200 pengő volt a honoráriuma és ezzel az orvosi hierarchia alját alkotta. Ettől kezdve 
a városokba és főként a magyar orvostársadalom felének otthont adó fővárosba tö-
mörült az 1930-ban az itteni orvosok egyenesen négyötödét kitevő szakorvosok döntő 
tömege; számukra ugyanakkor havi 400-500 pengő jövedelem dukált, amint azt a 
szociográfus is megjegyezte. „Családos orvosember városban kevesebből nem élhet 
meg."135 

A másik hagyományosan piaci értelmiségi hivatás az ügyvédi. Bár jogvégzettből 
több tízezer akadt a Horthy-korban is, közülük csak kevesen ténykedtek ügyvédként: 
1920-ban 4556, két évtizeddel később 6738 ügyvédet regisztrált a népszámlálás.136 

A fele részben budapesti ügyvédi kar, az orvosokhoz némileg hasonlóan, mind gyak-
rabban adta fel magánpraxisát. Szende Pál már atízes években szóvá tette a „merkantil 
ügyvéd típus" előretörését. „Minden ügyvéd, írta, valamely vállalatot, részvénytár-
saságot avagy szövetkezetet igyekezik létesíteni, hogy annak ügyészségét elnyerhesse. ' ' 
Sőt, némi túlzással azt állapította meg: „Magyarországon az ügyvédi foglalkozás, né-
hány elmaradt vidéktől eltekintve, teljesen kapitalizálódott, és ma már ajárásbíróságok 
székhelyein lakó ügyvédeknek is a fő jövedelme financirozásból, parcellázásból és 
pénzintézeti járadékokból kerül ki...."137 

A két háború között a részvénytársasági vállalati forma és a menedzserizmus 
expanziójával a korábbinál is nagyobb vonzerővel hatott az alkalmazotti státus. Ám 
mégsem beszélhetünk az ügyvédség mint szabadfoglalkozású értelmiség eltűnéséről. 
Az 1930-ban a budapesti ügyvédekről (számuk: 2749) ismert adatok tanúsága szerint 
csak kisebb hányaduk (12,5%-uk) vált magánalkalmazottá. Jóllehet a magánirodát 
fenntartó ügyvédek közül már minden negyedik valamilyen speciális kereskedelmi 
ügyvédi gyakorlatra adta a fejét. Az alkalmazott ügyvédek kétötödét egyébként bankok, 
további egyharmadát ipari-kereskedelmi részvénytársaságok foglalkoztatták jogtaná-
csosi minőségben.138 

Az ügyvédség mind társadalmi eredete, mind vele is összefüggően a belső fele-
kezeti tagoltság tekintetében legalább- olyan strukturált, mint amilyen az orvostár-
sadalom volt különösen 1920 előtt. Az ügyvédek között, talán mert a csoport létszáma 
sem nőtt olyan dinamikusan, ekkor sem elhanyagolható az ügyvéd dinasztiákból szár-
mazók súlya (Budapesten 1930-ban rétegbeli arányuk tíz százalék). Mégis döntő há-
nyaduk mögött két (külső) társadalmi forrás jelölhető meg: egy-egyharmadát adták 
az iparos-kereskedő, valamint a birtokos és köztisztviselő családok leszármazottai 
(1930-as országos adatok).139 Ebből is fakadt, hogy az ügyvédi kar, felekezeti téren, 
úgyszólván kettéhasadt; zsidó származásúakból verbuválódott a korszakban mind-
végig az ügyvédek fele része. Ami azt' is jelenti egyúttal, hogy a kereskedők után az 
ügyvédi pálya a zsidók által leginkább telített foglalkozás a korban. Nem tehetünk 
azonban egyenlőségjelet a két élethivatás közé, mivel ügyvédnek rendszerint a zsidó 
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közép- és nagypolgárság legasszimiláltabb tagjai álltak, ám ez nem feltétlenül jellemezte 
a kereskedők utánpótlását. A második zsidótörvény (1939) diszkriminatív rendelkezése 
alól pl. a budapesti zsidó ügyvédek közel negyedét azért mentesítették, mert még 
1919-et megelőzően kikeresztelkedtek.140 

A zsidó és a keresztény ügyvédek közti feszültség, mindamellett, összehason-
líthatatlanul kisebb, mint amit az orvosoknál tapasztalhattunk. Közvetve erre vall, 
hogy még a zsidótörvényeket követően sem vesztették el a zsidó ügyvédek összes 
addigi szakmai és gazdasági pozícióikat, talán mert keresztény pályatársaik sem tö-
rekedtek ennek elérésére. Az okokról Kovács Mária azt tartja, hogy az ügyvédek 
politikailag motivált megosztása nem lehetett sikeres, mert „a zsidó ügyvédek vi-
szonylag nagyfokú társadalmi integráltsága... a nem zsidókkal való együttműködés 
szövevényes rendszerén alapult. Zsidó és nem zsidó ügyvédek közös irodákat tartottak 
fenn, az ügyvédek nemritkán tartottak más vallású jelöltet, akikből olykor még csa-
ládtag is lehetett".141 1939-ben pl. csupán a 45 évesnél idősebb zsidó származású 
(mentesített) ügyvédeknek több mint a harmada élt vegyes házasságban!142 

A zsidó és keresztény ügyvédek szembeállításának további gátja, hogy az utóbbiak 
maguk is mélyen betagozódtak az üzleti életbe, és egyáltalán nem idegenkedtek a 
„merkantil típusú" ügyvéddé válás perspektívájától. Az 1930-as években az ügyvédek 
kezén lévő tőke egyenesen háromötöde tartozott keresztény ügyvédekhez.143 Végül, 
az ügyvédség hagyományos jogtisztelete és töretlenül őrzött liberális tradíciója sem 
sok teret hagyott a totalitárius politikai mentalitás befogadásának. 

Ha volt egyáltalán valamennyire is intakt keresztény felségterület a szakmán 
belül, az a bíróságok alkalmazottjaira szúkült. Már Szende Pál felfigyelt rá, hogy a 
hagyományos középosztály, a dzsentri köréből kikerülők, az ügyvédek „feudális tí-
pusá"-nak a képviselői mennyire vonzódtak a közhivatalok és a bíróságok világához, 
melyekkel jobbak is a kapcsolataik, mint a merkantil ügyvédeknek. Fokozottan áll 
ez a bírók (és ügyészek), valamint a fő társadalmi forrásukul szolgáló keresztény 
középosztály közötti szoros kapcsolatra. 1930-ban 1779 bíró és ügyész volt az országban, 
akik abszolút többségét (kétharmadát) közhivatalnok és birtokos szülő indította útjára. 
Ráadásul feltűnően gyakori ebben a foglalkozási körben az elcsatolt területekről szár-
mazó, tehát a menekült középosztálybeli elem.144 

Az értelmiség további csoportjai sorában csak röviden említjük meg az orvosokkal 
nagyjából egyező létszámú diplomás műszaki értelmiséget, a mérnököket (1941-ben 
számuk közel 12 ezer fő). A mérnöktársadalom nagyobb hányada, az orvosokhoz 
hasonlóan, alkalmazottakból állt és legföljebb a harmadát képezték a kifejezetten 
szabadfoglalkozásúak. Az alkalmazott mérnököknek a fele volt közhivatalnok, zömé-
ben minisztériumi állást töltve be, a másik fele a magángazdaságban helyezkedett 
el, mint vállalati alkalmazott. A mérnöktársadalomban sem elhanyagolható a zsidó 
származásúak képviseleti aránya; minden harmadik mérnök rendszerint belőlük ver-
buválódott. Ami sejtetni engedi, hogy a magángazdaság kötelékében, illetve a mi-
nisztériumokban, a MAV-nál, vagy az önkormányzatok körében közhivatalnokként 
dolgozó mérnökök között markáns felekezeti eltérések húztak éles válaszvonalat; a 
közhivatalok a keresztény, a magánvállalatok főleg a zsidó mérnökök elhelyezkedé-
sének váltak fő célpontjaivá.145 
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A foglalkozási csoport elitjét, már jószerivel nagypolgári magját a magánmér-
nökök (számuk 1930-ban ezer fő körül alakult) és a vezető menedzseri posztokba 
emelkedett vállalati mérnökök alkották. A többség, kivált a közalkalmazott mérnök-
társadalom ugyanakkor éppúgy csak a középosztály szintjén élt, mint az orvosok és 
az ügyvédek döntő hányada. 

A művészértelmiség és az újságírók (a kettő együtt 1930-ban 6 ezer főt számlált) 
szinte hiánytalanul városi, sőt budapesti réteg.146 Ez abból is fakadt, hogy legtöbbjük 
a századfordulótól dinamikusan bővülő budapesti tömegkulturális „üzem" piaci szfé-
rájában tevékenykedett. S mivel a „nagyvárosi szórakoztatóipar újabb intézményeinek 
kiépítése... eléggé egyértelműen köthető a zsidósághoz",147 nincs rajtamit csodálkozni, 
hogy például a színészek fele, az újságírók egyharmada volt zsidó származású (1930-as 
adatok).148 

A kreatív értelmiség túlnyomó része középosztályi, sőt olykor csak kispolgári 
életkörülmények között élt, a nagyvárosi tömegkultúra prominens művelői között 
azonban akadtak kimagaslóan nagy jövedelműek is. Budapesten az 1935-ös adósta-
tisztika szerint 24 azon szabadfoglalkozású alkotók és újságírók száma, akik évi jö-
vedelme meghaladta a 15 ezer pengőt. Ezen belül, jellemző módon, az újságírók (hét 
fő), a színészek és az írók (hat-hat fő) domináltak. A legjobban kereső művészek 
közül nem hiányoznak a kor divatos írói, így Molnár Ferenc (71 ezer pengős jöve-
delemmel), Hunyadi Sándor, báró Hatvany Lily és Herczeg Ferenc (egyenként 30 
ezer pengő jövedelemmel), valamint Kosztolányi Dezső (18 ezer pengő jövedelemmel). 
A színészeket tekintve is felbukkan néhány ma sem egészen ismeretlen művész neve 
(Békeffy László, Rökk Marika, Törzs Jenő); a jómódú zeneszerzők sorából pedig ki-
emelkedik a felesége révén nagy magánvagyon birtokosának számító Hubay Jenő, 
az operettszerző Ábrahám Pál és Dohnányi Ernő.149 

Az értelmiség kapcsán külön is érdemes megemlíteni, hogy a társadalom Ma-
gyarországon mennyire megőrizte a férfiak monopóliumát a tudásban megtestesülő 
tőkeforma terén. Ami azért sem teljesen magától értetődő, hiszen a nők immár 1895 
óta, a jogi kar kivételével, szabadon képezhették magukat a hazai egyetemeken; bár 
1920 és 1928 között őket is sújtotta egyetemi numerus clausus. Mégis: 1935-ös fővárosi 
adatok szerint a diplomásoknak csupán egytizede a nő, vagyis ötször több diplomás akadt 
a férfiak (ami ekkor tíz százalék), mint a nők között.150 

A nők késedelmes térfoglalása az értelmiségi hivatások körében egyszerre kö-
vetkezett az egyetemi tanulás számukra mindig is kedvezőtlenebb feltételeiből, va-
lamint az értelmiségi munkaerőpiac nemspecifikus működési sajátosságából. Eleve 
hátrányukra szolgált, hogy amikor felvételi diszkrimináció egyébként nem sújtotta 
őket, akkor sem iratkozhattak be a jogi karra, sőt a gyakorlatban a műegyetem is 
zárva maradt előttük. „Műegyetemre akartam menni gépészmérnöknek, emlékezik 
a későbbi medika. Anyám felment a műegyetemre, ahol mondták, tisztelnek és be-
csülnek a kitüntetéses érettségimmel együtt, de Magyarországon nőt a műegyetemre 
nem vesznek fel."151 Az esetre fél évtizeddel a numerus clausus feloldása után került 
sor. Ezért sem emelkedhetett a nőhallgatók aránya túlzottan magasra, ami a 30-as 
években így rendszerint 10-15% között alakult.152 

Legalább ennyire fontos, hogy nők esetében a diploma megszerzése elvétve, sőt 
rendszerint nem is vonta maga után az illető értelmiségi keresővé válását. Különösen 
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jó példája ennek az orvosi pálya. A századelőn és kivált a háborús években nagy 
számban orvosi diplomát szerző nők közül később módfelett kevesen váltak keresőként 
orvossá. így azután a fővárosban az orvosoknak többnyire csak 12-13%-a volt a nő 
végig a korszak folyamán. Az a kevés nő, aki pedig orvosi hivatásából élt, amint egy 
1928-as felmérésből is kitűnik, többnyire csak átmeneti jelleggel űzte foglalkozását, 
mellyel az egyetem elvégzése utáni néhány évet, vagyis a féijhezmenetelig tartó át-
meneti életciklust töltötte ki. Ekkor sem kifejezetten az egzisztenciális ráutaltság 
motiválta legtöbbjüket, hiszen egyharmaduk például anyagi ellenszolgáltatás nélkül 
végezte orvosi munkáját, további egyharmaduk számára viszont az ebből származó 
jövedelem csak kiegészítette fő megélhetési forrásukat; ők egész egyszerűen eltartottak 
voltak.153 

A nők orvosi diplomát is többnyire azért szereztek maguknak, mert némelyik 
jól szituált értelmiségi, városi középosztályi családban, elsősorban diplomás apákkal 
a hátuk mögött, a diploma már szinte státuskelléknek számított a lányok szemében. 
Ami, ráadásul, fokozta diplomás férfiakkal való összeházasodási esélyeiket. Ezek a 
házasságok, természetesen, csak igen távolról emlékeztetnek a feltétlen női emanci-
páció talaján álló „partnerházasság" intézményére, ám ebben a korban, kezdetleges 
formában mégiscsak bennük öltött elsőként testet a felek egyenrangúságán nyugvó 
modern családmodell. Amitől azonban a hagyomány továbbra is megkülönböztette 
azokat. Hiszen az orvosnők, miután nagy számban éppen orvos férfiakkal frigyre 
léptek, rendszerint feladták kereső munkájukat, hogy legföljebb férjeik oldalán, vagy 
a társadalmi karitász keretei között folytassák — immár nem kereső munkaként — 
a gyógyító tevékenységet. 

Az értelmiségen, bár nem feltétlenül a diplomások körén belüli feminizálódás 
egyedül a pedagógusok soraiban bizonyult számottevőnek 1945 előtt. Természetesen 
ott is főleg a középosztály szintje alatt lévő értelmiségi foglalkozások adtak teret a 
nők munkaerőpiaci érvényesüléséhez. A tanítói pálya, amiről itt elsősorban szó van, 
fő vonzerejét az elszegényedő középosztály és a feltörekvő városi kispolgárság lányai 
között fejtette ki. „Ha már egy úri lánynak valamilyen kenyérkereső pályára kell 
lépnie, szól a visszaemlékező, akkor csakis tanítónő lehet."154 

E kényszerek és mobilitási esélyek növekedésével azután a tanítói pálya mind-
inkább elnőiesedett. A húszas években 7-8 ezer, a harmincas években 8-9 ezer főt 
számláló tanítónők a foglalkozási csoportnak korszakunkban már közel a felét (44%-át) 
adták, holott akár közvetlenül a háború előtti években is arányuk még 30% körül 
volt.155 

A tanítói pálya feminizálódása készítette elő a talajt a nők értelmiségiként is 
megvalósuló majdani emancipálódásához. Vagyis, a tanítónők esetében vált először 
összeegyeztethetővé a női értelmiségi keresőtevékenység a családon belüli női sze-
reppel; a tanítónők példája szolgáltatta a modellt, hogy az értelmiségi hivatás több 
is lehet annál, semmint pusztán csak kitöltse a féijhezmenetel előtti átmeneti élet-
ciklust. Jól mutatják ezt azok az 1930-as statisztikai adatok, melyek szerint a tanítónők 
tekintélyes hányada, több mint a harmada idősebb 40 évesnél (a századfordulón ennek 
kevesebb mint a fele tartozott a hasonló évjáratba); ők tehát tartósan megállapodtak 
tanítónői státusukban. Ugyanakkor, ezzel párhuzamosan, megemelkedett ekkoriban a 
feleségként (és családanyaként) is a pályán maradó nők számaránya: 1930-ban minden 
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harmadik tanítónő élt házasságban, pedig a századfordulón erre csak a negyedük 
mutatott példát. Az élethossziglan vállalt értelmiségi kereső munka tehát mind ritkábban 
járt együtt a kényszerű női cölibátussal.156 

A diplomás nők ilyen értelmű gazdasági emancipációjára ugyanakkor alig utal 
valami. Valójában a folyamat még a pedagógusok körén belül is csak lépcsőzetesen, 
a hierarchia sorrendjét követve bontakozott ki. Az elemi iskolai oktatógárda gyors 
ütemű, egyúttal átütő erejű feminizálódását a polgári iskolai tanárok közötti mind 
nyilvánvalóbb női előretörés követte nagyjából a húszas évek végétől. Amint azt Karády 
Viktor kutatásai is bizonyították, „a polgári iskolai tímárjelöltek között... a szegedi 
állami képzőben 1928 óta mindig is a nők voltak többségben (míg a fennmaradt pesti 
katolikus képző eleve csak nőket vett fel)...".157 

Meghatározott értelmiségi foglalkozás feminizálódása a Horthy-korban is egyet 
jelentett a tevékenység presztízsének szembeszökő lecsökkenésével, valamint díjazá-
sának mind kedvezőtlenebbé válásával. Ha a nők a férfi ellenállás megtörésével meg-
vetették végre a lábukat adott értelmiségi foglalkozásban vagy szellemi munkakörben, 
ez vagy azzal járt, hogy a férfiak tömegesen elhagyták azt a foglalkozást (a tanítói, 
majd a polgári iskolai tanári pályát); vagy azzal, hogy a szellemi tevékenységet ne-
mekhez szabva újra hierarchizálták. Ez történt a fehérgalléros irodai munkakörökben. 

Az utóbbi számtalan lehetséges technikája közül megemlítek néhány igazán 
szembeszökőt. Például: „Budapest Székesfőváros néhány intézményénél az utóbbi 
két évben (1936 és 1938 között - Gy. G.) visszaszorították az alkalmazott és kinevezett 
egyetemet végzett nőket egy alacsonyabb, mert főiskolai diplomához egyáltalán nem 
kötött státusba."158 Gyakori eljárás volt továbbá, hogy a férjezett diplomás kereső 
nőket külön anyagi szankciókkal sújtották, mondván: miután nem családfenntartók, 
nem támaszthatnak a férfiakéval azonos fizetésre vagy elbánásra szóló igényt. így 
felére csökkentették a lakáspénzüket, korlátozták nyugdíjjogosultságukat, nem vég-
legesítették őket hivatali állásukban vagy szanáláskor éppen őket tették ki az utcára. 

Megállapíthatjuk tehát: az értelmiség belső presztizs-hierarchiájának elsőrangú fok-
mérője, hogy az egyes szakmai élethivatások mennyire képesek ellenállni a feminizáló-
dásnak. Minél kevésbé engedték be soraikba egyenlő társként a képzett nőket, annál 
több anyagi és tekintélybeli elismerésben volt továbbra is osztályrészük. 

Társadalmi közép vagyis középosztály ? 

Tanulmányunkat olyan kortárs vélekedések idézésével kezdtük, melyek egy-
behangzóan kétséget támasztottak a középosztály puszta létét illetően is. A kérdést 
társadalomtörténeti szempontból tárgyalva azt próbáltuk leíró módon rekonstruálni, 
amit jobb híján társadalmi középnek lehet tekinteni. A leírás eredményét röviden 
abban az összefoglaló kijelentésben fogalmazhatjuk meg, miszerint e társadalmi közép 
nem képezett ugyan belsőleg kellően integrált társadalmi csoportot, vagyis középosz-
tályt, ugyanakkor több volt mint középrétegek szervetlen konglomerátuma. Elfogad-
hatatlan tehát az a múltból örökölt középosztály-kép, amely amellett, hogy tagadja 
a nyugati középosztályt mintázó társadalmi közép magyarországi létezését, egyrészt 
a közhivatalnok réteg identitásának rendeli alá a középosztály szociológiai létmódját, 
másrészt félig-meddig kizárja belőle a polgári élethivatások középrétegbeli megfelelőit. 
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S ezzel a középosztály két fő komponensét mint két külön, egymástól elzárt világot 
határozza meg. Analízisünk fő célja annak bizonyítása volt, hogy a köztisztviselői 
identitás a középosztályi lét polgári feltételeinek a hiányában nem teremthet tényleges 
középosztályt; s nem kevésbé fontos annak elismerése, hogy a polgári attribútumok 
(megfelelő jövedelem, képzettség, életmód és habitus) talaján képződő középosztály 
az úri és a polgári jelzővel illetett középrétegek, ha talán nem is egyenrangú rész-
vételével zajló folyamat eredménye. 
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Gábor Gyáni 

L'HISTOIRE SOCIALE DE LA CLASSE MOYENNE À L'ÉPOQUE DE HORTHY 

(Résumé) 

Dans les années 1920 et 1930 ce fut une conviction générale que la classe moyenne fu t une 
des questions de base de la société hongroise qui selon ce discours n'existait pas. Le plus souvent le 
fond du rapport fut la société de l'Europe occidentale. Dans l'étude présente on offre la reconstruc-
tion des classes moyennes et à la fois on confronte les résultats de cette analyse sociologique à l'esprit 
contemporaine de la classe moyenne qui influence même aujourd'hui notre historiographie. 

La thèse niant l'existence de la classe moyenne réserve cette position structurelle aux foncti-
onnaires publics formant „l'ordre noble". C'est pour cela il se peut que la classe moyenne et la 
bourgeoisie moyenne ne se correspond pas. Cependant l'analyse sociologique historique ne soutient 
pas la thèse réputée d'après laquelle la classe moyenne noble se serait distinguée clairement de la 
classe moyenne même de la bourgeoisie avant 1945. Une de ses raisons fut le fait que la partie 
mineure des fonctionnaires publics fit partie — par leurs revenus, par leur mode de vie ou bien par 
leurs habitudes culturelles — de la classe moyenne. La bureaucratie employa, à la fin de l'époque, 
une couche sociale plus vaste qu'une classe moyenne proprement dite. Et, bien que le caractère noble 
ne correspondît pas toujours aux exigences de statut de la „moyenne" il fut évident que le poste de 
fonctionnaire seul fut insuffisant pour assurer l'adhésion à la classe moyenne noble. Cela peut être 
assuré par la variation de l'origine des fonctionnaires publics. Le noble hérita en général l 'identité 
de l'ordre, pourtant la plupart des fonctionnaires le temps passant se recruta des familles non nobles. 
Enfin la fonction publique ne fut pas uniquement une passe-temps noble mais une fonction profes-
sionnelle exigeant une formation très sévère. 

Les trois composants majeurs de la classe moyenne „bourgeoise" furent les industriels mo-
yens, les commerçants, le management de l'entreprise (fonctionnaires privés) et les intellectuels 
(médecins, avocats, professeurs, ingénieurs, artistes). Dans les fonctions liées partiellement au mar-
ché la représentation des juifs est assez remarquable qui les poussa à des discriminations régulières 
de l'état. Pourtant il n'est pas valable d'identifier la classe moyenne bourgeoise aux juifs. En plus il 
n'est pas vrai qu'il y aurait une coupure distinctive entre les éléments juifs et non juifs dans les 
couches dite bourgeoises de la classe moyenne. 

D'après les résultats de la reconstruction socio-historique la moyenne sociale ne fu t pas un 
classe moyenne suffisamment intégrée à l'intérieur, pourtant plus qu'une unité des couches sociales 
coexistantes. L'identité de fonctionnaire public seule ne put créer une classe moyenne réelle qui ne 
pouvait se former que par des attributs bourgeois. C'est pour cela la formation et la reconstitution de 
la classe moyenne se réalisait avec la participation des couches moyennes dites nobles et bourgeoises. 

» 

SOCIAL HISTORY OF THE MIDDLE CLASS IN THE HORTHY ERA 

by Gábor Gyáni 
(Summary) 

It was commonly accepted in the 1920s and 1930s that the middle class was one of the key 
layers of Hungarian society. The present article aims to prove that this middle class was nonexistent. 
Hungarian society is generally contrasted with the Western European one. While reconstructing the 
middle layers of society, we now confront the result of our analysis with the contemporary concept 
of the middle class influencing historiography even today. 

According to the views that question the existence of the middle class its place was occupied 
in Hungary by the so-called úri rend or the genteel layer of civil servants. The terms middle class 
and the middle layers of the bourgeoisie do, therefore, not necessarily overlap. At the same time, 
social historical analysis has not proved the commonly accepted thesis according to which the genteel 
middle class was totally separated from the explicitely bourgeois one. Only the smaller portion of 
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the layer of civil servants belonged, namely, to the middle class as regards its income, lifestyle, and 
cultural standard. By the end of the period administration employed a much wider layer of employees 
than what belonged to the middle class in the strict sense of the word. Although the gentlemanly 
character did not necessarily follow the demands of belonging to the middle class, it is a fact that 
being a civil servant did not automatically mean that the person was a member of the middle class. 
The social distribution of civil servants supports this view. Most gentlemen felt social identity with 
the middle class, but an ever increasing portion of civil servants came from other than genteel 
families. Finally, working at a public office was not a job exclusively for members of the middle class 
but needed expertise and certain qualifications. 

The three main elements of the "bourgeois" middle class were a) well-to-do artisans and 
tradesmen, b) employees or the management of private firms, and c) intellectuals (doctors, lawyers, 
professors, engineers, and artists). Jobs connected with the market were often occupied by people 
of Jewish origin, which exposed this layer to an increasing political discrimination. Still it would be 
an exaggeration to identify the "bourgeois" middle class with the Jewry. It is similarly false that 
there was a sharp dividing line between Jews and non-Jews in the bourgeois layers of the middle 
class. 

According to the results of our analysis the middle layers of society were not fully integrated 
into a unified middle class but represented more than social groups living side by side. The sense 
of identity of civil servants could not create a real middle class in itself, since it could be created 
only with the attributes of bourgeois standards. So it was through the joint participation of the 
genteel and the bourgeois middle layers that the middle class was formed and reconstructed. 



KÖZLEMÉNYEK 

Jemnitz János 

JAMES KEIR HARDIE 

Politikai életrajz 
(Fejezetek egy készülő életrajzból) 

Nagy-Britannia politikai életének főbb változásai - és Keir Hardie. 
(Kronológiai vázlat) 

Mielőtt Keir Hardie életútját nyomon követnénk, szükségesnek látszik felvázolni 
azt a kort, azt az objektív alapot, hátteret, amelyen ez a fiatal bányászfiú előbb szak-
szervezeti, majd politikai munkásvezetővé és országos politikai tényezővé nőhetett. 

Hardie születésének idején, 1852 és 1854 között történik meg India és Burma 
teljes brit gyarmatosítása, s alig születése előtt fojtották el a hinduk nevezetes szipoly 
lázadását. 

A belpolitikai síkján pedig még gyermekéveiben, 1865-ben vette át Palmerston 
halála után William Gladstone a Liberális Párt vezetését - amelynek egy nemzedéken 
át vezére maradt. Gladstone szövetséget alakított ki az 1820-1840-es évek brit politikai 
életében szereplő reformerekkel, a radikális klubok tagjaival, akik ezt követően laza 
szervezeteiket fenntartva a Liberális Párt balszárnyán helyezkedtek el, s klubjaik 
révén is kapcsolatban álltak munkás-szakszervezeti vezetőkkel. 

1867-ben azonban a liberálisokkal való küzdelemben a konzervatívok ugyancsak 
egy nemzedéken át vitathatatlan vezére, Benjamin Disraeli volt az, aki jelentős par-
lamenti reformot vezetett be - úgy, hogy a konzervatívok lehetséges bázisát növelje, 
illetőleg a liberálisok bázisát képező nagyburzsoázia nehézségeit fokozza. A választók 
számát a reform kétszeresére emelte, 2 250 000 ember jutott választójoghoz, de az 
ipari munkások és a bányászok jó része még nem. 

Az új választójog bevezetése utáni első választáson, 1868-ban a liberálisok győz-
tek. Újra Gladstone alakíthatott kormányt, és nem utolsósorban a radikálisok nyo-
mására egy sor reformot foganatosított. 1870-ben megvalósították a kötelező oktatást, 
s ezzel megszüntették az egyház kulturális monopóliumát, majd 1871-ben elismerték 
a szakszervezeteket is - de ugyanakkor olyan törvényt is hoztak, amely megtiltotta 
sztrájkőrségek felállítását. 

Éppen a sztrájkok és a kormánytilalmak voltak azok, amelyek megrontották a 
liberálisok és a korábban biztosnak hitt munkásrétegek és képviselőik kapcsolatát. 
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Az 1874-es parlamenti választáson a Konzervatív Párt győzött és a jellegzetes 
kétpárti váltógazdaság jegyében újra Disraeli alakított kormányt. Az erőviszonyokat 
befolyásolta az is, hogy a londoni parlamentben az ír nacionalisták külön befolyásos 
és népes frakciót alakítottak, amely önkormányzatot (Home Rule) követelt, s amelynek 
akkor Charles Parnell volt a vezetője. Az új helyzetben, részben az értékes mun-
kásszavazatokkal is számolva, markánsan hallatszott a Konzervatív Párt balszárnyán 
is a „tory demokraták" hangja— akik szociális reformokat sürgettek, atőkés rendszert 
bírálták—, s akiknek szemléletét jócskán áthatotta az, amit Marx még 1848-ban „fe-
udális szocializmusnak" nevezett. Ebben a szellemben jellegzetes módon a Disraeli 
kormány volt az, amely 1875-ben hatálytalanította a liberálisok által a sztrájkőrségeket 
betiltó törvényeket. Ugyanakkor kiéleződött a viszály az ír autonomistákkal, akik a 
parlamentben először alkalmazzák az obstrukciós módszereket. Mindez közvetlenül 
is érintette a brit munkásmozgalmat, lévén, hogy a szigetországban is igen nagy 
számban dolgoztak ír „vendégmunkások". 

Disraeli ugyanakkor aktív imperialista politikát folytatott, 1875-ben a szuezi 
csatorna részvényeit vásárolta fel, 1877-ben Transvaal búr köztársaságot annektálta, 
1878-ban Ciprust szerezte meg és még ugyanebben az évben elismertette Afganisz-
tánnal a brit protektorátust. 1879-ben azonban kirobbant az afgán függetlenségi föl-
kelés, és Kalkuttában is súlyos zavarásokra került sor. A katonai kiadások fedezésére 
Disraelinek új adókat kell kivetnie - s a vereségek és az adóemelés nyomán az 1880-ban 
választáson újra a liberálisok győztek, ismét Gladstone alakíthatott kormányt. 

Az új liberális kormány békét kötött Afganisztánnal. Kapcsolatot keresett az 
ír autonomistákkal is, de az ír ellenállást nem tudta feloldani, mivel a Home Rule-t 
nem tudta, nem merte megadni. S ekkor ezekben az években lendült fel a brit mun-
kásmozgalom, és megszülettek az új szocialista csoportok. 1881 elején megalakult a 
Demokrata Föderáció H. M. Hyndman vezetésével. Belső viták, új, szocialistává lett 
munkásvezetők csatlakozása nyomán 1883-ban ebből jött létre a Szociáldemokrata 
Föderáció (SzDF) - az első modern szocialista politikai párt Nagy-Britanniában.1 

Az SzDF megalakulása fordulatot jelentett a szocialista eszmék terjesztése szem-
pontjából (amelynek az 1884-től hetente megjelenő Justice című orgánum fontos esz-
köze lett), de ugyanakkor súlyos bénító erőként jelentkezett a szektarianizmus, a 
voluntarizmus, s konkrétan a munkásszervezkedést illetően a szakszervezeti munka 
lebecsülése. Az elvi, gyakorlati és személyi problémák, ellentétek kiéleződése folytán 
még 1884 telén kiszakadt egy csoport, és megalakította a Szocialista Ligát. Ez azonban 
szintén nem tudott kitörni a szekta-létből, s az 1880-as évek végére a Szocialista 
Liga2 létét, tevékenységét tejesen dezorganizálta az anarcho-kommunisták betörése 
a Liga irányításába. A két szocialista szervezet mellett feltűnt egy harmadik is, a 
Fábiánus Társaság, amely 1884-ben alakult, s Sidney Webb, illetve George Bemard 
Shaw vezetésével a későbbiekben nagy jelentőségre tett szert - elsősorban az értel-
miségiek táborában. Nem véletlen, hogy a Hardie-hoz hasonló munkásvezetőkre alig 
hatott. 

Ebben az erjedő közegben kezdte meg Hardie is a maga politikai tevékenységét 
az 1880-as évek közepén. Bekapcsolódott az 1885. évi parlamenti választási harcba, 
megkísérelte már 1887-ben az új munkáspárt kialakítását, új munkásorgánum meg-
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jelentetését. Az első kudarcok után folytatta erőfeszítéseit, létrehozta a Skót Mun-
káspártot 1888-ban, és megjelentette a Labour Leadert 1889-ben. 

Mindez, a szocialista és munkásmozgalmi fellendülés nem utolsósorban egy 
súlyos elhúzódó gazdasági válság talaján következett be. A válság az 1880-as évek 
közepén érte el mélypontját, ami azután 1886-1887-ben ismétlődő munkanélküli za-
vargásokra, tüntetésekre vezetett („véres vasárnap").3 A tömegelégedetlenség foko-
zódása, új munkásvezetők fellépése, munkáslapok megjelenése kölcsönösen vissza-
hatott egymásra, s vezetett az említett általános fellendülésre. Ekkor következett be 
az „új trade unionista" irányzat fellépése is - azé az irányzaté, amely a Liberális 
Párttól való függés felszámolását sürgette. S ezen a talajon bontakozott ki 1889-ben 
az a híres sztrájkmozgalom (a gáz-, illetőleg a dokkmunkásoké), amely új színt adott 
a brit szakszervezeti mozgalmaknak - s amelyben Hardie is már szerepet játszott. 

1892-ben Hardie élete szinte már elszakíthatatlan a brit politikai, szociális fej-
lődéstől. Először került be a parlamentbe, egy évvel később már a Független Mun-
káspárt vezetője, akire az országon belül és kívül egyaránt odafigyelnek. S fordítva: 
e kettős minőségében, majd később az 1900-1906 között kialakuló Munkáspárt ve-
zetőjeként, neki is reagálnia kellett a brit politikai élet minden rezdülésére. 

A lényeges rezdülések pedig a következők voltak. 1896-ban Nagy Britannia 
hadsereget küldött Szudánba. Ez volt az első olyan gyarmatosító háború, amivel a 
modern szocialisták „keményen" szembekerültek. Még fokozottabban áll ez az 1899-
1902-es angol-búr háborúra - amelyben Hardie valóságos politikai címszereplő lesz. 

Az imperialista háborúk opponálója, de ugyanekkor a hazai gazdasági-szociális 
fronton is élesebb harcokra került sor. Kihirdették a szakszervezet-ellenes Taff-Vale-
féle bírósági ítéletet, amely megadta a lökést a szakszervezetek „átpolitizálódására" 
és az említett Munkáspárt kialakulására.4 Mindez már mind elválaszthatatlan Hardie 
életétől. S ebben a korszakban, az 1900-1905-ös időszakban zajlott le az a kettős 
folyamat, hogy miközben a szakszervezetek önállósultak, politikailag nagykorúsodtak, 
ugyanakkor új szinten, független partnerként kötöttek együttműködési szövetséget 
a liberálisokkal. így született meg az 1905 novemberi parlamenti választási siker 
mindkét párt számára, s alakult meg 1906-ban az új liberális kormány, amelyben 
egyre nagyobb szerepet játszott a radikálisabb szociális reformokat ígérő Lloyd George. 
A reformok egy része 1906-1909-ben meg is született - s éppen ezek kapcsán nyílik 
még további együttműködési lehetőség a liberálisok és a Munkáspárt között. Am ez 
az együttműködés már a születés pillanatában sem volt zavartalan, a későbbiekben 
pedig egyre inkább a súrlódás, majd a szétválás volt reá ajellemző. Hardie mindenesetre 
azok között a szocialisták között volt, akik a legnagyobb bizalmatlansággal viseltettek 
a liberálisokkal szemben. 

A politikai erőviszonyok úgy alakultak, hogy a Liberális Párt még az 1910-es 
választás után is kormányt alakíthatott, de már csak úgy, ha az ír és a munkáspárti 
képviselők támogatását is megszerezte. Függése még nagyobb lett e pártokétól, mint 
1906-ban volt. S ennek nyomán a liberálisoknak 1911-ben újra új szociális törvényeket 
kellett hozniuk. Ez az együttműködést tovább éltethette, a liberálisok lendülete a-
zonban már jóval kisebb, s a munkáspártiakkal a súrlódás jelentősebb volt. Mindennek 
hátterében ott áll az életviszonyok romlása, a növekvő drágaság, a politikai-szociális 
ellentétek felszakadása, az 1911-1914 között ismétlődő országos sztrájk-mozgalmak 
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- „a nagy nyugtalanság évei". Ebben a korszakban a Munkáspárt és a liberálisok 
csendes együttműködése a fenti okoknál fogva nem szakadt meg teljesen, de alaposan 
meggyengült. A Munkáspárt egyre élesebben bírálta a liberálisoknak mind a bel-, mind 
a külpolitikáját. S a legerőteljesebb kritikusok között ismét ott találjuk Hardie-t is. 

A gyermekkor és ifjúság 

Hardie azok közé tartozott, akiknek gyermekkorát a kortársak és az utókor 
elrettentő példaként emlegetik, s akikről megdöbbentő kordokumentumok maradtak 
ránk. Eletüket később nagy realista írók örökítették meg, és őróluk vált szállóigévé 
a mondás: emberek, „akiknek nem volt gyermekkoruk". Keir Hardie szegény csa-
ládban született 1856. augusztus 15-én, „természetes" gyerekként Glasgow-környé-
kén. Apja, William Aitken, skót bányász volt, aki nem ismerte el a gyereket sajátjának, 
így az anya, Mary Keir azt saját apjáról nevezte el James Keirnek. Mary Keir ebben 
az időben tanyasi szolgálóként dolgozott, majd alig egy esztendővel később férjhez 
ment David Hardie hajóácshoz. Az apa — ha volt munkája — rendszerint a tengert 
járta, s ha hazajött, többnyire kedves, megértő volt a hat fiú és két leánygyermekhez. 
Am mikor italhoz jutott, sokszor goromba szavakkal illette a „nem saját" gyermekét. 
Az érzékeny James Keir Hardie emiatt sokat szenvedett, s alighanem ezek az emlékek 
jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy egész életében gyűlölte a szeszesitalt. Később 
a hajóácsot baleset érte, munkaképtelenné vált, s a gyermek Hardie-nak az iskolapad 
mellől kellett munkába állnia. Kifutófiú lett, s a 8 éves gyerek keresetéből élt az apa, 
anya és ekkor még két testvére is. Minthogy iskolai tanulmányait abba kellett hagynia, 
esténként, munka után anyja tanítgatta az írás-olvasás művészetére. 

Ezeket az „idillikus" éveket váratlan esemény dúlta fel. Tízéves, amikor 1866 
karácsony táján a pék, akinél dolgozott, miután másodízben 15 percet késett a reggeli 
munkába állásnál, egyszerűen kidobta, meg sem hallgatta a bőrig ázott, mezítláb és 
éhesen érkező kisfiút, sőt, hogy tanulságos és példás büntetését ne felejtse, egész 
heti munkabérét megvonta tőle. A késés oka egyébként az volt, hogy a kisfiú terhes 
anyja éppen betegeskedett, s a tíz éves „felnőttnek" kellett kis öccsét ellátnia. így 
— miként azt ő maga később leírta — éhesen érkezett vissza otthonába, ahol egy 
falat ennivaló, egy penny s egy darab szén sem volt, aminél megmelegedhettek volna. 
A csapásoktól azonban végül ezúttal is megmenekültek - bár ezek az élmények u-
gyancsak élénken bevésődtek a gyermek emlékezetébe, olyannyira, hogy évtizedekkel 
később is pontosan számolt be a „lecke tanulságairól".5 

Előbb az apa jutott munkához, majd 1867 januárjában a fiú kapott átmeneti 
munkát. Ahányában előbb a szellőzőberendezések ablakait nyitogatta, majd a csilléket 
húzó pónilovat hajtotta, gondozta. Itt élte át tizenkét éves korában élete első bánya-
szerencsétlenségét: a bejárat leszakadt, s csak a felszínen maradtak és a lakosság 
összetartása mentette meg a bentrekedteket. A tizenkét éves fiú emlékezetében nem-
csak a katasztrófa mozzanatai maradtak meg, hanem az is, hogy a bányászok közül 
ki hogyan nézett szembe a veszéllyel, s hogy voltak olyanok, akik nem veszítették 
el a fejüket. 

Ezekről az évekről ő maga évek múltán így írt: „Néhány éven át, mint fiatal 
fiú, a téli hónapokban alig láttam nappali fényt. Reggel hatkor már lent voltunk a 
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bánya mélyén, s onnan csak délután fél ötkor indultunk felfelé, ami azt jelentette, 
hogy sohasem láthattuk a napot. Vasárnaponként is napi négy órát a bányában kellett 
töltenem. S ezek a tapasztalatok valóban senkinek sem engedik, hogy belső énjében 
rózsás remények virágozzanak."6 

A keserves és a szó szoros értelmében „sötét" gyermekkorban csak a könyvek 
világítottak be. Mint annyi brit osztályostársa, ő is a vallásban, a Bibliában keresett 
és talált vigasztalást, melynek hatása még szocialistává válása után is fellelhető vi-
lágnézetében. A Biblia, a próféták szózatai, a Hegyi Beszéd mellett a „világi" írások 
is erősen befolyásolták a gyerek, majd ifjú Hardie szellemi fejlődését. Anyja szegény 
sorsú, egyszerű asszony volt, fia mégis tőle kapott irodalmi indíttatást. Ezért Hardie 
egész életében hálával emlékezett meg róla. Anyja segített neki a könyvek kiváloga-
tásában, így kerültek hozzá Róbert Burns humanista versei.7 E versek elmélyítették 
a Hardie-ra olyannyira jellemző emberszeretetét. A könyvek között előkelő helyet 
foglalt el Carlyle, aki a felnövekvő munkásfiatalok, vezetők egész nemzedékét késztette 
lázadásra a tőkés rendszer embertelenségének ostorozásával, a racionális kritikai ész-
revételek felsorolásával. Carlyle írásai közül néhány irodalmi mű mellett különösen 
a Past and Present, majd a francia forradalomról írott összefoglalója gyakorolt nagy 
hatást Hardie-ra. De csakhamar másfajta befolyások is érték. Ekkoriban Glasgow-ban 
éltek és szülei Charles Bradlaugh-nak a köztársasági beállítottságú, befolyásos an-
tiklerikális radikális politikusnak National Reformer c. lapját járatták. A kamaszból 
ifjúvá serdülő Hardie azonban noha Bradlaugh társadalmi radikalizmusát osztotta, 
de vele, valamint szüleivel szemben éppen a vallásban keresett menekvést. Igaz, nem 
a hivatalos egyháznál, hanem annak a Dr. James Morrisonnak a felekezeténél, akit 
azért zártak ki a Presbitáriánusok Közösségéből, mert az eleve elrendeltség elve helyett 
azt hirdette, hogy az emberek sorsa itt a földön nem istentől, hanem maguktól az 
emberektől függ. A 17 éves ifjú csatlakozott Morrisonhoz, majd a Good Templar 
közösség tagja s aktív prédikátora lett. Itt találkozott G. B. Clarkkel, aki az 1860-as 
években az I. Internacionálé Főtanácsának volt tagja, s aki az 1870-es években a 
politikai-szocialista mozgalom visszaesésének idején ugyancsak a templaristákhoz csat-
lakozott. Clark ismertette meg őt a szocialista eszmékkel. Egyelőre azonban még 
inkább az antialkoholista, önmérsékletet hirdető Good Templaristáknál tevékenyke-
dett, de az önképzésre is nagy súlyt fektetett. 

Az 1870-es évek végén a család ismét költözködött - ezúttal Hamiltonba. Az 
apa bizonytalan kenyérkeresetét kiegészítendő, az anya kis fűszerüzletet nyitott, de 
ennek ugyancsak kis jövedelme volt. Az 1870-es évek második felében a szénbányászat 
is válsággal küszködött, s a bányatőkések versenyképességüket a bérek leszállításával 
próbálták megtartani; ez új lendületet adott a munkások, bányászok szakszervezeti 
mozgalmának. Ebbe kapcsolódott be Hardie, akit azután testvérével együtt mint „ve-
szélyes agitátort" rövidesen kizártak a bányából, majd 1878-ban Lanarkshire összes 
bányájában feketelistára helyezték. Ekkor anyja üzlete mellett dohányboltot nyitott, 
s a liberális Glasgow Weekly News c. regionális lap levelezője lett. 1879 júliusában 
bányásztársai a Hamilton Miner Union (Hamiltoni Bányász Szövetség) titkárává vá-
lasztották, s még ugyanazon év októberében a skót bányászok országos konferenciáján 
megválasztották a Scottish Miners Union (Skót Bányász Szövetség) titkárává. Eletében 
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új fejezet kezdődött: a tőkések által üldözött, bányásztársai által viszont megbecsült 
munkásvezér lett. 

Hardie életének e fordulatáról, illetőleg az ezt megelőző sztrájkról, s ebben Hardie 
szerepéről a brit munkásmozgalom egyik patinás, igen befolyásos munkás-szakszer-
vezeti vezetője, Robert Smillie — aki történetesen éppen a bányászszakszervezet, s 
ezen belül a skót bányászok vezetője lett —, 1922-ben egy kései visszaemlékezésében 
így írt: „1879-ben találkoztam először Keir Hardie-val, aki akkor alig múlt húsz éves, 
és máris vezető szerepet játszott a lanarkshire-i bányászok sztrájkjában."8 Smillie 
elmondja, hogy e sztrájk során a jobb munkafeltételekért harcoltak, hiszen a körzetben 
az általánosan elfogadott munkaidő hossza 12 óra volt. A sztrájkolóknak semmiféle 
anyagi segélyt nem tudtak adni, mert a szakszervezetek még alig rendelkeztek se-
gélyalappal. Hardie szívós kitartásra buzdítása tehát valóban nagy szerepet játszott. 

A bányászvezér megbecsülése azonban ekkoriban inkább eszmei jelentőségű 
volt. A 23 éves ifjúnak változatlanul magának kellett gondoskodnia anyagi fenntar-
tásáról, amely jobbára nagyon is bizonytalan, alkalomszerű volt. Miközben 1880-ban 
a sztrájktörők ellen agitált, dohányboltja teljesen tönkrement, mert a bányászok nem 
tudták megfizetni a hiteleket. Ilyen körülmények között házasodott meg. Felesége 
Lilie Wilson lett, aki ezután egy életen át kitartott Hardie mellett, bár nem értette 
meg férje tevékenységét és a közügyek sem érdekelték.9 

Ez a sok évtizedes emberi kapcsolat bár nagy biztonságot, de ellentmondást is 
jelentett neki. A diszkrepancia sokszor nagyon is fájó problémákat okozott Hardie-nak. 
Például amikor Cumnockban fogyasztási szövetkezetet szervezett, felesége nem vett 
részt benne. Később, amikor Hardie megjelentette híres programadó hetilapját, a 
Labour Leadert, a felesége soha nem olvasta a lapot, inkább a Glasgow Evening 
Timest részesítette előnyben. Mindez persze konfliktusokat rejtett magában. Hardie 
ekkori naplótöredékeiből ugyan kiderül, hogy Lilie Wilson megtestesítette a „fele-
ség-ideált' ', aki dolgos, rendet tart, tisztaságot teremt, ellentétben azokkal a munkából, 
korai mozgalomból megismert nőkkel szemben, akikből ezek az erények hiányoztak. 
Másfelől viszont, s éppen ezért, Hardie életéből sohasem hiányoztak azok a „psychék", 
akik érthetően feltűntek életében. 

1881-ben Ayreshire bányászai meghívták magukhoz, s az ő szervezőjük, szak-
szervezetük fizetett titkára lett, s az is maradt még hat hosszú éven át. Ugyanekkor 
rendszeres levelező tudósítója a Cumnock News c. helyi — ugyancsak liberális — 
lapnak,10 s e munkája is közelebb hozta nemcsak az újságíráshoz, hanem az új esz-
mékhez is. Hardie — aki 1880-ban költözött Cumnockba — egészen 1886-igjelentette 
meg írásait a Cumnock News hasábjain. 

Egy másik ilyen helyi-regionális orgánum, amelyben rendszeresen cikkezett, 
az Androssan and Saltcoats Herald volt, ahol ugyancsak a munkás-bányász kérdé-
sekről, a szociális problémákról jelentetett meg írásokat. 

Ezekben az években ismerkedett meg Henry George írásaival - s ezek is tovább 
radikalizálták „a felső osztályok" ellen. Lassanként, a sokféle antikapitalista ihletésű 
munka után, az 1880-as évek elején eljutottak hozzá az egyértelműen szocialista 
gondolatok, brosúrák, hiszen ezek már a Szociáldemokrata Föderáció megalakulá-
sának évei; a szocialista brosúrák után megjelennek a szocialista periodikák is.11 
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Ez az átalakulás nem egyik napról a másikra történt. így, amikor 1881-ben 
megírta szakszervezete alapszabályzatát, mégjellegzetesen a baloldali liberális felfogás 
jegyében fogalmazott: „Eljön az a boldog idő, amikor a Munka és Tőke úgy találkozik, 
hogy elszívják majd a békepipát." 

Hogy ebben Hardie ténylegesen mennyire bízott, s mennyiben volt ez már akkor 
is olyan bírálatot, fenntartást tartalmazó kérdésfeltevés, amely munkáshíveinek fel-
ébresztését is szolgálta - ezen lehet vitatkozni. Minden valószínűség szerint mindkét 
elem egyaránt jeUemezte ezt a korszakot. Hardie modern életrajzírói éppen azt hang-
súlyozták, hogy a liberális felfogás alóli emancipálódása hosszabb folyamat eredmé-
nye,12 aminek során többféle lépésváltás történt, amelyet néhány konkrét esemény 
is motivált. 

Hardie-nak ezt a felszabadulását az is előmozdította, hogy 1882-től új munka-
területet is betöltött. Több lapban tűntek fel cikkei, sőt különféle orgánumok állandó 
munkás-bányász levelezője lett. így a cumnocki helyi lap után ő vezette a befolyásosabb 
nyugat-skóciai glasgow-i liberális orgánum, a Glasgow Weekly Mail „Black Diamonds" 
rovatát. E munkája során eleve szélesebb rálátásra nyílott lehetősége, hiszen már 
nemcsak egy szűkebb régió eseményeit kellett magyaráznia. A Glasgow Weekly Mail 
nem maradt meg Hardie egyedüli „szócsövének". Cikkei változatlanul megjelentek 
a Cumnock News-ban, továbbá egy másik regionális lapban, az Androssan and Saltcoats 
Herald hasábjain is - ahol szintén egy rovat rendszeres „gazdája" lett. Akkori írásaiból 
kiviláglik, hogy Hardie miként látta a szociális problémákat, a Liberális Pártot, s 
lépésről lépésre nyomon követhető, miként „emancipálódott", a munkás-bányász ön-
tudat hogyan vált hangsúlyossá cikkeiben. 

1882 őszén Hardie szembesült azzal a ténnyel, hogy egyszerre süllyedtek a 
bányászok bérei, s nőtt a munkanélküliség - aminek összefüggéseit a bányászok is, 
Hardie is felismerték. A bányászok természetesen ellenintézkedéseket vártak, sür-
gettek a Liberális Párttól. Ennek vezetői és a megfelelő lapok azonban csak olyan 
következtetésekig jutottak, hogy „bérrendezést" követeljenek és a „természetellenes" 
bérleszorítások ellen emeljék fel szavukat. Hardie ugyanakkor az Androssan and 
Saltcoats Herald szeptember 9-i számában még higgadt, megfontoltságot sürgetett, 
óvott az elhamarkodott sztrájkoktól, főleg olyan esetekben, amikor ezt olyanok hirdetik 
meg, akiknek „nincs megfelelő anyagi bázisuk és szilárd szervezetük, hogy egy ilyen 
sztrájkot lefolytassanak".13 

Hardie ekkor hagyományos módszerként a termelés visszafogását ajánlja, amely 
majd növeli a szén iránti keresletet, s így a béreket és a foglalkoztatottságot is. Ezért 
a bányászok körében nagyon hamar elteijedt a nyolc órás munkanap követelése, sőt 
helyenként még a részleges négy órás munkanap jelszavát is felvetették, csakhogy 
a munkanélküliséget eredményesen felszívhassák. Ezt a követelést azonban Hardie 
irreálisnak tartotta. Ugyanakkor még 1882 szeptemberében — részint saját gyermek-
korának sötét tapasztalatai alapján is — felvetette a bányákban történő rendszeres 
tanoncoktatás bevezetését, ami egyszerre javítaná a biztonságot, nevelne szakmun-
kásokat, s mégis csökkentené a munkanélküliséget. 

A bányászok hangulata olyan volt, hogy űgyszólván nem is engedett meg sem-
miféle „behódolást" a liberálisoknak. Legalábbis olyanok számára, akik a bányászok 
hangadói kívántak maradni. Mindenesetre maga Hardie, az említett Androssan and 
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Saltcoats Herald hasábjain 1882. október 7-én leszögezte: „Démoszthenész ékesszóló 
képessége és Gladstone intellektuális ereje is kevés lenne ahhoz, hogy a bányászok 
a csökkentéseket elfogadják."14 

Vagyis Hardie már nemcsak világosan látta, hanem nyomtatásban is megjelölte 
az osztályérdek-ellentéteket. Ennek ellenére az 1882 és 1886 közötti, eszmélő-tájé-
kozódó években a nagyon is támadó és világos szocialista követelések — a bányák 
államosítása, a minimális bérek megállapításának igénye — nem jelentek meg Hardie 
cikkeiben. Viszont írt a mozgó bérskáláról, vagyis az olyan bérekről, amelyek követnék 
a létfenntartási index, az árak alakulását. S változatlanul kitartott a termelés visszafogása 
és az erős szakszervezetek kialakítása mellett - ami feltételezte persze a szakszervezeti 
tagdíjak befizetését, ezek esetenkénti megemelését és az ellenállási pénztárak kiala-
kítását. 

Ez a hangsúlyos munkás-bányászvonal, amely félreérthetetlenül szemben állt 
a tőkés, liberális megoldásokkal, vörös fonálként húzódik végig Hardie korai cikkein 
is. így 1883 szeptemberében ismét felszólalt annak érdekében, hogy „a munkásokat 
fel kell szabadítani az alól a kicsinyes tirannia alól, amelybe a bányászok a kisvál-
lalkozók részéről ütköznek, többek között amikor a felszínre jutva a mázsálásnál 
önkényesen és látványosan becsapják őket". Ezért a mázsálás ellenőrzésére már ekkor 
a megfelelő szakszervezeti megbízottak jelenlétét kívánta törvényesen biztosítani.15 

Ugyanekkor még számtalan szál kötötte Hardie-t a liberálisokhoz. Nem egy-
szerűen a Liberális Párthoz és a liberálisok fedezte lapokhoz, amelyekben ő is meg-
szólalt, hanem ahhoz az illúzióhoz, amit már idéztünk, miszerint „a Munka és Tőke 
békésen találkozik majd, hogy elszívják a békepipát",16 vagyis hitte, hogy az érdek-
ellentéteket a liberális-demokrata értelmezésben mégis fel lehet majd oldani. Mindezt 
persze Hardie keresztényi gondolkodása, szemlélete is megfelelően alátámasztotta, 
illetve kiegészítette, hiszen ez is „krisztusi" gyökerű volt. így 1883 januárjában az 
is felháborította, hogy a bányászok egy része inkább italozik, ahelyett, hogy a temp-
lombajárna,17 és a munkás önsegélyezés, a jó szakmunkássá-válás alapelveinek helyet 
adva dorgálta cikkeiben azokat, akik rendetlenek, piszkosak, nem képezik magukat. 

Mindez kiegészült még egy olyan vonással, amely jól ismert a munkásmozgalom 
történetéből, illetőleg még szélesebben a szegény osztályok, a néptömegek történetéből. 
Ez az úgynevezett, jó király",, jó cár" szemlélet, ami Hardie esetében úgy jelentkezett, 
hogy ezekben az években még „könnyekig meghatódott", amikor a patemaüzmus 
jegyében olyan tőkésekre, tehetős emberekre akadt, akik skóciai agitációja idején jó 
szóval fogadták, akik nem tértek ki a szociális törvények felkarolása elől, s főként 
ekkoriban az italozás elleni, illetőleg a munkásoktatás, tanonctörvények bevezetését 
szorgalmazó agitációját támogatták. 1883-ból és 1884-ből származó naplótöredéke 
bizonyítja, hogy ekkoriban nemcsak az „alsók" körében mozgott (s korholta a „lumpen 
elemeket", de nemcsak azokat!, hanem még meleg hangon írt a „felsők" körében is 
található ,jólelkűekről", „akik rokonszenvet tanúsítanak a szegények iránt").18 

Az új és a régi szemlélet eme vegyülése és ellentmondásos jelentkezése tehát 
együtt jellemezte ezeket az éveket. Egyik 1884. évi naplófeljegyzése ezt meggyőzően 
bizonyítja: „Nagyon mélyen meg vagyok győződve arról, hogy a szeszkereskedelem 
felszámolása és a szakszervezeti mozgalom terjedése az a két ok, amely majd leginkább 
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szolgálja, hogy eltűnjenek azok a bajok, amelyektől most a munkásság szenved, s 
hogy felemeljék majd a népet."19 

Noha még féllábbal erősen benne ragadt a régi liberális, keresztény, paternális 
antialkoholista, önsegélyező-őnművelő szervezkedés világában, de a másikkal már 
előrelépett az önálló munkásprofü megteremtése felé. A lázadás és emancipálódás 
űtján tehát folyamatosan, lépésről lépésre előrehaladt. 

Ez az elválás külpolitikai területen is megtörtént. Történetesen éppen 1884— 
1885-ben robbant ki a szudáni válság, amikor Khartumban Gordon tábornok és csapata 
— s ezzel az egész angol gyarmatosító szudáni hadsereg — végveszélybe került. Nagy-
Britannia élén akkoriban éppen liberális kormány állt, s Gladstone-nak nem volt se 
bátorsága, sem kedve, hogy szembeforduljon a gyarmati terjeszkedéssel. Hardie e 
kérdésben is felszabadult már a Liberális Párt hivatalos politikájának nyomása alól. 
Elfogadta ugyan, hogy „a nemzet presztízsét meg kell őrizni", mégis, rendkívül ki-
élezetten, éppen a gyarmatosító hadjárat ellen foglalt állást. Hardie az Androssan 
and Saltcoats Herald 1885. február 20-i számában leszögezte: „Túlságosan sokat hall-
juk mostanában a jingo (brit nacionalista - J. J.) elemektől, hogy Nagy-Britannia 
becsülete azon múlik, hogy néhány ezer félmeztelen arabot lemészároljanak, akik 
otthonukért és szabadságukért harcolnak."20 

Hardie-nak ez az egyik első „külpolitikai" megszólalása, s mindjárt ez az első 
is élesen antiimperialista, sőt Hardie éppenséggel a saját, a hazai brit imperializmust 
ostorozta. S ez az éles antnmperialista kiállás még három évtizedig jellemzi majd, 
amikor minden fordulónál újra és újra éppen az említett , jingókba" ütközött. 

A keservesebb emlék-élmény, hogy ebben az időben, az 1870-es évek végén, az 
1880-as évek elején több bányászsztrájk robbant ki - s ezek nemcsak óriási erőfe-
szítéseket hoztak felszínre. Hardie-t megrázta az a tény, hogy az észak-angliai bá-
nyászokat közömbösen hagyta, amikor dél-walesi társaik kemény harcokat vívtak. 
Skóciában is beleütközött abba az elkeserítő jelenségbe, hogy a nacionalizmus elvá-
laszthatja, szembefordíthatja a skót és az ugyancsak skóciai bányákban dolgozó ír 
bányászokat. 

A skóciai és ayreshire-i bányász szervezőnek nap mint nap meg kellett küzdenie 
e zavaró akadályokkal, miközben látóköre egyre szélesedett. 

A liberális szövetség hagyományaitól való elszakadás mégsem következett be 
egyik napról a másikra. Olyannyira, hogy amikor az 1867-es parlamenti választójogi 
reform és annak 1884. évi kiszélesítése után 1885-ben országos választásokra került 
sor — és a liberálisok számára fontossá vált, miként szavaznak a külvárosok munkásai, 
a bányásztelepülések új választói — Hardie még lelkesen, nagy aktivitással veti magát 
e küzdelembe a liberálisok jelöltjeiért. 

S ez a kiállás nem is volt mindig— már ekkor sem — olyan egyszerű és magától 
értetődő. Már a választási hadjárat nyitányakor az történt, hogy egyes skót bányász-
körzetekben a bányászok megtagadták, hogy a Liberális Párt listáján fellépő, szemé-
lyükben is gyűlölt bányatőkések mögé felsorakozzanak. Hardie akkor ebbe az ellen-
zésbe ütközve az Androssan Herald 1885 február 20-i számában azon kesereg, hogy 
a bányászok ilyen szembeszegülése „nem növeli majd a jó érzést" - mármint az 
említett „békepipa" szellemében. 
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Később, 1885 novemberében a választási harc tetőzésekor, Hardie nagyobb cikket 
is írt a Liberális Párt mellett. A nyilvánvaló „akadékoskodókkal" vitatkozva hang-
súlyozta: „Ez a párt harcolt értetek és nyerte el számotokra a polgárjogot. Ez a párt 
adott nektek olcsó sajtót, hogy táplálhassátok elméteket. Ez a párt óhajtja a legtöbb 
ember számára a legtöbb jót nyújtani... A külhonban is az igazság érvényesítéséért 
áll ki, a világ leggyengébb nemzetei számára is ezt kívánja biztosítani. Ennek a pártnak 
nagy és tisztelt vezére William E. Gladstone, az az ember, akit nemcsak nálunk 
tisztelnek."21 

S hogy ez a liberálisoktól való eltávolodási folyamata már e lelkes liberális agitáció 
idején megkezdődött, azt bizonyítja az is, hogy amikor 1885-ben a Skóciában tevé-
kenykedő két szocialista, John Bruce Glasier és az osztrák származású, de hosszú 
ideje Angliában élő Andreas Scheu, az I. Internacionálé korszakának veteránja, meg-
szervezte 1885-ben a Skót Föld és Munkás Ligát (Scottish Land and Laboür League), 
amelynek központja Edinburghban volt, Hardie ezt kezdetben fenntartással fogadta, 
de még ugyanebben az évben vállalta, hogy Bruce Glasierrel közös agitációs körutakra 
indul.22 

Ugyanez a „munkásvonal", s határozottabb antikapitalista felfogás mutatkozott 
meg abban is, hogy Hardie, aki a bányászok Hamiltonban tapasztalt éles liberális-
ellenességén meglepődve írta az Androssan Heraldban az idézett sorokat, ugyanakkor 
a Hamilton Advertiser hasábjain már maga is annyiban „engedett" e bányászhan-
gulatnak, hogy kijelentette: a munkásoknak-bányászoknak nem kell feltétlenül tá-
mogatniuk a Liberális Párt valamennyi jelöltjét. Vagyis a liberális agitátor Hardie 
mellett már az 1885-ös választáskor is jelentkezett a liberálisoktól elszakadó Hardie. 

Minderre Hardie-t még valami késztethette. Tapasztalnia kellett: nemcsak ő 
hat a körzet bányászaira, munkásaira, de őmellette is kialakulhatnak radikálisabb, 
egyértelműen már a szocialistákkal kapcsolatot kereső csoportok, irányzatok, így tud-
nia kellett, hogy saját „székvárosában", Cumnockban egyes bányászok már a szoci-
áldemokrata Justice-t rendelték meg, s a bányászok egyes megbízottai felkeresték 
Hyndmant2 3 a Szociáldemokrata Föderáció vezetőjét. Számuk, befolyásuk nem volt 
nagy, de a jelenség Hardie-t mégis előrelépésre késztette. S erre sarkallta az is, hogy 
Hardie-t magát is felkereste ekkor az SDF egy szervező agitátora, James Patrick, s 
ez szintén szocialista irányba terelte.24 

A szociális nyugtalanság évei és hatásuk (1884-1887). 
Az első parlamenti jelöltség önálló munkás programmal (1887). 

1873-ban kezdődött meg az a hosszú gazdasági depresszió, amely kihatott az 
egész civilizált ipari világra, s 1884-1886-ban mindenütt elérte a mélypontot. Számos 
országban szociális robbanások következtek be, sztrájkarcok és heves munkanélküli 
mozgalmak kezdődtek. 

A gazdasági bajok és kísérőjelenségeik Nagy-Britanniát sem kerülték el. Míg a 
szakszervezeti tagoknak 1882-1883-ban még csak 2-3%-a volt munka nélkül, 1884-re 
már 8%-nak, 1885-ben 9%-nak, 1886-ban pedig 10%-nak nem volt munkája. Ekkora 
munkanélküliség önmagában is nehezen viselhető el, hát még az akkori körülmények 
között, társadalombiztosítás nélkül! 
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Nem meglepő tehát, hogy a szigetországban is állandósultak a már említett 
munkanélküli mozgalmak. Ezek többnyire spontán jellegűek voltak, de az 1881-1884 
között alakult Szociáldemokrata Föderáció kezdettől igen aktív szerepet játszott a 
munkanélküliek szervezésében. 1886 tavaszán Londonban került sor arra a munka-
nélküli tüntetésre, amelybe „huligán elemek" is bekapcsolódtak, s a tüntetés London 
előkelő belvárosában, üzleti és klubnegyedében, a Whitehall környékén zavargásokba 
torkollott.25 

Ilyen zavargásokkal és fosztogatásokkal járó szociális robbanások nemcsak Lon-
donban voltak. Glasgow-ban a nagy skóciai iparvárosban és „vörös" viharsarokban 
ugyanekkor, még 1887 februárjában hasonló incidensek zajlottak le. Híre terjedt, 
hogy a sztrájkolok védőrsége és a rendőrök közötti összecsapásban egy gyermek is 
meghalt. Ez gyújtotta lángra a szikrát, indult meg a spontán tüntető tömeg, s ez a 
hullám itt is fosztogatásba csapott át. Börtönöket rohantak meg, foglyokat szabadí-
tottak ki (válogatás nélkül). A februári glasgow-i zavargások után 52 személyt letar-
tóztattak, s az ügynek komoly parlamenti visszhangja is támadt. 

Hardie a sztrájk idején még hangsúlyozottan visszafogott, nem támogatta a 
sztrájkmozgalmat, de amikor az „incidens" bekövetkezett, ezért már minden fele-
lősséget a tőkésekre hárított, akik a munkásokkal való békés tárgyalások helyett 
azonnal rendőri úton próbálták rendezni a szociális problémákat, s jócskán provokálták 
is a munkásokat. Hardie egyúttal hangsúlyozta — amit az akkori londoni események 
kapcsán is meg lehetett figyelni —, hogy a fosztogatók általában nem munkások, 
hanem mindenféle lumpen fiatalok voltak. Hardie rendkívül élesen vont közöttük 
határvonalat. 

A munkások helyzetéről Hardie az 1887-ben induló „saját" havilapjában, a The 
Minerben februárban ezt írta: „Az újságok lapról lapra vég nélkül cikkeznek az ír 
bérlőparasztok szenvedéseiről, miközben teljességgel hallgatnak arról a még sokkal 
nagyobb szenvedésről, amely kapuik előtt megy végbe."26 

A válság tovább tartott, s minthogy sem a munkanélküliség, sem a szocialisták 
tevékenysége nem csökkent, a munkanélküli mozgalmak is folytatódtak. Különösen 
így volt ez Londonban, lévén, hogy a világ akkori ipari 4,5 milliós fővárosában 130 
ezren maradtak munka nélkül és 500 000 volt a hivatalosan támogatásra szorulók 
száma 2 7 1887 őszén rendszeresen vonultak a munkanélküliek a Városháza elé, a 
Trafalgar Square-re, vagy a Hyde Parkba, hogy megrendezzék tiltakozó gyűléseiket. 
Október második felében ezeket a gyűléseket már rendre megzavarták és igyekeztek 
elfojtani, de a zaklatások, a megveretések, a bebörtönzések ellenére azok újra és újra 
lendületet kaptak. így került azután sor a kor legnevezetesebb ilyen megmozdulására 
1887. november 13-án, amikor több szervezet (szocialisták, radikálisok, munkanélküli 
szervezetek, illetve az üldözött írek) fogott össze és rendezett közös tiltakozó felvonulást 
a Trafalgar Square-en.28 A felvonulást betiltották, a teret a rendőrség zárta le. A 
tilalomnak azonban már csak azért sem volt könnyű érvényt szerezni, mert több 
tízezres tömeg verődött össze a tér körül, s a felvonuló menetoszlopok élén ott voltak 
a szocialista, szakszervezeti vezetők, radikális képviselők. Ezen a „véres vasárnapon" 
tényleges utcai harcra került sor a tüntetők és a rendőrség, sőt a lovasrendőrség 
között. A „véres vasárnapnak" 3 halott és több száz sebesült áldozata volt, a tüntetők 
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között szakszervezeti vezetőket és liberális-radikális képviselőt (Cunninghame Gra-
hame-t) is letartóztattak. 

Az ügy politikai vihart kavart fel, a sajtóban, a parlamentben egyaránt. A Liberális 
Párt vezetősége néma maradt, ami nemcsak a liberálisokban hívő munkásokat és 
munkásvezetőket ábrándította ki a pártból, hanem radikális értelmiségieket, politi-
kusokat is, többek között a skót arisztokrata származású, akkor még liberális párti 
parlamenti képviselő Cunninghame Grahame-t. A tiltakozások folytatódtak 1887 no-
vembere után is — már csak azért is, mert a bírósági tárgyalások (és az ezzel együttjáró 
viharok) áthúzódtak 1888 első heteire —,hiszen ekkor Grahamet és John Burnst2 9 

hat-hat heti börtönbüntetésre ítélték. Mindez felgyorsította a liberálisok és a radi-
kálisok, s még inkább a munkásmozgalom szétválásának folyamatát. Hiszen Gra-
hamnek igaza volt, amikor azt írta:,,minden elismerés a szocialistáké, akik a fővárosban 
elsőként vállalták magukra, hogy annak a három angolnak a halála, akit Sir Charles 
Dogbery (London rendőrparancsnoka, J. J.) ostobasága folytán gyilkoltak meg, ne 
maradjon büntetlen. ' ' Mint azt a szocialista költő, William Morris30 a szocialista hetilap, 
a The Commonweal 1888 január 28-i számában megfogalmazta: „Az igazi kérdés 
számukra és számunkra is az, hogy mindebből mi lesz... A gyülekezési jogról, amelyről 
radikális barátaink azt hitték, hogy rendelkezünk vele, most kiderült, hogy nem létezik, 
gyakorlatilag bármely felelőtlen rendőrtisztviselő eldöntheti, milyen tüntetést tiltson 
be..." S valójában ennek az akciónak s a széleskörű felháborodásnak, botránynak 
nem kis szerepe volt abban, hogy a hatóságok többet nem kísérelték meg kitiltani 
a tömegeket a Trafalgar Square-ről. Maga a kitiltási kísérlet azonban mutatta, hogy 
a szociális kérdések mekkora feszítő erővel és nyíltsággal jelentkeztek - ami persze 
mind visszahatott Hardie korabeli fellépéseire is. 

S a szociális konfliktusok szinte tömegével taszították Hardie-t a határozottabb 
osztályálláspont kialakítására. így 1887 tavaszán Lanarkshire-ban hosszú, kemény 
bányászsztrájk kezdődött, amelynek szervezésében már a szocialisták is jelentős sze-
repet játszottak. A másik oldalon ugyanolyan fontos volt a kormány részéről bevetett 
katonai egységek szerepe is.31 

A kritikus szemleírók az elhúzódó és kemény lanarkshire-i bányászsztrájk kap-
csán feljegyzik, hogy Hardie-tól balra is feltűntek már harciasabb és egyértelműen 
szocialista munkásbányászvezetők. így mindenekelőtt a lanarkshire-i bányászszövet-
ség szocialista titkára, William Small és a már idézett Robert Smillie. Az ő feltűnésük, 
szereplésük szintén „balra tolta" Hardie-t, aki ekkoriban a Skót Bányászszövetség 
titkára lett, csak éppenséggel ő még mérsékelt jelöltnek számított a radikális Small-lal 
szemben. De ha ő volt is a mérsékeltebb, az nem változtatott azon, hogy 1887 áprilisában 
a The Miner hasábjain ne szögezze le: „Jelenleg igen súlyos válságon megyünk át." 
S ha februárban ugyancsak a The Minerben a tőkéseknek kissé általános fogalma-
zásban ajánlotta fel, hogy a bányászok „tisztes munkát kínálnak a munkáltatóknak 
a tisztes napi bér" ellenében, miközben már akkor megkövetelte a munkásszervezők 
szabad mozgását is, akkor most, a lanarkshire-i tapasztalatok után, a The Miner 
áprilisi számában élesebben fogalmazott: „Mi új pártot követelünk, egyszerűen és 
tisztán egy munkáspártot, és a szakszervezeteknek megvan az erejük ahhoz, hogy 
létre is hozzák ezt a pártot."32 
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Ez teljesen új hang volt, Hardie egyre inkább az új munkáspárt megteremtésére 
gondolt, amit a lanarkshire-i sztrájk tapasztalatai is felerősítettek,33 bár ekkor még 
ez a szemlélet Hardie-nál nem vált egyeduralkodóvá. 

A liberálisoktól már távolodó, de velük még nem szakító fiatal bányászvezető, 
még megkísérelte, hogy a helyi liberális pártszervezetet mozgósítsa a bányászok i-
gazságának megvédésére - de hiába. E tapasztalatok tették Hardie-t egyre inkább szkep-
tikussá a Liberális Párt tényleges értékét, segítőkészségét illetően. Ezért még ebben az 
évben, 1887-ben megjelentette első, már idézett, független munkáslapját, a The Minert, 
majd még ugyanezen évben fellépett független parlamenti képviselőjelöltként is. 

Hardie figyelme ekkoriban is sokirányú volt. Egyszerre szerkesztette és írta az 
említett The Miner cikkeit, vállalta a lap terjesztésének gondját, szervezte a bizony-
talanabb gyökerű skót bányászszakszervezetet, és volt titkára a sokkal szilárdabb 
skóciai regionális ayreshire-i bányászszakszervezetnek. 

Közben pedig folytatta szerteágazó „publicisztikai" tevékenységét is, amit ért-
hetően egyre inkább áthatott az önálló „munkásvonal" kialakítása, formailag és tar-
talmilag egyaránt. Ebben a szellemben született meg egyik nevezetes cikke 1887 
májusában, amely az Androssan and Saltcoats Herald hasábjain jelent meg. Ebben 
a cikkben Hardie megint egyszerre intéz kihívást a tőkés rend, s a két történeti párt, 
a liberálisok és a konzervatívok, de egyúttal a „lib-lab" politika ellen is. Leszögezte: 
„Ahhoz, hogy egy munkásember a parlamentben egyáltalán érjen valamit, olyan bért 
kell kapnia, amely megfelel az általa képviselt körzet bérszintjének, és a vele egy 
szakmában dolgozó munkások bérszintjének. A parlamentbe menjen rendes mun-
kásruhájában, s az sem lehet akadály, ha munkaeszközeit az öltözőszobában kell 
hagynia kosarában. A parlament ügyvezetőjétől munkáskérdésekben kell szót kérnie, 
s ezekben a kérdésekben ugyanannak az érzésnek, ugyanabban a hangnemben és 
ugyanazon a módon kell hangot adnia, mint ahogyan hangot adna egy Radikális 
Klubban, ha ott szót kapna az elnöktől. Mindenekelőtt nem szabad megfeledkeznie 
arról, hogy a konzervatívok és a liberálisok nagy része arra egyesült, hogy a tőke 
érdekeit védelmezze a munkások ellen."34 

S ez nem volt minden. 1887 nyarán, amikor egy leköszönő képviselő helyére 
pótválasztást írtak ki, Hardie vállalta a jelöltséget. Méghozzá úgy, hogy független 
munkásképviselőként lépett fel, mert a Liberális Párt nem vállalta a támogatását. 
Ezek után jelent meg a The Miner 1887 júniusi számában az az általa szerkesztett 
híres kiáltványa - amelyben „nyílt sisakkal" indított harcot a Liberális Párt ellen; 
s ami még fontosabb volt; az önálló profilú munkásképviseletért. A kiáltványban 
többek között ez állt: 

„Meg kívánom kérdezni ennek az országnak a bányászait: vajon ezért szavaztak 
rájuk (mármint a liberálisokra - J. J.)? Vannak-e osztályjellegű panaszaink? Ha vannak, 
akkor vajon nem vagyunk-e elég okosak ahhoz, hogy magunk körvonalazzuk ezeket 
és jelöljük meg az orvoslás útját? S ha van erre megfelelő képességünk, akkor miért 
ne terjesztenénk választótársaink elé egész Nagy-Britanniában?"35 

Hardie e kiáltványában maga fogalmazta meg az ellenvéleményt, miszerint erre 
munkatársai körében is sokan azt válaszolnák, hogy ezzel ártanának a liberálisoknak 
és „szélsőségeseknek" ítélnék őket. Erre írta le Hardie emlékezetes, azóta híressé 
vált szavait: „Akasszák fel a pártot! Mi először bányászok vagyunk, s csak azután 
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pártrokonszenvezők. Mindenesetre kövessük 'főnökeink' példáját; ezt kellene ten-
nünk... A jelenlegi vezetők bátortalansága akadályozza meg, hogy ügyünk előreha-
ladjon. Ha a méltányosság azt követeli, hogy hallgassunk a nép szenvedéseiről, akkor 
a pokolba a méltányossággal. Nem kérünk belőle. Amennyiben képtelenség, hogy a 
parlamentben olyan törvények szülessenek, amelyek lehetővé teszik, hogy becsületes, 
szorgalmas és józan munkatársaink munkásnapjaikat jólétben és öreg napjaikat ké-
nyelmesen éljék le, akkor a parlament sokkal inkább akadály, mintsem segítség."36 

Hardie nem fordult olyan végletesen szembe a parlamenttel, mint az anarchisták, 
nem tekintette eleve meddő terepnek, de nem is táplált vérmes illúziókat iránta. A 
hasznos tevékenység feltételeit elég élesen és világosan fogalmazta meg. Ha általában 
a humanista szociális munkástörvényhozás vonatkozásában pozitív lehetőségeket is 
látott a parlamenti tevékenységében, a munkásképviselők parlamentbe juttatásáról 
már így nyilatkozott: „Nos, ez kétségtelenül nagyon jó cél. De mi a jelentősége az 
én számomra annak, hogy van egy munkásképviselőm a parlamentben, aki olyan, 
mint a néma kutya, amely nem mer ugatni, s amelyik követi gazdáját minden kö-
rülmények között. Van valami, ami fontosabb annál, hogy munkásembereket juttas-
sunk a parlamentbe, ez pedig az, hogy világos programot adjunk az embereknek, 
amiéit harcolniuk kell, ha egyszer bejutottak a parlamentbe. S figyelmeztessük őket 
arra. ha egyszer nincs meg a bátorságuk ahhoz, hogy a parlamentben ugyanúgy 
beszéljenek, mint egy bányászgyűlésen, akkor adják a helyüket olyanoknak, akik 
erre képesek." 

Hardie 1887 tavaszán abban az ayreshire-i választókörzetben jelöltette magát, 
ahol a Liberális Pártnak nem volt képviselőjelöltje. A régi liberális képviselő ugyanis 
Gladstone ellen fordult - vagyis a liberálisokkal való azonnali összecsapás még elke-
rülhető volt. Óvatosságát mutatja az is, hogy radikálisabban fogalmazott, mint ahogy 
a gyakorlatban cselekedett.37 De mindez a valóságon már édeskeveset változtatott, 
s ezt Hardie ugyanúgy tudta, mint a liberális vezetők, akik már ekkor felléptek ellene. 
Mindenesetre ez az ayreshire-i bányászkörzet az „övé" volt, szorosan kötődött az 
ottani bányászokhoz, de ez nem bizonyult elegendőnek a parlamentbe való bejutáshoz, 
amelyre ekkor még nem is igen számított. 

1887 tavaszán ennél érzékenyebb és tanulságosabb csapás is érte. E tavaszon 
nemcsak a lanarkshire-i bányászok sztrájkja szenvedett vereséget, hanem a skóciaiaké 
is, amely szintén közvetlenül érintette Hardie-t, hiszen ekkor ő a Skót Bányászszö-
vetség (Scottisch Miners Federation), titkára volt. Ez a szervezet nagyobb igényű 
volt, mint a megyei-ayreshire-i, mégis jóval gyengébbnek bizonyult. Mindenesetre 
tény, hogy Hardie a skóciai szervezetbe is sok energiát fektetett. A skóciai bányászok 
nem is a bányatulajdonosoktól, hanem a legfontosabb nagyfogyasztóktól, a vasgyá-
rasoktól szenvedtek vereséget. E gyárosok ugyanis megrendeléseiket a „teljes libe-
ralizmus" jegyében csak úgy voltak hajlandók megújítani, ha a munkába álló bányász 
a munkafeltételekről csakis a munkáltatóval tárgyal. Ezek a feltételek viszont eleve 
halálra ítélték a szakszervezeteket és a kollektív szerződéseket. Az erősebb fél dik-
tátuma érvényesült és a Skót Bányászszövetség — átmenetileg — nem is élte túl a 
vereséget. Ez a kudarc (s a személyes élmény) is Hardie 1886-1887-es szellemi ö-
rökségéhez tartozott, ami szintén nem öregbíthette a tőkések, s a liberálisok iránti 
tiszteletét. 
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Ez oly mértékben így volt, hogy amikor 1887januárjából megjelentette az említett 
The Miner havilapot, már az első számban jelezte, hogy a liberálisokban két vonat-
kozásban is csalódott. Egyrészt azok nem támogatták munkás jelöltek állítását a 
parlamenti választókörzetekben, másrészt pedig mert ha mégis megtették, olyanokat 
választottak, akik már nem mertek fellépni a munkásérdekekért. 

Erinek a küzdelemnek volt még egy további epizódja. A Liberális Párt már 
ekkor sem elégedett meg azzal, hogy nem támogatta Hardie e küzdelmét — jóllehet 
nem volt saját hivatalos jelöltje —, hanem néhány radikális támogatót leszámítva 
már ellene is fordult, többek között a Glasgow Weekly Mail is, ahol Hardie négy évig 
a munkás-bányász szakértő és levelező volt, most olyan rágalmazó „kacsákat" tett 
közzé, mintha Hardie, amikor a liberálisoktól függetlenedett, toiy ügynökké vált volna. 
Nem Hardie volt az első (és nem is az utolsó) munkáspolitikus, akinek személyét 
így befeketítették, de ez nem változtatott azon, hogy Hardie eltökélje: a liberálisokkal 
szakítania kell. 

Ugyanezen a tavaszon Hardie a teljes üjratájékozódás jegyében Londonba u-
tazott, ahol találkozott Eleanor Marxszal38 és Edward Avelinggel. Kapcsolatba lépett 
a Szociáldemokrata Föderációval is, amelynek gyakorlati politikája, szektássága, ve-
zetőinek személyi vonásai ugyan taszították, mégis a szocialista eszmék elfogadásának 
irányába ösztönözték. 

A brit munkásmozgalomtörténet-írás nagy nesztora, G. D. H. Cole39Hardie-ról 
készült életrajzában úgy értékeli, hogy Hardie-t a londoni szocialista kapcsolatok „mé-
lyen" érintették, „ezek voltak, első pillantásai a szocializmus szélesebb világába, s 
úgy tért vissza Skóciába, mint aki eltökélte: a független munkásmozgalomért fog 
küzdeni."40 

A lapszerkesztés és a cikkírás mellett Hardie mindig rendkívül fontosnak tartotta 
a szakszervezeti tevékenységet. Kapcsolatot talált azokhoz a fiatal kétkezi szakmunkás 
szakszervezeti vezetőkhöz, akik ekkoriban Nagy-Britanniában zászlót bontottak a 
nyolcórás munkanap bevezetéséért. Magát a Nyolc Órás Munkanap Ligát még 1886 
nyarán hozták létre Angliában. A liga titkára az Engels környezetében is rendszeresen 
megforduló baloldali, sőt egyértelműen szocialista Tom Mann4 1 lett, de a Liga mun-
kájában igen aktívan vettek részt értelmiségi szocialisták is: mint Eleanor Marx és 
Edward Aveling. Hardie maga is bekapcsolódott a nyolcórás agitációba - amely az 
akkori szakszervezeti mozgalomnak is igen fontos vitakérdésévé vált. Hardie ekkor, 
1887 tavaszán Londonba is leutazott, hogy a parlamentben a képviselőket „agitálja 
meg" a nyolc órás törvénytervezet támogatására. (Persze hiába.) 

Nem ez volt az egyetlen kérdés, amely élesen megosztotta a szakszervezeti 
mozgalmat. Változatlanul „megoldatlan" maradt, hogy a szakszervezetek „politizál-
janak-e", támogassák-e a liberálisoktól való elszakadást, az önálló munkásjelöltek 
felléptetését, avagy sem. Ebben a légkörben, az 1887 tavaszi tapasztalatok nyomán 
— részint saját parlamenti jelöltségét is alátámasztandó, de egyúttal már az azévi 
szakszervezeti kongresszus országos vitatémáját is előkészítve — Hardie a The Miner 
júliusi számában nagyon éles hangú cikkben támadta a liberálisokat, és az uszályukban 
haladó „lib-lab" munkás-szakszervezeti politikusokat, akik bejutva a parlamentbe 
hallgatnak, s nem karolják fel a munkásvédő törvények ügyét, beleértve a nyolcórás 
munkanap bevezetését. 
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Ilyen előzmények után vett részt Hardie életében először a brit szakszervezetek 
legfontosabb fórumán, az év szeptemberében megrendezett szakszervezeti kongresz-
szuson. Hardie mint az Ayreshire Miner's Union küldötte jelent meg - aki minden 
valószínűség szerint már a kongresszus előtt éppen Tom Mann és mások hatására 
a szó szoros értelmében mindjárt a régi vezetés liberális irányzatú politikájának fő 
vádlójává lett. Nem csupán a politikai irányzatot támadta, hanem a régi „lib-lab" 
vezetés legbefolyásosabb vezéralakjának, Henry Broadhurst-nak42 erkölcsi tisztaságát 
is megkérdőjelezte. Broadhurst ugyanis olyan vegyigyáros támogatására biztatta a 
munkásokat, aki gyárában munkásellenes megtorlásokat alkalmazott, ugyanakkor 
Broadhurst részvényeket vásárolt nála. 

Broadhurst azonban nem véletlenül állhatott hosszú ideje e szakszervezeti moz-
galom élén: ügyesen vissza tudott vágni. Azonnal az egész mozgalom eddig elért 
sikereinek sáncai mögé vonult, s kijelentette, hogy „a kongresszus egész eddigi po-
litikája a reformok és nem a forradalom politikája volt". Majd kíméletlen élességgel 
sorakoztatta fel a Hardie-t személyében érintő megjegyzéseit, miszerint „ő nem haj-
landó kioktatást elfogadni olyan valakitől, aki szinte egy éjszaka bukkant fel, mint 
Jónás a cethal gyomrából, hogy azután ugyanolyan gyorsan el is tűnjön". Ezzel arra 
utalt, hogy Hardie először jelent meg küldöttként országos szakszervezeti kongresz-
szuson. 

Broadhurst ezekkel az érvekkel igyekezett a küldöttek többségére hatni, s hosz-
szasan sorolta, hogy ők évtizedeken át áldozatokat hoztak az elért eredményekért, 
amikor még Hardie nem volt sehol. Itt ekkor Hardie elkövette azt a baklövést, hogy 
megjegyezte: ő akkor még meg sem született. Broadhurst abban a pillanatban lecsapott: 
„Már hallottam arról, hogy gyerekek teljes fogazattal születtek, de hogy ilyen férfias 
külseje legyen valakinek, aki csak tíz éve született meg..." - ezzel a gúnyos megjegy-
zéssel sikerült nevetségessé tennie Hardie-t.43 

Broadhurst azonban csak ebben a fordulóban ért el eredményt. A kongresszuson 
lezajlott vitában végül is alulmaradt, mert Broadhurst-nek és híveinek minden til-
takozása ellenére a kongresszus megszavazta, hogy az 1888. évi londoni szakszervezeti 
kongresszusra hívják meg az európai szakszervezetek és munkásszervezetek képvi-
selőit is. E gondolatot Hardie is lelkesen támogatta. Hardie a szakszervezeti konfe-
rencián amellett is lándzsát tört, hogy a szakszervezetek támogassák az önálló, a 
Liberális Párttól független munkásjelöltek parlamentbe juttatását. E véleményének 
adott hangot a The Miner hasábjain csakúgy, mint a korszak más szocialista (többnyire 
igen szűk olvasótáborra támaszkodó) orgánumaiban. 

Az egyik ilyen orgánum azé a Henry H. Championé volt, aki az 1880-as évek 
derekán Henry Hyndman oldalán a Szociáldemokrata Föderáció egyik vezetője és az 
említett munkanélküli mozgalmak nyomán bírósági vádlottja is lett. Miután Champion 
ezt követően Hyndmannal összekülönbözött, tőle különválva a Munkásképviseleti 
Liga (Labour Elector League) egyik motorja lett, amelynek keretében ezekben a hó-
napokban szorosan együttműködött Hardie-val. Champion nagy energiával mozgó-
sított mindenféle pénzösszeget a munkás-szocialista lapok megjelentetésére, ame-
lyekben azután Hardie is megszólalhatott. Az 1887 szeptemberi szakszervezeti kong-
resszus után Champion részletesen ismertette Hardie-nak „az ayreshire-i bányászok 
képviselőjének" Broadhurst-elleni fellépését akkori „Common-Sense" c. orgánumá-
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ban. Hardie olyan „felfedezett" új fiatal munkásvezető lett, akire már nemcsak szúk 
„szakterületén", a bányászmozgalomban, regionális szinten (Ayreshire-ban, Lanarks-
hire-ban, illetve Nyugat-Skóciában) figyeltek, hanem 1887-től már országosan ismert 
„reménnyé", vagy „veszéllyé" lépett elő, akinek kongresszusi beszéde „szenzációs" 
volt.44 

Champion az új lap hasábjain nemcsak névtelen értékelő cikket jelentetett meg. 
Másik írásában történeti horizonton kémlelte a szocializmus jövőjét és egyúttal hadat 
üzent a liberális pártnak. Ugyanitt hangsúlyosan elhatárolódott Hyndmantól és az 
SDF-től is. Új, széles munkásszervezkedést hirdetett, amelynek fő célkitűzése a további 
parlamenti reform és a parlamenti képviselet biztosítása volt.45 Champion ekkor még 
valóban bízott benne, hogy Hardie szövetségese lesz, és azért is adott lehetőséget 
Hardie-nak, hogy az új orgánumban megszólalhasson. S mindennek szocialista fel-
hangja is volt. 

Hardie-nak, a bányászoknak és a szocialista szakszervezeti irányzatnak volt 
még egy érdekes, nem túl befolyásos, de élő szövetséges szervezete és orgánuma: a 
brit keresztényszocialistáké. E lapban (The Christian Socialist) Todt lelkész már 1884 
októberében kezet nyújtott a szocialistáknak „az ú j gazdasági és szocialista rend" 
kialakítására." S persze rendszeresen foglalkozott a szegénységgel, a munkanélkü-
liséggel. A havonta megjelenő lap ismertette a To-Day és a Justice írásait, közölte 
G. B. Shaw értekezését a szocializmusról, majd az 1885 áprilisi szerkesztőségi cikk 
aláhúzta, hogy „a szociáldemokraták minden dicséretet megérdemelnek a világosság 
terjesztéséért". 1886 decemberében pedig újabb vezércikk foglalkozott „a szocializmus 
vallási összefüggéseivel". Vagyis ez a csoportosulás46 nagyon is kész volt együttmű-
ködni Hardie-val. 

A Labour Electornak egyébként nemcsak alapjában és Hardie esetében külö-
nösen két korszak különböztethető meg gyors egymásutánban. Kezdetben, noha 
Hyndman persze távolt maradt a szerkesztőségből és a szerkesztésből, de Hardie 
mellett a többi formátumos munkásvezér is ott volt a szerkesztők között, így Tom 
Mann, John Burns is, akik Hardie-val együtt néhány hónap után „kikoptak" a lapból. 
S ez áll még Eleanor Marxra is, aki pár hónapon át még a lap külpolitikai rovatát 
is szerkesztette, Engels és saját fenntartásai ellenére is.47 Vagyis Hardie rövid köz-
reműködése igazán nem volt kivételes és különös. 

A Skót Munkáspárt megalakítása (1888-1892) 

Hardie 1886-ban a Skót Bányászszakszervezet titkáraként tevékenykedett, 1887-
ben megjelentette a The Miner с. havilapot, abból két évvel később megszületett a 
korszak egyik legbefolyásosabb munkáslapja: a „The Labour Leader". 

Még a skót bányászok titkáraként többször utazott Londonba, s felkereste a 
londoni szocialistákat, köztük Engelst is - akihez Tom Mann és Eleanor Marx ka-
lauzolta el, csakúgy mint a Szociáldemokrata Föderáció vezetőit. Londonban megis-
merte az ottani szocialisták belső vitáit, de mindenekelőtt azon erőfeszítések érde-
kelték, amelyek arra irányultak, hogy a munkások tömegeit politikai érdektelensé-
gükből felrázzák és véget vessenek a liberális párt iránti vak bizalmuknak. Engelstől 
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és a Szocialista Liga egyes vezetőitől pedig olyan észrevételek is eljuthattak hozzá, 
hogy Angliában valóban munkás-tömegpártra lenne szükség. 

A Skót Munkáspárt megalakulásának előzményei elsősorban az erős skóciai 
munkásszervezetekre és a viszonylag erős szocialista szervezetekre nyúlnak vissza. 
Nem szabad elfelejteni, hogy mind a Szociáldemokrata Föderáció, mind a Szocialista 
Liga kiépítette a maga sejtjeit, és rátermett szocialisták tevékenykedtek ezen a vi-
déken,48 akár az olyan munkás-szakszervezeti vezetőkre gondolunk, akikről az 1887-es 
lanarkshire-i sztrájk kapcsán már szó esett, akár az olyan értelmiségi politikai veze-
tőkre, mint Bruce Glasier és Andreas Scheu, akikkel Hardie alkalmasint már 1886-tól 
együttműködött. 

Az 1887-es pótválasztási küzdelmek nyomán — mint láthattuk — mind Har-
die-ban, mind általában a munkás, ifjabb radikális szakszervezeti vezetőkben foko-
zódott a kiábrándulás a liberális pártból. 

Hardie még a Skót Bányászszakszervezet titkáraként 1887 júliusában kijelen-
tette, hogy ők a skót régióban három önálló politikai jelöltet indítanak a választási 
harcban. A politikai konfrontáció új fordulatot vett az 1887 szeptemberi országos 
szakszervezeti kongresszuson - ahol előrelépés történt, de az áttörés elmaradt, s az 
eredmény Hardie-t aligha elégíthette ki. 

Egy hónappal az országos szakszervezeti kongresszus után, 1887 októberében 
a skóciai Edinburgh-ben rendezték meg a brit bányászok konferenciáját, amelyen 
természetesen Hardie is részt vett. Itt a megfigyelők szerint már konkrét formában 
szó esett a Skót Munkáspárt megalakításáról. 

A szakszervezeti erők mellett ezt a kezdeményezést Cunninghame Graham is 
támogatta, aki skót arisztokrataként és liberális-radikális képviselőként éppen Skó-
ciában szerzett parlamenti mandátumot; aki 1887-ben oly élénk politikai szerepet 
játszott, s aki a munkásság szociális és politikai követeléseit továbbra is a parlament 
fórumán tartotta,49 sok kényelmetlen percet szerezve a kormánynak. Ekkor már 
személyes kapcsolatba került Hardie-val. 

Ilyen előzmények után 1888 kora tavaszán, az új választási küzdelem kapcsán, 
már igen feszült hangulatban vetődtek fel mind a személyi jelölések, mind a régi 
politikai alapkérdések. Mindenesetre Hardie 1888 januárjában a The Miner hasábjain 
az előzőekhez képest már sokkal élesebben körvonalazta50 az egyes álláspontokat: 
„A politikusok két iskolája van kialakulóban, részben éppen akcióink hatására. Az 
egyik az individualistáké, akik elutasítanak mindenféle állami beavatkozást a mun-
kaórák és bérek köriili vitákban, a másik a szocialistáké, akik abból indulnak ki, 
hogy a parlament a nép szolgája és a gyengét kell védenie az erőssel szemben."51 

Márpedig az is kétségtelen volt, hogy Hardie itt a gyengéken éppen a bányászokat 
értette — akiknek érdekében Cunninghame Graham a parlamentben a munkavédelmi 
törvények megalkotását sürgette — hiába. 

Márciusban Hardie a The Miner-ben visszatért a Liberális Párttal való kap-
csolathoz. A laza szövetségi kapcsolatot hajlandó fenntartani — írta —, de most nem 
ez a lényeges, hanem az igazi munkásjelöltek parlamentbe juttatása. Amennyiben 
viszont ez nem halad előre, „akkor jobb, ha most szakítunk, hiszen ennek a szakításnak 
úgyis be kell következnie".52 
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A fogalmazás ugyan még kissé óvatos, de kétségtelen, hogy lényegében Hardie 
már ekkor nyilvánosan is vállalta ezt a szakítást. Megjelennek cikkeiben az általános 
munkásvédő követeléseken túlmutató radikális, szocialista irányba mutató fontos prog-
rampontok, például az ásványkincsek (a szén is!) és a földbirtokból származó adójö-
vedelmek államosítása. Ugyanekkor a Liberális Párthoz való kötődés sem szűnt meg: 
„Ami az általános politikát illeti, én a Liberális Pártra szavaznék, amelyhez egész 
életemben tartoztam." Ezek azonban már az utolsó ilyen típusú kijelentések, amelyek 
arról tanúskodtak, hogy Hardie még mindig ódzkodott a köldökzsinór elvágásától. 
Ugyanebben a cikkben legalább ennyire jellemző az ellenpont, amely már éppenséggel 
a szakadás, sőt a szakítás irányába mutat: „A jelen pillanatig valamennyi párt visz-
szautasította, hogy beavatkozzon a munkások és a munkáltatók között kötött szer-
ződések szabadságába... Én egy olyan törvényhozás előmozdítását szorgalmaznám, 
amely a politikai gazdaság törvényszerűségeit a humanitárius elvek alapján enyhí-
tené." Vagyis Hardie itt már világosan körvonalazott alapelveket, s egyúttal félre-
érthetetlenül pálcát tört — méghozzá egyszerre tört pálcát — mindkét nagy polgári 
párt fölött. 

Ezek voltak a világos politikai sajtóállásfoglalások, amelyek 1888 elején, kora 
tavaszán megelőzték a Mid-Lanarkban lejátszódott választási küzdelmet, ahol Hardie 
már önálló munkásjelöltként indult, de amelynek során még mindig nem szakított 
a liberálisokkal. 

Egyfelől a Labour Elector Association (Munkás Választási Szövetség, a szervezet 
a munkásjelöltek támogatására létesült), másfelől a liberálisok segítségére számított, 
választási röpcéduláin is ez állt: „egy szavazat Hardie-ra, egy szavazat Gladstone-ra". 
Ugyanakkor változatlanul félreérthetetlenek voltak az új, elválasztó elemek is. Noha 
még a liberális szövetség keretében, de Hardie már határozottan az önálló munkás-
bányászjelöltek felléptetését követelte, ami a különválás folyamatában fontos fázis 
volt. Ezeket az indítványokat a liberális párt vezetőségében is fenntartásokkal fogadták, 
s többnyire csak olyan munkások indulását támogatták, akiknek „önállósulásától" 
nem kellett tartaniuk. Hardie esetében is úgy döntött a Liberális Párt, hogy csak 
más választókörzetben támogatja jelölését. Ezt azonban ő elutasította, s a választási 
küzdelembe mégis bekapcsolódott. Ebben a fázisban már elsősorban a munkás, szo-
cialista erők támogatására épített, s csali néhány, a liberálisoktól független radikális 
polgári csoport segítette. 

Hardie támogatására a helyszínre érkezett John Mahon a Szocialista Liga, s 
Tom Mann5 3 a Szociáldemokrata Föderáció szervezője (mindketten gépészek, szak-
munkások), a skót arisztokrata, de szocialista vonzódású Cunninghame Graham, és 
Henry Champion, aki hosszú ideje fáradozott a liberálisok munkáskörökben élvezett 
hegemóniájának megtörésén, de eközben a torykkal homályos szövetségbe is került. 
Végül is Hardie csak 617 szavazatot kapott, míg liberális ellenfele 3847-et, ám ez az 
ütközet mégis jelentős esemény volt.54 E küzdelemben jól megfigyelhető Hardie ki-
áltványaiban a szociális-osztálytartalmú megfogalmazás. Valósággal reflektorfénnyel 
világított rá, hogy a 72 skót képviselő között az elmúlt ülésszakon 18 földbirtokos, 
21 ügyvéd, 8 kereskedő és 6 hajótulajdonos, 5 katonatiszt, 3 gyáros foglalt helyet -
f. a statisztikai összesítés után le is vonta a tanulságokat: „Mindebből láthatjátok, 
hogy Skócia munkásembereinek nincs egyetlen képviselőjük sem, aki előadhatná kö-



1 3 2 4 JEMNITZ JÁNOS 

veteléseitek. Most olyan helyzetben vagytok, hogy saját sorsotokról dönthettek. A 
kereskedő osztályok most világosan érzik annak a nyomornak a következményeit, 
amelyben nektek oly sokáig kellett élnetek. Miért van az, hogy a világ leggazdagabb 
nemzetében egyedül azok a szegények, akik mindezt a gazdaságot létrehozták? Milyen 
segítséget remélhettek azoktól, akik arról vannak meggyőződve, hogy gazdagságukat 
éppen olyan mértékben őrizhetik meg, ahogyan benneteket szegénységben tartanak? 
A szegények kivételével csak kevesen éreznek együtt a szegényekkel... Ezért arra 
szólítalak benneteket, hogy magatok közül küldjetek valakit a parlamentbe, azt, akit 
akartok..."55 

A Liga lapjában, a The Commonweal hasábjain ekkor Bruce Glasier hangsú-
lyozta, hogy Hardie „egyenes és becsületes munkásember". A Liga szocialistái u-
gyancsak Hardie mellé álltak. 

A választási küzdelem nem ért véget magával a választással, és abból az összegből, 
amelyet a választási harcra gyűjtöttek, néhány héttel később, 1888. augusztus 25-én 
megalakult a Skót Munkáspárt. 

Az új párt programjában meghirdette, hogy a népet politikailag nevelni kívánja, 
s ennek során minden szakszervezet támogatására igényt tart. Nem támasztott szi-
gorúan szocialista követeléseket, ehelyett inkább politikai síkon radikális munkásszer-
vezetek, szociális síkon pedig a szocialista pártok közvetlen célkitűzéseit lehet meg-
találni az új párt nyilatkozataiban. Alegjelentősebb ezek között a nyolcórás munkanap 
követelése volt, amely kiinduló és egyúttal találkozópontot képezett ekkoriban a kü-
lönféle más szocialista és demokratikus szervezetekhez is. Az új párt elnöke Cunnin-
ghame Graham, titkára Keir Hardie lett. Tulajdonképpen laza szövetség volt, amelyben 
helyet foglaltak a már korábban kiformálódott szocialista és radikális szervezetek, 
de ú j egyéni tagok is csatlakoztak hozzájuk. 

Végeredményben — mint azt a Hardie életmű egyik legmodernebb brit feldol-
gozója, Fred Reid megállapítja —, a Skót Munkáspárt létrehozásával is egyelőre még 
ugyanaz a folyamat folytatódott a „független osztálypolitika" felé. Reid e tömör jel-
lemzésében a hangsúlyt egyszerre két pontra tette: egyrészt lényegesnek tartotta 
Hardie-nál a függetlenség és az osztályszemlélet erősödését, de ugyanennyire a fo-
lyamatosságot, vagyis azt, hogy még mindig szorosan kötődött a liberális, radikális 
szövetséghez, bár sokszor már csak inkább érzelmileg és nem e politika valóságában. 

Cole is jelzi, hogy Hardie ebben az időszakban egyértelműbben átfordult a szo-
cializmus felé, s egyben azt is, hogy Hardie ekkor már messze nemcsak skóciai régióban 
gondolkodott, nemcsak a Skót Munkáspárt megerősítésére gondolt. Több munkás-
vezető társával együtt már kifejezetten országos méretekben remélte a független és 
szocialista munkáspárt megalakítását, s erről nemcsak ábrándoztak, hanem kapcso-
latokat teremtettek, vagyis érlelődött ez a nagy átfordulás is.56 

Más a véleménye Morgannak, aki szerint Hardie a Skót Munkáspárt révén 
csak a liberálisokra kívánt nyomást gyakorolni. Az idézetek, s több kortárs tanú 
szavai azonban nem ezt bizonyítják. így Reid idézi annak a David Lowe-nak a véle-
ményét is, akit Hardie maga mellé vett a The Miner, majd a Labour Leader szer-
kesztőségébe, s aki hangsúlyozta: „Hardie nehéz ember volt, s általában bizalmatlan 
az emberekhez, de eszméihez makacsul hű volt." Reid így sokfelől bizonyította és 
hangsúlyozta, hogy az átfordulás ebben az 1887-1889-es időszakban következett be.57 
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Ez a véleménye Caroline Benn-nek is, aki, mint láthattuk, már 1886-tól jelzi 
Hardie-nak a szocializmus felé fordulását. Ebből az 1887-1888-as korszakból pedig 
felidézi a Szocialista Liga skóciai szervezőjének, J. B. Glasiernek sorait. Glasier ek-
koriban többször együtt lépett fel Hardie-val, s aki például gondoskodott róla, hogy 
a nagy skóciai ipari centrumban, a Glasgow-ban megrendezett Párizsi Kommün em-
lékülésre 1888 márciusában őt is meghívják.58 Az átfordulást és a liberálisokkal való 
szakítást hangsúlyozza Pierson is.59 

1887-1888-ban Hardie szemléletét már ténylegesen és félreérthetetlenül, sőt 
hitvallóan és nyilvános cikkekben meghirdetetten áthatotta az osztályszemlélet, ezért 
liberális szövetséget Hardie már „az erő pozíciójából" tartotta csak elképzelhetőnek. 

Ebben a szellemben jelentette meg 1889 januárjától Hardie az új havi lapját, 
a Labour Leadert, amely eleve szélesebb olvasóréteghez kívánt szólni, mint a The 
Miner. 

A Labour Leader legtöbb cikkét és több rovatát is különféle álneveken közis-
merten a szerkesztő Hardie írta. Tőle származtak az 1889 júliusi számban megjelenő 
jegyzetek is, amelyek a Liberális Párt teljes meddőségére mutattak rá. E sommás 
elmarasztaló ítéletre az alkalmat az szolgáltatta, hogy a skóciai Ayreshire grófság 
liberálisai megtartották évi közgyűlésüket, ahol egyszerűen semmiféle szociális kö-
vetelést nem voltak hajlandóak felkarolni, „noha a nép pártjának hirdetik magukat". 
Az ellentmondást Hardie jó érzékkel állította középpontba, majd mindjárt meg is 
toldotta a szónoki kérdéssel: „Kíváncsi vagyok, mint szólnak majd ehhez a bányászok, 
a textilmunkások, a mezőgazdasági munkások." 

S mindezek alapján mindjárt azt is aláhúzta: a liberálisok legalább 300 helyen 
állítanak majd parlamenti jelölteket, de a munkások jól gondolják meg, hol hajlandóak 
a liberális jelöltekre szavazni, ha egyszer azok nem olyanok, mint Cunninghame Gra-
ham, s így „nem jogosultak arra, hogy győzzenek". 

Hardie újra felemelte szavát, azért, hogy a brit parlament iktassa törvénybe a 
nyolcórás munkanapot. Ugyanakkor Cunninghame Grahamet találta az egyetlen olyan 
parlamenti képviselőnek, aki valóban kiáll a munkáskövetelésekért, ezért tőle várta, 
hogy „próbára tegye azoknak a tisztaságát, akik azt állítják, hogy hívei egy nemzetközi 
munkaügyi törvényhozásnak". 

Ez az epizód is Hardie megfontoltságát bizonyítja. Rávilágít arra, hogy az a-
narchistákkal szemben ő igenis fontosnak vélte a parlamenti fórum kihasználását, 
s bizonyos doktriner szocialistákkal szemben azt nem is szűkítette le egyszerű szónoki 
fórummá. Jól látta, hogy a parlament révén hasznos reformokat is ki lehet kénysze-
ríteni, de azt is helyesen vette észre, hogy mindez a tényleges erőviszonyok függvénye, 
s az adott helyzetben munkáspárt nélkül nem lehet eredményeket elérni. Azzal is 
tisztában volt, hogy mindez csak ideiglenes, ésaLiberális Párt vezetőitis figyelmeztette: 
nehogy azt higgyék, hogy a nyolcórás munkanap és a munkások egyéb követeléseit 
tartósan elejthetik, mert „eljön az idő, amikor jelentkezik az új erő". 

S ez az új erő valóban mindenfelé szervezkedett. A Skót Munkáspárt vezetői 
— Hardie, Cunninghame Graham és a többiek — rendre járták a skót nagyvárosokat, 
ipari és bányászcentrumokat. Nagygyűléseket szerveztek, amelyeken olykor néhány 
száz ember, olykor 1000-4000 ember előtt beszéltek, az adott kor és az adott régió 
szociális problémáiról. 
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Hardie-t s az új Labour Leadert a liberálisok alaptalanul megvádolták azzal, 
hogy a Liberális Párt elleni lázadása mögött tory érdekek húzódnak meg, és kiadásait 
tory pénzből fedezi. Ezeket a rágalmakat Hardie a Labour Leader hasábjain utasította 
vissza: „Oly sokat beszéltek arról, hogy a Liberális Párt bomlasztását a toryk pénzelik, 
ezért időszerű e kérdésekben világosan körvonalaznunk a mi álláspontunkat. A Skót 
Munkáspárt nem áll kapcsolatban sem a Liberális Párttal sem a toiykkal. Megvannak 
a saját elveink, s mindent megteszünk, hogy ezeket a politikusok is elfogadják... A-
mennyiben egyik párt jelöltjei sem fogadják el a mi elveinket, akkor, ahol ez csak 
lehetséges, saját jelöltjeinket fogjuk felléptetni..., és a munkásokat felszólítjuk, hogy 
rájuk szavazzanak." 

A Labour Leader e számában Hardie szemlélete alakulásának, tágulásának még 
egy fontos momentumára derül fény: a munkás internacionalizmusra. Ez a „vonal" 
ugyan már világosan kirajzolódott 1887-ben, az említett szakszervezeti kongresszuson 
is, ahol Hardie másokkal együtt szorgalmazta az „európaiak" meghívását a kong-
resszusra; majd 1888-ban a nyolcórás munkanap nemzetközi munkaügyi tárgyalásakor 
a nemzetközi testvéri összefogás igenlése csak erősödött benne.60 A proletár inter-
nacionalizmus igénye, tudatos vállalása jellemezte mind a háborúk és a háborús politika 
visszautasításában, mind a kontinens munkásmozgalmainak, bányászsztrájkjainak 
felkarolásában és a szolidaritás vállalásában. Ennek a Labour Leader helyet szorított, 
akár francia, akár belga, akár német akcióról volt szó. Ezért mondhatjuk, hogy 1889-ben 
a Skót Munkáspárt és a Labour Leader valóban előiskolája volt a későbbi éveknek, 
a Független Munkáspártnak. 

A Labour Leader 1889-es számai még egy tanulságot rejtenek magukban, egy 
tartós félreértést, téves értékelést cáfolnak meg. S ez Engels és Hardie kapcsolata. 
Egyes történetírók (így pl. az 1960-as években К О. Morgan) azt hangsúlyozzák, 
hogy Engels és Hardie kapcsolata kezdettől fogva hűvös volt. A már idézett Reid 
szerint, Morgan ezt az állítását semmivel sem bizonyítja. A kapcsolat kezdetben har-
monikus volt, s csak az 1890-es években romlott meg, amikor Engels bizonyos fokig 
csalódott a korábbi elvárásaiban. Mindenesetre a Labour Leader nemcsak közölte 
Engelsnek a német bányászsztrájkról írott beszámolóját, hanem Hardie azt olyan 
bevezetővel látta el, amely egyértelműen cáfolja „a kezdettől hűvös kapcsolatot", mivel 
Hardie ekkoriban korlátlanul uralta ezt az orgánumot. A kérdéses szerkesztői bevezető 
pedig így hangzott: „Friedrich Engels úr, a munkásmozgalom kitűnő historikusa, s 
a nagy Kari Marxnak egy életen át barátja küldte nekem ezt az érdekes áttekintést 
a sztrájkról."61 

Vagyis miként korábban, Hardie most is egyszerre tevékenykedett lapszerkesz-
tőként, újságíróként, szakszervezeti vezetőként, s ez most kiegészült a Skót Mun-
káspárt titkári funkciójával. 

A párt később, 1889 augusztusában bekapcsolódott abba az akcióba, amely már 
országos méretekben kívánta egy közös független munkáspárt megteremtését. Ennek 
során nemcsak a szociális és gazdasági reformokat követelték, amelyekhez a szak-
szervezeteket és szövetkezeteket kellett volna megnyerni,hanem a liberálisoktól és 
toiyktól hiába remélt skót autonómiát is. 

Miközben az új párt így élesen elhatárolta magát az uralkodó osztályok nagy 
történeti pártjaitól, Hardie idegenkedett a Szociáldemokrata Föderációtól is. Felfo-
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gására változatlanul rányomta bélyegét a vallásos gondolkodás és a puritán szemlélet, 
ami életérzésben olyannyira elválasztotta sok racionalista szocialista társától, akiknek 
rátermettségét amúgy is megkérdőjelezte. Hyndmannal és a SDF-fel szemben Engels 
és a körülötte állók is sokszor megerősítették fenntartásaikat. 

Hardie e kitartó propaganda- és agitációs tevékenységét azonban távolról sem 
koronázta gyors siker. Az 1888-as pótválasztásokon a Skót Munkáspárt jelöltjei rendre 
kibuktak. Ami pedig a politikai élet, a pártviszonyok és az önálló munkáspárt meg-
teremtésének ellentmondásait illette, arra jellemző, hogy Hardie ekkor hiába próbálta 
megnyerni John Burnst, az ismert szocialista szakszervezeti vezetőt, aki pedig 1886-
1887-ben még börtönt is vállalt a munkások védelmében - hogy a liberálisoktól füg-
getlenül, a Skót Munkáspárt színeiben lépjen fel a pótválasztásokon. 

Ugyanakkor Hardie Skóciában újabb lehetőségek után is kutatott. Olyan liberális 
parlamenti politikusra talált, aki felkarolta a munkásvédelmi szociális törvények ügyét, 
sajnos csak magányos „fehér holló"-ként. A Liberális Párt „felső vezetésétől", ugyanis 
a munkások már nem kapták meg a kért és még többé-kevésbé várt segítséget. 

Végezetül Hardie feleresztett még egy kísérleti léggömböt: annak bizonyítására, 
hogy pártjuk valóban független munkásszervezet és minden segítséget elfogad, bár-
honnan érkezik is. „Saját" legbiztosabb munkásszervezete, az Ayrhire Miners Union 
nevében meghívta a szervezet évi közgyűlésére Lord Rundolph Churchillt, a „tory 
demokraták" vezéralakját (a „majdani" Winston Churchill apját), hogy szólaljon fel 
a munkáskérdésről, a parlamentben is tárgyalt munkavédelmi törvényekről. Hardie 
öntudatosan húzta alá: „Ön valószínűleg az első konzervatív parlamenti képviselő, 
akit valaha is meghívtak egy skóciai bányászgyűlésre", mindezt megtoldotta azzal a 
kijelentéssel (ami nem tért el a Labour Leader cikkeinek hangjától): „Mint munkás-
emberek, hajlandóak vagyunk támogatni minden olyan parlamenti képviselőjelöltet, 
aki, ha valóban bejut a parlamentbe, kész felszólalni a munkaidő rövidítéséért."62 

Hardie meghívólevele nem járt sikerrel, sőt ugyanakkor nemcsak rontotta li-
berális kapcsolatait,63 hanem azokat a régi veretű „lib-lab" munkás, szakszervezeti 
vezetőket is fokozottan maga ellen hangolta, akik amúgy is nehezteltek, sőt gyana-
kodtak rá, hogy valóban „tory pénzen" dolgozik, s hibáztatták a Liberális Párttal 
szembeni lázadásáért. 

Ugyanakkor Hardie 1888-tól 1891-ig mint láttuk, Henry H. Champion The 
Labour Elector с. lapjában is megszólalhatott. Az ugyan vitathatatlan, hogy a The 
Labour Elector a munkások, főként az önálló munkásszervezkedés érdekében szólalt 
meg — s ennyiben a Skót Munkáspárt szervezkedéséről, gyűléseiről is szívesen adott 
hírt —, de az is tény, hogy Champion valóban kapcsolatban állt a toiy demokratákkal, 
s egyúttal kiélezetten „liberális-ellenes" volt. így aztán csakhamar meg is romlottak 
Champion és Hardie személyi kapcsolatai,64 lévén, hogy Champion a torykhoz, Hardie 
pedig minden tradíciójával (és minden kiábrándulása ellenére) a liberálisokhoz állt 
közelebb. A felszakadó ellentétek azután az 1890-es évek elején már éles, többször 
személyeskedő vitákba torkolltak. Ez ugyancsak árnyékot vetett a Skót Munkáspárt 
tevékenységére - lévén, hogy ekkor Champion a pártot már Hardie-tól függetlenül, 
sőt kifejezetten ellene kívánta volna „felfuttatni". 

Hardie közben a Skót Munkáspárt érdekében változatlanul tevékenykedett az 
. dtala nyilvánvalóan „fő frontnak" tekintett szakszervezeti mozgalomban is. Ha az 
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első összecsapás az 1887. évi szakszervezeti kongresszuson zajlott le közte és a „lib-lab" 
Brouadhurst között, akkor ez a küzdelem megismétlődött az 1888. és az 1889'. évi 
szakszervezeti kongresszuson is, ugyanabban a tárgyban, vagyis az önálló munkáspárt 
megteremtése kérdésében. Bár Hardie ezen a fórumon nem tudott győzelmet aratni, 
az állandó parázs viták, összecsapások közepette azért nem maradt magára. Ezek a 
viták nem voltak személyeskedőek, mindig valós problémákról folytak. 

S hogy a valóság, a politikai és szocialista előrehaladás lehetősége mennyire 
bonyolult volt, azt bizonyítja, hogy nemcsak Tom Mann lehetett egy időben egyszerre 
több munkás-szocialista szervezet tagja (olyanoké, amelyeknek képviselői ugyanakkor 
éles vitát folytattak egymással), hanem ez Hardie-ra is jellemző volt. A Skót Munkáspárt 
titkáraként 1890-ben rövidebb időre ő is belépett a Fábiánus Szövetségbe. Nyilván 
az önművelés és a tájékozódás igénye ebben ugyanúgy motiválta, mint az, hogy innen 
is támogatást remélt szerezni a Skót Munkáspárt előrelendítéséhez. 

A sokféle kísérletezés azonban mégsem jelentette, hogy Hardie egy helyben 
topogott volna, avagy egyszerűen összevissza lépdelt, mindenféle lehetőséget megra-
gadott és közben semmit sem látott. Amikor Rundolph Churchill visszautasította, 
az ugyanűgy „meggyőzte" őt a tory demokraták korlátairól, mint a Liberális Párt 
„csúcsvezetésének" szociális csődje. Mindehhez azután hozzájárultak az 1889-es nagy 
brit sztrájkmozgalom és a nemzetközi munkásmozgalom fórumain, a II. Internaci-
onáléban szerzett új tapasztalatok. Mindez még inkább megerősítette benne azt a 
meggyőződést, amely már 1887-ben, híres zászlóbontása idején is jellemezte: hogy 
önálló munkáspárt kialakítására van szükség. így érkezett el az 1892-es országos 
választási küzdelem küszöbére. Következtetéseiben, szemléletében minden szempont-
ból megerősödve. Szemléletét változatlanul jellemezte még bizonyos kettősség: egyfelől 
a Liberális Párttal való alkalmi együtthaladásnak az elfogadása, másfelől ennek kor-
látait látva, minden erővel az önálló munkáspárt megteremtése. 

Nem volt alkalmi konjunktúra-lovag, szimpla karrierista, és ugyanakkor nem 
járt a fellegekben sem. Realitásérzékét és egyúttal a tényleges nagy problémák és 
feladatok iránti elkötelezettségét jól tükrözi az a levél, amelyet 1891 tavaszán írt. 
Ebben az 1892-es parlamenti választás előzményeit elemezve, már annak esetleges 
következményeivel is számolt. A levelet a már említett John Burnsnek írta, őt fi-
gyelmeztette: „Ha a liberálisok hatalomra jutnak a következő választáson, akkor éppen 
az, ahogyan elhanyagolják a munkáskérdést, kényszerít majd bennünket nyílt be-
szédre."65 

Ugyanebben a levélben még egy Hardie-ra (és nemcsak reá) nagyon jellemző 
alapállás, ugyanakkor egy jó felismerés tűnik fel. A két nagy történelmi párttal kap-
csolatban újra megerősíti korábbi megállapítását, amelyet a későbbiekben is fenntart: 
„Hozzád hasonlóan úgy vélem, hogy többet várhatunk az egyik párttól, mint a má-
siktól". Vagyis itt az egyenlő távolságtartástól mégis visszalép, de mindjárt hozzátéve: 
„de ez a párt közkatonáira igaz, s nem a vezetőire". 

Hardie és a liberális vezetés közötti kapcsolatok ezután nem is váltak harmo-
nikusabbá, s ez megint nem volt véletlen jelenség, pusztán az ő személyére szűkülő 
„incidens". A Skót Munkáspárt és a skót liberálisok kapcsolata sem javult, nem alakult 
ki szövetség. A skót liberálisok még a skót arisztokrata Cunninghame Grahamnak 
is nehezen bocsátották meg radikalizmusát, munkásbarátságát, azt, hogy a Munkás-
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párt elnöki tisztét vállalta, s ennek érdekében még a politikai agitációba is lelkesen 
belement. S amikor Graham még a liberális „csúcsvezetőséget" is bírálta (Hardie-hoz 
hasonlóan), akkor a skót liberálisok saját választási körzetében csakhamar „hivatalos" 
ellenjelöltet vonultattak fel ellene. Hardie és John Burns (s a munkások) azonban 
Graham mellett agitáltak. 

Végeredményben az 1892-es választáson a Skót Munkáspárt öt jelöltet tudott 
állítani, akik azután éles harcba keveredtek a „történelmi pártok" jelöltjeivel. A mun-
káspárti jelöltek elbuktak és csak Hardie jutott be a parlamentbe - de ez a választási 
harc is bizonyította, hogy a Skót Munkáspárt a Liberális Párt rosszallása ellenére is 
„lábon maradt". Bizonyos jobb és baloldali kritikusok érveivel szembenézve (különféle 
brit szocialisták ugyanis Hardie rovására írták, hogy túlságosan „felvizezett" prog-
rammal vívta ki parlamenti győzelmét), ő maga 1889. március 31-én írta Engelsnek: 
„Az elmúlt hat hónapban itt nagyobb előrehaladást értünk el, mint amennyit az 
SZDF hat év alatt elért, s amennyit az elkövetkező hatvanban elérhet. Mi nem el-
lenezzük az eszméket, s nagyon is elismerjük az elmékre ható előrelendítő erejüket, 
de olyanok vagyunk, akik az eszmék megvalósításával inkább törődünk, mintsem 
álmodozunk róluk."66 

S hogy Hardie is Engels kapcsolatai ekkoriban mennyire nem voltak még oly 
hűvösek, azt bizonyítja Hardie-nak egy másik levele 1889 májusából. Ebben Engelstől 
kér információkat az államosított német bányák helyzetéről, hogy ezeket a tapasz-
talatokat brit vonatkozásban is alkalmazhassák.67 Miként egy évvel később, amikor 
Engelsnek a német bányászsztrájkról írt cikkét a The Labour Leaderben megjelentette, 
ekkor is jelezte, hogy a német és a brit viszonyok között mily sok a hasonlóság. 
Vagyis Hardie-ban már ekkor is — miközben elsődleges gondja a brit munkások 
helyzetének javítása volt — nagyon is élő volt az internacionalista szemlélet, s így 
nem volt véletlen, hogy kereste és megtalálta mind Engels, mind Eleanor Marx szö-
vetségét. S Eleanor Marx 1889-ben szintén lelkesen írt még „az autodidakta munkás" 
ígéretes és hasznos jelentkezéséről. Ami pedig magát Hardie-t illette, ugyanebben az 
1891 májusi levélben jelzi, hogy munkakapcsolatok vonalán írt Lafargue-nak, s u-
gyanitt említi, nem látta a párizsi Justice utolsó számait, s Engelstől kéri, ha van 
fölös példánya, küldje el neki. Mindez messzemenően bizonyítja internacionalista be-
állítottságát is, nyitottságát is. (Különben Hardie minden ilyen levelében sok kérdésre 
reflektált.) 

Hardie sok más angol szocialistához hasonlóan változatlanul szükségesnek tar-
totta az össz-angol független munkáspárt megteremtését: ez ügyben levelezett, kí-
sérletezett. Az adott pillanatban is célul tűzte a munkások elé e párt megteremtését, 
ennek éppen a szakszervezeteket kívánta megnyerni, mivel enélkül ezt a célt nem 
érhetik el. így a független politikai párt megteremtése és a szakszervezetek belső 
megújhodása az ő szemében úgy kapcsolódott egymáshoz, mint az olló két szára. 

A Skót Munkáspárt teljesítményét és egyúttal Hardie Labour Leaderjének 
szárnybontását természetesen érdeklődéssel, sőt együttérzéssel figyelte a kor általá-
nosan megbecsült szocialistája, William Morris is. Glasierhez írt 1889. évi leveleiben 
egyrészt megállapítja, hogy a The Commenweal nem terjed, s főként a munkások 
között nem, másrészt viszont utal arra, hogy több lap mellett a The Labour Leader 
is sikereket mutathat fel.68 
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Ugyanekkor Morris örvendetesnek ítéli a Skót Munkáspárt szárnybontását is, 
főként mert a Szocialista Ligát már elhaló szervezetnek látja. Ugyanekkor Morris, 
aki a parlamenti rendszerrel szemben rendkívül kritikus volt, megelőlegezte azt is, 
hogy Hardie és a Munkáspárt még képviselőket is bejuttathat a parlamentbe. Ezt 
ugyan az 1888-as mid-lanarki választási harc után jelentette ki - de még három évvel 
azelőtt, hogy Hardie és társai tényleg be is juthattak a parlamentbe. Am Morris 
mindehhez azt is hozzáfűzte, hogy „akkor új fázis kezdődik", elkerülhetetlenül új 
problémák, feszültségek és ellentétek lépnek fel magában a pártban is.(S ezzel a 
problémával valóban minden „sikeres" pártnak szembe kellett a későbbiekben néznie 
- vagyis ebben Morris nem tévedett.) Az aggályok, avagy erős fenntartások azonban 
Hardie-t nem érintették, olyannyira nem, hogy vele Morris 1889-1892 között különféle 
alkalmakkor együtt tudott működni. 

A Skót Munkáspárt össztevékenységének, eredménylistájának értékelése és így 
persze Hardie idevágó erőfeszítéseinek is igen ellentmondásos a kései brit történeti 
irodalomban. Az egyik oldalon Cole, Morton-Tate, Reid, Benn korszakos jelentőséget 
lát benne - s valamennyien hangsúlyozzák, hogy a Független Munkáspárt (ILP) 
közvetlen elődje volt. A másik oldalon Morgan viszont azt húzza alá, hogy alig ért 
el eredményt és befolyása igen korlátozott volt.69 Morton-Tate munkája viszont arra 
is rávilágít, hogy a Munkáspárt mennyiben volt „széles ház", s vezetői is mennyire 
különféle munkás, szocialista, szakszervezeti és szellemi irányzatokat képviseltek, s 
hogy ezt eredményesen miként tudták együtt is tartani.70 Ugyanez a véleménye Hin-
tonnak is, aki egyúttal rávilágít, hogy a pártnak Skóciában tényleges nagy sikere 
volt, s azt is megvilágítja, hogy Londonban az eltérő szociális miliő, a munkásréte-
geződés magyarázza, hogy ott a liberális befolyás miért maradt élő tovább, s a Skót 
Munkáspárt miért nem tudott azonnal áttörni délre, a londoni központba.71 

A határozottan és büszkén skót és baloldali történész, James D. Young miközben 
átfogóbb és mélyebb elemzést ad a skóciai munkásmozgalomról, persze szintén pozitív 
véleményt formál ezekről a korabeli kísérletekről, így a Skót Munkáspártról és Har-
die-ról is.72 

Első lépések a II. Internacionáléban (1889-1893) 

A nemzetközi munkásmozgalom összefogásának, koordinálásának gondolata évek 
óta napirenden volt. 1881-ben, 1883-ban, 1886-ban nemzetközi munkáskongresszu-
sokat szerveztek, amelyeken mindig felmerült az Internacionálé újjáalakításának gon-
dolata. 1886 és 1888 között erősbödő tendenciával különféle országok szocialista pártjai, 
illetőleg szakszervezetei hoztak ismételten határozatokat arra, hogy szervezeteik, párt-
jaik tegyék meg erre a szükséges kezdeményező lépést. Ennek egyik mozzanata volt 
az 1887., illetve 1888. évi angol szakszervezeti kongresszus is - amelyen Hardie ép-
penséggel azok között volt, akik kezdeményezték a nemzetközi munkásszövetség új-
jáalakítását. 

Olyannyira így volt ez, hogy amikor 1883-1888-ban még a német szociálde-
mokrata párt is habozott, hogy saját kezébe vegye-e egy ilyen jellegű nemzetközi 
találkozó megrendezését, majd amikor pártolólag átengedte ezt a szerepet a francia 
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marxistáknak, akkor a német párt nemzetközi titkára, Wilhelm Liebknecht az angol 
munkásvezetők közül egyedül Hardie-ben talált támogatóra. 

Liebknecht 1889 március elején írt Engelsnek arról, hogy Hardie, akivel még 
1888-ban ismerkedett meg, „teljesen a mi oldalunkra állt".73 S mint a párizsi nem-
zetközi kongresszus német szervezője, a német párt nevében ő hívta meg Hardie-t 
a párizsi kongresszusra - míg a többi angol küldött meghívását az akkor még Lon-
donban élő Bernsteinnek, illetőleg a Párizsban élő Lafargue-nak engedte át. Hardie 
tehát a szakszervezeti vezetők közül egyértelműen „kiemelt" helyre került. 

Számolva a kivételezés visszhangjával Liebknecht néhány héttel később En-
gelsnek írott levelében megjegyezte: magyarázza meg „az angoloknak", hogy a meg-
hívás „miért szűkült csak Morrisra és Hardie-ra".74 

Ezek után nem véletlen, hogy Liebknecht elsősorban Hardie-ra gondolt akkor 
is, amikor az Internacionálé-kongresszus kapcsán a meghívások „szétterítésére", va-
gyis a támogató szervezetek megszerzésére került sor. Liebknecht ilyen irányú szervező 
lépéseivel egyetértett Engels és a Párizsban ugyancsak az előkészítésen munkálkodó 
Lafargue is. Mindhárman sokat vártak Hardie-tól. Lafargue 1889 májusában En-
gelshez írott levelében a tőle szokásos lendülettel úgy vélte, hogy Hardie támogatásával 
az angol bányászok rokonszenvét is megnyerhetik. Engels válaszleveléből mindene-
setre kiderül az is, hogy a meghívók szétterítésénél mekkora hányadot tartott fenn 
Hardie részére. A számok magukért beszélnek: Engels maga 1000 meghívót küldött 
szét a különféle brit radikális kluboknak, 500-at adott át további elosztásra Eleanor 
Marxnak, és 500-at Hardie-nak.75 

A párizsi kongresszus júliusi megnyitása előtti „utolsó percekben" a kongresszus 
másik fő szervezője, Eleanor Marx is jelentkezett egy levéllel Engelsnél. Ebben az 
1889. június 28-án kelt levelében hangsúlyozta, hogy a kongresszuson nem szabad 
zárt üléseket tartani, mert akkor ezt anarchista ellenfeleik — s Hyndman is—nyomban 
„felkapnák" és újabb támadásokra használnák ki. E levelében is megerősítette, hogy 
az említett ellenlábasokkal szemben Hardie-ra támaszkodhatnak.76 

Eleanor ugyanekkor tájt nővérének is írt, s még sokkal lelkesebben nyilatkozott 
Hardie-ról, aki „nagyszerű fickó és nagyon sokat segített nekünk Skóciában". Mind-
ehhez hozzáfűzte, nagyon reméli, hogy meglesz a pénze, hogy elmehessen és részt 
vehessen a párizsi kongresszuson. Ezek után következtek még a további Hardie-t 
bemutató sorok, a hajdani bányászról, a többgyermekes atyáról, aki „teljes egészében 
autodidakta".77 

Amikor Párizsban végül párhuzamosan két nemzetközi munkáskongresszus 
kezdte meg munkáját, Hardie a marxisták kongresszusán megjelent 20 tagú angol 
küldöttség soraiban foglalt helyet, noha Hyndman és a posszibilisták a maguk kong-
resszusára hívták meg. Igaz, a kongresszusok megnyitása előtt mindvégig terítéken 
volt az a javaslat, hogy a két áramlatnak egyesülnie kell, s Hardie még akkor is ezt 
a törekvést támogatta, miután a posszibilisták hibájából ez az erőfeszítés eredmény-
telen maradt.78 Később Hardie azok között volt, akik a párhuzamos találkozó meg-
kezdte után is azt sürgették, hogy a két konferencián résztvevők egyesüljenek. О 
ugyanis az elvi ellentéteknek nem tulajdonított olyan nagy jelentőséget. Ezt így fo-
galmazta meg: „Azért akaija az egyesülést, mert a posszibilista kongresszuson vannak 
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olyan szocialista trade-unionisták, akikkel meg lehet egyezni, hiszen nincsenek elvi 
ellentétek, és mert egységesen kell a burzsoáziával szembeszállniuk."79 

Ugyancsak a kongresszus nyitó mozzanataihoz tartozott, hogy Lafargue javas-
latára az; elnökségbe beválasztották a francia, a német, az angol és a skót bányászok 
egy-egy képviselőjét. A skót bányászok nevében Hardie lett az elnökség tagja.80 (S 
ne feledjük, Hardie-t talán éppen azért javasolta Lafargue az elnökségbe, mert sokan 
tudhatták: Hyndman több „neves" angol munkásvezetővel együtt őt is szerette volna 
megnyerni a „rivális" posszibilista szakszervezeti kongresszusnak. (Erről a megke-
reséséről még 1889 tavaszán Hardie maga számolt be Engelsnek egy hozzáírt levélben). 

Az 1889. évi nemzetközi munkáskongresszus — mint ismeretes — elsőrendűen 
azért ült össze, hogy közös véleményt alakítson ki a munkásvédelem, a munkástör-
vényhozás ügyében, illetőleg a parlamenti eszközök felhasználhatóságáról. Mindebben 
Hardie nézetei lényegileg egybevágtak a marxista irányzatéval. E kérdésekről is beszélt: 
„Megbízói elismerik az osztályellentéteket, és a kapitalizmus megsemmisítésére tö-
rekednek: arra, hogy a társadalom vegye birtokába az összes munkaeszközöket. Vé-
leményük szerint ezt a célt elérhetik, ha egy sor olyan törvényt bocsátanak ki, amelyet 
komoly munkástörvényhozásnak lehet nevezni." A politikai szervezkedés szükséges-
ségének kérdésében is Hardie a marxisták nézeteivel értett egyet. Angliai tapaszta-
lataikra hivatkozva hangsúlyozta: saját embereiket juttatják be a parlamentbe és a 
helyi közigazgatási szervekbe. „Nem könyörögnek a törvényekért, mint valami kegyért 
vagy alamizsnáért... nem, azt követelik, hogy a parlament, a nép teremtménye és 
szolgája olyan törvényeket hozzon, amelyek megfelelnek a nép akaratának és szük-
ségleteinek."81 

Hardie külön megemlékezett a nyolcórás munkanap követeléséről, amelyről 
tudta, hogy lázba hozza az embereket: „A 8 órás munkanapról szóló törvény előter-
jesztése nagyobb hatást keltene, mint minden forradalom, vagyis maga is forradalom 
lenne, méghozzá a leghatásosabb. Cunninghame Graham, a parlament tagja az e 
kérdés körül kialakult vitában nagy érdemeket szerzett. Sikere olyan nagy volt, hogy 
politikusok, sőt még közömbös emberek is követték példáját."82 

Miután az általános, európai mozgalmat érintő kérdéseket érintette, mint igazi 
angol munkásküldött röviden beszámolt az angol munkásmozgalom fejlődéséről is. 
Megállapította, hogy e „szakszervezetek vezetői természetesen szembenállnak a szo-
cialista eszmétől sugalmazott minden döntéssel: de az általános felfogással szemben 
a szocialista eszme mind erősebben gyökeret ver..."83 

Ez a kritikai él — láthattuk — nem volt új, hiszen Hardie ezt 1888-ban is már 
többször hangoztatta. Azonban nem lényegtelen, hogy bírálatát e fórumon is meg-
ismételte - optimista reményével együtt. Hardie „új trade-unionizmusa" azonban 
még egy lényeges ponton megmutatkozott e jelentésében. Megállapította: „Nagy-Britannia 
tízmillió munkása közül egy millió a szakszervezetek tagja E szakszervezetek többnyire 
szakmunkásokat tömörítenek, akik keveset törődnek a szervezeteiken kívül álló mun-
kásokkal; a nem szakképzett munkásoknak úgyszólván semmiféle szervezetük sincs."84 

S ne feledjük, ez a kérdés 1889-ben igazán nem volt akadémikus probléma: 
hiszen az éppen ebben az évben ismétlődő tömegsztrájkok bizonyították az eddig 
szervezetlen munkásrétegek harcosságát, s születtek meg éppen e sztrájkok során 
az új szakszervezetek is. Hardie annyiban is az új, valós követelményeket kérte tőlük 
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számon, s megint csak összekötötte a kettős igényt, a belső megújhodást és a pers-
pektívanyújtást: „Bizonyos, hogy a trade unionok tettek néhány jó szolgálatot. Összekötő 
kapcsok a múlt és a jövő között, de elérkeznek bizonyos időpontok, amikor a legjobb 
intézményeknek is meg kell változniuk. Ez életkérdés számukra. Ismételjük tehát, ha 
a trade unionok nem közelednek a szocializmus felé, akkor saját maguk ítélkeznek maguk 
felett."85 

Hardie „brit beszámolójában", (s ne feledjük, az értelmiségi William Morris 
mellett ő volt a másik szigetországi „fő-küldött", aki ilyen „országos jelentést" vázolt 
fel a küldötteknek) felbukkant egy olyan gondolat, amelyhez nem kell sok magyarázat, 
hiszen a ténymegállapítás szinte magától kínálja a következtetést is, de aminél mégis 
megjegyezhető: e tények ismerete, a velük való szembenézés hallatlan lendületet adott 
a harcosabb szakszervezeti iránynak. A szegényekről, az elszegényedésről szólt a kö-
vetkező módon: „mindazok ellenére, amit Angliában megkíséreltek, a jelenleg egymillió 
főre rugó „pauper" néhány év alatt több millióra szaporodik, ha végre nem ébredünk 
fel, és nem szedjük össze magunkat. Minden hét elhalt személy közül egyet közös 
sírba temetnek. És még azt mondják, hogy „Nagy-Britannia a világ leggazdagabb 
országa!"86 

Hardie-nak a kongresszuson elhangzott beszédéből végül még egy gondolatsorra 
érdemes felfigyelni. Nemcsak azért sürgette a 8 órás munkanap bevezetését, hogy a 
munkások fizikai megterhelésén segítsen, hogy, amiként azt később megfogalmazták, 
„életük minőségén" változtasson; de mindezt közvetlenül összekötötte a munkanél-
küliség alakulásával, veszélyével és a tőkés termelés ciklikus válságaival. „A nyolcórás 
normál munkanapnak az lenne az áldásos következménye, hogy mindenki munkához 
jutna, ha viszont ezt nem érjük el, akkor néhány év múlva, midőn a viszonylagos 
prosperitás szakaszát a válság szakasza váltja fel, a kormány az előtt az alternatíva 
előtt fog állni, hogy agyonlövet-e másfélmillió olyan munkást, akik feleségeikkel és 
gyermekeikkel éhenhalnának, vagy munkát szerez nekik."87 

Hardie-nak a párizsi kongresszuson elhangzott „hosszú expozéjá"-ból azonban 
nem lenne helyes pusztán egysíkú, egyértelmű következtetésre jutni. Miközben, amint 
idézett szavai bizonyítják valamennyi lényeges kérdésben messzemenően elkötelezte 
magát a szocialista progresszióval, de a kongresszus nyilvánossága előtt azt hangsú-
lyozta, hogy ezt az előrehaladást csak békésen tudja elképzelni. Az angol szocialista 
küldöttek, sőt a kontinens küldötteinek némelyike „a forradalmi módszerek" visz-
szautasítása miatt fel is háborodott. 

Holott ez igazából nem okozhatott olyan nagy meglepetést, hiszen Hardie már 
1889 májusában, az előkészítés periódusában Engelshez írott levelében aláhúzta: „mi 
komoly emberek vagyunk, nagyon gyakorlati gondolkodásúak, akik nem álmokat 
kergetnek... nem állunk szemben az eszmékkel, sőt teljes mértékben átlátjuk az esz-
mények szükségességét, de sokkal jobban érdekel bennünket az eszmék megvalósítása, 
mint megálmodása".88 S ha Hardie így vélekedett a nagy eszményekről (s természe-
tesen az egész Internacionáléról) a párizsi kongresszus előtt, akkor ebben a vonat-
kozásban igazán nem változott sem a kongresszuson, sem azután. S ha egyesek, 
elsősorban a gyors, forradalmi átalakulásokban hívő-reménykedő voluntaristák „csa-
lódtak" is Hardie-ban, a másik póluson olyan szocialisták, mint Bebel, Liebknecht, 
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Victor Adler, szövetségest ismertek fel benne, ami később még tartós barátsággá is 
erősödhetett. 

Alig fél évvel a párizsi kongresszus után, 1890 májusában Hardie nemcsak a 
május elsejei akcióban vállalt szerepet, hanem még ugyanebben a hónapban részt 
vett a bányászok Belgiumban rendezett nemzetközi konferenciáján is. 

Amikor azonban 1891-ben Brüsszelben összeült a II. Internacionálé rákövetkező 
kongresszusa - akkor erről Hardie hiányzott. Nem egyedül: távol maradt Burns, 
Tom Mann és Cunninghame Graham is, akik együttvéve 1889-ben a nyitásnak átütő 
erőt és valóban internacionalista tartalmat tudtak adni. Később, az Internacionálé 
III., zürichi kongresszusa előtt Engels viszont (már 1893 tavaszán) elégedetten tudatta 
Kautskyval, hogy a közben —1893 januárjában — megalakult Független Munkáspárt 
elkötelezte magát, hogy három küldöttel képviseltetni fogja magát a zürichi kong-
resszuson. A három kijelölt küldött egyike Hardie volt. 

Hardie nemzetközi kapcsolatai továbbépültek, személyét ismerték, írásaira o-
dafigyeltek. Ezt mutatta, hogy a német és francia kapcsolatokon túl Victor Adler 
tartósan érdeklődött róla és pártja felől, Spanyolországból pedig a Spanyol Szocialista 
Munkáspárt vezetője, Pablo Iglesias89 Engelst kereste meg 1895 elején azért, hogy 
a spanyol szocialisták májusi kiadványaiban Hardie adjon képet az angol munkásság 
helyzetéről - és adja tanüjelét az internacionalizmus gyakorlati érvényesülésének.90 

Hardie az 1880-as évektől kezdve hitet tett a munkások nemzetközi összefogása 
mellett, s ezen a téren később is tántoríthatatlan maradt. Az a meggyőződés vezette 
el az Internacionáléhoz, hogy a munkások gazdasági, társadalmi és politikai eman-
cipációja egyetemes ügy, s éppen ezért nyújtott segédkezet az Internacionálé kezdeti 
lépéseinél. De ugyanez a hit, remény, s másfelől az ideológiai kérdéseknek tulajdonított 
kisebb jelentőség, illetőleg a szocializmus reformista, a marxistákétól eltérő felfogása 
magyarázza, hogy Hardie az Internacionálé kapuit tágabbra kívánta nyitni, mint 
akár Engels, akár a német vagy a francia marxisták. Ez megmutatkozott 1889-ben, 
amikor a „két kongresszus" minden áron való egyesítéséért lépett fel, majd 1893-ban, 
amikor Eleanore Marx panaszosan és figyelmeztetően írta Liebknechtnek: Hardie 
az anarchisták barátja. 

A valóságban Hardie nagyon messze állt az anarchistáktól - csak éppen nem 
rokonszenvezett a kizárásukkal és általában a kizárásokkal. Eleanor Marx pedig fáradt 
volt a kongresszus után, fáradt a részküzdelmektől és az apró emberi gyengeségektől... 
Ezért írta 1893. szeptember 17-én testvérének: Laura Marxnak, „kevés a tisztességes 
és a rátermett ember", és túl sokan gondolnak a maguk sorsára, jövőjére. Ez a tétel 
azonban általános volt (pozitív ellenpéldaként szinte csak Clara Zetkint emelte ki e 
levélben) - és semmiképpen nem volt kihegyezve Hardie ellen.91 

Ami Hardie-t még ez alkalomból közvetlenül érinti, arról Hardie kortársa, elv-
barátja és első életrajzírója, a skót szocialista újságíró William Stewart így emlékezik: 
Hardie levelezését átnézve (beleértve a Skót Munkáspárt anyagait is) feltűnő, hogy 
Hardie mennyire nem érintette a kongresszus eseményeit.92 Ez sok mindennel ma-
gyarázható, visszafogottságával és a már említett bizalmatlanságával is, de semmiként 
nem érinti az ügy iránti elkötelezettségét és szocialista meggyőződését. 

E két mozzanat nem Hardie eszmei-elvi botlakozásainak bizonyítéka, még ke-
vésbé annak, hogy a botrányokozókat kívánta volna mentegetni, s magának igényelte 
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volna a döntőbíró szerepét. Az anarchista felfogás tőle mindig távol állott, s a régi 
típusú angol trade unionizmust is szűknek, hibásnak ítélte. Mégis, az Internacionálé 
kongresszusain valóban amellett érvelt, hogy minden áramlat küldöttei megjelen-
hessenek, nem azért, mert igazat adott nekik, hanem mert azt remélte, hogy a meg-
jelenők, csatlakozók nem gyengíteni, hanem erősíteni fogják az Internacionálét.93 Ez 
a véleménye vált érzékelhetővé az 1893-as kongresszus egybehívásának napjaiban, 
s mégfélreérthetetlenebb lett 1896-ban, amikor a nemzetközi kongresszust Londonban 
tartották meg. 
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Makkay János 

SIR ARTHUR EVANS ÉS TRIANON 

Arthur Evans, John Evans, egy kiváló régiségbúvár (antiquarian, tehát régész, 
éremgyűjtő és geológus, 1823-1908) elsőszülött fia nem mindennapi alakja a régé-
szettudománynak. Az alábbiakban életművének egy olyan részével is megismerke-
dünk, amely merőben más jellegű, inkább politikai. Tudományos tevékenysége és 
politikai kapcsolatai azonban egész élete során kölcsönösen segítették abban, hogy 
akár a legmagasabb hatalmi körökben is befolyása legyen. Magyarország történetében 
ez az Angliában feltétlen hitellel rendelkező befolyás sorsdöntő szerepet kapott. Az 
alábbi beszámoló abban a feltevésben született, hogy Arthur Evansnak Trianonnal 
kapcsolatos előkészítő tevékenysége a magyar történettudomány körében mindmáig 
ismeretlen maradt. Romsics Ignácnak a közeli napokban megjelent alapos összefog-
1 alása1 például nem tud Evansról, és angol eredetű térképei Magyarország felosztására2 

legalább egy évvel későbbiek, mint Evans javaslata 1913-ból (1. térkép). Az adatok 
egy részét az oxfordi Ashmolean Museumban 1994 tavaszán rendezett Evans-kiállí-
táson ismertem meg. A kiállítás annak centenáriumára született, hogy Arthur Evans 
vezetésével száz évvel korábban, 1894-ben költözött a múzeum a mai helyére.3 

* * * 

Valamikor 1845 előtt egy Alexander Kinglake nevű utazó Görögországba vezető 
útján Zimonynál kelt át a Dunán, és a Habsburg birodalom Magyarországa után 
Belgrád alatt rögvest leckét kapott az akkor még török uralta Szerbiából és Boszniából: 
az út mentén mindenfelé keresztre feszített férfiakat látott, széttárt kezeiknél rá-
szögezve a vízszintes gerendákra, viaszsárgára aszalódott testükből már csak a nap-
fényben himbálódzó csontvázuk fehérlett, amint a semmibe bámultak üres szem-
gödreikkel.4 Amikor azonban a világhírűvé lett angol régész, Arthur John Evans 
(1851. július 8-1941. július 11.) először jutott el bátyjával a Bosznia és Horvátország 
határán a Szávától délre fekvő Kosztajnicába, ez a balkáni török-szerb világ teljesen 
eltérő benyomást tett rá.5 Megragadta a táj szépsége, az először látott bazár tarka 
kavargása, a beüvegezetlen ablakok csodásra festett zsalugáterei. A házak előtt üldögélő 
^fátyolozott nőkről ugyan csak sejteni lehetett, mily gyönyörűek, de Evanst kárpótolta 
a titokzatosság, az egyszerű ruhákért pedig a férfiak színpompás öltözéke. Mindössze 
hét órát töltöttek a török birodalom peremén, de ez is elég volt arra, hogy Evans 
halálosan beleszeressen Boszniába, az ortodox szerbekbe és a bosnyákokba, és ettől 
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kezdve a Balkánt a világ minden más részénél többre tartotta.6 Ebből a hamis fiatalkori 
ábrándból Magyarország számára tragikus következmények származtak. 

Evans rögeszmés ábrándja csak megerősödött, amikor a következő évben, 1872-
ben Pesten és Erdélyen keresztül Románia felé vette az útját. Pest és Petrozsény 
között 34 óráig utaztak vasúton. Felületes benyomásai elhitették vele, hogy Nagy-
szebenben, a szászok fővárosában és Brassóban senki egyetlen szót sem ért németül 
vagy éppen magyarul, viszont olaszos latin mondatait a legegyszerűbb valach, azaz 
oláh pásztorok is megértik.7 Persze, őt is kijózaníthatta volna az első igazi balkáni 
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látvány, ami szemébe ötlött, amikor a Törcsvári szoroson át elhagyta Magyarországot, 
és útban Ploesti felé megpillantotta az első érdekességet egy megölt férfi testét, ami 
fej nélkül az út szélén feküdt.8 De már késő volt: semmi sem ábrándította ki többé 
balkáni szerelmeiből. 

1873-ban Evans szokásos felfedező útja északra vezetett, Svédországon át Finn-
ország északi részére, a Lappföldre.9 A finnországi lappföldön „mindent szembetűnően 
svédnek" talált, de egyúttal „primitívnek és üresnek, ahol pedig reménye szerint egy 
igazi civilizációra számított és a történeti múlt lehelletére. A Lappföldön azonban 
már nem sétálgattak kísértetek, a horizont pedig üres volt; nem egy olyasféle világ, 
ahol polgárnak érezhette volna magát."10 Az Inare tó szigetén, Ukonsaariban egy 
szent helyként tisztelt sziklafülkében (alighanem tilos) ásatást is végzett. A barlangban 
egy 12. századi ezüst fülbevalót talált, amely arab készítmény,11 a barlang előtti 
térségen pedig félkörben elhelyezve „nagyon régi rénszarvas-agancsokat".12 Egy rén-
szarvasbőr-kabátban érkezett haza Oxfordba, amelyről mostohaanyja azt írta, hogy 
„annyira átható volt a szaga, hogy nem tudom, hogyan tudta elviselni".13 

1875-ben már azzal a céllal tért vissza Boszniába, hogy tapasztalatairól könyvet 
ír. Eljutott Szarajevóba, Mosztárba, a dalmáciai Raguzába. Tanúja volt a keresztény 
bosnyákok lázadásának hajdan török hitre tért bosnyák uraik ellen, és egyúttal a 
keresztények páni félelmének a törököktől és a török hitű szerbektől-bosnyákoktól. 
Ott volt azokban a napokban, amikor kirobbant a hercegovinai felkelés a törökök 
ellen.14 Majd a dalmáciai Raguzába utazott, egy életre megszerette a várost, és hoz-
zákezdett könyve írásához. Az 1876 júniusában jelent meg,15 élvezetes stílusán kívül 
a legjobb időben ahhoz, hogy felkeltse az angol politikusok érdeklődését. Akik akko-
riban nagyon komolyan vették a Balkán politikai helyzetét, mert véleményük szerint 
az európai politika egyensúlya a Balkántól függött, attól, hogy a nagyhatalmak, főleg 
a cári Oroszország, Németország és Ausztria-Magyarország hogyan és milyen arányban 
tudnak befolyásra szert tenni a halódó török birodalom romjain. W. E. Gladstone 
(legutoljára 1868-1874 között angol miniszterelnök) is gondosan tanulmányozta a 
munkát, sőt egy fontos értekezleten idézett is belőle, kitérvén a török atrocitásokra. 
Gladstone ezzel a beszédével tért vissza a politika színpadára, és lett a török ostora.16 

Hosszas csatározások következtek (Anglia azzal fenyegette meg Oroszországot, hogy 
ha az elfoglalja Bulgáriát, akkor Anglia megszállja Konstantinápolyt). Végül 1877 
januárjában Oroszország hozzájárult ahhoz, hogy Ausztria úgy vegye védelmébe Bosz-
niát és Hercegovinát, hogy megszállja, okkupálja. Az engedmény feltétele az volt, 
hogy Ausztria semleges marad abban a háborúban, amelyet Oroszország vezet majd 
Törökország ellen. 

Evans tehát boszniai ismeretei alapján a politika közepébe csöppent, és boszniai 
tapasztalatai, valamint pánszláv lelkesedése17 ezt csak segítették. Nem csoda, hogy 
a Gladstone-politikát támogató nevezetes napüap, a Manchester Guardian őt bízta 
meg balkáni tudósítójának. Ettől kezdődően nyíltan beavatkozott a nagypolitikába, 
és Glastone-nal egyetértésben azon a nézeten volt, hogy az akkori brit külpolitikát 
a cári Oroszországtól való félelem határozta meg. A török birodalom elkerülhetetlen 
szétesése így a Balkánon az orosz befolyás erősödését fogja jelenteni. Ezt ellensúlyo-
zandó, Evans a felbomlóban lévő török uralom helyett és után egy erős délszláv állam 
létrehozását vette tervbe, annak ellenére, hogy naponta tanúja volt az egyformán 
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szerb anyanyelvű moszlim és keresztény szerb fegyveresek közötti véres harcoknak. 
Főleg pedig mindannak a szörnyű emberi kegyetlenségnek és a nyomában járó nyo-
morúságnak és emberi tragédiáknak, amely e vallásháború egyetlen eredménye lett. 
Tanúja volt például mindennek a Stermnicai menekült-táborban, amelynek hatezer 
lakója szinte éhenhalt. 

Éles hangú beszámolói azonban egyelőre nem változtatták meg a brit kormány 
irányvonalát: a Foreign Office fontosabbnak tartotta a béke megőrzését Európában, 
semmint hogy megbüntesse a kevés felkelőt a rémtetteiért,18 

Evans tehát 1877. március 29-én úton volt Zára felé. A hajóról levelet ü t egy 
E. A. Freeman nevű történésznek (későbbi apósának), és ebben először olvashatunk 
arról, hogy a magyar kormányt is felelőssé teszi: The attitude of the Austrian as well 
as the Hungarian government seems to me to be cynically wicked: they sin against 
light.... I very much fear from what I perceive here that Russia has of deliberate policy 
resolved to sacrifice the Bosnian rayahs to Magyar neutrality.19 

Evans magyarellenes haragját csak fokozta, hogy Zárából Bosznia belseje felé 
haladtában nyolc órai út u tán a magyar vámtisztek nem engedték be vámmentesen 
a magával hozott több vagonnyi segélyt, hanem igazságtalanul vámot követeltek (de-
manded an outrageous duty), jóllehet valamivel korábban az osztrákok ezt lehetővé 
tették. A vitában a vámosok kidobálták a vagonokból a bálákat, felvagdosták és ki-
szórták a tartalmukat. Sőt, Evans minden dühe ellenére, visszapakolták a csomagokat 
a vagonokba, és visszaküldték azokat Zárába.20 Ilyen és hasonló események hatása 
alatt továbbra is szélsőségesen alakult a felfogása, jóllehet a mohamedán boszniai 
vezetőknél tett látogatása után még azon a véleményen volt, hogy a boszniai válságot 
csakis Ausztria oldhatja meg: nothing would ever solve the Bosnian problem but force 
majeure and that force must eventually be applied by Austria with or without the 
confirmation of Europe.21 Mindehhez két kommentár kínálkozik: 

a. az 1875-1877-es boszniai eseményeknek kivétel nélkül minden részlete pon-
tosan megfelel a közelmúlt boszniai válságában tapasztaltaknak, szinte előrevetítik 
azokat, és 

b. egy, Evans álmaiban már ekkor szereplő nagy délszláv állam létrehozása 
1877-1878-ban még csak egy reménytelen, de már nem lehetetlen ötlet volt. Egyelőre 
azonban bele kellett nyugodnia Evansnak abba, hogy Bosznia és Hercegovina a török 
uralom alól szabadulva Ausztria-Magyarország része lett. Ez volt a dédapáink és 
nagyapáink által oly sokszor emlegetett boszniai okkupáció. < 

Sőt, nemcsak bele kellett nyugodnia, de mikor 1877 decemberében levélváltásra 
került sor az admiralitás első lordja, apja jó barátja, W. H. Smith és közte, azt írta 
neki Bosznia iránti érdeklődésére, hogy I urged very strongly to him the necessity of 
Austria occupying Bosnia and that light speedily.22 Itália pedig szerinte egész egy-
szerűen attól félt, hogy ha teljesül Montenegro kívánsága egy kis tengeri kijáratra, 
az gyakorlatilag azt jelentené, hogy Oroszországnak lesz egy adriai kikötője.23 

1878 május végén a törökök fölött aratott orosz győzelmek ismeretében ismét 
kitört az orosz politika ellen, mivel [nemzeti országokra] osztották fel a Balkánt, de 
Albánia kérdésében a felosztást javasolták: „Every atom of amour propre in the Al-
banian's nature — and he has enough — has been aroused by this proposal to hand 
ihem over to Montenegro, and Bulgaria to Spravoslavs and Slavs,... when justice lies 
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with the Albanians."24 Ezekből az idézetekből is látható, hogy 120 év óta semmi 
sem változott: Crna Gora ismét kapott egy picinyke kijáratot az Adriára, Albániát 
feldarabolták, és népük fele továbbra is pravoszláv szerb uralom alatt él. Evans ezekben 
a kérdésekben le is vonta a tanulságot: „I have ceased to believe in the honesty of 
Russia as non-Slavonic districts are concerned".25 Az okkupáció után 1878 októberének 
végén Evans megnősült és Raguzába költözött. 

A későbbi sir Arthur Evans különös személyiségére mutat, hogy a szenvedő 
bosnyákok iránti minden szimpátiája ellenére mégis a következőket írta róluk: A 
bosnyákok természetükre nézve persze nem dzsentlemenek.... Ezekben az illir or-
szágokban engem gyakran brat-nak [barátnak] neveztek, a bosnyákok pedig shija-nak, 
'szomszédnak' hívják az idegent. Egyénileg nem igen kedvelem ezt az egalitáriánus 
szemléletet. Nem óhajtom, hogy minden barbár, akivel találkozom, azt mondja nekem, 
hogy ő ember és barát. Hiszek az alsóbbrendű rasszok létezésében, és szeretném, ha 
kiirtanák őket."26 

Egy számunkra talán érdekes kis közjáték Cetinjében, Montenegro, azaz Crna 
Gora egykori fővárosában történt, közvetlenül a töröktől való visszafoglalása után, 
1877-ben. Önfeledten ünnepelt a jórészt szláv, kisrészt más, idegen dalokat éneklő 
nép. Körtáncot lejtők a Zöld almafa... kezdetű, atörök háborúkról szóló hőskölteményt 
adták elő. Egy részlete szerint 

Oh green apple tree 
And green f rui t given thee: 
Two branches there are, 
And two apples they bear. 
But on the third 
Sits the falcon bird, 
And he looks to the plain, 
Where Kosut Capitain 
Sits drinking all day, 
And to him doth say: • 
,,Hie away! Hie away!" 
Poor Kosut! 
Much I fear 
The hunters are near, 
Tzernogortzi are they. 
They will bear thee away, 
They will bear thee afar, 
To the home of the Czar,...27 

Raguzában 1878-1881 között az új megszálló hatalom, a monarchia ellen folytatta 
Evans az állandó izgatást: úgy találta, hogy semmi sem változott (miért és mi vál-
tozhatott volna fél év alatt egy fél évezred alatt elrontott társadalom életében?). Pusztán 
csak új urak jöttek és ismét katonák irányítanak, akik éppen olyan bürokraták, mint 
a törökök voltak.28 Ausztria az, hiába bízik benne Mr. Gladstone, aki megakadályozza, 
hogy a balkáni szlávok, szerbek, bolgárok, montenegróiak létrehozzák nemzeti egy-
ségüket.29 Nem csoda hát, hogy az osztrák hatóságok 1882-ben távozásra szólították 
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fel, sőt hat hétre letartóztatták, majd 1882. április 23-i hatállyal ki is tiltották Auszt-
ria-Magyarország területéről.30 

* * * 

Négyéves raguzai tartózkodás után új történet kezdődött Evans életében, amely 
világhírűvé tette: ő volt az, aki hosszú utazások és előkészületek után Schliemannt 
megelőzve feltárta Krétán a knósszoszi palotát, felfedezte a minószi civilizációt.31 

Ideje azonban, hogy Evansot bemutassuk az olvasónak. Régi és gazdag család 
gyermeke, édesapja régész vagy inkább régiségbúvár, akinek baráti társaságához tar-
tozik maga Charles Darwin és John Lubbock is. A gyermek Arthur ilyen személyiségek 
között forgolódik kisfiú korától kezdve. Diákkorában Oxfordban tanul és ógörög nyelvű 
epigrammákat ír. Az egyetemen kapcsolatba kerül egy világhatalom idős és szépre-
ményű fiatal politikusaival egyaránt. Minden adva van tehát egy nagyszerű pálya-
futáshoz. 

Egyenlőre azonban még ő sem tudja, milyen pályára lépjen. A Balkánról való 
kényszerű távozása után 1883-ban május és szeptember között feleségével együtt 
görögországi utazást tettek, de Delfiben, Mükénében, Tirünszben, Orkhomenoszban, 
Thébában és Athénban egyaránt a szerencsés német régész, Heinrich Schliemann 
sikereinek nyomában jártak. Sőt, Athénban részt vettek egy Schliemann által adott 
fogadáson, és megtekintették kis házi múzeumát is.32 A Schliemann által Trójában 
talált Priamosz-kincs33 azonban akkor már nem volt ott, mert egy rövid londoni — 
a South Kensington Museum-ban 1877 decemberében rendezett34 — kiállítás után 
az akkor már véglegesnek szánt őrzési helyén, Berlinben volt.35 Nem egészen ér-
dektelen témánk szempontjából, hogy Schliemann jórészt azért igyekezett először 
Londonba szállítani a kincset, mert Gladstone közbenjárásában bízott (hogy ti. a 
British Museum vásárolná meg tőle a kincset).36 

Arthur Evans 1931-ben előszót írt egy kötethez, amelyet eredetileg E. Ludwig 
írt németül Schliemannról. A kötetnek két angol fordítása is megjelent 1931-ben, de 
Evans előszava ezek közül csak az egyikben, az angliai kiadásban jelent meg.37 Evans 
többek között ezt írta: „I am old enough to recall the first authentic accounts that 
Schliemann sent to The Times of his discoveries at Mycenae, and the intense interest 
that they aroused.... I still remember the echoes of his visits to England, which were 
his greatest scenes of thriump. 'I was received,' he himself wrote, 'as if I had discovered 
a new part of the globe for England.' Gladstone became his prophet."38 Gladstone 
érdeklődését egyszerűen megmagyarázza az, hogy elszánt Homérosz-kutató volt, aki 
1873-ra már négy könyvet és öt tanulmányt írt Homéroszról, és az ultraszkeptikusokkal 
szemben szilárdan hitt abban, hogy Homérosz történeti személy volt. Schliemann trójai 
felfedezései [hogy ti. Trója és a trójai háború történeti tények] jól jöttek számára elméletének 
alátámasztására.39 Nincs rá kétségtelen bizonyítékunk, de valószínűnek tartjuk, hogy 
Schlieman-nak ezek az angliai sikerei késztették a Guardian balkáni tudósítóját arra, hogy 
1883-ban Görögországba induljon régészeti felfedező űtra, és hogy egy évtizeddel Schliemann 
halála (1890. december 26) után Krétán az ő örökébe lépjen. 

A Görögországgal, Schliemann-nal és leleteivel történt 1883-as találkozás bizo-
nyára szerepet játszott abban is, hogy visszatérve Angliába, Evans űgy döntött, nem 
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politikus vagy újságíró lesz, hanem régész. Apja és saját maga jó kapcsolatai lehetővé 
tették, hogy 1884 nyarán egyhangú döntéssel az 1683-ban alapított oxfordi Ashmolean 
Museum40 őrének nevezzék ki 1884. június 17-én.41 Rögvest rendcsináláshoz kezdett, 
és július 28-án apósának írott levelében a számunkra meglepő következő sorokat 
olvashatjuk: This morning, with the aid of the original MS. Catalogue of the Ashmolean 
(1683) I found on the floor of one of our 'cellars' a cast taken from the face of Bethlen 
Gabor after death, and another from the face of old Tradescant. "42 

Evans szorgos munkával tíz év alatt előkészítette, majd lebonyolította a múzeum 
átköltöztetését egy másik, mára többszörösen kibővített épületbe. Az átköltöztetés 
és a korábbi gyűjteményekkel való egyesítés óriási munkája 1896. február 4-én ért 
véget: Victory at last! Victory all along the line/43 E tíz év alatt is többször járt görög 
földön, de majd csak valamivel később tette meg az előkészületeket krétai ásatásaihoz. 

Schliemann mükénéi ásatásainak, az aknasírok pompás aranytárgyainak isme-
retében Evans kizártnak tartotta, hogy a mükénéi civilizáció, általában az égei bronz-
kori ember írástudatlan lett volna. Már 1889-től kezdve bizonyítékokat keresett erre, 
leginkább olyan pecsétnyomók és gemmák formájában, amelyeken ősi írásjelek vannak 
bevésve. 1893-ban azután Athénban sikerült vásárolnia néhány olyan pecsétnyomót, a-
melyek állítólag Krétán kerültek elő.44 Ezektől és más krétai pecsétlő-kövektől szószerint 
felizgatva, 1894. március 14-én Athénból Krétára hajózott.45 Már március 19-én felkereste 
a Kephala-dombot, a knósszoszi palota helyét,46 ahol 1900. március 23-tól kezdve47 1906-ig 
folytatta nagy arányokban ásatásait, de ahol élete végéig dolgozott. 

Ez a legendabeli Mínosz király palotájában folytatott több évtizedes munka 
kétségen kívül a huszadik század egyik legjelentősebb régészettudományos tevékeny-
sége volt. Nem lehet azonban nem észrevenni benne az állandó versenyfutást Schlie-
mann-nal, bár csak annak halála után, és éppen Knósszosz körül. 

Köztudott, hogy Schliemann knósszoszi ásatásokkal akarta feltenni életművére 
a koronát. 1883 januárjától, majd 1885 telén és 1886 tavaszán, sőt egészen 1889-ig 
komoly tárgyalásokat is folytatott,48 és megbízottja ki is alkudott egy árat a terület 
két tulajdonosával: 60 ezer török piasztert, jóllehet a terület forgalmi értéke akkor 
legfeljebb 20-40 ezer piaszter volt.49 A gazdagsága ellenére közismerten zsugori Schlie-
mann sokallta az árat, és 50 ezret ajánlott. Nem megerősített adatok szerint a vita 
azon (is) folyt, hogy mennyi a valós ára (kártérítésként) néhány nagyon öreg olajfának. 
Schliemann terveit azonban hátráltatta az is, hogy az 1878-as krétai törökellenes 
felkelés u tán a szultán bizonyos önállóságot adott a krétai görögöknek. A Khalepa-
egyezmény után így létrejött önálló krétai hivatalos hatóságok, jelesen a krétai par-
lament50 nem akartak ásatási engedélyt adni Schliemann-nak, hiszen nem óhajtották, 
hogy leletei esetleg török kézbe kerüljenek. Schliemann viszont sejtette, hogy a török 
hatóságok, annak tudatában, hogy törvénytelenül külföldre (Törökországból Görö-
gországba) csempészte a trójai Priamos-kincset, majd ígérete ellenére onnan is to-
vábbadta, szintén nem néznék jó szemmel knósszoszi ásatásait.51 Ilyen és hasonló 
okok miatt végül nem jött létre az üzlet, mivel Schliemann már más terveket szö-
vögetett.52 

Evans ravaszabb és fiatalabb volt Schliemann-nál. Egyelőre csak a telkek egy-
negyed részét vásárolta meg, majd mint részbirtokos, sorra élt elővételi jogával, és 
lassan az ő tulajdona lett a mínoszi palota teljes területe.53 
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Evans személyiségének egyik jellemzője volt, hogy makacs gőggel mindvégig 
kitartott fiatal korában kialakított felfogása mellett, lett légyen az politikai ítélet (pl. 
a monarchia fennállásának ügyében) vagy tudományos kérdés. Ha egyszer tehát el-
könyvelte magában, hogy Schliemann csak egy kereskedő, akkor az haláláig megváltoz-
tathatatlan nézete maradt. Ha első utazása során úgy találta, hogy a Monarchiát fel kell 
számolni, akkor álláspontját negyven év múlva is fenntartotta. 

Ilyen természetére akkor figyelhetett fel a tudományos világ, amikor lassan 
rájött, hogy a Knósszoszban általa talált lineáris В írással írott agyagtáblák (ha minden 
igaz, akkor Európa legkorábbi írásos emlékei, mert korábbiak a görög szárazföldön 
talált agyagtáblácskáknál) esetében Evans négy évtizedig mindenkit kizárt a kutatás 
és ezzel a megfejtés lehetőségéből. Beleértve a legkiválóbb szakértőket is. Eközben 
makacsul kitartott a mellett a téves felfogása mellett, hogy ezeket az ősi szövegeket 
bármilyen nyelven írhatták, csak éppen mükénéi görögök és görögül nem. Aki pedig 
ellene mert mondani neki, azt óriási befolyása segítségével elnémította, egyszerűen 
kiiktatta a nemzetközi tudományos életből. Mint például azt a J. Sundwall nevű 
kutatót, aki az iraklioni múzeumban kiállított, évtizedek óta közöletlen knósszoszi 
agyagtáblácskákról ingének keményített kézelőjére készített titokban jegyzeteket. 

Számomra az lebbentette fel a fátylat minderről, amikor elolvastam Evans már 
említett előszavát Emil Ludwig könyvében. Ebben azt írta, hogy a kincskereső Schlie-
mann sohasem vált régésszé, nem volt érzéke a régiségek művészi értékeinek a meg-
értéséhez, főleg nem az apró tárgyak iránt, és csak az igazán barbár jellegű tárgyak 
érdekelték. Emiatt ő, Evans igazában nem is tartotta sajnálatosnak, hogy Schliemann 
végül is nem tudott ásatásokat végezni Knósszoszban.54 Evans szerint tehát Knósszosz 
archaeologiájában nagyon fontosak az apró tárgyak, és feltétlenül gondos régész kell 
ahhoz, hogy jól fel lehessen tárni őket. Mi is történt volna, teszi fel a kérdést S. 
Hood, ha a palota feltárása a felületes Schliemann-nak a kezébe kerül? A válasza 
egyértelmű: az évek során Schliemann-ból jó és pontos ásató lett. De a kérdés egy 
más szempontból is vizsgálható! 

A régészetben aligha vannak apróbb, törékenyebb és fontosabb tárgyak, mint 
a legkorábbi írásokat őrző agyagtáblák. Ma már tudjúk, hogy a főleg Knósszoszban 
és a szárazföldi, messzéniai Pűloszban, Nesztor mondabeli palotájában megtalált, a 
Kr. e. 13. (vagy mások, például L. Palmer szerint a 14.) században lineáris В írással 
írott agyagtáblácskák új fejezetet nyitottak a civilizált világ régi történetének a meg-
ismerésében. Hiszen Evans halála (1941) és a táblákra vonatkozó zárlat feloldása 
után hamarosan kiderült, hogy mégiscsak görög a nyelvük, mükénéi, acháj görög.55 

A zárlatot és vele együtt Evans alattomosságát szó szerint kell vennünk, mert csak 
halála után fél évszázaddal derült ki, hogy az iraklioni múzeumban imitt-amott elrejtve 
még napjainkban is találni általa eldugott írásos agyagtáblácska-töredékeket, első 
világháború előtti újságpapirosokba csomagolva. E darabocskák száma felülmúlja az 
ötezret, és egy részük összeülik évtizedek óta vizsgálgatott és sokszor leközölt, a 
kutatóknak ezernyi fejtörést okozó részekkel, nagyobb darabokkal.56 Evans tehát, 
aki saját maga minden erőlködése ellenére egyetlen lépéssel sem jutott előre ennek 
az írásnak a megfejtésében, alighanem somolyogva és álnokul figyelte, hogy felkészült 
kutatók mint küszködnek a rejtéllyel, és minden tőle telhető módon hátráltatta a 
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munkájukat. Közben hallgatott arról, hogy mi is esett meg vele, az óvatos és gondos 
ásató régésszel Knósszoszban! 

Nos, 1900. március 23-án megtörtént az első kapavágás Knósszoszban. Már az 
első napok rendkívüli szerencsével jártak, fontos freskók kerültek felszínre.57 Március 
30-án egy addig szakember által soha nem talált dologra bukkantak: egy égetett agyagból 
való rudacska került elő, inkább olyan formájú, mint egy lapos kővéső, egyik vége 
törött, számoknak látszó írásjelekkel a lapján, pontosan olyasmi, amire Evans oly 
régen vágyott.58 Ez és társai voltak a legelső, többé-kevésbé hiteles körülmények között 
a tudomány által feltárt lineáris B-írású táblácskák! 

A napló azonban nem számol be egy fontos részletről: egész csomó agyagtáblát 
találtak 30-án. Буеп tájt ritkán esik eső Krétán, és a Schliemann-nal szemben oly gondos 
Evans a ház előtt a szabadba rakta ki tábláit száradni.59 Azon az éjszakán azonban 
mégis jött az eső, és reggelre csak szétmállott agyagcsomócskák voltak a táblák helyén.60 

Sohasem derül már ki, mekkora veszteség érte ezzel a tudományt. Ezzel szemben 
tudjuk, hogy a gondatlan és csupán kincskereső Schliemann minden este gondosan 
leírta és lerajzolta az aznapi találatokat. Ebből a szempontból tehát akár azt is mond-
hatnánk, bárcsak mégis inkább Schliemann ásott volna Knósszoszban.61 

Ezzel azonban búcsút is mondunk Evansnak, a régésznek, megállapítva, hogy 
közepesen képzett, de makacs, önfejű walesi volt, aki rögeszméitől nem tudott, sőt 
nem is akart szabadulni. A tudományos közéletben tanúsított magatartásából immáron 
könnyen meg lehet érteni mindazt, ami most következik. 

Krétai ásatási elfoglaltsága ellenére Evans természetesen figyelemmel kísérte, mi 
történik kedvenc Boszniájában és Szerbiájában. Fokozottan így volt ez 1912 végétől, 
amikor nyugdíjba vonult.62 1912. október 15-én kirobbant a balkáni háború, amellyel 
egy hónap alatt véget ért a félévezredes török uralom Montenegro, Görögország leg-
keletibb része és Bulgária fölött. Egy 1912 novemberében tartott beszédben Evans 
túláradó örömmel fogalmazta meg, hogy vége a hosszú török rabságnak, és amit a 
nagyhatalmak, köztük Oroszország, nem tudtak elérni, azt kivívták az egymással 
szövetségre lépett kis balkáni népek. Elnyerték azt, amiről néhány héttel korábban 
még csak álmodni sem mertek, a szabadságukat. „A legfontosabbnak azonban — 
folytatta — azt tartom, hogy ezek a népek végre kénytelenek voltak együttműködni, 
így a görögök és a bolgárok is, és az elmúlt évszázadok minden viszálykodását és 
ellenségeskedését félre kellett tenniök e közös cél érdekében. ' '6 3 Ha más népek rovására 
tervezett hátsó szándékok nélkül fogalmazódtak volna meg e gondolatok, szívesen 
egyet is értenénk velük. Kiderült azonban, hogy Evans más népekkel nem a közös 
célokért folytatott közös akciókat szorgalmazta. 

1913 januárjában ugyanis vendégül látta a Londonban tárgyaló békekonferencia 
néhány résztvevőjét, közöttük a görög miniszterelnököt, Venizeloszt és a montenegrói 
M. Vojnovicot.64 Saját nézetének népszerűsítése közben szembekerült kormányának 
az akkori felfogásával is. Anglia ugyanis még a monarchia tervét támogatta, hogy ti. 
Szerbiát nem szabad tengerhez juttatni az Adrián. Emiatt viszont Szerbia nem he-
lyeselte Makedónia tervezett önállóságát. Itália pedig csak azzal a feltétellel lép majd 
be a háborúba, hogy az adriai vidékeket (a nemrégen még neolatin nyelven beszélő 
Dalmáciát; az utolsó ember, aki anyanyelvként beszélte a neolatin dalmata nyelvet, 
1898-ban halt meg) ő kapja meg, és ezt meg is ígérték neki. Evans véleménye az 
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volt, hogy bármilyen fontos legyen is Itália belépése az entente oldalán a háborúba, 
a dalmáciai partok szláv népeinek a rovására az nem éri meg.65 Nem tudjuk biztosan, 
hogy mindmáig ismeretlenül maradt térképét a Balkán Bizottság (Balkan Committee, 
amelynek ő is tagja volt) kérésére már ekkor, 1913 elején elkészítette-e, vagy nem, 
de valószínű, hogy igen. Számunkra egyértelmű, hogy ez a legelső ismert térképvázlat, 
amely megrajzolta Magyarország Trianonban kijelölt déli határvonalának egy emb-
rionális, de valójában pontosnak bizonyult futását. A véglegestől való csekély eltérés 
a baranyai háromszög és a Tisza-Maros-Aranka szög egy részének Magyarországhoz 
való tartozása, ezzel szemben Baja és Mohács a balkáni nagyszerb állam része. A 
térkép tendenciózus voltára mi sem jellemzőbb, mint az, hogy két színmagyar város 
közül Szabadkát, amelyet Szerbiának szánt, továbbá Pécset szláv és magyar nevén 
egyaránt jelölte. Ezzel szemben a Magyarországnak éppen megmaradó Szegedet szlá-
vosan Szegedin-nek írta.66 

A világháború kitörése után Evans nyílt nagypolitikába kezdett, nemcsak ter-
mészetszerűleg hazája és az entente cordiale, hanem a szláv népek mellett. 1915. 
áprilisában youlbuiy-i otthonában nagy szívélyességgel látta vendégül T. G. Masarykot, 
Benes mellett Trianon fő előkészítőjét, Csehszlovákia későbbi, első elnökét.67 Nagy 
vonalakban megegyeztek a monarchia szétveréséről,68 elfogadták, hogy a délszláv 
népek nemzeti egységet alkotnak, és eldöntötték, hogy létre kell hozni egy nagy délszláv 
államot. 

A megbeszélések eredményeként a hónap végén Evans részletes beadványt ter-
jesztett elő az akkori brit külügyminiszternek, sir Edward Grey-nek a délszlávok 
nemzeti egységtervéről. A memorandum feltehetően tartalmazta az említett etnikai 
térképet, egyébként a Balkán római kori politikai szervezetének taglalásával indul, 
folytatódik az Adria melletti népek pontos etnográfiai ismertetésével, és a délszláv 
népek nemzeti egysége történeti fontosságának hangsúlyozásával fejeződik be.69 

1916 januárjában a Royal Geographical Society előtt tartott előadásában a térség 
geopolitikai elemzése közben ismét hangsúlyozta egy jugoszláv állam létrehozásának 
a fontosságát, majd a már említett római kori rendező elvét ismételgette: a hajdani, 
nyugat felől keletre vezető római hadiutat ismét létre kell hozni. Mégpedig a Száva 
mellett délről vezető vasút formájában, összekapcsolva Brodot Belgráddal és Gradiskát 
Ljubljanával, így kialakítva a Nyugat-Európából a Simplonon át Belgrádon keresztül 
keletre vezető összeköttetést, amely felváltja az Orient Expressz (Budapesten át vezető) 
vonalát.70 Ez az az útvonal, amelyet a legutóbbi boszniai válság ideje alatt, és még 
ma is éppen a Közel- és Közép-Keletre utazó vendégmunkások oly gondosan elkerülnek, 
a régi Orient-Expressz útvonalat választva helyette, akár gépkocsival is. 

A memorandumban, mint a Balkánt jól ismerő utazó, Evans különösen hang-
súlyozott egy tényezőt: „Egy dolog biztos: Jugoszlávia összetevő népelemeinek, mi-
közben külön-külön annyit őrizzenek meg történeti jogaikból, amennyit csak lehet-
séges, össze kell tartaniok, mert különben részenkint (piecemal) ki lesznek téve ha-
talmas szomszédaik uralmának."71 

Számunkra Evans 1916-os tevékenységéből baljóslatú jel lehetett volna, hogy 
komolyan összetűzött lord Rothermere-rel. A lord a British Museum épületeit akarta 
megszerezni a frissen felállított angol légügyi hivatal (Air Board) számára. Evans 
más tudósok segítségével nyolc napon át küzdött —- sikerrel — a tervezet ellen, és 
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a lord kénytelen volt megelégedni a Savoy Hotellel, mint főhadiszállással.72 Lehet, 
hogy Rothermere Trianon utáni magyarbarát politikájának a hátterében ezt az E-
vansszal vívott csatát is kereshetjük? 

A memorandumban említett délszláv összefogás szellemében 1917 nyarán Korfu 
szigetén találkozott a szerb, a horvát és a szlovén nemzeti mozgalmak vezetőivel, 
ahol azok formálisan is kinyilvánították nemzeti egységüket, és döntöttek egy nemzeti 
délszláv királyság létrehozásáról. Erre azért került oly gyorsan sor, mert Itália — 
hadbalépése után — ismét bejelentette igényét (és jogait) Dalmáciára, és az angol 
miniszterelnök, Lloyd George sietett azokat támogatni.73 Az olaszok és a jugoszlávok 
közötti ellentéteket elsimítandó, 1917 őszén egy informális találkozóra került sor 
Londonban, amelyre meghívták Evans-ot is.74 Ezzel kezdetét vette az ő hivatalos 
szereplése az angol külpolitikában. Ezidőtájt — furcsa, de forrásom ezt erősíti meg 
— az angol kormány külpolitikája a Balkán kérdésében Evans felfogása felé mozdult 
el,75 mire ő 1918. október 26-án ismét egy memorandumot intézett az angol külügy-
miniszterhez, ekkor már A. J. Balfourhoz (külügyminiszter 1916-1919 között) a dél-
szláv-olasz konfliktus kérdéseiről.76 Evans fő követelése az volt, hogy Dalmáciában, 
különösen Zárában, Spalatóban és Cattaróban ne szálljanak paî tra olasz csapatok, 
hanem csak brit, francia vagy amerikai erők. 

Mikor a fiumei horvát lázadást követően 1918. október végén megkezdődött a 
monarchia villámgyors összeomlása, a fegyverszüneti tárgyalásokon az entente még 
mindig Olaszország kívánságait fogadta el. Evans ekkor villámgyorsan Párizsba repült, 
hogy ott részt vegyen a szláv vezetők tanácskozásán. Üdvözölte a szláv vezetők ama 
kívánságát, hogy coups de main politikát kell folytatni, és az akár jogtalanul, de 
ténylegesen beállott helyzetet megváltoztathatatlannak kell elfogadni (faits accomplis). 
Javasolta tehát, hogy a dalmát szigeteken azonnal irreguláris csapatokat kell felállítani 
az olasz partraszállás megakadályozására. Olaszország azonban hamarabb lépett, és 
Evans egyetlen lehetősége az maradt, hogy hosszú viták és rábeszélések után rávette 
Balfourt a délszlávok követeléseinek teljesítésére. Életrajza szerint még morális fel-
fogását is megtépázó módon vitte végbe ezt, a délszlávoknak kedvező tervét.77 Végül 
is 1920 novemberében a Rapalloi Szerződés az ő elgondolását véglegesítette. 

Evans négy évtizedig ápolt tervei tehát győztek, büszkén feldaraboltak ben-
nünket, még csak nem is sejtve, hogy a rajtunk, magyarokon ütött sebek mellett 
milyen rettenetes sebeket ütöttek a délszlávokon. Evans még megérte azt, amikor 
Hitler és Sztálin hitszegően megtámadták Lengyelországot,78 értesült arról, hogy a 
németek bombázták szeretett Knósszoszát. Mivel 1851. július 8-án született, és három 
nappal 90. születésnapja után halt meg (1941. július 11), megérte még a német támadást 
Jugoszlávia ellen. Ez különösen nem volt alkalmas arra, hogy a különben is elaggott 
Evanszot ráébressze: Balkán-elképzelései inkább romantikus hevületből fakadó, de 
a valóságot eltorzító álmok, semmint józan politikai mérlegelések és helyes javaslatok 
• roltak. Sőt, ha az események a tudata mélyéig tudtak még hatolni, akkor azokban 
bizonyára politikája helyes voltát látta (volna). A nem kis részben Evans által meg-
rontott tényleges valósággal további ötven év múltán kellett Európának és Angliának 
is, szembesülnie. 

Bemutatandó azt, hogy az országok és népek sorsát évtizedekre-évszázadokra 
eldöntő nyugati kamarilla-politika milyen apróságokon (is) múlhatott, nem állhatom 
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meg, hogy ne ismertessek egy furcsa történetet arról a vezető angol politikusól, aki 
ott volt Trianonban a magyar békeszerződés legkorábban Evans által sugallt felté-
teleinek eldöntésénél. Lloyd Georgeról van szó ismét, Anglia miniszterelnökéről 1916-
1922 között. Angol egyetemi körök jegyezték fel róla, hogy valamikor a harmincas 
években díszdoktorrá avatta a cambridge-i egyetem. Az oklevél átnyújtását követően 
valamelyik college refektóriumában került sorra a díszvacsora. A résztvevő taláros 
professzorok egyszerre somolyogni kezdtek a rendezést ellenőrző fiatal régész-tanárra, 
Glyn Dánielre: lám, a díszvendég elszunyókált az ünnepi asztal mellett, sőt egyet-egyet 
horkantott is, és most a legfiatalabb kötelessége felébreszteni. Mit volt mit tenni, 
Daniel finoman vállon veregette Lloyd Georgeot: elnézést, sir, nagyon kényelmetlen, 
de.... Mire a volt miniszterelnök: Never mind. Képzelje el, milyen kellemetlen volt 
az, amikor a hónapokig tartó versailles-i tanácskozásokon el-el bólintottam 5-10 percre, 
és emiatt Clémenceau nagyon dühös volt rám, nem egyszer meg is rótt.79 Anglia 
miniszterelnöke tehát részben átszunyókálta a sorsunkról döntő tárgyalásokat. Clé-
menceau pedig állítólag azért haragudott ránk, magyarokra, mert fiának felesége egy 
érsekújvári magyar leány volt, és a házasság felbomlott. Milyen buta apróságok szól-
hatnak bele végzetesen a történelem menetébe egy kis ország esetében?! 

* * * 

Az ezeréves Magyarország következő második évezrede útjának a kijelölésében 
tehát az egyik meghatározó tényező a magyar történelemben tökéletesen járatlan 
sir Arthur Evans néhány, minden józan alapot nélkülöző, húszéves korában egy nap, 
sőt hét óra alatt szerzett, jelentéktelen és felületes benyomása volt. Tudományos 
életpályája ugyanezzel a tanulsággal szolgál: legelső, felületes ismereteit, benyomásait 
soha nem volt képes, de nem is akarta felülvizsgálni, módosítani, hanem azokat gaz-
dagsága és kiváló politikai kapcsolatai segítségével ellensúlyozta. Gőgős makacsságára 
jellemző, hogy utolsó egyetemi vizsgáján (régészetből) megtagadta a választ minden 
olyan kérdésre, amely a Kr. u. 12. századnál későbbi időre vonatkozott. Ennek ellenére 
a legjobb jegyeket kapta vizsgájára.80 Kétségtelen viszont, hogy a modern történélem 
huszadik századi vizsgáján Evans elbukott. 
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Chadwick: The Mycenaean world. Cambridge, 1976. 

56 José L. Melena: The reconstruction of the fragments of the Linear В tablets from Knossos. 
Atti e Memorie del Secondo Congresso Internazionale de Micenologia, Roma-Napoli 1991.1. Filologia. 
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Roma, 1996, 83-90, és az I-II. képes táblák az apróra törött táblácskák rémes látványával. Még 
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centennary of the American Archaeological Society. Kézirat, kópiája az MTA Régészeti Intézet könyv-
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J. D. Hawkins - D. F. Easton: A hieroglyphic seal from Trója. Studia Troica 6, 1996, 111-118. (A 
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65 Evans 1943, 367-368. 
66 A viszonylag nagy méretű, finoman színezett és pontos térkép eddigi egyetlen közlése (ala-

posan kicsinyítve): Brown 1993, 24. Eredeti mérete kb. 80 cm x 80 cm. 
67 Evans 1943, 368. 
6 8 Vö. E. Benes: Zűzzátok szét Ausztria-Magyarországot (a cseh-szlovákok áldozatának törté-

neti bemutatása). Kiadja Gulyás László. Documenta Historica 5, Szeged, 1992, a JATE Történész 
Diákkör Kiadványa, utánnyomása Documenta Historica 23, Szeged, 1995. 

69 Evans 1943, 368. 
70 Evans 1943, 368. A javasolt útvonal vezetése látható a térképen is. 
7 1 Az Ashmolean Museum kiállításának anyaga alapján, közöletlen. Az angol eredeti szerint 

One thing is certain. The component elements of Yugoslavia — while preserving individually as 
much as possible of their historic rights — must stand together or be exposed piecemal for the 
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72 Evans 1943, 369. 
73 Evans 1943, 371. 
74 Evans 1943, 371. 
75 Evans 1943, 371. 
76 Jelesen arról, hogyan osszák fel az Adria északkeleti sarkát Olaszország és Jugoszlávia 

között, amely szerint Olaszországé lesz Isztria nyugati része Trieszttel és Pólával, valamint az Isonzo 
felső szakasza, jóllehet az utóbbi területén szlovén többség volt. Evans 1943, 371. Balfour volt az, 
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ban. 
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7 8 A támadásról alkotott aggkori véleménye nem éppen lengyelbarát volt: the frontiers of 
Poland were not only morally but also strategically indefensible = Lengyelország határai nemcsak 
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netet. 

8 0 Examinatus in primam classem candidatorum qui in história moderna honore digni sunt 
habiti relatus est: Brown 1993, 13. 



A. Sajti Enikő 

A JUGOSZLÁVIAI MAGYAROK GAZDASÁGI, 
KULTURÁLIS HELYZETE 1918-1941 

A szerb és szövetséges csapatok 1918. november 8-a és 21-e között elfoglalták 
a Bánát, Bácska és Baranya területét, november 25-én pedig az újvidéki Nagy Szláv 
Nemzetgyűlés kimondta az említett területek Magyarországtól történő elszakadását 
és a Szerb Királysággal történő egyesülését. Az 1918. november 13-án Belgrádban 
aláírt katonai egyezmény, amely a Délvidék polgári közigazgatását a „helyi szervek" 
hatáskörébe utalta, november végén már csak puszta fikció volt.1 A jugoszláv katonai 
szervek nagy lendülettel megkezdték a Délvidék „nacionalizálását". Ez nem pusztán 
a magyar közigazgatás gyors leépítését, a magyarság politikai erejének tudatos meg-
törését, de gazdasági, kulturális pozícióinak felszámolását is jelentette.2 

Az impériumváltás hatása a magyarok gazdasági helyzetére 

A háború utáni években az ország egészét sújtó gazdasági nehézségek mellett 
— a termelés visszaesése, az áruhiány, a régi kereskedelmi kapcsolatok megszakadása, 
a rekvirálások, az infláció, az ú j pénz, a dinár bevezetése stb. — a Délvidéket Belgrád 
gazdaságpolitikája külön is nehéz helyzetbe sodorta. E gazdaságpolitikát két, világosan 
felismerhető cél vezette: az új állam gazdaságpolitikájának, valamint a háborúban 
súlyos gazdasági és emberi veszteségeket szenvedett Szerbia gazdasági rekonstruk-
ciójának fő terheit a Délvidékre terhelni, s ezzel párhuzamosan megtörni a magyarság 
korábbi gazdasági dominanciáját, vagy ahogy akkor fogalmaztak, nacionalizálni a gaz-
dasági életet. 

A megszállás után a Nemzeti Igazgatóság egyik első intézkedései közé tartozott 
az „idegen" vagyonok zár alá helyezése, majd nacionalizálása. 1922-re alig maradt 
olyan pénzintézet, vállalat, amely magyar kézen maradt. Ezt egyrészt úgy hajtották 
végre, hogy akik nem a megszállt terület lakosai voltak, azoknak a vagyonát eleve 
zár alá helyezték, a helyi magyar tulajdonosokat pedig, egy máig ismeretlen rendeletre 
hivatkozva arra kötelezték, hogy megbízható szerbeket válasszanak be a vállalatok, 
pénzintézetek igazgatásába. Amennyiben ezt megtagadták, a vállalat saját költségére 
kormánybiztost neveztek ki az adott intézmény élére.3 Előírták, hogy az üzletmenetben 
a szerb nyelvet kell használni, így sokan kénytelenek voltak szerbül tudókat „önként" 
felvenni. A nemzetiségek kezén lévő részvénytársaságok például csak akkor emelhették 
tőkéjüket, ha a részvények többsége szláv kézben volt. Az ipartestületeket feloszlatták, 
tisztújítást rendeltek el, s előírták, kik legyenek az új tisztségviselők. Az 1920-as évek 
végére — Budapest támogatása ellenére — a korábban magyar kézben lévő 168 bank, 
bankfiók, takarékpénztár és hitelszövetkezet vagy tönkrement, vagy pedig szláv kézbe 
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került. Ehhez nem csupán a gazdasági recesszió, a nacionalizálás, de az is hozzájárult, 
hogy a demarkációs vonal, illetve a határ elszakította őket eredeti, budapesti és bécsi 
kapcsolataiktól. A községi hitelszövetkezetek, amelyekből 150 működött a Bácska, 
Bánát és Baranya területén, kezdetben a magyar kézben maradt Torontálmegyei 
Központi Hitelszövetkezethez (TKH) csatlakoztak. Ez úgy vált lehetségessé, hogy 
egy politikai döntés értelmében az Országos Kereskedelmi és Hitelbank felhatalmazta 
a TKH-t követeléseinek behajtására, s bár ez nem járt a várt eredménnyel, a 20-as 
években mégis sikerült 80 régi magyar hitelszövetkezetet megmenteni. Ennek ellenére 
a hitelszövetkezetek pénzügyi nehézségeit, ellentétben a bánáti német hitelszövet-
kezetekkel, nem sikerült tartósan megoldani.4 A pénzügyi helyzet konszolidációjához 
szükséges 30 millió dinár „életmentő" segítséget a magyar kormány, az ország súlyos 
pénzügyi nehézségei miatt a 20-as évek végéig már nem tudta biztosítani, s 1930-ban 
teljesen megszüntette a magyar hitelszövetkezetek támogatását.5 A hitelélet nehé-
zségei nem kizárólag kisebbségspecifikus kérdés volt Jugoszláviában. Különösen a 
válság időszakában hallatlanul megugrottak a banki kamatok, drasztikusan beszű-
kültek a hitelfelvétel lehetőségei, az uzsorakamat az egekig szökkent. 

Az SzHSz állam — a háború idején tett ígéretének megfelelően — már 1919 
elején, tehát még a terület államjogi helyzetét tisztázó döntések előtt megkezdte az 
agrárreform végrehajtását. Sándor régens 1919. január 6-i kiáltványa alapján, amely-
ben az agrárkérdés „igazságos" megoldását és a jobbágyság maradványainak meg-
szüntetését, valamint a nagybirtokok felszámolását ígérte, február 25-27-én közzé-
tették az agrárreformot előkészítő rendelkezéseket. De már e rendelkezések előtt a 
hadsereg számos helyen megkezdte a katolikus egyház birtokainak lefoglalását, zár 
alá helyezték Habsburg Frigyes főherceg baranyai, 110 ezer hektáros bellyei birtokát, 
a rajta lévő cukorgyárral együtt, s a magyarországi bankok és egyéb társaságok tu-
lajdonában lévő földek is hasonló sorsra jutottak.6 Az alapvetően az ország mezőgaz-
dasági struktúrájának egységesítését szolgáló agrárreform a szerbiai kisparaszti bir-
tokstruktúrát igyekezett az egész ország területére kiterjeszteni, de már kezdettől 
fogva erős nacionalista tendenciákat is hordozott. Annak ellenére, hogy maguk a 
rendelkezések kifejezetten kisebbségellenes klauzulákat nem tartalmaztak. De miután 
csak állampolgársággal rendelkezők juthattak földhöz, az optálás lehetősége miatt a 
magyarok kezdetben eleve kiestek az érintettek köréből. 

A Bácska és a Bánát birtokviszonyaira sajátos kettősség volt jellemző: egyrészt 
a magyar, illetve a Bánátban a magyar és a német nagybirtok dominanciája, illetve 
mindkét területen a magyar földnélküliek magas aránya a földdel nem rendelkezők 
körében. Az eredeti rendelet általában a 200 kat. h. feletti nagybirtokra vonatkozott, 
de a helyi körülményektől függően lehetővé tette a 100-500 kat. holdig terjedő nagy-
birtok kisajátítását is. Eszerint kezdetben a Bácskában a reform hatálya alá esett 
410 nagybirtok, ennek 42,55%-a községi birtok volt, 39,86%-a magántulajdonban volt, 
8,3%-a pedig az egyházaké volt. A többi birtokot, 4—1%-os arányban a magyar állam, 
a városok és a földközösségek, a bankok és alapítványok birtokolták. Az agrárreform 
hatálya alá eső magánbirtokok területének 48,62%-a volt magyar birtokosok kezén, 
21,67%-t németek, 8,39%-ot szerbek, 7,76%-ot zsidók, a többit olaszok (6,87%), hor-
vátok (6,63%) és románok (0,06%) birtokolták.7 Gazdasági megfontolások miatt a-
zonban 1919 júliusában rendeletet hoztak a nagybirtok elidegenítése és megterhelése 
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ellen, s a fejlett mezőgazdasággal rendelkező Vajdaságban az agrárreform hatálya 
alá eső földterület nagyságát felemelték. Eszerint a 300 kat. hold szántóval és az 500 
kat. hold egyéb földterületnél nagyobb birtokot vonták be a reform körébe, s ezáltal 
a Vajdaságban jelentősen csökkent azon terület nagysága, amelyet érintett a reform. 
Eredetileg 942 969 kat. h. (542 646 ha) esett volna az agrárreform hatálya alá, amiből 
végül is 90 505 agrárérdekelt 336 886 kat. holdat (193 854 ha) kapott, azaz a ren-
delkezésre álló területnek mindössze 35,8%-t osztották szét. A többi a volt birtokosok 
kezén maradt. 

A földreform hatálya alá eredetileg a nagybirtok 100-500 hektárig terjedő része 
tartozott, később a megtartható földterület nagyságát 174-869 hektárban határozták 
meg. A helyi érdekeltek a kiosztott földből 173 824 kat. holdat kaptak, átlag nem 
egészen 3 kat. holdat. A délszláv telepesek 7, az önkéntesek átlag 8 kat. h. juttatásban 
részesültek. A telepeseket és önkénteseket hosszú ideig adómentesség, majd adóked-
vezmények illették meg, gazdaságuk felszereléséhez is komoly állami támogatást kap-
tak. A dobrovoljác telepeseket Szerbia, Crna Gora és Bosznia mezőgazdaságilag passzív 
területeiről telepítették a Vajdaságba. A magyar és német földnélküliek egyáltalán 
nem kaptak földet. S bár a paraszti birtokok nemzetiségi megoszlásáról meglehetősen 
eltérő adatok állnak rendelkezésünkre, a jugoszláviai történetírás által leginkább el-
fogadott adatok szerint a Bánátban a magyar parasztság 60%-a lett volna jogosult 
földosztásra, a Bácskában pedig az 57 631 földnélkülinek 41,41%-a (23 863 fő) volt 
magyar. A rendeletek alapján joggal várt földet a magyar parasztságának az a rétege 
is, amely 1-10 kat. h. földet birtokolt. Az ekkora földterülettel rendelkező összes 
bácskai gazdaságok száma 28 297 volt, s ezek 35,26%-a (9.978 gazdaság) volt magyar 
kézben.8 

Ha az agrárreform magyar birtokviszonyokra gyakorolt hatását szeretnénk ösz-
szefoglalni, a következő főbb adatokat érdemes felidézni. Mint már többször utaltunk 
rá, a magyar, de általában a nem szláv igényjogosultak (németek, albánok) egyáltalán 
nem kaptak földet. Jugoszlávia mintegy 14 millió hektár megművelhető területéből 
tulajdonost cserélt 2,5 millió ha., a megművelt terület 17,8%-a: Boszniában osztották 
ld a legnagyobb nagyságú területet, 1 286 227 hektárt, annak ellenére, hogy muzul-
mánokkal a vidovdani alkotmány megszavazásának fejében kötött politikai alku miatt 
a muzulmán birtokosok alapvetően megtarthatták birtokaikat. Szerbia déli területein, 
Makedóniában és Koszovóban 593 117 ha-t, az egykori Monarchiához tartozó terü-
leteken pedig 555 137 hektárt osztottak szét. Ez utóbbi területeken 61 magyar optáns 
birtokai 71,2%-t veszítette el. (90 062 ha), a jugoszláv állampolgárságú magyar bir-
tokosok pedig birtokaik 38,6%-t (20 622 ha). Összesen tehát 110 684 hektár magyar 
tulajdonban lévő földet osztottak ki, ami azt jelenti, hogy az agrárreform során összesen 
kiosztott földterület 4,4%-a volt korábban magyar kézen. A reform körébe bevont 
birtokok között voltak, hogy csak néhány, a magyar történelemből jól ismert névre 
utaljunk, a Batthyányi, a Majláth, a Khuen-Héderváry grófi családok szlavóniai bir-
tokai, a Bánátban kiterjedt gazdasága volt a Csekonicsoknak, Baranyában Frigyes 
főhercegnek, a Bácskában pedig a Széchenyieknek voltak birtokaik. Az állami, községi, 
egyházi, alapítványi, valamint a pénzintézetek kezén lévő földekből a Délvidéken 364 
birtokot osztottak fel, 247 565 ha terjedelemben, azaz ezen birtoktípusok 36%-t. A 
magyarok hajdani birtokaik 61,5%-t veszítették el, a németek 57%-t, a délszláv bír-
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tokosok pedig 40%-t.9 A Bácskában összesen 6175, más adatok szerint 6912 dobrovoljác 
telepes családot telepítettek le, 53.465 kat. h. területre, Baranyában 235 szláv telepes 
család kapott összesen 5927 kat. h. földet, a Bánátban pedig a telepes családok száma 
8384 volt, akik 27 312 kat. h. földet birtokoltak.10 Összehasonlításul megemlítjük 
hogy nagyobb arányú telepítésre még az ún. délszerbiai területeken került sor.11 A 
zömmel muzulmán albánok lakta Koszovóba 12 ezer szláv családot telepítettek le, 
köztük a Magyarországról Jugoszláviába optált szerbek egy részét is.12 Nemcsak a 
kisebbségeket zárták ki a földreformból, de a telepítések során a délszlávok között 
is különbséget tettek. Mint az 1919. december 11-i dobrovoljác (önkéntes) rendelet 
is megfogalmazta, ennek politikai céljai voltak. Eszerint a telepeseknek tilos volt 
részt venniük az állam elleni megmozdulásokban, ellenkező esetben elveszíthették 
földjeiket, vagy igényjogosultságukat. A telepítések zöme mind északon, mind pedig 
Koszovóban a határok mentén történt, ami szintén arra utal, hogy az állam feltétlenül 
megbízható szláv réteg kialakítására törekedett ezeken a területeken. E rétegeket a 
hatalom, különösen a 20-as években, a kisebbségek megfigyelésére, megfélemlítésére 
használta fel. A Vajdaságban zömmel belőlük verbuválódott a szerb szélsőséges na-
cionalista szervezet, a Szerb Nacionalista Fiatalság (Srpska nacionalna omladina -
SEN AO) gárdája.13 Erre való hivatkozással a délszláv telepesektől később a vissza-
csatoláskor mint a magyar állam szempontjából megbízhatatlan rétegtől elvették a 
földet, kezdetben átdobták őket Szerbia németek által megszállt területére, majd e 
lehetőség lezárulása után internálótáborokba zárták őket. Helyükbe bukovinai szé-
kelyeket (3279 család, 13 200 fő), moldvai csángókat (53 család, 161 fő) és vitézeket 
(481 család, 2325 fő) telepítettek le. 46 délvidéki harcokban elesett katona hozzátartozói 
is a Bácskában kaptak földet. Az új magyar telepeseknek összesen 35 ezer holdat 
osztottak ki.14 

Az agrárreform utáni magyar földbirtokstruktúra egy 1938-ban, tehát már a 
reform lezárulása után készített jugoszláv felmérés alapján a következőképpen alakult 
a Vajdaságban (az adatok Bácska, Bánát, Baranya és a Szerémség területére vonat-
koznak) : az összes megművelt föld 14,13%-a volt magyar birtokosok kezén, a Bánátban 
ez az arány 8,25%, a Bácskában 22,89%, Baranyában 19%, a Szerémségben pedig 
1,86% volt. A szlávok a vajdasági megművelt föld 52%-t birtokolták, a németek és a 
többi kisebbség összesen 33,4%-t.215 A magyarok tulajdonában lévő birtokok struk-
túrájára vonatkozóan sajnos nincsenek adataink, de az eddig leírtak alapján nyilván-
való, hogy a több mint tíz esztendeig elhúzódó agrárreform jelentősen legyengítette 
a magyar nagybirtokos réteget, a magyar mezőgazdaságban dolgozók többi rétegei 
viszont semmit nem nyertek a reform során. S bár a jugoszláviai magyarság szociális 
összetételét, adatok híján nem tudjuk pontosan rekonstruálni, annyit megkockázta-
tunk leírni, hogy az adott terület általános rétegzettségétől nem sokban térhetett el. 
Az 1910-es magyar népszámlálási adatok szerint a Jugoszláviához került területek 
lakosságának több mint 70%-a dolgozott a mezőgazdaságban, 15%-a az alapvetően 
mezőgazdasági jellegű iparban és a kisiparban, 2,8%-a pedig közalkalmazott és sza-
badfoglalkozású volt.16 Az impériumváltás után a közalkalmazotti réteg szinte teljesen 
megsemmisült. A magyarok földreformból történő kisemmizése miatt elsősorban a 
falvakból vándorolt ki 1920 és 1930 között 15 074 magyar a tengeren túlra, vagy 
Európa egyéb országaiba. Ez a Jugoszláviából kivándorolt mintegy 150 000 emigráns 
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10%-t tette ki, azaz messze meghaladta a magyarok összlakosságon belüli arányát 
(3,9%).17 A jugoszláv belügyminisztérium véleménye a kivándorlás kapcsán az volt, 
hogy a „nemzetellenes elemek" kivándorlását nem kell megakadályozni, csupán a 
szervezett toborzásnak kell gátat vetni.18 

A jugoszláv reform alá eső földbirtokosok kártalanítása bonyolult, de többnyire 
hosszú esztendőkre elnyúló folyamat volt. A magyar állampolgárok kártalanítása a 
Bethlen István nevéhez kötődő ún. optáns perhez tartozott, a jugoszláv állampolgárok 
kártalanítását pedig az 1925-ös ún. fakultatív megváltásról szóló törvény szabályozta. 
A fakultatív megváltás azt jelentette, hogy a megváltásig bérbe adott földet az új 
gazda a volt birtokossal szabadon kötött megállapodás révén megvásárolhatta. A fizetés 
az állam által kibocsátott kötvényekkel is történhetett. A kártalanításra összesített, 
megbízható adatok nincsenek, de a parasztok fokozódó eladósodása miatt a válság 
idején 1932-ben adósságfizetési moratóriumot rendeltek el, 1936-ban pedig adóssá-
gaikat kénytelenek voltak elengedni; pontosabban annak bizonyos típusait az állam 
vállalta fel.19 

Tekintettel a szerb és egyes dalmát területek rendkívül súlyos háborús vesz-
teségeire, az ország egyes területeinek történelmileg kialakult eltérő gazdasági fej-
lettségére, struktúrájára, közgazdaságilag talán akceptálható szempont lehetett az 
adórendszer fejlett és fejletlen területek közötti eltérő rendszere. Az ország nemzeti, 
nemzetiségi összetétele miatt, valamint az új, zömmel szerb politikai elit gazdasági 
mohósága miatt az eltérő adózás állandó elégedetlenség, sérelmek, parlamenti és párt-
viták forrása volt, s ezért komolyan veszélyeztette az állam stabilitását. A Vajdaság 
lakossága egy főre vetítve összességében négyszer több adót fizetett évente a 20-as 
években mint a szerbiai (290, illetve 70 dinár), Horvátországban ugyanez az összeg 
100 dinár, Szlovéniában pedig 193 dinár volt. Az adózás egységesítésére is, mint 
annyi, a parlamenti pártharcok miatt sikertelen törvényjavaslat bevezetésére a királyi 
diktatúra idején került sor, királyi rendelet formájában.20 

Oktatáspolitika és magyar iskolaügy: az egyházak helyzete 

A kisebbségek iskoláztatását elsőként a Nemzeti Igazgatóság 1919 februári ren-
delete szabályozta, amely az oktatás általános beindítását szorgalmazta a háború 
után, s előírta, hogy a gyermekeket „kizárólag anyanyelvükön kell oktatni".2 1 Az 
állam területén többféle iskolarendszer létezett, eltérő volt a tankötelezettség szabá-
lyozása, a tantervekről, az iskolaházat szerkezetéről, sűrűségéről, fokozatairól nem 
is beszélve. Szerbiában, Crna Gorában és Boszniában például a kötelező iskoláztatás 
4 év volt, Horvátországban 5, Dalmáciában és a Vajdaságban 6, Szlovéniában pedig 
8 esztendő volt.22 Az egységesítés alapját képező 1904. április 19-i szerb elemi iskolai 
törvény két típusú iskolát ismert, az államit és a magániskolát. A volt Monarchiához 
tartozó területeken viszont négy típusú elemi és középfokú iskola létezett: az állami, 
a községi, a felekezeti és végül a magániskolák. Jogilag kezdetben három forrásra 
támaszkodott az SzHSz Királyság iskolapolitikája: a Saint-Germainben kötött ki-
sebbségi szerződésre, a vidovdáni alkotmányra, valamint a szerb, már említett elemi 
iskolai, valamint az 1912. július 4-i középiskolai törvényre. A nemzetközi szerződés 
értelmében a királyság kötelezettséget vállal arra, hogy az állam azon polgárai, akik 
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faji, vallási vagy nyelvi kisebbséghez tartoztak, hasonlóan az állam szláv polgáraihoz, 
saját költségükön jótékonysági, vallási, szociális intézményeket, iskolákat, nevelőin-
tézeteket tarthatnak fenn. A szerződés azt is kikötötte, hogy a kisebbségek számára 
biztosítani kell a „méltányos", azaz létszámuk szerint arányos részt azokból a köz-
terhekre fordítandó állami helyi költségvetésből, amelyeket oktatási, vallási vagy jó-
tékonysági célra fordítanak. Az anyanyelvű oktatás kötelezettségét csak az elemi is-
kolák szintjén írták elő. A kisebbségi szerződés említett pontja csak az SzHSz államhoz 
és Szerbiához 1913. január 1-е óta csatolt területekre vonatkozott, Koszovóra és Ma-
kedóniára tehát nem.2 3 A vidovdáni alkotmány biztosította a tudomány és művészetek 
szabadságát, az ingyenes, állami oktatást. A diákokat az állami öntudat és nemzeti 
egység szellemében kellett nevelni. A „más fajhoz tartozó és más nyelvet beszélő 
állampolgárok" — az alkotmány a kisebbség kifejezést nem használta — az „elemi 
oktatásban anyanyelvükön részesülnek, mégpedig a törvényben előírt kedvezmények-
kel"24 - olvashatjuk az alkotmány ide vonatkozó cikkelyében. Az 1931-es oktrojált 
alkotmány ezt a passzust szintén tartalmazta. Az 1904-es szerb elemi iskolai törvény 
89 cikkelyből állt, s a már említett, iskolatípusokra vonatkozó részei mellett magyar 
vonatkozásban súlyos következményei voltak azon fejezetének, amely a nemzeti szel-
lemben történő nevelést írta elő. Ugyanis erre történő hivatkozással törölték el a 
magyai- kultúra, történelem minimumának tanítását is. Az iskolafenntartás köteles-
sége, kivéve a tanítók fizetését, az adott közösséget terhelte. E törvény 1919-es kie-
gészítése szólt a kisebbségi oktatásról. Ott, ahol kisebbségek éltek, számukra anya-
nyelvű párhuzamos osztályokat kellett felállítani azzal, hogy a szerb nyelv kötelező 
tantárgyként szerepelt. Szerbül tanították a földrajzot és történelmet is. A szerb elemi 
iskolatörvény tehát — ellentétben az ezzel kapcsolatos nemzetközi szabályozással — 
nem ismerte el a felekezetek és községek iskolafenntartási jogát. Az iskolatörvény a 
jugoszláviai magyarok egyik legfájóbb sérelme volt, korrigálását az 1922-ben alakult 
Magyar Párt egyik legfontosabb feladatának tekintette. Nem véletlenül mondták a 
két világháború közötti magyar vezető elit kisebbségvédelmi stratégiájára, hogy is-
kolacentrikus. Az 1912-es szerb középiskolai törvényt 1920. július 13-án terjesztették 
ld a Vajdaságra. E törvény is állami kötelességként írta elő a középiskolák fenntartását, 
az oktatás tandíjmentes volt. Három iskolatípust ismert: a gimnáziumot, a reálgim-
náziumot és a reáliskolát. A jugoszláv iskolarendszer egységesítése hosszú folyamat 
volt. Az első jugoszláv elemi és középiskolai törvényeket heves, évekig tartó parlamenti 
vita után sem sikerült elfogadtatni 1929-ig. Erre már csak a királyi diktatúra idő-
szakában, 1929-ben került sor, s lényegében az eddigi, szlávosító gyakorlatot szen-
tesítették. Ellentétben az 1927-es jugoszláv-román kisebbségi iskolaegyezménnyel, 
Magyarország és Jugoszlávia között hasonló egyezmény nem jött létre. 

1919 nyarától, a szabadkai Bácsmegyei Napló kifejezésével élve, úgyszólván „ha-
dijelentéseket" lehet írni a délvidéki iskolaügyről. A „frontális támadás" célja beval-
lottan a magyar szellemiség és szuszpremácia letörése volt. 1919 októberében álla-
mosították az iskolákat, beleértve a görögkeleti egyház tulajdonában lévő egyházi 
iskolákat is.25 Afelekezeti, községi fenntartóknak ekkor nyilatkozniok kellett, átadják-e 
az államnak teljes vagyonával az adott iskolákat. Amennyiben ezt nem tették meg, 
elveszítették az iskola nyilvánossági jogát, vagyis végzettséget igazoló bizonyítványt 
nem adhattak ki, tanítói, tanári kara az államtól nem kapott fizetést, s megvonták 
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a tűzifajuttatást is. Ez a rendelkezés a háború utáni egyébként is nehéz gazdasági 
helyzetben tömeges tragédiák forrása lett. A Magyarországgal kötött békeszerződés 
előtt, 1919-ben és 1920-ban, hasonlóan a tisztviselőkhöz, a magyar kormányok a 
tanárokat is a hűségeskü megtagadására biztatták, ami azonnali elbocsátást vont 
maga után. A tanárok hűségesküjét egyébként az Apponyi-féle 1907. XXVII. törvény-
cikkre hivatkozva követelték. A különféle magyar törvényeket, jogszabályokat egyéb-
ként is csak fokozatosan tudták újakra felcserélni az élet egyéb területein is. A bé-
keszerződésig az állami iskolai tanítók továbbra is Budapestről kapták járandóságukat, 
ami egyre súlyosabb nehézségekbe ütközött. 1919/20-ban a tanítók, tanárok hónapokig 
nem kapták meg fizetésüket és egyéb ellátmányukat.26 Az egyházi, községi földek 
és egyéb vagyonok kisajátítása, államosítása miatt az iskolafenntartó közösségek arra 
kényszerültek, hogy egyre gyorsuló ütemben „ajánlják fel" oktatási intézményeiket 
az államnak. 

A jugoszláviai oktatásügy kétségkívül leghírhedtebb intézkedése Svetozar Pri-
bicevic művelődési miniszter nevéhez főződik. Az 1920júniusi ún. névelemzési rendelet 
értelmében a gyermeket a szülők és a nagyszülők nevének alapján kellett iskolába 
íratni. Még akkor is szláv nyelvű iskolába kellett beíratni, ha nem beszélte a szerbhorvát 
nyelvet. Ennek alapján tiltották meg a zsidók és németek magyar tagozatra történő 
beíratását is.27 A beíratásokat hivatalos helyiségben végezték, s a tanulók név alapján 
történő beosztását minden esetben egy politikailag megbízható szláv tanár végezte, 
akit a városi, falusi elöljáró nevezett ki esetenként.28 A névelemzés bevezetését azzal 
indokolták, hogy így kívánják visszafordítani a korábbi magyarosítást, és elérni a 
Vajdaság kulturális nacionalizálását. Ez a rendelet 1936-38-ig funkcionált, azzal az 
enyhítéssel, hogy 1932-től az apa nemzetisége, neve alapján történt a beiskolázás. 

1920 augusztusában felszámolták a magyar középiskolai hálózatot is, helyettük 
a szerbhorvát nyelvű iskolákban esetenként nyithattak magyar tannyelvű párhuzamos 
osztályokat. 1920-ban két évet kaptak a magyar iskolák, tagozatok tanárai, hogy 
államnyelvből levizsgázzanak, ellenkező esetben elbocsátás várt rájuk. A magyar kor-
mány ebben a helyzetben komoly erőfeszítéseket tett a Délvidéken is, hogy anyagi 
támogatásával legalább lassítsa a magyar iskolahálózat felszámolását. Ennek ellenére 
már a 20-as évek elejére a jugoszláv államnak sikerült összeroppantania a háború 
előtti magyar iskolahálózatot. S bár a rendelkezésünkre álló adatok nem egészen 
pontosak, úgy véljük, használhatók a külügyminisztérium békeelőkészítő osztályának 
összesítő adatai. Eszerint, Horvátországot leszámítva, a Jugoszláviához került terü-
leteken 1918-ban 897 elemi iskola volt, ebből 266 volt állami, 631 pedig felekezeti. 

. Szerb tannyelvű volt 179 iskola. A 71 középfokú iskolából 2 kereskedelmi, 3 pedig 
mezőgazdasági jellegű volt, ezen kívül 1 szerb és 1 német gimnázium működött. 
Ehhez képest a húszas évek közepére 2 magyar középiskolai tagozat maradt, egy 
nyolcosztályos gimnázium Szabadkán és egy négyosztályos gimnázium Zentán. Egyes 
számítások szerint a középiskolába járó magyar fiatalok 14,5%-a tanulhatott anya-
nyelvén.29 Jugoszláv adatok szerint a Dunai Bánság területén 1930 januárjában 1376 
alsófokú iskola volt, amelyben 4233 tagozat volt. Ebből államnyelven oktattak 1931-
ben, németül 546 tagozatban, 528-ban magyarul, szlovák volt 121 tagozat, román 
89, s végül a ruszin volt az oktatási nyelve 18 tagozatnak.30 Az elemi iskolai magyar 
tanítók száma is drasztikusan csökkent. A háború előtt 1832 fő volt létszámuk, 1941-re 
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mindössze 250-en maradtak. Baranyában egyáltalán nem maradt magyar elemi iskola, 
s Horvátországban és Boszniában is felszámolták a Julián Egyesület és a MAV ko-
rábban kiépített, igen jó iskolahálózatát. A Horvát Bánság létrehozása után a bánság 
területén 6 elemi magyar tagozatot engedélyeztek, az usztasa Független Horvát Állam 
területén 1941 és 1945 között egyetlen magyar iskola sem működött.31 Már utaltunk 
rá, hogy 1929 decemberében ú j elemi iskolai törvényt hoztak, s amellett, hogy lé-
nyegében az eddigi gyakorlatot szentesítette a kisebbségi tagozatok vonatkozásában, 
a tankötelezettség idejét egységesen 8 esztendőre emelte. Az anyanyelvű oktatást 
azonban ez a törvény is csak az elemi oktatás alsó 4 osztályában biztosította, azzal 
a könnyítéssel, hogy az ún. nemzeti tárgyakat (történelem, földrajz) is az adott tagozat 
oktatási nyelvén lehetett tanítani. Az elemi iskolák felsőbb osztályaiban a tanítás 
nyelve szerbhorvát volt.32 A harmincas évek második felében 33 magyar nyelvű óvoda 
működött.33 

Komoly gondot okozott a tanítói utánpótlás, mivel 1919-ben felszámolták a sza-
badkai magyar tanítóképzőt, a belgrádi magyar tanítóképzői tagozat pedig csak 1932-
ben kezdte meg működését. A tanítóképző Szabadkára történő visszahelyezését a 
magyarság minden törekvése ellenére sem sikerült elérni, mivel Szabadka nemzetiségi 
összetétele és földrajzi fekvése miatt mindig is kiemelt helyet foglalt el a hatalom 
művelődéspolitikájában. A magyar tanítóképző pedig az „állami és szerb nemzeti 
érdekek veszélyeztetésének" számított.34 

A német tanítóképző önálló intézményként alakult meg a 20-as évek végén, 
Újverbászon (Vrbas), internátusát a németek adományaiból tartották fenn, tanári 
kara kizárólag német származású volt. A magyar tanítóképző, mint már utaltunk 
rá, a belgrádi szerb tanítóképző tagozataként kezdte meg munkáját. Internátusát 
nem a jugoszláviai magyarok közadakozásából tartották fenn — ami nyilván összefügg 
a németek és magyarok eltérő társadalmi struktúrájával, gazdasági helyzetével és 
kulturális hagyományaival —, hanem alapvetően a Társadalmi Egyesületek Szövetsége 
Központjának35 költségvetéséből finanszírozták. A katolikus egyház, titokban, ösz-
töndíjjal támogatta a zömmel szegénysorsú diákokat. Az itt végzett tanítók létszáma 
összesen 250-300 között lehetett.36 Egyetem korábban sem volt e déli területeken, 
így a magyar értelmiségi réteg egy része továbbra is Magyarországon tanult, amit a 
magyar kormány a Szent Gellért Társaságon keresztül támogatott. Mivel az itt szerzett 
diplomákat csak ritkán, új vizsgák letétele után nosztrifikálta a jugoszláv állam, a 
többség számára maradtak a hazai egyetemek. Zágráb, Belgrád és Szabadka egye-
temein, főiskoláin a két világháború között körülbelül mindössze 500 magyar szerzett 
diplomát, ezek mintegy fele Zágrábban, zömükben katolikus lelkészek, jogászok és 
gyógyszerészek lettek.37 

A magyar iskolaügy hanyatlása miatt érthető, hogy a Magyar Párt, illetve a 
kulturális egyesületek miért fordítottak nagy figyelmet az analfabéta tanfolyamok 
szervezésére. A nemzeti földrajz és történelem hiányát a Bánátban például a Népi 
Egyetemek megszervezésével igyekeztek pótolni.38 

Jugoszláviában az alkotmány a szerbhorvát nyelvet az állam hivatalos nyelvének 
deklarálta. S bár a 30-as évek végére az államnyelvhez való szigorú ragaszkodás eny-
hült, a hivatali helységekben, vasútállomásokon mindenütt ott virított a felirat: „Beszélj 
ííllamnyelven!". A magyar nyelv használata tehát három területre korlátozódott: az 
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elemi iskolák alsó négy osztályára, a kulturális, közművelődési egyesületekre, valamint 
a magánszférára. Ezért a nyelv fennmaradása szempontjából is fontos szerep hárult 
a jugoszláviai magyar nyelvű sajtóra. A magyar lapokat, különösen a megszállás első 
időszakában, majd pedig a királyi diktatúra kezdetén a gyakori betiltás veszélye fe-
nyegette, sok esetben pedig a kiadás anyagi fedezetének előteremtése okozott gondot. 
A napilapok a parlamentarizmus időszakában, de később is hűen tükrözték a ma-
gyarság világnézeti, politikai megosztottságát. A legnagyobb példányszámú (18-22 
ezer példány), leginkább színvonalas napilap az októbrista emigrációt maga köré gyűjtő, 
Szabadkán megjelenő, 1899-ben alapított Bácsmegyei Napló (Napló) volt. A lap Ma-
gyarország belső konszolidációjával, valamint a jugoszláv kormányok októbristákat 
támogató politikájában bekövetkezett változással párhuzamosan fokozatosan veszí-
tette el Magyarországgal szembeni kritikai attitűdjét, és jelentősen csökkent a 20-as 
évek végére a Magyar Párt tevékenységének bírálata is. Az ugyancsak szabadkai 
Hírlap, amelynek első száma 1921. december 6-án jelent meg, a magyar kormány 
hathatós támogatásával, mintegy a baloldali Bácsmegyei Napló ellensúlyozásaként. 
Pontos példányszámát nem ismerjük. A Magyar Párt megalakulása után a párt fél-
hivatalos lapjának számított. Ugyancsak budapesti támogatással jelent meg Újvidéken 
a Délbácska (Reggeli Újság), körülbelül 3 ezer példányban, amely harcos keresztény, 
nemzeti újságnak vallotta magát. Hetilapként jelent meg a Zágrábhoz és a horvát 
föderalista mozgalomhoz kötődő, Nagy Iván által alapított, Újvidéken majd Zágrábban 
megjelenő A iVép aharmincas évek végétől. Arégi vármegye hivatalos lapja, az 1871-ben 
alapított Torontál (Híradó), a bánáti hagyományokhoz híven, kiegyensúlyozott hangon 
igyekezett felvállalni a kisebbség ügyeit, tulajdonosa a Magyar Párt egyik vezetője, 
a későbbi szenátor Várady Imre köréhez állt közel. A húszas években 3-4 ezer pél-
dányban jelent meg. A jugoszláv minisztertanács sajtóirodájának korántsem teljes 
kimutatása szerint a harmincas évek elején összesen 29 magyar nyelvű újság jelent 
meg, ebből 5 volt napilap, 11 hetilap, 13 pedig időszaki kiadvány volt.39 Más számítások 
szerint 44 különféle profilú irodalmi, gazdasági, szakszervezeti, politikai, sport, hitéleti 
kiadvány jelent meg magyarul. Ezek közül 5 volt napilap, 11 hetilap, a többi pedig 
havi vagy időszaki kiadvány, folyóirat volt. Az irodalmi lapok közül megemlítjük az 
1932-ben alapított, ma már irodalomtörténeti jelentőségő Kalangyát, valamint a máig 
megjelenő, 1934-ben útjára indított Híd c. folyóiratot.40 A napilapok jelzett névvál-
toztatását 1929-ben kellett végrehajtani, amikor még a lapoknak is kerülni kellett a 
„törzsi széthúzásra" utaló elnevezéseket, egy-egy történelmi, régi közigazgatási egy-
ségre utaló cím (Bácska, Torontál stb.) használatát. 

A magyarországi lapok jugoszláviai terjesztése hűen tükrözte a két ország vi-
szonyát. A királypuccsok és a marseille-i merénylet idején például minden lapot ki-
tiltottak, de a napilapok engedélylistája egyébként is állandóan változott. A könyvek 
behozatalára nem volt általános jogi szabályozás, formailag soha nem tiltották meg, 
de kézbesítés előtt mindig cenzúrázták az esetleges küldeményeket. Tilos volt viszont 
tankönyvek, s a Hiszekegy miatt az imakönyvek bevitele.41 A tankönyvekre vonatkozó 
tilalmat a Szent Gellért Társaság például úgy játszotta ki, hogy az átcsempészett 
könyvek borítóját délvidéki, magyar tulajdonban lévő nyomdában kicserélték. Önálló 
magyar könyvkiadó nem működött, a magyar nyelvű, elsősorban szépirodalmi könyvek 
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kiadása önfeláldozás vagy üzleti megállapodás kérdése volt. A magyar feliratú filmek 
forgalmazását 1929-ben betiltották.42 

Az 1922 szeptemberében megalakult Magyar Párt mellett — amelynek tevé-
kenységére e helyen nem térünk ki — a délvidéki magyarság önazonosságának meg-
őrzésében fontos szerepet játszottak régi, valamint újonnan létrehozott kulturális 
egyesületek, egyházi szervezetek, a gazda- sport- és olvasókörök, valamint a segély-
egyletek. A 20-as évek végén, jugoszláv kimutatások szerint 83 különféle típusú magyar 
egyesület működött.43 Köztük a nagymúltú szabadkai Magyar Olvasókör (Népkör), 
a csaknem hatvan esztendős Bánáti Magyar Közművelődési Közösség, az 1940 feb-
ruárjában megalakult Zágrábi Magyar Közművelődési Közösség, hogy csak néhányat 
említsünk. Nemcsak a kultúra, a nyelv fenntartása érdekében fejtettek ki sokszor 
heroikus munkát, de a Magyar Párt tevékenységének 1929. január 6-án történt be-
tiltása után ezek az egyesületek igyekeztek pótolni a magyarok politikai érdekkép-
viseletét is. Mivel a királyi diktatúra bevezetése utáni időszakban teljesen reménytelen 
volt a Magyar Pár t tevékenységének felújítása, különösen fontossá vált a magyarság 
egységes kulturális szervezetének megteremtése. Erre a magyar-jugoszláv külkapcso-
latok 1918 óta nem tapasztalt javulásának időszakában, az 1940. december 12-én 
megkötött magyar-jugoszláv örökbarátsági szerződés után, 1941. január 30-án került 
sor hivatalosan, bár a Jugoszláviai Magyar Közművelődési Szövetség gyakorlatilag 
már 1940 novemberétől működött, Újvidék központtal. A Szövetség célja a magyarság 
„lelki, esztétikai, morális, társadalmi, fizikai és kulturális" erősítése volt, de alapsza-
bálya megfogalmazta gazdasági pozícióinak megerősítését is. Külön is hangsúlyozták 
a magyar hagyományok és nyelv ápolásának fontosságát, az iskolahálózat fejlesztését. 
A Jugoszláviai Magyar Közművelődési Szövetség vezetőinek kiválasztása tükrözte 
azt a nyíltan is bevallott célt, hogy a Szövetség a magyarság valamennyi irányzatát 
tömöríteni kívánja. Elnöke az eddig politikailag lényegében semmiféle szerepet nem 
vállaló Krámer Gyula lett, a keresztény irányzatokat két alelnök, Ágoston Sándor 
bácskai evangélikus püspök, valamint Korányi Elemér katolikus plébános, pápai pre-
látus képviselte. A betiltott Magyar Párt politikai garnitúráját Sántha György mint 
tiszteletbeh elnök fémjelezte. A szúkebb vezetés tagja volt ezen kívül gróf Biszinger 
Ernő, aki eddig szintén nem vállalt közéleti szereplést.44 

A belgrádi politikai körök kisebbséggel szembeni fokozódó toleranciáját jelzi az 
évtizedek óta húzódó hivatásos magyar színház ügyének megoldása is. Érdemes idézni 
a belügyminisztérium érvelését a színház engedélyezése kapcsán. Eszerint a kor-
mánynak azért kell engedélyeznie a magyar színtársulat működését, mivel a Vajda-
ságban működő mintegy 200 amatőr színtársulat komoly veszélyt jelent az államra, 
mivel ezekben „a magyar demokratizmus fejlődik", s a „félig írástudatlan fiatalok 
ezekben a társulatokban megtanulják a m agyar irodalmi nyelvet". A hivatásos magyar 
színtársulat megnyitása — folytatódik az érvelés — lehetővé tenné az amatőr együt-
tesekbetiltását, s így,,megszabadulunk mintegy 200 aktív magyar nemzeti és kulturális 
munkástól, eloltjuk ezt a 200 fénysugarat, amely mind a magyar eget világítja be, 
az aktív fiatalok helyébe olyan közönséget teremtenénk, amely csak hallgat, azaz 
egy passzív tömeget".45 Több sikertelen kísérlet után végül is 1940 januárjában, Belg-
rádban kezdte meg működését az első magyar hivatásos színtársulat, egy Mihajlo 
Mangier nevű orosz emigráns koncessziója alapján, az Orosz Otthonban.46 
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A trianoni béke nemcsak a politikai, de az egyházmegyei határokat is kettévágta. 
A római katolikus egyház esetében ez a kalocsai, a csanádi, a pécsi, a szombathelyi 
egyházmegyéket érintette. A református egyház Dunamelléki egyházterülethez tartozó 
Alsóbaranya - Bács - Szlavóniai Református Egyházmegye zöme az SzHSz Király-
sághoz került, de veszteségek érték a Dunántúli Egyházkerülethez tartozó Alsósomogyi 
Egyházmegyét, valamint a Tiszántúli Egyházkerülethez tartozó Békésbánáti Egy-
házmegyét is. Az 1921-es jugoszláv alkotmány egyrészt biztosította a vallás- és lel-
küsmereti szabadságot, de kimondta, hogy felekezeti okokból senki sem vonhatja ki 
magát polgári és katonai kötelességei alól. Külön kitért az alkotmány arra is, hogy 
a bevett és elismert felekezetek „egyházfejeikkel az állam határain túl is fenntarthatják 
az összeköttetést, amennyiben ezt az egyes felekezetek egyházi szabályzatai megkí-
vánják. Az utat és módot, mely szerint ezek az összeköttetések fenntartatnak, külön 
törvény fogja szabályozni". Az alkotmány ezen felül a Saint-Germain-i kisebbségvé-
delmi szerződés értelmében tartalmazta az egyházak anyagi támogatásának garanciáit, 
a következő megfogalmazásban: , Amennyiben az állami költségvetésben felekezeti 
célokat szolgáló kiadások vannak beállítva, ezek a bevett és elismert felekezetek között 
a hívek számának arányában osztandók szét aszerint, amint ezek a kiadások tényleg 
szükségesnek látszanak."47 

Az SzHSz Királyság nem csupán nemzeti, gazdasági, kulturális, történelmi ér-
telemben zárt közös államkeretbe olyan országrészeket, népeket, gazdasági egységeket, 
amelyek eddigi történelmük során soha nem éltek egy államban, de vallási értelemben 
is. Az 1921-es statisztika szerint az ország 11 984 911 főnyi lakosságának 46,67%-a 
volt ortodox vallású, 39,29%-a római katolikus, 11,22%-a muzulmán, 1,91%-t pedig 
a protestánsok (evangélikusok, reformátusok) tették ki. Elenyésző számban éltek 
még az ország területén görögkatolikusok (0,34%) és izraeliták (0,54%) is.48 

A magyarság három egyházhoz tartozott, a katolikushoz, az evangélikushoz és 
a reformátushoz. E három vallás közötti százalékos megoszlásukra nincsenek pontos 
adatok. A katolikusok többsége horvát volt, de katolikusok voltak a szlovének, a 
németek egy része, a bunyevácok, az olaszok, de élt itt egy kicsiny albán katolikus 
közösség is. A protestánsok többsége a nemszláv népességből került ki, a magyarok 
mellett a németek, illetve a szlovákok tartoztak ehhez az egyházhoz. Magyarországi 
egyházi adatok szerint a protestánsok létszáma összesen 216 847 fő volt (az 1921-es 
jugoszláv statisztika 229 517 főt mutatott ki), közülük 167 011 volt evangélikus, 
szlovákok, magyarok és németek, 49 826 pedig református, döntő többségük magyar, 
mintegy egynegyedük pedig német volt.49 A magyarság vallási megoszlása, valamint 
a katolikus egyházon belül a horvátok és szlovének dominanciája miatt az egyházak 
Jugoszláviában a magyar nyelv, kultúra, öntudat fenntartása szempontjából nem tudták 
azt a centrális szerepet betölteni, mint például Erdélyben. Kivételt a legkevesebb hívőt 
magáénak tudó református egyház képezett. 

A húszas évek elején az egyházak és a magyar kisebbség legfontosabb problémái 
lényegében azonosak voltak - főként Belgrád iskolapolitikájával és az agrárreformmal 
voltak kapcsolatosak. Mint már utaltunk rá, az egyházi, alapítványi iskolákat is ál-
lamosították, az egyházak birtokai is az agrárreform hatálya alá estek. Az egyházi 
vagyonok elvesztése szinte lehetetlenné tették kulturális, szociális, iskoláztatási fel-
adataik ellátását. Megtiltották az iskolán belüli hitoktatást, a választott protestáns 
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lelkészek beutazását, az alkotmánnyal ellentétben nehézségeket támasztottak ma-
gyarországi kapcsolataik fenntartása elé, sok papot kitoloncoltak. Mint a Magyaror-
szági Református Egyház Egyetemes Konventjének a jugoszláv kormányhoz 1922-ben 
eljuttatott emlékiratában olvashatjuk, a vukovári református szeretetházat a bevonuló 
szerb katonaság kifosztotta és idős lakóit szétkergette.50 

Az egyházak költségvetési támogatására vonatkozó nemzetközi és alkotmányos 
kötelességeit az állam ugyan teljesítette, a támogatás aránya azonban állandó, heves 
viták tárgya volt. A vallásügyi minisztérium 1922/23-as költségvetéséből például az 
ortodox egyház részesedése 67,1%, a katolikusé 11,7%, a protestáns egyházaké pedig 
0,2% volt.51 

Belgrád katolikus egyházhoz való viszonyát mindvégig a szerb-horvát ellentétek, 
valamint az olasz-jugoszláv viszony határozták meg, még akkor is, ha tudjuk, hogy 
a legerősebb ellenzéki párt vezére, Stjepan Radié kifejezetten klerikális-ellenes né-
zeteket vallott, s Szlovéniával ellentétben Horvátországban nem volt erős a politikai 
katolicizmus. A konkordátum részletes tárgyalása természetesen e helyen nem fel-
adatunk, néhány vonatkozása mégis idekívánkozik. A kormánykörök a 20-as évek 
közepén, a Vatikánnal folytatott konkordátum tárgyalások során kísérletet tettek az 
ószláv istentiszteleti nyelvként történő elismertetésére a katolikus templomokban. 
Horvát-Szlavóniában Róma már a 19. század 60-as éveitől engedélyezte az ószláv 
esetenkénti használatát misében, most azonban a kötelezővé tételét próbálták elérni.52 

Komoly viták tárgya volt a püspökök kinevezésének joga is. Belgrád, a pravoszláv 
egyház hagyományai alapján, centralizációs törekvéseinek katolikus egyházra történő 
kiterjesztése érdekében ediktoriális jogot követelt, a Vatikán pedig csak nosztrifikációs 
jogot kívánt adni az államnak. A magyar kormány diplomáciai csatornákon keresztül 
egyértelműen a Vatikán tudomására hozta, hogy határozottan ellenzi az ószláv li-
turgikus nyelvként történő bevezetését, mivel tisztában volt azzal, hogy ez az egyházon 
keresztül történő szlávosítás fontos eszköze lehet a magyar katolikusok között. Más-
részt Budapest, a magyar püspöki karral egyetértésben úgy vélte, hogy fenn kell 
tartani a Délvidéken a régi egyházmegyék integritását. Ebben a kérdésben a jugoszláv 
kormány nem volt kombattáns a Vatikánnal folytatott tárgyalások során, mivel, kü-
lönösen a 20-as évek radikális párti kormányai űgy vélték, hogy ezt a kérdést a kon-
kordátum keretében kell majd szabályozni, addig elfogadták az átmeneti megoldást.53 

Ebben a helyzetben a magyar kormány sem támogatta a magyarországi görögkeleti 
egyház szerb egyháztól történő elszakításának gondolatát és tudomásul vették az 
ortodox szerb egyház püspöki zsinatának a magyarországi görögkeleti részek igaz-
gatását is érintő, az egyházmegyék kormányzására vonatkozó 1921-es döntését.54 

1922-ben az SzHSz Királyság és a Vatikán elvi megállapodást kötött a délvidéki egy-
házmegyék ideiglenes kormányzásának kérdésében, valamint két új püspökség, a 
szabadkai és a nagybecskereki püspökség jövőbeni kialakításáról.55 Ennek alapján 
1923 márciusában Rafael Rodicot a Vatikán bánáti apostoli adminisztrátorrá nevezte 
ki, becskereki székhellyel, Ljudevit Budanovicot pedig Bácska apostoli adminisztrá-
torává, Szabadka székhellyel. Mint ismeretes, az apostoli kormányzók közvetlenül a 
Vatikánnak voltak alárendelve, püspöki feladataikat gyakorolhatták, papokat azonban 
nem szentelhettek fel püspöki kinevezésükig. A baranyai egyházközösségeket a dja-
kovói püspökséghez, a muraközi és murántúli részeket pedig a maribori püspökséghez 
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csatolták.56 A belgrádi magyar követ jelentése szerint mindkét új egyházi vezető „hi-
degvérrel átgondolt" politikát folytatott, amelynek célja, hogy „a vajdasági katolikusok 
túlnyomó többségét kitevő magyarok és németek helyébe a Vajdaságba bevándorolt, 
az ottani nép nyelvét, gondolkodását, szükségleteit nem ismerő idegeneket, vagy pedig 
azt a kevés számú bunyevácot ültessék, akik politikai számításból megbízható hívei 
a tisztán pravoszláv szellemű belgrádi kormányoknak".57 Míg a délvidéki magyarok 
politikailag, kulturálisan, gazdaságilag a Belgrád irányából jövő nyomásnak voltak 
kitéve, a katolikus egyház vonatkozásában a horvát túlsúly és törekvések ellen kellett 
védekezniük. 

Ellentétben Csehszlovákiával, az evangélikus egyház Magyarországhoz főződő 
kötelékeit a jugoszláv kormányok nem szakították el rendeletekkel. A bácskai evan-
gélikus egyházmegyéből 33, a bánságiból 15, a horvátszlavón esperességtől szintén 
15 gyülekezet került Jugoszlávia határai közé, összesen 11 esperesség.58 Hosszas, öt 
évig tartó várakozás után, 1926-ban kapta meg az evangélikus egyház az engedélyt, hogy 
összehívhassa jugoszláviai alkotmányozó zsinatát. Ebben komoly szerepe volt Anglia 
és az Egyesült Államok protestáns körei nyomásának.59 Az alkotmányozó zsinaton 
nem jelentek meg a szlovákok képviselői, mivel ők külön szlovák evangélikus egy-
házszervezet létrehozását szerették volna elérni. Az evangélikus egyház magyar tagjai 
ezután arra törekedtek, hogy közös egyházszervezetet hozzanak létre a magyar re-
formátusokkal. A református egyház azonban ezt visszautasította, és zombori alkot-
mányozó zsinatukon egy önálló jugoszláviai református egyházmegye megalakítása 
mellett döntöttek, élén az esperessel.60 

A katolikus papok képzése teljesen kikerült Magyarország hatóköréből, s azokat 
a királyság teológiáin (Zágráb, Versec stb.) képezték. így a 30-as évekre súlyos prob-
lémákat okozott a magyarul tudó papok képzése, annak ellenére, hogy a zágrábi 
egyetemen a két világháború között 75 magyar katolikus lelkész végzett.61 A refor-
mátus egyház esetében ebből a szempontból jobb volt a helyzet, bár ők is súlyos 
lelkészhiánnyal küzdöttek, de a református papokat Kolozsvár magyar református 
teológiáján, illetve Pozsonyban és Losoncon képezték ki. Azonban ennek is voltak 
hátrányai, mivel, mint Ravasz László dunamelléki református püspök fogalmazott 
egyik levelében, „félvakok, félsüketek és csaknem némák" a délszláv környezetben, 
nem tudnak kommunikálni a hatóságokkal és nem ismerik „a szerbség szellemét és 
egyházpolitikai nézeteit".62 

A harmincas évek végén úgy tűnt, hogy a Vatikánnal folytatott hosszas tár-
gyalások végre sikerrel végződnek. 1935. július 25-én a Jevtic-kormány és a Vatikán 
aláírta a konkonkordátumot. Az új, Stojadinovic-vezette kormány 1936 novemberében 
a parlament elé terjesztette, de a pravoszláv egyház tiltakozása miatt levették a na-
pirendről. Az 1937. július 23-i parlamenti ülésén végre 167 szavazattal 129 ellenében 
sikerült megszavaztatni.63 A kormány azonban nem számolt azzal, hogy a konkor-
dátum körüli viták, mint ezzel kapcsolatban a belgrádi angol követség éves jelentésében 
olvashatjuk, „minden olyan látens elégedetlenséget felszínre hoz, amelyet a diktatúra 
elnyomó intézkedéseinek fenntartása váltott ki".64 Belgrádban heves konkordátu-
j nellenes tüntetések törtek ki, ahol a sabaci püspök egy szerencsétlen véletlen folytán 
megsebesült, ami csak olaj volt a tűzre. A görögkeleti egyház vezető körei elsősorban 
azt kifogásolták, hogy a konkordátum szerintük kedvezőbb helyzetbe hozza a katolikus 
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egyházat az állammal szemben, mint az ortodox egyház jelenlegi helyzete. A kon-
kordátum elfogadása a szerb közvéleményben a hazaárulással volt azonos. Az ortodox 
egyházzal folytatott tárgyalások végül is arról győzték meg a miniszterelnököt, hogy 
reménytelen a konkordátumot ratifikáció céljából a szenátus elé terjeszteni, így végleg 
lemondott szándékáról. A magát a szerb államiság örökösének valló jugoszláv államnak 
tehát az 1914-es, még Szerbia által kötött konkordátummal ellentétben nem sikerült 
az 1935-ös konkordátumot a szerb nemzeti egyház ellenállása miatt életbe léptetni.65 

Mint láttuk, a jugoszláviai magyarok minden törekvésük mellett sem tudták 
elvesztett gazdasági pozícióikat visszaszerezni, nem sikerült, nem sikerülhetett a ju-
goszláv agrárreform számukra kedvező revízióját sem elérni. Ugyanakkor az újabb 
kutatások azt is kimutatták, hogy ellentétben a két világháború között megjelent, 
alapvetően sérelmi szempontú tanulmányokkal, a vajdasági nagybirtoknak, köztük 
a magyar birtokosok kezén lévő földeknek is, gazdasági megfontolásból a tervezettnél 
jóval kisebb hányada került szétosztásra. Jóval nagyobb arányban vesztették el bir-
tokaikat a Magyarország javára optáltak, míg a jugoszláv állampolgárságot felvevő 
tulajdonosok kezén aránylag jelentősebb területek maradtak. Súlyosabb gondot je-
lentett a magyar parasztság teljes kirekesztése a földreformból, valamint a korábban 
oktatói, kulturális feladatokat is szolgáló közösségi, egyházi földek kisajátítása. Kul-
turálisan a magyar iskolahálózat drasztikus leépítése, a névelemzés, valamint kez-
detben kulturális szervezeteik betiltása sújtotta leginkább a több mint félmilliós dél-
vidéki magyarságot. S míg a 20-as évek elején a nemzeti alapon szerveződő politikai 
párt megalakítása és az új állam politikai, parlamenti életébe történő bekapcsolódás 
volt a fő célkitűzés, a királyi diktatúra időszakában, a nemzeti alapú politikai szer-
vezetek, köztük a Magyar Párt betiltásának kényszerű tudomásul vétele miatt, a 
hangsúly a kulturális szervezkedésre tevődött át. Paradox módon az első világháború 
utáni európai rend felbomlása, Magyarország területi revíziók által bekövetkezett 
közép-európai súlyának növekedése, Jugoszlávia belső centralista egységének fella-
zulása és külpolitikai veszélyérzetének felerősödése hozta meg a délvidéki magyarság 
számára a nemzetiségi lét megőrzésének táguló lehetőségét. E rövid, pár hónapos 
időszaknak Jugoszlávia katonai lerohanása és felosztása, s a Délvidék Magyarországhoz 
történő visszacsatolása vetett véget. 
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Glück Jenő 

A ROMÁN NEMZETI PÁRT CSÍ-
RÁJA: AZ ARADI PÁRTALAKU-

LÁS (1867-1875) 

A 18. században, főképp utolsó évti-
zedeiben és a 19. század elején a kárpát-
medencei románság nemzeti öntudata nö-
vekedett és társadalmi rétegződésében is 
változások következtek be. A terület ál-
lampolitikai megosztottsága, valamint a 
kisebb régiók sajátosságai és szintkülönb-
ségei különböző nemzeti programok meg-
jelenését eredményezték. 

A Partium déli részén elterülő Arad 
megye növekvő szerepet játszott a román-
ság életében. A lakosság nemzetiségi ösz-
szetétele a 18. században már túlsúlyukat 
tükrözi. Többségüket kitevő parasztság 
a Mária Terézia féle úrbérrendezés ha-
szonélvezőjevolt, ami helyzetét az Erdélyi 
Nagyfejedelemség viszonyai fölé emelte 
és amit a 19. század első felében megjelenő 
allodizálások sem semmisítettek meg, sőt 
a termelés javulása jórészben kiegyenlí-
tett. A magyar országgyűlés 1791-ben a 
görögkeleti egyházat a „bevett" felekeze-
tek közé sorolta. Az Approbata és Com-
pilata konstitúciók szelleme e területen 
ismeretlen volt. Nem egy meggazdagodott 
macedo-román kereskedő (Brasovan, 
Derra stb.) kincstári birtokot vásárolt és 
egyben belépett a birtokos nemesek so-
rába. Az iskolázottság főképp 1770 után 
fellendült és más megyékhez viszonyítva 
magasabb szintet képviselt. Mindezek a 
tényezők erősödő hátteret biztosítottak a 
nemzeti mozgalomnak, amelynek szóvi-
vője hovatovább a szaporodó világi értel-
miség lett. 

A nemzeti igények konkrét megjele-
nése a temesvári görögkeleti kongresszus 
kapcsán állapítható meg (1790). 

A főkérdés az egyetlen lehetséges 
nemzeti intézmény, az egyház (vele együtt 
az iskola) irányításának megszerzése volt, 
amely a Bánságban és a Partiumban a 
szerb főpapság vezetése alatt állt. Az első 
és 1848 előtt egyetlen sikeres mozgalom 
az aradi püspökség vezetésének megszer-
zésére irányult a gyulai Moise Niceará 
kezdeményezése nyomán (1814). Tényle-
gesen 1829-ben került sor Nestor Ioano-
vici beiktatására és ezután már valameny-
nyi püspök román volt.1 

A továbblépést az önálló görögkeleti 
román egyházi és iskola-rendszer jelen-
tette volna a karlócai metropolita főha-
tóságának kiiktatásával. Az 1848-49-es 
forradalomban a magyarországi románok 
vezetői pesti gyűlésükön (május 15.) kez-
deményezték a kormány segítségét kérve. 
Részeredményt 1849-ben értek el a Hon-
védelmi Bizottmány által engedélyezett 
kisjenői zsinat összeülése nyomán, ahol 
messzeágazó egyházi és kulturális reform-
programot fogalmaztak meg az aradi egy-
házmegye viszonylatában. 

Az 1848-49-es forradalomban azon-
ban mindinkább előtérbe kerültek a 
román politikai követelések. Az aradi egy-
házmegye küldöttei többségi súllyal vet-
tek részt a június 25-i temesvári gyűlésen, 
ahol a román nemzetiség elismerését és 
a közigazgatásban számarányos részvé-
telt kértek a magyar kormánytól.2 Az 
aradi megyegyűlésen felléptek befolyásuk 
növeléséért, amit részben ki is vívtak a 
megértőbb helyi magyar liberális nemes-
ség részéről. 

Az abszolutizmus kezdetén (1849-
53) a magyar forradalomban alig vagy 
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összetételétől függően számarányos meg-
osztást emlegettek, sőt többször óvást e-
meltek. Végül 1861 októberében küldött-
séget indítottak Budára, kérve — ered-
ménytelenül — Bohus János felmentését.3 

Az alkotmányos átalakulás nagyobb 
hullámokat vert községi szinten. Csak úgy 
dőltek a panaszok a jegyzők és bírák ellen 
és a megye sem állt útjukba. Jószáson 
például a jegyző április elsejei hatállyal 
lemondott, a megye azonnali távozását 
rendelte el, mivel a nép „ingerült". Sep-
rősön Ro§ca nevű bírót felfüggesztették 
és új választást írtak ki. A szabadság bir-
tokában a falvakon csoportosulások ala-
kultak, amelyek jelöltjeik megválasztását 
szorgalmazták. Kurticson három jelölt 
küzdelme erőszakos mozgalomba torkol-
lott, mire a megye fegyveres erőt rendelt 
ki. Hasonló események ismétlődtek 0 -
pécskán, Székudvaron és Világoson is.4 

Üj elemként jelentkezett e mozgal-
mak összefonódása a román nemzeti kö-

egyáltalán szerepet nem játszó vezetői révén 
az aradmegyei román nemzeti mozgalom 
további pozíciók megszerzésére töreke-
dett, számítva Bécs támogatására, azon-
ban a helyi magyar konzervatív vezetéssel 
szemben magára maradt és eredményei 
jelentéktelenek voltak. Nem változott e-
lőnyükre a helyzet 1853-1860 között sem, 
midőn tűlnyomóan az örökös tartomá-
nyokból behozott elemekből álló megyei 
tisztikar kiszorította hivatalaiból úgy a ma-
gyar, mint a román vezetőréteget. 

Az abszolutizmus csődje nyomán 
megjelent októberi diploma (1860) bizo-
nyos mértékben utat nyitott az 1848-49-
es forradalom bukása nyomán megsza-
kadtjogfolytonosságnak. Arad megye egy-
kori megyei bizottmányának élő és hely-
ben található tagjai 1860. december 11-én 
magyar és román nyelvű körlevél útján 
összehívták az 1848. május elsején meg-
alakított választmányt, az elhunytak he-
lyét pedig betöltötték. Az egykori tisztikar 
is elfoglalta helyét. Végül 1861. január 
11-én újjáalakult a megyei vezetőtestület, 
amelynek 390 magyar és német, illetve 
270 román tagja volt. A főispánná kine-
vezett Bohus János mellett megválasz-
tásra került Tabajdy Károly első, David 
Nicoará másod- és Reményi Fülöp har-
mad-alispán. A tisztikar mintegy harmad-
részben románokból került ki, sőt a román 
nyelv ügykezelési használatát is engedé-
lyezték. 

Hovatovább kirajzolódott, hogy való-
jában a helyi vezetésbe a magyar szabad-
elvű nemesség tért vissza, fokozott teret 
biztosítva a megszaporodott honoratiorok 
részére. Újjárendeződött a román nemzeti 
mozgalom is, amelynek vezető rétegét ho-
noratiorok képezték. Jellemző, hogy Ara-
don 1866-ban működő 92 ügyvéd közül 
legalább 16 román volt. Csakhamar elé-
gedetlenségüket fejezték ki az átalakulás 
felett és a tisztújításkor a lakosság etnikai 

vetelésekkel. 1861 őszén Szabadhelyen a 
népgyűlés úgy döntött, hogy a helyi ügy-
kezelési nyelv a román legyen és a felsőbb 
hatóságoktól csak e nyelven fogalmazott 
iratokat fogadnak el. Siklón Petru Zelde-
§ian lelkész kihirdette, hogy joguk van 
nyelvüket a közigazgatásban használni és 
a népgyűlés határozatát 127 aláírással meg-
erősített jegyzőkönyvbe foglalták. Hasonló 
határozatot fogadtak el Kerülősön, Krok-
nán, Lázon, Kuvinban, Világoson és Al-
máson. A diecsi határozatot kiterjesztet-
ték az egész körjegyzőségre. A megye 
végül is belenyugodott a helyzetbe, ko-
molyabb fellépésre csupán Szabadhelyen 
került sor, ahol a jegyző ellen eljárást in-
dítottak.5 

A következő évben a mozgalom ki-
terjedt a tótváradi, kaproncai és iltői köz-
jegyzőségekre. A Helytartótanács rende-
lete királyi adománynak minősítette a köz-
ségek jogát, hogy a többség anyanyelvét 
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vezessék be a helyi közigazgatásba, figye-
lembe véve azonban a vegyes lakosságú 
községek helyzetét. A törvényhatóság hi-
vatalos nyelve a magyar, a kérvények a-
zonban anyanyelven fogalmazhatók és a 
válasz azonos kell legyen. Több községet 
egyenesen megkérdeztek, hogy mit óhaj-
tanak. Drauc igényelte a román nyelv hasz-
nálatát, Silindia nemmel válaszolt. 

Néhány helyen a kérdésfelvetés vita 
tárgya lett. Kovaszincon a görögkeleti plé-
bános vezetésével 1862. április 13-án 
tömeg vonult a községházához és bead-
vány megfogalmazását követelték a me-
gyéhez, a helyi vezetők azonban ellenvé-
leményen voltak. Seprősön a román nem-
zetiségű jegyző a magyar hivatalos nyelv 
mellett nyilatkozott, míg Ursutiu plébá-
nos a román mellett. A többség az utóbbit 
támogatta. Adataink szerint 1861-62-ben 
mintegy 27 település döntött a román nyelv 
mellett, a fennálló 180 közül. 

A német többségű községek, mint Új-
panát és Szentanna hivatalos szinten a 
magyart, egyházi és iskolai kérdésekben 
a német mellett döntöttek. Ujpaulis önálló 
jegyzőséget követelt a román nyelv mel-
lett elkötelezett Opaulissel szemben.6 

Az alkotmányos korszak Bohus János 
felmentésével 1862 végén egyelőre meg-
szűnt, majd Hoíbauer János rövid hiva-
talnokoskodása után Teodor Serb került 
a megye élére (1863-64). Az új politikai 
kurzust sietett kihasználni a román moz-
galom és keresztülvitte a soraiból szár-
mazó megyei tisztek számának szaporítását 
és mintegy 25 településen folytatódott a 
román nyelv „protokolláris" bevezetése. 

Az új helyzet előtérbe hozta a hiva-
talban lévő jegyzők nyelvismeretének kér-
dését. Solymosról kérvényt intéztek a me-
gyéhez Bodnár jegyző elmozdítása érde-
kében, mivel nem tud románul. Somos-
keszi esetében Serb főispán a jegyzőnek 
egy évi haladékot adott a román nyelv 

elsajátítására. Ellentétek mutatkoztak 
egyes megyei tisztek és a községek kép-
viselői között is. A főispán fegyelmit in-
dított Büky csermői szolgabíró ellen, 
mivel kijelentette, hogy a nyelvkérdésben 
csupán az országgyűlés illetékes. 

Teodor Serb felismerte a helyzet ne-
hézségeit és bizonyos kompromisszumos 
megoldást keresett. A Helytartótanács-
hoz intézett jelentésében megállapította, 
hogy a nyelvkérdés az ország testén „egy 
tátongó seb" és „legalább enyhítése sehol 
annyira nem kívánatos, mint éppen Arad 
megyében".7 

Az aradi román nemzeti mozgalom-
ban erősödő radikálisabb vonalvezetés 
képviselői elégedetlenek voltak Teodor 
Serb működésével és elmozdítását szor-
galmazták. Az erdélyi országgyűlés hatá-
rozata, a magyar követek távollétében, 
amely Bécs támogatásával negyedik nem-
zetnek ismerte el a románokat, további 
lendületet adott igényeiknek. Végül 1864 
októberében Gheorghe Popa de Teius sze-
mélyében jelöltjük jutott a főispáni szék-
be, amit azonban csupán az év vége felé 
foglalt el bécsi feladatai miatt. 

Beiktatását követően újabb eltolódás 
történt a megyei vezetőségben, Speck fő-
szolgabíró első és Mihai Cociuba máso-
dalispán lett. Az utóbbit csakhamar Popa 
menesztette és helyébe Sigismund Popo-
vici került, akit a helytartó nehezen ha-
gyott jóvá, mivel „túlzónak" nyilvánítot-
ták. Philimon új főjegyzőt óvta e vonal-
vezetéstől. A Concordia című lap híradása 
szerint 1864 októberében a megyei tisz-
tikar 58 román, 46 magyar, négy német 
és egy szerb személyből tevődött össze. 

Gheorghe Popa de Teius irányítása 
alatt tovább folytatódott, főképp 1866-
ban, a román nyelv bevezetése a községi 
igazgatásba. Úgy látszik, hogy a román 
többségű települések nagyobbik része be-
kapcsolódott e folyamatba. A főispán 
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román jegyzők biztosításával működött 
közre, az aradi tanítóképző növendékei-
nek, illetve végzettjeinek odairányításával 
(Taue, Nádas, Barakony stb.)8 A magyar 
nemzetiségű jegyzők jelentős része azon-
ban hivatalban maradt, mert a nép között 
élve, nyelvét megtanulta. Betiltotta 1866-
ban az úgynevezett „hivatalos napokat", 
hogy a megyei tiszteket kivétel nélkül az 
illető községekkel román nyelvű iratvál-
tásra kötelezze. 

A román nyelv fokozott mértékben je-
lent meg megyei szinten is, azon községek 
viszonylatában, amelyek e „protokolláris" 
nyelvet vezették be. így például Ménes és 
Kladova új bíróválasztási kérelmét román 
nyelvű határozattal engedélyezte.9 

Éles harc jellemezte az 1865-ös vá-
lasztásokat, amely előrevetítette a két év 
múltán bekövetkezett alapvető változá-
sokat. A tét nagysága folytán valamennyi 
politikai erő igyekezett a legjobb pozíció-
ból indulni. Jellemző példát szolgáltat a 
dohánykertészek kérdése, akiknek nagy 
többsége magyar volt. A szabadelvű cso-
portosulás részesíteni óhajtotta őket a 
szavazati jogból, mivel helyzetüket az 
1848-as választási törvény nem határozta 
meg, akkori jelentéktelen szerepük foly-
tán. A románok nevében loan Popovici-
Desseanu kifogásolta a javaslatot és ke-
resztül is vitték elejtését. 

A választási harc a világosi kerület-
ben érte el csúcspontját, ahol Bohus János 
és Anton Mocsonyi a bánsági román nem-
zeti mozgalom vezető alakja jelöltette 
magát. Végül 150 főnyi katonaság meg-
jelenése lehűtötte a kedélyeket és katonai 
készenlétet rendeltek el a szentannai és 
pécskai kerületben is. 

Kisjenőn a magyarok és a románok 
megegyeztek Simonyi Lajosnak, a későbbi 
miniszternek megválasztásában, akinek 
szabadelvű és pártatlan magatartását 
mindenki elismerte. Butyinban három 

román jelölt versengett, a mandátumot 
azonban Sigismund Popovici nyerte el. 
Világoson Anton Mocsonyi kapta a szava-
zatok többségét, a Bohus János visszalépése 
után jelölt Deseő Ádámmal szemben.10 

A pécskai, szentannai és radnai ke-
rületben a román nemzeti mozgalom ve-
zetőinek sikerült tömegesen mozgósítani 
potenciális választóikat és tömegnyomá-
suk eredményeként szinte egyhangú 
többséget vívtak ki Dimitrie Ionescu 
(Pécska), loan Popovici-Desseanu 
(Radna) és Florian Varga (Szentanna) 
megválasztása alkalmával. Arad városá-
ban Fábián Gábor a deákpártnak neve-
zett liberálisok ősvezére jutott mandá-
tumhoz. Bizonyos meggondolások nyo-
mán Simonyi Lajos visszalépett és ú j vá-
lasztásra került sor, amelyet Miron Ro-
mánul, a későbbi püspök, illetve metro-
polita nyert meg.11 

Az alkotmány helyreállítása, illetve 
a demokratikus parlamentáris rendszer 
bevezetése 1867 elején alapvetően ú j hely-
zetet teremtett. 

Arad megyében is, 1867 elején, bizo-
nyos politikai átrendeződés indult meg. 
A liberális elemek zöme az úgynevezett 
deákpártba tömörült és a megye megha-
tározó tényezőjévé vált. Soraiban több 
román értelmiségi is megtalálható, mint 
példáid Dimitrie Constantini és Atanasie 
Sander, az utóbbi az aradi tanítóképző 
nagytekintélyű professzora. A deákpárt 
román tagjai szintén síkraszálltak a nem-
zetiségi törvény megszavazásáért, a hang-
súlyt azonban a görögkeleti román egyház 
és iskolarendszer önállóságának, vala-
mint autonómiájának biztosítására he-
lyezték, illetve továbbfejlesztésére. 

Néhányan a kialakuló ellenzéki párt-
hoz csatlakoztak, amelynek élére Simonyi 
Lajos állt. („Balpárt".) 

A román nemzeti mozgalom vezetői 
hidegen fogadták a kiegyezést. így például 
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Ópécska mezőváros tanácsa úgy döntött, 
hogy a felelős kormány beiktatása tiszte-
letére nem rendez kivilágítást. Az aradi 
görögkeleti román székesegyházban sem 
tartottak Te Deumot.12 A megyei szinten 
mértékadó személyek február 18-án Ara-
don gyűltek össze és kinyilvánították, 
hogy „csupán alkotmányos úton" küzde-
nek a nemzeti és polgári szabadságjogo-
kért. Ugyanakkor 32 tagú bizottságot vá-
lasztottak, amelynek feladata volt pro-
gram kidolgozása a törvényhatóság 
román tagjai számára, akik mozgalmuk-
hoz csatlakoznak. Célkitűzéseik lényegé-
ben az addig megszerzett pozíciók meg-
tartására irányultak.13 A légkör nyugodt 
maradt, csupán Szende Béla főispáni ki-
nevezése okozott elégedetlenséget, mivel 
szerették volna, hogy továbbra is soraik-
ból kerüljön ki a legfőbb megyei méltóság. 
Szende Béla azonban tapintatosan járt el 
és kísérletet sem tett a fennálló ügyeke-
zelési nyelvhasználat megváltoztatására. 
Az „Albina" külön kiemelte, hogy Opécs-
kán az elöljárósággal látogatása alkalmá-
val románul tárgyalt.14 

Az alkotmányos megye helyreállítása 
napirendre tűzte a tisztújítást. A márciusi 
román gyűlésen választott bizottságon 
belül két vélemény alakult ki. loan Po-
povici-Desseanu a többség támogatásával 
keresztülvitte, hogy készítsenek egy je-
löltlistát, amelyet a magyar tagokkal e-
gyeztessenek. Elvetették Emeric Stánes-
cu (aki később a Mircea keresztnevet 
használta) állásfoglalását, amelyben java-
solta, hogy önálló jelöltlistát készítsenek, 
amely számukra a tisztségek oroszlánré-
szét biztosítja és azt a püspök adja át a 
főispánnak. Elutasítása esetén vonulja-
nak passzivitásba, illetve az egyes tagok 
képességeik szerint működjenek. A május 
24—25-én sorra került tisztújításon, meg-
egyezés alapján 34 román tisztségviselőt 
választottak meg, közöttük egy alispánt, 

a főügyészt, az első és harmadik aljegyzőt 
stb. Az elosztás a következő tisztújításig 
maradt érvényben. így például loan Gol-
di§ aljegyző, a későbbi püspök 1869-ben 
lemondott, helyébe Isaia Montiat válasz-
tották meg.15 

Csakhamar napirendre került a nem-
zetiségi kérdés is. Az alkalmat Zaránd 
megye átirata szolgáltatta, amely támo-
gatást kért az országgyűléshez intézett 
előterjesztéséhez. Az aradi megyegyűlés 
46 szavazattal 32 ellenében támogatta a 
beadványt. Egyúttal kérték, hogy a kor-
mányrendeleteket románul is küldjék le. 
Mindkét határozat a Simonyi Lajos ve-
zette ellenzéki párt és a román tagok több-
ségének összefogása alapján jött létre.16 

A demokratikus rendszer bevezetése 
ráébresztette a helyi román vezetőséget, 
hogy a nemzeti jogok képviselete a par-
lamentáris gyakorlathoz történő igazo-
dást követeli meg. A mozgalom a jelek 
szerint helyi szinten kezdett kirajzolódni. 
Opécskán 1867 tavaszán értelmiségiek, 
mesteremberek, kereskedők, sőt parasz-
tok „közös társaságot" hoztak létre, mint 
a románság érdekképviseletét. Hasonló 
kezdeményezések jelentkeztek több más 
helységben is. (Butyin, Borosjenő, Kisje-
nő)17 

Az összes románlakta megyéket meg-
előzve Miron Románul, Nicolae Philimon 
és Lázár Ionescu aláírásával felhívás je-
lent meg „Nemzeti társulás" (Insetire 
Nationala)alakítására kifejezetten politi-
kai jelleggel. A december 26-án megtar-
tott alakuló gyűlésen Lázár Ionescu elő-
terjesztése után 50 tagú bizottságot vá-
lasztottak „párt szervezése" érdekében, 
amely valamennyi árnyalatot képviselte, 
beleértve egyes deákpárthoz tartozókat 
is, mint például Atanasie §andor. A bi-
zottság elnökei Miron Románul és Sigis-
mund Popovici, jegyzői loan Goldi§ és Mir-
cea Stánescu lettek.18 
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Az elfogadott program öt pontban 
összesítette álláspontjukat. Az első pont 
kifejezte a trón iránti húséget és kiállt a 
liberális elvek mellett, amelyek alapján 
létrejöttek az 1848-as törvényekben meg-
határozott intézmények. A „haza" sért-
hetetlensége mellett óhajtják az alkot-
mány fejlesztését a népképviselet alapján. 
Igazságosnak, szükségesnek és halaszt-
hatatlannak minősítették a nemzetiségi 
kérdés megoldását törvényes alapon. A 
program állást foglalt az összes felekeze-
tek egyenjogúsága és a törvényhatóságok 
autonómiájának fenntartása mellett a 
népképviselet alapján. A párt küzdeni fog 
a törvények határain belül a haza közja-
váért, a román nemzet előrehaladásáért 
és a megye román népessége érdekeiért. 
A párttagságot a szavazati jog birtoklá-
sához kötötték.19 

Az aradi kezdeményezés nagy vissz-
hangot váltott ki, természetesen elsősor-
ban a Bánság és Partium megyéiben. Az 
„Albina" úgy fogalmazott, hogy az összes 
románok meg fogják érteni és megkísérlik 
utánozni.20 

A román „nemzeti-politikai pár t" 
megalakulásának folyamata 1868. au-
gusztus 28-án zárult le. A közgyűlés 
Miron Románul beszámolója nyomán 
megelégedéssel vette tudomásul, hogy a 
tagság mintegy 3400-ra szaporodott, ami 
a megye összes választóinak negyedrészét 
jelentette. Egyúttal megválasztották a ve-
zetőséget. Elnök Sigismund Popovici a-
lispán maradt, alelnökök loan Ratiu es-
peres és Lázár Ionescu ügyvéd lett. Az 
50 tagú bizottmány összetételében súlyt 
helyeztek a területi elosztásra, valamint 
az értelmiség egyes csoportjainak jelen-
létére. Közöttük található 14 lelkész, 10 
megyei tisztviselő és 10 községi jegyző. 

A legfontosabb állásfoglalást a szerb 
és román képviselők által előterjesztett 
nemzetiségi törvényjavaslat váltotta ki. 

A radiális irányzatú Mircea Stánescu, 
loan Ratiu és loan Moldovan „Pronun-
ciament" címén nyilatkozatban óhajtot-
ták kifejteni véleményüket, amelynek tel-
jesítése vitathatatlan. A mérsékelt loan 
Popovici-Desseanu, Miron Románul és 
Dimitrie Bonciu - „Memorand" címen kí-
vánalmaikat az országgyűléshez intézett 
kérvény formájában óhajtották előter-
jeszteni. Heves vita után az utóbbi javas-
latot fogadták el. Elutasították Mircea 
Stánescu újabb előterjesztését is, amely-
ben hangsúlyozta, hogy az említett tör-
vényjavaslat csupán a román nép igénye-
inek minimumát fejezi ki. Hasonlóképpen 
nem óhajtották külön hangsúlyozni, hogy 
az eddigi kormányzati ígéretek nem tel-
jesedtek be.21 

A nemzetiségi törvény képviselőházi 
tárgyalása alkalmával (1868), az aradi 
képviselők síkraszálltak a kormány által 
előterjesztett javaslat intézkedéseinek 
kedvezőbb megfogalmazása érdekében. 
Florian Varga kifogásolta, hogy a szerb-
román javaslatot nem vették figyelembe, 
nem nevezi meg a nemzetiségeket és in-
tézkedései nem biztosítják nemzeti azo-
nosságuk megőrzését. loan Popovici-Des-
seanu 1868. november 28-án hasonlóképp 
kifogásolta a nemzetiségek megnevezésé-
nek hiányát. Kérte, hogy a törvényható-
ság nyelve a többségi lakosságé legyen, 
de mindenképpen biztosítsák, ha legalább 
az össznépesség egyötöde kívánja. Hason-
lóképp kérte az intézkedés kiterjesztését 
a bírósági térre is. Ezen nyelvhasználatot 
biztosító intézkedések bekerültek a tör-
vény szövegébe. Kétségtelen, hogy a tör-
vény a maga egészében sok pozitív elemet 
is tartalmazott és európai viszonylatban 
úttörő szerepet játszott.22 

Az aradi képviselők résztvettek 1868-
ban a románság számára más alapvető 
törvények megalkotásában is, amelyek 
1918-ig meghatározó jellegűek maradtak. 



KISEBB CIKKEK 1 3 7 7 

Ezek között szerepel a balázsfalvi román 
görögkatolikus érsekség, valamint az ú-
jonnan felállított lugosi és szamosújvári 
püspökségek törvénybeiktatása. A görög-
keleti román egyház önállóságáról és au-
tonómiájáról szóló törvény pontot tett a 
hosszú évtizedekre visszanyúló küzdelem 
végére. Gyakorlati végrehajtását biztosí-
totta a Szervezeti Szabályzat (Statutul 
Organic) királyi jóváhagyása. Az átszer-
vezési munkában, amely 1872-re teljese-
dett ki, az aradi vezetők jelentős szerepet 
játszottak. Ehhez kapcsolódott az 1868-as 
népiskolatörvény is, amely a felekezeti is-
kolákat állami kezelésből a felekezetek 
kezébe adta. Ez az aradi görögkeleti egy-
házmegye viszonylatában maradéktala-
nul megvalósult. 

A szentesített nemzetiségi törvény ki-
hirdetésére az aradi megyegyűlésen 1869. 
január 11-én kei-ült sor. Az alispáni év-
negyedes jelentés elhangzása után Simo-
nyi Lajos kezdeményezte, hogy az immár 
érvényes törvényszabta módon a jegyző-
könyvet románul is vezessék. Kopcsányi 
Lajos az alispáni jelentés románul történő 
előterjesztését is szorgalmazta. Végül a 
napirend eredeti sorrendjének fenntartá-
sával kihü-dették a törvényt, majd Lázár 
Ionescu román nyelvű beszédjében kérte 
alkalmazását.23 

A másnapi ülésen immár mindkét 
nyelven szerkesztett jegyzőkönyv kap-
csán felmerült a román szöveg hitelesí-
tésének kérdése. Simonyi Lajos, Kozma 
Zsombor, Sigismund Popovici, Lázár Io-
nescu és több magyar és román tag fel-
lépése nyomán a törvény szellemében a 
román szöveg is hitelesítésre került. 

A román párt következő ülésén a tör-
vényadta jog birtokában úgy döntöttek, 
hogy tagjai ezentúl a megyegyűlésen ki-
zárólag román nyelven szólalnak fel, 
annál is inkább, meit a magyarok közül 
csak kevesen nem értik. Ugyanazon idő-

szakban került sor a megye központi bi-
zottmányának újraválasztására, amely-
ben a 117 tag között 49 román volt.24 

Az aradi román párton belül kikris-
tályosodott az az álláspont, hogy bár a 
nemzetiségi törvény nem felel meg teljes 
mértékben igényeiknek, végrehajtása ér-
dekükben áll. Ilyen értelemben 1869. 
május 6-i kelettel 7950 aláírással ellátott 
emlékiratot nyújtottak át a belügyminisz-
ternek. Hivatkoztak a nemzetiségi tör-
vény 27. szakaszára, amely lehetővé teszi 
román nemzetiségű főispánok kinevezé-
sét, amit Arad viszonylatában igen sze-
rencsésnek tartanának a lakosság nem-
zetiségi összetétele folytán. Hivatkoztak 
arra is, hogy csupán Krasznában van 
román főispán, a többi megyében a kor-
mány erre nem biztosított lehetőséget. 

A beadvány nem járt eredménnyel. 
Ugyanakkor érvénybe lépett az 1868-as 
hadparancs, amely a közös hadseregben 
megerősítette az ezrednyelvről szóló sza-
bályt. Ezen intézkedés érvényes volt az 
aradi 33 sz. gyalogezred esetében is. („Nem 
tudom ezred" - „nu §tiu regiment".)25 

Valamennyi helyi politikai erő meg-
mérettetés alá került az 1869-es országy-
gyűlési választások kapcsán. A két fő po-
litikai erő a deák és a román párt egyaránt 
számot vetett helyzetével. A főispán 1868. 
december 22-én figyelmeztette a belügy-
minisztert, hogy a román párt nyugodt, 
megértő és méltányos alapon vele szót 
lehet érteni. Azt sem hallgatta el, hogy 
keretében jelentkezett a radikálisabb, 
ügynevezett „dako-román" vonal is. A vá-
lasztótestület nemzetiségi összetételét és 
saját befolyását felmérve a deákpárt a-
jánlatot tett a román pártnak a mandá-
tumok megosztása iránt. Eszerint két ke-
rületben (Pécska és Szentanna) román 
jelölt ne induljon. Ugyanakkor a többi 
négy kerületben (Kisjenő, Butyin, Radna, 
Világos) a deákpárt marad távol. 
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A román párt 1869 január elején tár-
gyalta az ajánlatot, amelyet loan Popovi-
ci-Desseanu és Lázár Ionescu támogatott. 
Nicolae Philimon és §tefan Antonovici é-
lesen ellenezte elfogadását és heves vitát 
váltottak ki. Végül 22 szavazattal 2 elle-
nében bizonyos feltételekkel elfogadták. 
Kikötötték, hogy a választás levezetésével 
megbízott központi bizottmányban a pa-
ritás érvényesüljön és a számukra bizto-
sított négy kerületben a helyi bizottmány-
ban többségük legyen.26 

Mindkét oldalon voltak ellenzői a 
megegyezés végrehajtásának. A Mircea 
Stánescu szerkesztette „Bura Satului" á-
rulást emlegetett.27 Az utolsó pillanatban 
ő Kisjenőn, Szentannán pedig Florian 
Varga fellépett jelöltként - eredményte-
lenül. A radnai kerületben jelentkezett a 
deákpárti Gheorghe Constantini, a vilá-
gosiban pedig a szintén román Gheorghe 
Ebesfalvay szintén eredménytelenül.28 

Valójában a választók többsége iga-
zodott a két nagy párt irányvonalához, 
vagy otthon maradt. így Kisjenőn Miron 
Románul, Radnán Lázár Ionescu, Butyin-
ban Sigismund Popovici, Világoson pedig 
Anton Mocsonyi jutott mandátumhoz. 

Időközben újabb pártkezdeményezé-
sek jelentkeztek, elsősorban a Bánságban. 
A Mocsonyiak kezdeményezésére 1869. 
február 7-én Temesvárott konferenciára 
került sor, amelyre többek között meg-
hívták az aradiakat is. A vezetőség úgy 
döntött, hogy a héttagú küldöttség ott 
csupán megfigyelőként szerepeljen.29 Ve-
zetője Lázár Ionescu úgy találta, hogy az 
aradiak a határozatokkal összhangban 
vannak és a megválasztott bizottmány-
ban szerepet is vállalt, hazatérte után a-
zonban döntés született a helyi pártala-
kulás önállóságának fenntartására. Úgy 
látszik, hogy az aradiak többsége nem osz-
tozott az 1867. évi XII. törvénycikk elu-
tasításában, amely a kiegyezést szabá-

lyozta, valamint az erdélyi unió feltétlen 
elmarasztalásában. Az aradi program leg-
következetesebb védelmezője Sigismund 
Popovici és Miron Románul volt.30 

Az 1867-69-es évek eseményei ki-
domborították, hogy a román párton belül 
két irányzat kristályosodott ki. A radikális 
vonal saját szervezetet is létrehozott 1869. 
december 19-én „ifjak politikai klubja" 
címen, Mircea Stánescu és Iosif Popovici 
vezetésével. Az irányítás Mircea Stánescu 
gondolatvilágát tette magáévá, aki a Kár-
pát-medence románok lakta területeit a 
„magyar korona alatt álló Romániának" 
tekintette. Úgy gondolta, hogy a kettős 
monarchia rövid életű lesz és ennek nyo-
mán a többnemzetiségű Magyarország is 
felbomlik. Ugyanakkor szembeszállt a 
Kárpátokon túli bojárrendszerrel, sőt 
1877-ig I. Károly fejedelemmel is.31 

A radikális vonal képviselői, elsősor-
ban Mircea Stánescu, nemzeti jellegű 
megmozdulások szervezésével igyekeztek 
tömegbefolyásra szert tenni. Az első na-
gyobb méretű megmozdulásra 1869. szep-
tember 10-én került sor, az 1848-ban Hat-
vani őrnagy által kivégeztetett loan Bu-
teanu prefektus emlékművének leleple-
zése alkalmával, amelyen résztvett 
Avram Iancu, Simion Bahnt és Axente 
Sever is. Az aradmegyeiek részéről a fő-
szónok Mircea Stánescu volt.32 Szintén 
Stánescu és csoportja állt élén annak a 
nemzeti gyászmozgalomnak, amely Arad 
megyében 1872-ben Avram Iancu elhuny-
ta alkalmával bontakozott ki. Két évvel 
később politikai tartalommal telített gyűj-
tést rendeztek Francise Hossu-Longin per-
költségeinek biztosítására, aki Koós Fe-
renccel állt vitában a kontinuitás kérdé-
sében, és amely a bíróságon folytatódott. 

Miron Románul tanfelügyelői kine-
vezése nyomán lemondott a kisjenői man-
dátumról. Ezen alkalmat használta fel 
Mircea Stánescu, hogy politikai téren ko-
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moly szerepet vállalhasson. Választási 
kampányában bírálta a nemzetiségi tör-
vényt és számos népszerű követelést vett 
fel programjába, mint az adók könnyítése, 
a helyi autonómia megerősítése, a do-
hánymonopólium, az illetékek és ok-
mánybélyegek eltörlése, a papok és taní-
tók helyzetének javítása stb. Felvetette a 
nők emancipációját is, amiről abban az 
időben alig esett szó.33 

A román párt vezetői igyekeztek egy-
ségüket biztosítani. A közgyűlés 1870. áp-
rilis 27-én heves vita közepette foglalko-
zott a kérdéssel. Egyesek odáig mentek, 
hogy a pártalakulatok feloszlatását java-
solták működőképesség hiányában, amit 
viszont éppen az „ifjak klubja" nevében 
Iosif Popovici kifogásolt. 

A megoldás érdekében Lázár Ionescu 
előterjesztést nyújtott be, amit közös plat-
formnak szánt, „az általános nemzeti-po-
litikai érdekekért". Követelte az egység 
alapján a román politikai nemzet elisme-
rését és síkra szállt Erdély autonómiájá-
ért. Végül bizottságot hoztak létre a pro-
gram teljes kidolgozására.34 

A május 2-án összeült közgyűlés túl-
haladta a helyi jelentőséget. Számos tá-
virat és levél (Nagyenyed, Torda, Gyula-
fehérvár, Kolozsvár, Déda, Szászváros 
stb.) a pártalakulás újjászervezését sze-
rette volna támogatni.35 

Az előkészítésben irányadó szerepet 
loan Popovici-Desseanu játszott, aki olyan 
alakulás létesítését szorgalmazta, amely 
az irányzatok különbözőségét közös pártp-
rogramban és működésben, de a többi pár-
toktól függetlenül tudja megeleveníteni, 
a parlamentáris rendszer keretei között, 
javasolta az iijak nevében szóló Mircea 
Stánescu és Iosif Popovici támogatásával, 
hogy az addigi pártszervezet feloszlatása 
nyomán hozzák létre a szélesebb alapokon 
nyugvó „Reumiumeanak" nevezett poli-
tikai pártot. 

A tárgyalásokat alapvetően befolyá-
solta Vincentiu Babe§ felszólalása. Sze-
rinte az államszerkezetben 1867-ben be-
következett változások nem váltak a ro-
mánok előnyére, harcban állnak jogaikért, 
ami megköveteli az egységet. Az előző pár-
talakulásnak valóban úgy programja, mint 
tevékenysége hiányos volt. Aláhúzta, 
hogy az összes románok Kelet-Európában 
„egy és ugyanaz a nemzeti-politikai célt 
követik". A jogok kivívása egységes poli-
tikai szervezetet igényel, minél erősebb 
és tevékenyebb központi irányítással. A 
véglegesített programnak tartalmaznia 
kell a nemzeti-politikai egyenlőség kívá-
nalmait, Erdély autonómiáját és az igazi 
demokráciát. Babe§ hatásos beszéde után 
megalakították „Az összes aradmegyei ro-
mánok nemzeti politikai egyesülését". 

Babe§ ezután még egyszer szót kért 
és hangsúlyozta, hogy a románok harca 
csupán „törvényes úton" lehetséges és el-
utasította a Philimon féle túl radikális 
vonalat. A vezetőség élén mint elnök Si-
gismund Popovici maradt, alelnökké Di-
mitrie Bonciut választották. 

A kétszeri halasztás után 1871. áp-
rilis 20-án tartott közgyűlés elfogadta az 
alapszabályt, amely szerint a központi bi-
zottság 100 tagból áll. A megye 17 vá-
lasztókerületében albizottságok alakítá-
sát kezdeményezték, lehetőleg az odatar-
tozó összes községek képviselőinek bevo-
násával. A folyó ügyek intézésére 15 tagú 
bizottságot alakítottak. Sigismund Popo-
vici továbbra is elnök maradt, míg jegy-
zővé Iosif Popoviciut választották, hogy 
így is szóhoz juttassák mindkét irányza-
tot. Leszögezték, hogy az alapvető nem-
zeti-politikai kérdésekben egyedül a köz-
gyűlés illetékes.36 

A központi bizottság 1871. június 14-
én számbavette az addigi eredményeket. 
Szervezeti téren megállapították, hogy 
hét kerületben máris megalakultak az al-



1 3 8 0 KISEBB CIKKEK 

tisztújításra. Ez alkalommal is kompro-
misszum született a két nagy párt között. 
Az erőviszonyok azonban láthatóan elto-
lódtak a deákpárt javára, annál is inkább, 
hogy tagjai között nőtt a románok létszá-
ma és szerepe. E tény folyományaként a 
megyei rangsorban harmadik tisztet, az 
árvaszék elnökségét Gheorghe Constan-
tininak juttatták. A román nemzeti párt 
tagjainak jutott a főjegyző (Teodor Serb), 
a főügyész (Lázár Ionescu), egy aljegyző 
(loan Bele§), egy-egy árvaszéki ülnök és 
jegyző, valamint négy szolgabíró és négy 
helyettese hivatala. A megegyezés ez al-
kalommal is a felekre kötelezően az egész 
választási ciklusra szólt. 

bizottságok. (Elek, Borossebes, Berzova, 
Agris, Jószás, Simánd, Arad). 

Elhatározták, hogy küldöttség útján 
kérik az igazságügyminisztert megfelelő 
számú román bíró kinevezésére, az új bí-
rósági rendszer bevezetése alkalmával. 
Vitát váltott ki a megye újjászervezése 
érdekében felállítandó bizottság összeté-
tele. A deákpárt a 30 helyből nyolcat a-
jánlott fel, a jelenlevők szerint azonban 
24 hely illeti meg őket. Elvi álláspontjuk 
mellett a többség hozzájárult ahhoz, hogy 
a javaslatban szereplő első nyolcat vegyék 
a választásnál tekintetbe. 

Aczél Péter főispán beiktatása alkal-
mával Lázár Ionescu javaslata szerint til-
takozásuk jeléül passzivitást határoztak 
el és elutasították Mircea Stánescu és Iosif 
Popovici tervezetét, amely előüta többek 
között a román párt tagjainak kivonulását 
a teremből a királyi leirat felolvasása után.37 

Kétségtelen, hogy a párt újjáalakulá-
sa nyomán növekedett befolyásuk. A párt-
vezetőség 1871. november 19-én körle-
vélben fordult a helyi vezetőkhöz és kérte 
a szavazók mozgósítását, amiben elsősor-
ban a papokra és jegyzőkre számított. A 
november 30. - december 2. között lezaj-
lott megyei választáson sok helyen ered-
ményt értek el. így például Apátiban 60 
szavazó indult a plébános és jegyző irá-
nyítása alatt a seprősi szavazóközpontba, 
míg a jóval nagyobb Seprősről kevesebben 
jelentek meg. Az új törvényhatóság meg-
alakulásakor kiderült, hogy 554 tagból áll, 
akik közül 217 román, beleértve a jog-
szerintieket is. A magyar ellenzéki párt 
30 hellyel rendelkezett, a deákpárt pedig 
77 fős abszolút többséggel. Az 1873-ban 
sorra került pótválasztások nem változ-
tat tak az erőviszonyokon, Arad város e-
setében a román párt befolyása jelenték-
telen volt.38 

A törvényhatósági választások nyo-
mán 1871 december végén került sor a 

A román párt közbenjárása szintén 
bizonyos eredménnyel járt az aradi és bo-
rosjenői törvényszékek felállítása alkal-
mával. Az utóbbi elnöke Sigismund Po-
povici lett és az öt bírói állásból kettőt, 
a kerületéhez tartozó járásbíróságok 
nyolc állásából pedig négyet kaptak meg. 
Az aradi törvényszéken a négy bíró közül 
egy, a hét járásbíró közül három volt | 
román. A román bírák jelenléte a sajtó-
értesülésekből leszürhetően jelentősen e-
lősegítette a román peresek anyanyelven I 
történő kihallgatását.39 ' 

Sigismund Popovici lemondása nyo-
mán megüresedett butyini mandátumért 
1872. február 9-én pótválasztást tartot-
tak. Ekkor lépett a nagy nyilvánosság elé 
Dimitrie Bonciu, aradi ügyvéd, aki egyben < 
Sigismund Popovici visszavonulása után 
a román párt elnöke is lett. Az érvényben 
lévő megegyezés szerint simán nyerte 
meg a választást.40 

Nemsokára újabb általános választá-
sok megtartása is napirendre került. A 
deákpárt az előző választás alkalmával 
előterjesztett ajánlatát ismételte meg, a-
melyet 1872. április 21-én tárgyalt meg 
a központi bizottság és fogadott el ugyan-
azon feltételekkel. A megegyezés azonban 
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ez alkalommal sem terjedt ki Arad váro-
sára, hol a Chorin Ferenc vezette baloldali 
pártot támogatták és főképpen Lázár Io-
nescu, loan Popovici-Desseanu és Dimitrie 
Bonciu fejtettek ki tevékenységet.41 

Az aradi román párt határozatával pár-
huzamosan került sor a marosmenti vá-
rosban 1872. május 9-én a feloszlatott or-
szággyűlés román ellenzéki képviselői által 
kezdeményezett gyűlésre. A mintegy 300 
résztvevő tárgyalásainak alapja a Mocso-
nyiak és Vichentjie Babes által kidolgozott 
tervezet volt. A többség kedvezően fogad-
ta az egyes pontokat, viták csupán a ki-
egyezés elfogadása, illetve elutasítása 
körül merültek fel. Mivel az utóbbiak ki-
sebbségben maradtak, el is hagyták a gyű-
lést, közöttük többek között Alexandru 
Roman, a „Federatiunea" főszerkesztője. 

A jelenlévők által elfogadott program 
szolidaritást vállalt a magyarországi nem-
zetiségekkel és követelte az 1868-ban e-
lőterjesztett szerb-román javaslat tör-
vénybe iktatását. Továbbra is elmarasz-
talták az 1867. XII. t. c. által létrehozott 
politikai rendszert, szót emeltek a válasz-
tójog kiterjesztéséért, különösen az egy-
kori nagyfejedelemség területén, követel-
ték a virilizmus eltörlését, valamint a kul-
túra és közoktatás támogatását. Gazda-
sági téren adóreformot és igazságosabb 
közteherviselést szorgalmaztak. 

Az erdélyi románok álláspontjának 
kérdésében nyitva hagyták a döntést, fel-
tételül szabva, hogy az aktivitás elfoga-
dása esetén csupán nemzeti irányzatú je-
löltet támogassanak. Támogatásukról 
biztosították a horvátokat, de csak abban 
az esetben, ha nem óhajtják felbontani a 
Magyar-országgal fennálló államkapcsola-
tot. A választások felügyeletére Arad szék-
hellyel 20 tagú bizottságot hoztak létre, 
amelyben a 13 helybeli mellett beválasz-
tottak tagokat Temesből (3), Torontálból 
(1), Zarándból (1), és Biharból (2).42 A 

határozat azonban nem érintette az aradi 
román párt önálló politikáját, amelyhez 
továbbra is ragaszkodott. 

A román és a deákpárt választási pak-
tuma lényegében ezúttal is megvalósult. 
A pécskai kerületben állítólag az ellenzéki 
Simonyi Lajos hatására a deákpárti Cse-
meghy Károly igazságügyi államtitkárral 
szemben fellépett loan Misiciu, aki csu-
pán 804 szavazatot kapott, győztes ellen-
fele 1234 voksával szemben. A kisjenői 
kerületben csírájában maradt a kerületi 
szolgabíró felléptetése Mircea Stánescu-
val szemben. 

Abutyini kerületben Dimitrie Bonciu 
eseménytelenül jutott a mandátum bir-
tokába. A paktumot szintén nem érintette 
a világosi kerületben fellépő Iosif Nistor 
kísérlete, aki az ún. Reformpárt jelöltje-
ként szerepelt, de csupán 932 szavazatot 
kapott, szemben a győztes Anton Mocso-
nyi 1710 voksával szemben. A radnai ke-
rületben a bánsági román nemzeti moz-
galom legjelentősebb alakja Alexandru 
Mocsonyi lépett fel és választási kampá-
nyának külsőkben is jelentkező nemzeti 
jelleget kölcsönzött, beleértve a piros-
sárga-kék színek alkalmazását. Alexand-
ru Mocsonyi 1874-ben lemondott a man-
dátumáról és pótválasztásra került sor, 
amelyen a román párt loan Popovici-Des-
seanu jelölését határozta el. E választás 
azonban már előrevetette a paktum fel-
bomlását. Ez alkalommal a román párti 
jelölt 635 szavazattal győzött ugyan, de 
ellenfele a deákpárthoz átlépett Teodor 
Serb volt, aki 442 szavazatot gyűjtött.42 

Az 1872-es megegyezésen repedések 
mutatkoztak a megürült megyei tisztsé-
gek betöltése körül. Habár kérdőjelek mu-
tatkoznak loan Slavici, a későbbi író, em-
lékiratában vázolt állításával szemben, 
hogy aljegyzői megválasztását az alispán 
pálfordulásához kötötte, mégis igaz más 
vonatkozásban, hogy Iosif Botto árvaszé-
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ki ülnök, valamint Florian Be§an aljegyző 
távozása után két deákpárti, igaz romá-
nok, kerültek helyettesítésre.43 

A fenti kérdések erősebben jelentkez-
tek községi szinten, elsősorban a helyi 
közigazgatásban központi szerepet játszó 
jegyzők esetében, ugyanis ezen hivatalok 
lényegében a falusi román értelmiség bir-
tokába kerültek. 

A helyi választásokba 1867, de főleg 
1872 után a deákpárt, illetve a megyénél 
szolgálatot teljesítő tagjai igyekeztek be-
leszólni, meglehetősen korlátozott ered-
ménnyel. A választási harc néhol ki is 
élesedett. Zimbrun 1873-ban Constantin 
Talo§sal szemben, akit a román párt tá-
mogatott, fellépett egy Ardelean nevű el-
lenjelölt. Kurticson 1873. január 9-én a 
bíró és adószedő választása alkalmával a 
tömeg tiltakozása a szolgabíró beavatko-
zása ellen rendzavarásba torkollott, ami 
a rendészeti erők közbelépését eredmé-
nyezte. A mozgalom vezetőit vád alá he-
lyezték, védelmüket ügyvédként Mircea 
Stánescu vállalta. 

A román párt több esetben jegyzők 
elleni fegyelmi eljárásoknak (Monyoró, Pil 
stb.) politikai hátteret tulajdonított. Ni-
colae Philinon pécskai román jegyző a 
román párt vezető személyiségének el-
mozdítása a megyegyűlésen vitát váltott 
ld, végül 30 deákpárti szavazattal 23 el-
lenében (románpárti és ellenzéki tagok 
részéről) elmozdítottak. Vihart váltott ki 
ugyancsak a megyegyűlésen loan Moldo-
van világosi román jegyző fegyelmi 
ügye.44 

A protokolláris nyelv kérdésében Ta-
bajdy Károly alispán 1873 februárjában 
két rendeletet adott ki, amelyben előírta, 
hogy a román ügykezelési nyelvet beve-
zetett községekben azontúl a jegyzőköny-
veket, a költségvetést és a számadásokat 
magyarul is készítsék el. 

A rendelet nyomán a román párt arra 
ösztönözte az illető községeket, hogy til-
takozzanak a rendelet ellen, hivatkozva 
a nemzetiségi törvényre, az 1871-es 
XVIII. t. c., valamint más jogszabályok 
előírására. Ilyen tartalmú fellebbezést jut-
tattak a belügyminisztériumba Mondor-
lak, Kurtics, Mikelaka, Preze§ti, Román-
Világos, Kovaszinc, Szabadhely, Soborsin, 
Kuvin és Tótvárad körjegyzőségei. Válasz-
képp Zeyk Károly államtitkár április 11-
én „feloldotta" az alispáni rendeletet, kö-
vetkezésképp megszűnt kötelező ereje és 
a helyiek dönthettek az alispáni rendelet 
alkalmazási ügyében.45 A kormányintéz-
kedés precedensül szolgált arra, hogy a 
morodai jegyző és a mikelaki elöljáróság 
a nemzetiségi törvényre hivatkozva ra-
gaszkodjon az aradi ügyészséggel, illetve 
a borosjenői bírósággal szemben a román 
nyelv használathoz.46 

A községi ügykezelési nyelvkérdés 
1873-ban nagyobb hullámokat Opaulison 
váltott ki. A helybeliek nehezményezték 
Bildhauer jegyző igyekezetét az alispáni 
rendeletek végrehajtásában. Az illetékes 
szolgabíró, ő maga is román, 1873. február 
18-án a helyszínen vizsgálta ki a panaszt. 
A jegyző működése, bírálóinak tanácsa-
dója loan Slavici volt. Az eredménytelen 
vizsgálat nyomán a tömeg birtokba vette 
a jegyzőséget, sőt a bíró pecsétjét is kö-
vetelték. A megye rendőri beavatkozást 
rendelt el, a mozgalom 12 vezetőjét pedig 
hat hónaptól egy évig terjedő szabadság-
vesztésre ítélte a bíróság.47 

Újjáalakulása után a román párt lé-
nyegileg egységesen lépett fel, azonban 
1873-ban a püspökválasztás kapcsán az 
ellentétek napirendre kerültek. Procopiu 
Ivacicovici szebeni metropolitává történt 
megválasztása után a loan Popovici-Des-
seanu vezette csoport az immár mérsé-
keltnek számító Miron Romanult sikerrel 
támogatta. Mircea Stánescu radikális cso-
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portja élesen ellenezte a jelöltséget csak-
úgy, mint a következő évben bekövetke-
zett újabb széküresedés esetén loan Me-
tianu megválasztását. Ez alkalommal is 
a zsinaton a többséget loan Popovici-Des-
seanu csoportja szerezte meg. 

Az 1874-es év további kérdéseket ve-
tett fel. A román párt mind kevesebb len-
dületet mutatott. A folyó évi feladatokat 
napirendre túző január 12-i ülésre min-
dössze 16-an jelentek meg, jóformán az 
utóbbi évek közszereplői. Az ifjabb nem-
zedéket csupán loan Slavici képviselte. A 
politikai légkörben újabb eltolódások táv-
latai rajzolódtak ki. Egyrészről közeledési, 
majd egyesülési folyamat indult a deák-
párt és a baloldali ellenzék helyi szerve-
zetei között is, ami az országos folyamat 
helyi vetülete volt. Az „Alföld" című lap 
március 7-én elemzést közölt, mely sze-
rint a kérdéses folyamat már az év elején 
beindult. A Chorin Ferenc vezette arad-
városi szervezet elvileg máris döntött és 
csupán a közgyűlésre várt, hogy megerő-
sítse. E folyamat a román párt elszigete-
lésének irányában hatott, elsősorban a 
megyegyűlésen, ahol a Simonyi Lajos ve-
zette ellenzékkel számos esetben közös 
nevezőn voltak. 

Az adott körülmények között a 
román pártban is olyan meggondolások 
jelentkeztek, amelyek kétségbe vonták az 
önálló politikai szervezkedés szükséges-
ségét, sőt lehetőségét is. Következéskép-
pen a románság igényeinek előbbre vitelét, 
főképpen kulturális és egyházi téren, a 
deákpárt és szabadelvű párt egyesüléséből 
keletkező új szervezetbe való belépéssel 
látták megvalósíthatónak. Ezen irányzat 
élén maga Dimitrie Bonciu pártelnök állt, 
aki 1874 augusztusában a butyini kerület 
választóihoz írt levelében részletezte ál-
láspontját. Szerinte a románok csakis a 
magyarokkal szövetségben számíthatnak 
a jövendőre. Szükséges, hogy jó hazafiak 

legyenek és keressék kulturális értékei-
ket. Ezzel az állásponttal szembekerült 
a Stánescu vezette csoporttal, sőt ennek 
lapja a „Gura Satului" árulónak bélye-
gezte.48 Csakhamar forma szerint is be-
adta lemondását. 

A kezdődő megosztottság folytán az 
1874 novemberében sorra került megyei 
választásokon a román párt csökkent erőt 
képviselt. Jelentősebb sikert Szabadhe-
lyen, Gyorokon, Berzován, Tótváradon, 
Kurticson, Draucon, Székudvaron, Kova-
szincon, valamint Opécskán lévő két ke-
rületben értek el. 

A választások eredményeként az 
1875. január 15-i megyei tisztújításon a 
megye állandó 30 tagú bizottságába min-
dössze három román került be, közöttük 
Iosif Nistor és Gheorghe Constantini a 
deákpárt régi tagjai. Hasonló helyzet a-
lakult ki a tisztújítás alkalmával is, amire 
a legjellemzőbb, hogy Mircea Stánescu pá-
lyázatát a főjegyzői állásra mellőzték és 
Szathmáiy Gyulát választották meg.49 

Ujabb erőpróbát az országos válasz-
tások kiírása jelentette. A deákpárt ez al-
kalommal nem kötött paktumot a román 
párttal. A 30 fős megyei választási bizott-
ságba hét román tagot jelöltek a deák-
pártból és Bonciu híveiből. 

A román párt választási kampánya 
az elmúlt évekhez képest gyengült és a 
párton belül mutatkozó szakadás miatt 
csupán másodrendű jelölteket állíthatott. 
Eredményes agitáció csupán a butyini ke-
rületben mutatkozott, ahol Gurban es-
perest választották meg 722 szavazattal 
Hendrey Lajossal szemben, aki 360 tá-
mogatót mutathatott fel. Gurban meg-
választásával sem értek el valódi ered-
ményt, mert ritkán ment el Budapestre 
és alig kétszer szólalt fel az egész ülész-
szakon. A következő, 1878-as választáson 
már más irányzatot követett.50 A pécskai 
kerületet kivéve szoros küzdelem alakult 
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támogató új pártalakulat helyi keretei is 
kialakultak. A hét járási szervezet veze-
tőségének 129 tagja közé 33 románt is 
beválasztottak. A megyei bizottságban 
Lázár Ionescu alelnök lett. A városi ve-
zérlő bizottság 120 tagja között 11 román 
szerepelt, köztük Dimitrie Bonciu, loan 
Goldi§ és Gheorghe Dogaru. A kor szokása 
szerint ez alkalommal is megindult a tag-
toborzás, elsősorban a jegyzők körében, 
közöttük azonban húzódozás, sőt ellenál-
lás is mutatkozott.53 

ki a deákpárt és a román párt jelöltjei 
között. Szemmel látható volt azonban a 
román párt híveinek megosztottsága, ami 
nagyrészt távollétükben nyilatkozott meg. 

A „Gura Satului" kimutatása szerint 
a radnai kerületben a győztes Bíró Kál-
mán 444 szavazatával szemben Iosif Bele§ 
esperes csupán 423-at kapott. Az „Alföld" 
tudósítója szerint az eredményt a román 
párt szervezőinek korlátozott működése, 
többek között néhány tevékeny pap el-
helyezése és Bíró korteseinek fokozott be-
folyása a román választókra magyarázza. 

Az említett lap már előre figyelmez-
tetett, hogy Mircea Stánescu helyzete a 
kisjenői kerületben reménytelen, mivel a 
román értelmiség nagyrésze nem támo-
gatja. A választás alkalmával br. Bánhidy 
Béla 813 szavazatot kapott, ebből 316-an 
románok voltak. Stánescu 499 szavazója 
között egy zerindi magyar is feltűnik. 

A világosi kerületben a mintegy 2000 
választó nagy többsége otthon maradt. A 
deákpárti Iosif Nistor 532 szavazatot ka-
pott, jóval többet, mint Vasilievici esperes, 
a román párt jelöltje. A szentannai kerü-
letben hárman versengtek a mandátu-
mért, Bohus Zsigmond (670 szavazat), br. 
Bánhidy Sándor (263 szavazat) és Iosif 
Vulcan (201 szavazat). Az immár jelentős 
irodalmi tevékenységet kifejtő Iosif Vulcan 
27 szavazatot nem-románoktól is kapott.51 

Aradon Gheorghe Dogaru lépett fel 
a román párt színeiben, a szerbek támo-
gatásával. Programjában az általános vá-
lasztójogot, román középiskolák létesíté-
sét nemzetiségi területeken és több más 
követelést vetett fel. Hangsúlyozta Ma-
gyarország integritásának tiszteletben 
tartását, valamint a szabadság, egyenlő-
ség és testvériség kívánalmait. A választás 
napjának reggelén visszalépett és hívei 
Vaijassy Lajosra voksoltak.52 

A választások nyomán a fúzió alapján 
létrejött Tisza Kálmán vezette kormányt 

Az aradi román párt azon részét, amely 
belépett az újonnan alakult szabadelvű párt-
ba, később viszontlátjuk a Miron Románul 
metropolita kezdeményezte úgynevezett 
„mérsékelt" szervezkedés soraiban. 

A román párt azon része, amely elu-
tasította a belépést a szabadelvű pártba, 
elsősorban Mircea Stánescu körül csopor-
tosult, fenntartva radikális vonalvezeté-
sét. A megyegyűlésen loan Cioara elle-
nezte a Tisza Kálmán vezette kormány-
nak a bizalom megszavazását, kiemelve, 
hogy csupán tevékenységének következ-
ményei alapján lehet értékelni.54 

A felgyorsult szervezési folyamatok-
kal párhuzamosan az aradi román párt 
léte is kérdésessé vált. Igaz, május elsejére 
gyűlést hirdettek, azonban törvényes lé-
tüket megszüntette a május 2-án kelt kor-
mányrendelet, amely a nemzetiségi szer-
vezkedés egyedüli céljárd az egyházi és 
kulturális tevékenységet jelölte meg.55 

Gyakorlatilag a Mircea Stánescu ve-
zette csoport tovább működött és bekap-
csolta a feloszlatott Zaránd megye Arad-
hoz csatolt nagyhalmágyi járásának po-
litikailag aktív elemeit. 

A korabeli politikai helyzet felmérése 
nyomán végül 1878. jűlius 23-án úgy dön-
töttek, hogy passzivista álláspontra he-
lyezkednek és nem támogatják Gurban 
esperes jelöltségét pálfordulása miatt. 
Igaz, a passzivitás nem volt következetes 



KISEBB CIKKEK 1 3 8 5 

annál is inkább, mivel Mircea Stánescu 
csakhamar jelöltséget vállalt a bihari ten-
kei választókerületben. Végül a Stánescu 
csoport feladta önállóságát és 1881-ben 
az erdélyi román párthoz közeledett. 
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Glant Tibor 

ROOSEVELT, APPONYI É S A 
HABSBURG MONARCHIA 

Theodore Roosevelt és gróf Apponyi 
Albert barátságának ténye élénken él a 
magyar köztudatban, ám mindezidáig ezt 
feldolgozó tudományos értekezés még 
nem készült sem magyar, sem angol nyel-
ven. Dolgozatunk célja ennek a barátság-
nak a bemutatása és értékelése. Ez a kap-
csolat ugyanis, egy amerikai elnök és egy 
vezető magyar arisztokrata barátságának 
tényén túl további két szempontból is igen 
érdekes: egyfelől ez volt az USA és Ma-
gyarország között a legerősebb nem hi-

vatalos kapcsolat 1904 és az első világ-
háború között, másfelől segít—legalábbis 
részben — megismerni Roosevelt véle-
ményét a Habsburg Monarchiáról és meg-
válaszolni azt a kérdést, hogy vaj on jobban 
járt volna-e Magyarország, ha a háború 
idején Roosevelt az elnök, és nem Wilson. 
Roosevelt és Apponyi kapcsolata 1904-
ben kezdődött, és 1915 nyarán szakadt 
meg. Ez idő alatt az USA és Magyarország 
is jelentős változásokon ment keresztül 
és a nemzetközi kapcsolatokban is drámai 
fordulat állt be - s kettejük levelezése 
mindezt hűen tükrözi is. Mielőtt azonban 
részleteznénk a Roosevelt-Apponyi kap-
csolatot, érdemes röviden megvizsgálni, 
hogy milyen közös és eltérő vonásaik vol-
tak, és hogyan vélekedtek egymásról. 
Ezen vizsgálódást jelentősen megnehezíti 
az a tény, hogy Apponyi iratai Magyaror-
szágon nem kutathatók,1 és hogy Roose-
velt viszonylag keveset írt kettejük kap-
csolatáról. Ezért a jelen értekezés első-
sorban a washingtoni Kongresszusi 
Könyvtárban található Roosevelt-iratok-
ra, különféle visszaemlékezésekre és a 
kortárs sajtóra támaszkodik. 

Theodore Roosevelt és Apponyi Al-
bert látszólag nagyon különbözőek vol-
tak: az egyik született vezető, protestáns, 
republikánus, vadász, cowboy, önjelölt ka-
tona s a legnagyobb demokratikus állam 
elnöke, egyaránt az ideák és a tettek em-
bere; a másik katolikus, királyhű arisz-
tokrata, közismert ellenzéki politikus, s 
sokkal inkább a szavak, mint a tettek 
embere, a világbéke apostola. S bár sok 
szempontból különböztek, számos közös 
vonásuk is volt: mindketten kivételes szel-
lemi képességekkel bírtak, kiváló szóno-
kok voltak és több nyelven beszéltek; 
közös céljuk volt a világbéke biztosítása, 
noha ezt másképp vélték megvalósítha-
tónak; mindketten élénken érdeklődtek 
más népek és kultúrák iránt, és igyekez-
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tek országaikról kedvező képet festeni a 
nemzetközi közvélemény számára. Az 
egymás iránti kölcsönös megbecsülés és 
érdeklődés, a másik másságának tiszte-
letben tartása és a világbéke megvalósí-
tásának célja hozta őket oly közel egy-
máshoz, hogy Roosevelt a magyar arisz-
tokratát többször is „kedves Apponyi gró-
fom"-nak nevezte. 

Apponyi 87 éves korában írt emléki-
rataiban a század elején Amerikában vi-
rágzó korrupció ellen vívott harc vezető-
jeként, s erős akaratú, de nem diktatóri-
kus hajlamú politikusként jellemezte Ro-
oseveltet. Kiemelte Roosevelt Amerika 
küldetésébe vetett töretlen hitét, s külö-
nösen becsülte őt a Monarchia ügyeiben 
való jártasságáért: „Roosevelt az összes 
európai kérdésekben, beleszámítva az 
Osztrák-Magyar Monarchia nehézségeit 
is, nagyszerűen kiismerte magát, s így 
minden időrabló bevezető magyarázkodás 
feleslegessé vált. Éppúgy kikérdezett 
engem, mint én őt, s csaknem egyforma 
élvezet volt őt hallgatni, mint az, ha ő 
hallgatott engem. Mindig osztatlan érdek-
lődéssel arra a kérdésre összpontosította 
a figyelmét, amelyet éppen megbeszél-
tünk; mindig logikus folytatólagossággal 
maradt a tárgynál, sohasem volt zavaros 
avagy bizonytalan - szóval az elképzelhető 
legideálisabb beszélgető partnernek bizo-
nyult: ehhez hasonlót csupán Mussolini-
vei folytatott beszélgetéseim folyamán ta-
pasztaltam, akiben általában több Roo-
sevelttel közös rokonvonást fedeztem 
fel."2 Roosevelt Apponyi megbecsülését 
azzal is kivívta, hogy igen jártasnak mu-
tatkozott a magyar történelemben - amit 
három különböző forrás is megerősít. Ap-
ponyi így ír erről: „De minél inkább te-
ldntjük Rooseveltet igazi, hamisítatlan a-
merikainak, annál magasabbra kell érté-
kelnünk azt a nagy megértést, amelyet 
idegen népek és világrészek élettörvényei 

iránt tanúsított. Idegen viszonyok megí-
télésében átfogó, alapos ismeretek felett 
rendelkezett: még a magyar történelem 
részletkérdéseiről is csodálatosan sokat 
tudott - mindenestere jóval többet, mint 
az európai államférfiak kilenctized része. 
Egy alkalommal komolyan bosszankodott 
afelett, hogy amikor bizonyos magyar vo-
natkozású középkori eseményekről be-
széltünk, nem jutott rögtön eszébe, hogy 
Béla nevezetű királyaink közül a hánya-
dik uralkodott ebben az időben Magya-
rországon."3 Ugyanerről a témáról visz-
szaemlékezéseiben Dr. Kovács Ernő, Ap-
ponyi egyik kísérője 1911-es amerikai útján, 
így ír: „Beszélte azt is Apponyi, hogy este 
társaság volt Rooseweltéknél [sic], s be-
szélgettek többek között a szláv kérdésről. 
Apponyi elmondta, hogy a csehek most 
is azt az oktalan politikát űzik, mint a-
milyent folytattak Ottokár idejében. In-
gerelték folyton a magyarokat, s ezért ezek 
a nagy küzdelem idejében Ottokár ellen, 
Habsburgi Rudolfot segítették. Roosevelt 
ügy vett részt e kérdés feletti beszélge-
tésben, mint aki teljesen otthon van, s 
haragudott, hogy nem jutott rögtön eszé-
be az illető magyar király neve. О először 
IV Bélára gondolt. A társaság többi tagja 
úgy nézett kettejükre, mintha arról tár-
gyaltak volna, ki volt uralkodó Khinában 
а XIII. század közepén."4 Ugyanezt a tör-
ténetet Nicholas Roosevelt, aki 1919-ben 
a Coolidge-misszió tagjaként, 1931 és 
1933 között pedig Hoover elnök követe-
ként járt Magyarországon, így meséli el: 
„Gróf Apponyi Albert, Magyarország 
»nagy öregje«, akivel többször is találkoz-
tam a harmincas évek elején, amikor ma-
gyarországi követként szolgáltam, továb-
bi bizonyítékát adta [Roosevelti kivételes 
emlékezőtehetségének... Apponyit csodá-
lattal töltötte el az, hogy TR mennyire 
pontosan emlékezett a magyar történe-
lem azon apró részleteire is, melyek év-
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századokra nyúltak vissza. Még az első 
világháború előtt, egyik amerikai útja 
során Apponyi elmesélte anyámnak, hogy 
TR gyakorlatilag szó szerint felmondott 
neki egy régi magyar hősről szóló törté-
netet, és amikor ő, Apponyi gróf, meglepe-
tését fejezte ki, hogy TR mennyire rész-
letesen és mennyire pontosan visszaem-
lékezett, az elnök elmondta neki, hogy 
azt az írást mintegy húsz évvel korábban 
olvasta, és azóta eszébe sem jutott ."5 

Sajnálatos módon Roosevelt tollából 
hasonlóan részletes értékelés Apponyiról 
nem olvasható: emlékiratainak második 
kötetét meg sem írta, életrajzírói közép-
európai politikáját nem tárgyalják, sőt e-
gyetlen olyan levelet sem találtunk, mely-
ben Apponyit egy harmadik személynek 
mutatja be. Az egyetlen, valószínűleg leg-
alább részben Rooseveltnek tulajdonítha-
tó értékelés Apponyiról az Outlook című 
hetilap 1911. február 18-i számában — 
vagyis Apponyi második amerikai útja i-
dején — jelent meg. A szerző szerint a 
kiegyezés óta Magyarország vált a Kettős 
Monarchia domináns felévé, s ebben nem-
csak Kossuthnak és Deáknak, hanem a 
kortárs magyar politikusoknak, elsősor-
ban Apponyinak is jelentős szerepe volt. 
Az akkor 65 éves Apponyit a demokrácia 
élharcosaként, a magyar belpolitikai kon-
szenzus létrehozójaként és megtestesítő-
jeként mutatja be. Külön kiemeli az 1907. 
évi oktatási törvény pozitív vonásait, s 
meg sem említi a nemzetiségi iskolák be-
záratását. Leírja Apponyi fenyegetően 
harcias külsejét is, de hangsúlyozza azt 
is, hogy a magyar gróf a nemzetközi bé-
kemozgalom egyik élharcosa, s zárásként 
megemlíti, hogy Apponyi beszédet mon-
dott az amerikai képviselőházban is.6 

Ezzel az írással az a gond, hogy nyilván-
valóan propagandisztikus céllal íródott, s 
nem feltétlenül tükrözi a szerző teljesen 
őszinte véleményét - ellentétben Apponyi 

korábban bemutatott véleményével, mely 
Roosevelt halála után mintegy másfél év-
tizeddel íródott. Ezért Roosevelt Apponyi 
Albertről alkotott képét és kettejük vi-
szonyát csak levelezésük elemzésével re-
konstruálhatjuk. 1904 és 1915 közötti le-
velezésükből 21 darab levél maradt fenn 
és olvasható Roosevelt iratai között a 
Kongresszusi Könyvtár kézirattárában, 
kettő pedig nyomtatásban is megjelent. 
A vizsgált időszakban négyszer találkoz-
tak, háromszor Amerikában, egyszer 
pedig Magyarországon. 

Első találkozásukra 1904 szeptembe-
rében került sor. Apponyi 1895-ben kap-
csolódott be az Interparlamentáris Unió 
munkájába, s hamarosan a mindenkori 
magyar delegáció vezetője lett. A St. 
Louis-i világkiállítás tiszteletére az Unió 
1904. évi gyűlését Missouri állam fővá-
rosába hívták össze, s Apponyi vezette a 
magyar delegációt, melynek tagja volt töb-
bek között a későbbi magyar miniszter-
elnök, gróf Bethlen István és neje is. A 
magyar delegáció szeptember 3-án érke-
zett meg New Yorkba, s a látványos fo-
gadtatás7 után Apponyi Oyster Bay-be 
utazott, Roosevelt elnök magánbirtokára. 
Ezt a találkozást Apponyi kezdeményez-
te: elutazása előtt ajánlást kért Bellamy 
Storertől, Roosevelt bécsi nagykövetétől, 
s régi barátja, Hengelmüller László, a Mo-
narchia washingtoni nagykövete is a se-
gítségére sietett. Az Oyster Bay-i első lá-
togatás vacsorával kezdődött, melynek 
során Roosevelt elnök tréfásan „Alice her-
cegnődnek szólított lánya Apponyit a ma-
gyar nőkről faggatta. Vacsora után már 
komolyabb témák is szóba kerültek. Ki-
derült, hogy Apponyi németül olvasta 
Roosevelt több útleírását és a spanyol-a-
merikai háborúról szóló könyvét is. Rö-
viden megtárgyalták a közelgő választá-
sokat, valamint az orosz-japán háborút. 
Apponyi szóvá tette, hogy az amerikaiak 
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vajmi keveset tudnak Magyarországról, 
és kitértek a Monarchia nemzetiségi vi-
szonyaira is. Roosevelt első találkozásuk 
alkalmával annyira megkedvelte Appo-
nyit, hogy meghívta őt még egy beszél-
getésre, melyre végül a St. Louis-i kon-
ferencia u tán került sor.8 

Szeptember 9-én Apponyi levélben is 
megköszönte a vendéglátást, és egyúttal 
küldött az elnöknek két angol nyelvű cik-
ket is, melyek a Monarchia nemzetiségi 
viszonyait elemezték. Roosevelt három 
nappal később kelt válaszában megkö-
szönte a cikkeket, és megismételte a meg-
hívást.9 így kezdődött kettejük barátsága, 
s Roosevelt Apponyiról alkotott kedvező 
véleményét minden bizonnyal tovább e-
rősítette a magyar arisztokrata szónoki 
sikere St. Louis-ban, különösen azért, 
mert az elnök tudta, hogy Apponyi először 
az Amerikába tartó hajón szónokolt an-
golul. A második találkozásra Washing-
tonban került sor, valamikor szeptember 
22-e és 25-e között. Roosevelt ebédre hívta 
meg Apponyit, s a társaság harmadik tagja 
Philip Stanhope volt, az angol delegáció 
vezetője, az Interparlamentáris Unió ké-
sőbbi elnöke. Apponyi szerint a Fülöp-
szigetek kormányzása volt a téma, s a 
beszélgetés rávilágított Roosevelt határo-
zott, de nem diktatórikus vezetési stílu-
sára is: „A déjeuner folyamán Roosevelt 
nagyon érdekes kijelentéseket tett előt-
tünk a röviddel azelőtt Amerikához csa-
tolt Philippi-szigeteken bevezetendő ad-
minisztrációról: számomra ez azért bírt 
különös jelentőséggel, mert újabb bepil-
lantást engedett kormányzási rendszeré-
be és mert mintegy kiegészítette szemé-
lyéről alkotott véleményemet. Szívvel-lé-
lekkel amerikai volt s meggyőződése sze-
rint az ő népe többet ért Európa régi né-
peinél: hazája alkotmányát és tradícióit 
nagy tiszteletben tartotta. Aki netán azt 
hinné, hogy Rooseveltben diktatórikus 

hajlamok éltek, az hamis úton jár: bár 
sohasem habozott, hogy az elnök kezébe 
adott hatalommal az alkotmány keretén 
belül a leghatározottabb módon éljen, 
mégis a népakaratot, mint legfelső ins-
tanciát, mindig tiszteletben tartotta."1 0 

Apponyi politikai pályájának egyik leg-
fontosabb külföldi kapcsolatát alapozta 
meg így, s elégedetten hajózott el Boston-
ból 1904. szeptember 26-án. 

1904 novemberében Rooseveltet el-
nökké választották, és megkezdte máso-
dik négyéves ciklusát a Fehér Házban.1 1 

Eközben 1905-06 során Magyarországon 
jelentős változások történtek: alapjaiban 
ingott meg a dualista rendszer. Az ellen-
zéki koalíció választási győzelmét köve-
tően kialakult alkotmányos válság a Mo-
narchia felbomlásával fenyegetett. Az el-
lenzékvégül is 1906 áprilisában kormányt 
alakított, s 1910 januárjáig irányította az 
országot. Ez idő alatt Apponyi vallás- és 
közoktatási miniszter volt. A válság híre 
a tengerentúlra is eljutott, nem kis ria-
dalmat keltve Washingtonban. Az Appo-
nyi-Roosevelt levelezés újraindítását az 
amerikai elnök kezdeményezte, amikor 
április 27-én, alig néhány héttel az ellen-
zék hatalomra jutását követően, levélben 
gratulált Apponyinak miniszteri kineve-
zéséhez. Ugyanebben a levélben Roose-
velt aggodalmát fejezte ki a Monarchia 
jövőjével kapcsolatban, s arra biztatta ba-
rátját, akit „drága Apponyi grófom"-nak 
nevezett, hogy a dualista államrend meg-
őrzésén munkálkodjon: „Tudja, hogy mi-
lyen őszinte rajongója vagyok Magyaror-
szágnak, hogy mennyire érdekel népének 
történelme, és hogy mily töretlenül hiszek 
annak jövőjében. Azt is gondolom (ha 
megengedi, hogy kívülálló ilyet mondjon), 
hogy nagyszerű dolog volna, ha a dualista 
monarchia egyben maradna, és remélem, 
hogy mindkét fél oly bölcsen és mérték-
tartóan viselkedik majd, hogy ez lehetővé 
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követelések elismerésére akkor, amikor a 
fegyverszünet lejár." Apponyi az osztrák 
kormányt tartotta a konfliktus okozójá-
nak, mert szerinte az nem tudta elviselni 
„Magyarország gazdasági emancipáció-
já t" . Magyarország bécsi ellenségei az ott 
állomásozó külföldi diplomatákat is fél-
revezetik, mivel azok nem keresik a kap-
csolatot a magyarokkal. így az uralkodó 
és a nemzetközi közvélemény is csak a 
magyarellenes álláspontot ismeri, a ma-
gyarokét nem. Éppen ezért arra kérte 
Rooseveltet, hogy utasítsa bécsi nagykö-
vetét, Charles Spencer Davist, hogy vegye 
fel vele a kapcsolatot titkos úton. Apponyi 
ezután részletesen ismerteti a véderővi-
tát, és meghívja Magyarországra Roose-
velt Európában tartózkodó Alice lányát, 
férjével együtt. Zárásként megjegyezte, 
hogy mellékeli egy londoni hetüapban 
megjelent két cikkét, melyeket a válság 
csúcspontján írt.12 

Roosevelt felmérte a helyzet komoly-
ságát, beleértve a lányának szóló magyar-
országi meghívás politikai jelentőségét is, 
és ennek megfelelően cselekedett - ko-
moly diplomáciai érzékről téve tanúságot. 
Először Alice-nek írt június 24-én, és azt 
tanácsolta neki, hogy vagy ne menjenek 
a Monarchiába, vagy ha mégis, akkor vi-
zitáljanak Bécsben és Budapesten is: „és 
ha mégis odautaztok, akkor Te és Nick 
hallgassatok meg mosolyogva mindent, 
amit a Kettős Monarchia életéről mond 

váljon. Úgy érzem, minden szempontból 
igen rossz volna, ha ennek az ellenkezője 
következne be. Meggyőződésem, kedves 
grófom, hogy nem bánja majd, hogy ezt 
mondom, csak szigorúan kettőnk között, 
vagy legalábbis megbocsátja nekem, 
tudva hogy mennyire tisztelem Ont és 
csodálom országát." Apponyi egyébként 
sem volt a szakítás híve, s Roosevelt ha-
tározott hangvételű levele minden bi-
zonnyal megerősítette álláspontját. Ap-
ponyi jűnius 6-án, hatoldalas levélben vá-
laszolt Rooseveltnek, megköszönte a gra-
tulációt, és őszintén kifejtette nézeteit a 
válságról. A bevezető udvariassági formu-
lák után arra kérte az elnököt, hogy ke-
zelje bizalmasan levelét, majd rátért a 
helyzet elemzésére: „A jelenlegi egyezség 
csak egy bizonyos időre szól, s mi ezt hang-
súlyoztuk is, amikor átvettük az ország 
irányítását. Ez egy fegyverszünet, mely-
nek során mindkét vitában álló fél, a király 
és a nemzet, megőrzi pozícióit, s a kor-
mányzást olyan emberek gyakorolják, a-
kikben a nemzet megbízik, s akikben a 
király sem kételkedik. A fegyverszünet 
addig tart, amíg el nem fogadják az új 
választójogi törvényt, mely általánossá 
teszi azt. Ezután a királynak kell majd 
rendeznie a fennálló vitás kérdéseket egy 
új parlamenttel, melyet ezen a szélesebb 
alapon választanak meg. Ez a parlament, 
higgye el nekem, ugyanolyan határozot-
tan fogja majd nemzeti érdekeinket kép-
viselni, mint az előző, s nagyobb hatalma 
lesz arra, hogy ezeket megvalósítsa, s hogy 
radikális reformokat vezessen be. így 
mintegy két éven belül a válsághelyzet 
ismét kiéleződik majd, s a nemzet a je-
lenleginél is kedvezőbb helyzetben lesz. 
Minden azon múlik, hogy azok, akik je-
lenleg hatalmon vannak és akik rávették 
a nemzetet arra, hogy fogadja el az ide-
iglenes fegyverszünetet, képesek lesznek-
e a királyt rávenni a következetes magyar 

nektek bárki, legyen az osztrák főherceg 
vagy magyar gróf, de — s ezt aligha kell 
mondanom — semmit ne mondjatok."13 

Másnap Roosevelt bizalmas levelet írt 
Francis nagykövethez, melyben beveze-
tésként a Storer házaspár korábbi nagy-
követi tevékenységét bírálta, s megjegyez-
te, hogy „legalább annyira kapcsolatban 
állunk a magyar királlyal, mint az osztrák 
császárral". Ezután a következő utasítást 
adta vezető bécsi diplomatájának: „Le-
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gyen szíves írni Apponyi grófnak, aki ti-
tokban írt nekem. Senkivel ne tudassa, 
hogy Apponyi gróf írt nekem, ez nagyon 
fontos. Ne utaljon erre Apponyi gróf előtt 
sem levélben, sem szóban, ha csak ő nem 
beszél erről. De írjamegneki,hogy nagyon 
szeretne ellátogatni Budapestre és talál-
kozni ő császári és királyi fenségének ta-
nácsadóival a magyar fővárosban, vagyis 
inkább azokkal közülük, akikkel Apponyi 
gróf szerint Önnek találkoznia kellene, 
és hogy Ön mindenképpen találkozni sze-
retne Apponyi gróffal, aki Amerikának 
oly nagy barátja, s akiről az elnök Ön 
előtt oly elismerően nyilatkozott, amikor 
a grófúr ide látogatott az Interparlamen-
táris Békekongresszussal. Természetesen 
amikor ezekkel a magyarokkal beszél, ne 
foglaljon állást a Kettős Monarchia belső 
ügyeiben, hanem figyeljen oda arra, amit 
ők mondanak, és ezt írja meg nekem... 
Aligha kell hangsúlyoznom, hogy ezen 
küldetés során Önnek igen tapintatosan 
kell viselkednie és megfelelő diszkrécióval 
kell eljárnia ahhoz, hogy jelen utasításo-
mat végre tudja hajtani."14 Ilyen gondos 
előkészítés után Roosevelt Apponyinak is 
válaszolt, július 10-én. Közölte Apponyi-
val, hogy utasította Davist a kapcsolat-
felvételre, és kiemelte, hogy ő maga Auszt-
riának és Magyarországnak egyformán 
barátja. Ugyanakkor óvta Apponyit az el-
hamarkodott lépésektől, hiszen nincs 
vészhelyzet, bár meggondolatlan dönté-
sek „tragédiát" okozhatnak: „Teljes egé-
szében értem az érvelését, de, kedves Ap-
ponyi grófom, nekem úgy tűnik, hogy Ön 
és kollégái nem veszik kellően figyelembe 
azt a tényt, hogy a csillagok állása és az 
események folyása Önöknek kedvez, még 
akkor is, ha mindez nem történik olyan 
gyorsan, mint ahogyan ezt Önök várnák. 
Igen veszélyes dolog kockára tenni a biz-
tos, de lassan érkező sikert az események 
esetleges felgyorsításával. A magyar nem-

zet negyven éven át gyarapodott annak 
ellenére, hogy a hadseregben a parancso-
kat német nyelven hirdették ki. Magyar-
ország népe évről évre egyre inkább egy-
ségessé vált megnyilvánulásaiban, politi-
kai szokásaiban, céljaiban és tetteiben, 
ezért nincs szükség katasztrófa-megelő-
zésre. Minden eltelt évtized az Önök ügyét 
viszi előre." 

1906-ban tehát Roosevelt fő célja a 
Monarchia egységének megőrzése volt, s 
ennek érdekében titkos diplomáciai ak-
ciót kezdeményezett. Apponyihoz írt má-
sodik levele azonban nyilvánvalóvá teszi, 
hogy hosszabb távon elképzelhetőnek tar-
totta Magyarország önállóságát, de csak 
akkor, ha a helyzet arra megérett. Roo-
sevelt állásfoglalása a „progresszív kor-
szak" szociál-filozófiai eszmerendszerét 
tükrözte: el kell kerülni a hirtelen lépé-
seket, a drámai fordulatot, a forradalmat 
(revolution), s helyette inkább lassú, de 
biztos fejlődésre (evolution) van szükség. 
Végül is a válság elült, az ellenzéki koalíció 
nem szakított Béccsel, s 1910 januárjában 
megbukott. 

Érdemes azonban még egy gondolat 
erejéig elidőzni az 1906-os levélváltásnál, 
ugyanis a Roosevelt-Apponyi kapcsolat 
egy érdekes problémakört vet fel. Mind 
a magyar, mind az amerikai történetírás 
diplomáciai közjátéknak tekinti az 1848-
49-es eseményeket, amikor is Kossuth 
előbb amerikai közvetítést kért, majd kö-
vetet küldött Amerikába, miközben az a-
merikai kormány egy magas rangú tit-
kosügynököt küldött Magyarországra 
azzal az utasítással, hogy ismerje el az 
önálló magyar államot, ha azt megfelelő 
lépésnek tartja.15 Roosevelt 1906. évi tit-
kos akciója hasonló helyzetet teremtett: 
Magyarországon ex lex állapot alakult ki, 
s az Amerikai Egyesült Államok elnöke ti-
tokban azonnal megkörnyékezte az új kor-
mány egyik miniszterét, sugallva azt, hogy 



1 3 9 2 KISEBB CIKKEK 

az USA számára csak a Habsburg Mo-
narchia egységének megtartása elfogad-
ható. 

* * * 

1906 és 1910 között Apponyi a magyar 
oktatási rendszert reformálta meg több-
kevesebb sikerrel (Lex Apponyi), miköz-
ben Roosevelt folytatta sikeres elnöki mű-
ködését mind bel-, mind külpolitikai téren. 
1908-ban Roosevelt William Howard 
Taft-et jelölte utódjául, s az amerikaiak 
meg is választották őt. Ezután az ex-elnök 
világkörüli útra indult, melynek során járt 
Afrikában, Norvégiában átvette a koráb-
ban neki ítélt béke-Nóbeldíjat, és Magya-
rországra is ellátogatott. Kettejük kap-
csolatát 1910 márciusában Apponyi élesz-
tette fel: Levelet írt Roosevelthez, melyben 
ismertette vele a választójogi vitát, és mél-
tatta az újonnan megválasztott Taft el-
nököt. Leveléhez mellékelt két angol nyel-
vű cikket is, és arra kérte barátját, hogy 
adassa ki azokat az Outlook című heti-
lapban. Alig három héttel később szemé-
lyesen is találkoztak. Roosevelt Bécs felől 
érkezett Magyarországra, s a határon már 
várta Apponyi. 1910. április 17-én az ex-
elnök egy napot töltött Apponyi éberhárdi 
birtokán, majd két napra Budapestre ér-
kezett. Legkisebb fiával, Kermittel a ma-
gyar kormány vendégei voltak, így le kellett 
mondaniuk Apponyi társaságáról. Roose-
velték kétnapos budapesti tartózkodásáról 
a magyar és az amerikai-magyar sajtó e-
gyaránt részletesen beszámolt. 

Noha sem Roosevelt beszámolójából, 
sem pedig Apponyi emlékirataiból nem 
tudjuk meg, hogy miről is tárgyaltak E-
berhárdon, a magyar gróf 1910. június 
20-i levele mégis nyújt némi támpontot: 
„Amikor Ön látogatásával megtisztelte 
honfitársaimat, akkor jeleztem, hogy szí-
vesen működnék az amerikai sajtó állandó 
tudósítójaként... Nem vagyok teljesen is-

meretlen Amerikában, amit abból gon-
dolok, hogy számos meghívásom van e-
lőadó-körutakra, s ezek közül egyet, a 
Civic Forumét el is fogadom." Apponyi 
azzal érvelt, hogy a nemzetközi helyzet 
fokozatosan romlik, s az amerikai közvé-
lemény sajnálatosan tájékozatlan európai 
ügyekben. Ő úgy gondolta, hogy ezt az 
űr t tölthetné be, ha Roosevelt segítene 
kiadatni néhány írását az Újvilágban. Ez 
nem új gondolat, hiszen az Outlook szá-
mára korábban is küldött már írásokat; 
ugyanakkor ez a vüágháború során majd 
Apponyi egyik vesszőparipájává válik.16 

1910. július 11-i válasza szerint Roo-
sevelt örömmel vette a hírt, hogy Apponyi 
amerikai előadó körútra érkezik, és azt 
ígérte, hogy akkor majd bemutatja a meg-
felelő embereknek. Magyarországi fogad-
tatásáról azt uja, hogy „azt mondhatnám, 
hogyjobban élveztem, mintutam bármely 
más állomását - ha nem ellenezném az 
ilyen összevetéseket". Zárásként arra 
kérte Apponyit, hogy minél előbb íija meg 
részletes útitervét, hogy találkozhassa-
nak. Ezt magyar barátja meg is tette de-
cember 25-én, Eberhárdon kelt levelében. 
A teljes útiterv ismertetése mellett Ap-
ponyi egy különös kéréssel fordult Roo-
sevelthez: egy John Tóth nevű New York-i 
magyar embert a bíróság bűnösnek ta-
lálta, és halálra ítélte feleségének meg-
gyilkolásáért, az ítélet végrehajtását ja-
nuár 2-ra tűzték ki. A magyar gróf arra 
kérte az amerikai ex-elnököt — aki ko-
rábban New York rendőrfőnöke is volt 
—, hogy járjon közben Tóth érdekében -
ami azt jelenti, hogy Apponyi úgy gon-
dolta, hogy Roosevelt elnöki kegyelmet 
tud kieszközölni Tafl-nél egy nyilvánva-
lóan bűnös ember számára. Azt nem tud-
juk, hogy Roosevelt közbenjárt-e Tóth ér-
dekében, és ha igen, milyen szinten és 
milyen eredménnyel, az viszont nyilván-
való, hogy Apponyi Rooseveltet továbbra 
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is különösen befolyásos politikusnak tar-
totta. 

Apponyi három amerikai útja közül 
a másodikról tudjuk a legtöbbet, hiszen 
beszámolt róla az amerikai, a magyar és 
az amerikai magyar sajtó, Apponyi rész-
letesen tárgyalja azt emlékirataiban, és 
három útitársa közül ketten is kiadtak 
egy-egy rövidebb visszaemlékezést.17 Azt 
azonban csak Apponyitól tudjuk, hogy mi 
is történt Oyster Bay-ben, amikor negyed-
szer és utoljára találkozott Roosevelttel. 

Egy viharos tengeri utat követően Ap-
ponyi 1911. február 7-én szállt partra New 
Yorkban, ahol az amerikaiak és az ame-
rikai magyarok népes csoportja fogadta 
őt.18 A kötelező protokoll után — látoga-
tás a Fehér Házban Taft elnöknél, talál-
kozás Biyce brit és Jusserand francia 
nagykövetekkel — Apponyi első útja Oys-
ter Bay-be vezetett, ahol másfél napot töl-
tött Roosevelttel és családjával. Részlete-
sen megbeszélték Apponyi tervezett ame-
rikai előadásait, s ekkor alakult ki köztük 
az első komolyabb nézetkülönbség: míg 
a magyai- gróf a nemzetközi konfliktusok 
rendezését csak békés úton, döntőbírás-
kodással tar to t ta megvalósíthatónak, 
addig Roosevelt úgy gondolta, hogy egyes 
esetekben szükség lehet nemzetközi ka-
tonai beavatkozásra is. Mindezt Apponyi 
memoárjában tagadja — talán nem em-
lékezett pontosan —, ám Roosevelt egy 
későbbi levele bizonyítja a nézetkülönb-
séget. Megbeszélték Roosevelt európai be-
nyomásait és tapasztalatait is, és amilyen 
megkönnyebbüléssel vette tudomásul Ap-
ponyi azt, hogy Roosevelt továbbra is ko-
moly ellenszenvet táplál a cári Oroszor-
szágiránt, annyira aggasztotta őt az, hogy 
barátjára kezdett átragadni „az Anglia 
közvéleményében megnyilvánuló bizal-
matlanság Németországgal szemben". 
Ferenc Józsefről Roosevelt még Eberhár-
don azt mondta, hogy „semmi áron sem 

szeretnék olyasvalamit mondani, ami ezt 
az urat megbánthatná, vagy amit rossz-
néven vehetne". Ekkor zajlott le az a ko-
rábban már említett vacsora, amikor IV 
Béláról (vagy Habsburg Rudolfról) is be-
szélgettek, s ez volt kettejük utolsó talál-
kozása is, ám a levelezés folytatódott, e-
gészen 1915 nyaráig.19 

Apponyi sikeres amerikai körútjára 
a koronát február 9-én (tehát Oyster Bay-i 
látogatása előtt) tette fel a Kongresszus 
képviselőházában mondott beszédével, 
melyben Amerika nagyságát méltatta.20 

Második útja során számos hírességgel 
ismerkedett meg, többek között Andrew 
Carnegie-vel és John D. Rockefellerrel is. 
Körútját egyetlen incidens zavarta meg, 
amikor is Chicagóban a feldühödött cse-
hek és szlovákok majdnem megverték 
őt.21 Noha Pulitzer lapja, a New York 
World kitüntető figyelemmel követte Ap-
ponyit, a Roosevelt által beígért találko-
zóra az amerikai sajtó vezetőivel nem ke-
rült sor, s Pulitzer irataiban sincs utalás 
arra, hogy keresték volna egymással a 
közvetlen kapcsolatot.22 Apponyi március 
7-én indult haza, valószínűleg vegyes ér-
zelmekkel: egyfelől hatalmas szónoki si-
kereket ért el, és kivételes megtisztelte-
tésben volt része, másfelől azonban Roo-
sevelt megváltozott nézetei, illetve a chi-
cagói incidens mély nyomokat hagytak 
benne, s minden bizonnyal ez utóbbi 
miatt utasította el az amerikai magyarok 
1914. évi meghívását, és küldte Ameri-
kába Károlyit maga helyett. 

* * * 

1912 elnökválasztási év volt Ameri-
kában, s Roosevelt ismét harcba szállt. A 
közte és Taft között fennálló nézetkü-
lönbségek végül is a republikánus párt 
szakadásához vezettek, s nevető harma-
dikként a demokrata párti Thomas Wo-
odrow Wilsont választották meg. Novem-
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ber 27-én Apponyi írt Rooseveltnek, gra-
tulálva neki „nagyszerű küzdelméhez", 
és örömmel nyugtázta, hogy barátja tú-
lélte „egy őrült támadását" - ebből kide-
rül, hogy a Roosevelt ellen elkövetett pisz-
tolyos merénylet híre Magyarországra is 
eljutott.23 Apponyi részletesen tárgyalta 
a magyarországi helyzetet, s úgy jellemez-
te azt, hogy „rosszabb, mint valaha". Ti-
szát azzal vádolta, hogy „belerángatta az 
országot egy igazságtalan háborúba", és 
azt úja, hogy „egy olyan nemzetközi konf-
liktusba sodródunk, mely egy tragikus 
végű háborúhoz vezethet". December 13-i 
válaszában Roosevelt részletesen kifejtet-
te az elnökválasztással kapcsolatos néze-
teit, s őszinte reményét fejezte ki, hogy 
„az On által megjósolt háború nem fog 
bekövetkezni". Apponyi következő levele 
hiányzik, ám Roosevelt 1913. április 21-én 
kelt válaszából kiderül, hogy a gróf újabb 
cikket küldött az Outlook számára, s egy 
másikat is a magyar választójogi vitáról, 
és ismét szóvá tette a közelgő háborúval 
kapcsolatos félelmeit. Erre Roosevelt így 
reagált: „A legőszintébben remélem, hogy 
nem áll fenn egy nagy európai háború 
veszélye. Az világkatasztrófa volna." 

Ez a „világkatasztrófa" azonban 
akkor már elkerülhetetlen volt. A háború 
előestéjén gróf Károlyi Mihály (ahogyan 
korábban már jeleztük, Apponyi helyett) 
Amerikába utazott az amerikai magyarok 
meghívására.24 Apponyi ajánlólevelet írt 
Károlyi számára, őt barátjának nevezte, 
és arra kérte Rooseveltet, hogy fogadja 
őt. Roosevelt azt válaszolta, hogy szívesen 
fogadja Károlyit, de a találkozóra a jelek 
szerint nem került sor.25 Ez a két levél 
nyitotta meg barátságuk és levelezésük 
utolsó szakaszát, melynék során legin-
kább a világháborúval kapcsolatos kérdé-
seket tárgyalták. Valamikor 1914 nyarán 
Apponyi újabb cikket küldött az Outlook 
számára, ezt azonban Roosevelt már nem 

segített kiadatni. Válaszában az ex-elnök 
visszatért 1911-es vitájukra, és a döntő-
bíráskodást „képmutatás"-nak nevezte. 
Némi elégtétellel nyugtázta, hogy Appo-
nyi úgy gondolta, az osztrák-szerb konf-
liktus nem rendezhető ezen az úton. Igen 
elítélően nyilatkozott Belgium német 
megszállásáról, és azt írta, hogy ha a nem-
zetközi szerződéseket komolyan akarjuk 
venni a jövőben, akkor olyan garanciákat 
kell teremteni, melyek kizárják a Belgi-
umot ért atrocitáshoz hasonló szerződész-
szegéseket. Továbbá mély szomorúságot 
érez a háború kitörése miatt, hiszen „mé-
lyen tisztelt barátaim vannak mindkét 
táborban, Oroszország kivételével".26 Ap-
ponyi 1933-ban úgy emlékezett, hogy Ro-
osevelt kereken elutasította az Outlook 
számára írt, s a Monarchia álláspontját 
taglaló cikkének közlését, s ezt jelölte meg 
kapcsolatuk utolsó láncszemeként.27 Ez 
azonban nem így történt, memoárja írá-
sakor a 87 éves Apponyit nyilvánvalóan 
cserben hagyta a memóriája. Október 24-
én ugyanis táviratot küldött Roosevelt-
nek, hogy a cikket küldje tovább Konta 
Sándor bankárnak a New York-i Man-
hattan Klubba. Konta közreműködésével 
Apponyinak több írása is megjelent a New 
York Timesban 1915 végéig. Ezekben 
részletesen kifejtette a Monarchia állás-
pontját a háborúval kapcsolatban: a há-
borút Oroszország provokálta azzal a cél-
lal, hogy a Monarchiát elpusztítsa, szláv 
területeit bekebelezze vagy fennhatósága 
alá vonja. Apponyi sajtókampánya a köz-
ponti hatalmak legnagyobb propaganda-
sikere volt a semleges Amerikában, ám 
ez vezetett Apponyi és Roosevelt szakí-
tásához is. 

Eközben Apponyi ismét írt Roose-
veltnek, megismételve, hogy Oroszország 
provokálta a háborút, és kísérletet te t t 
arra, hogy igazolja Belgium német meg-
szállását. Roosevelt erre azt válaszolta, 
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hogy Apponyi most ugyanúgy ostorozza 
Oroszországot, mint ahogy korábban 
Ausztriát, s megjegyezte, hogy barátja 
csak közvetlenül a háború kitörése előtt 
„fedezte fel" az orosz problémát. A bel-
giumi incidenst „szégyenteljes"-nek ne-
vezte, és megismételte korábbi álláspont-
ját, hogy a világbékét csak esetenkénti 
nemzetközi katonai beavatkozással lehet 
biztosítani.28 A szakítás az egyre élesebb 
nézetkülönbségek miatt elkerülhetetlen-
nek tünt, s 1915 júniusában be is követ-
kezett. Apponyi a New York Times-ban 
közölt egyik cikkében azt írta, hogy a bú-
sítania elsüllyesztésekor meghalt mintegy 
száz amerikai semmit nem számít ahhoz 
a sok százezer emberhez képest, akiket 
orosz katonák mészárolnak le amerikai 
fegyverrel és lőszerrel.29 Ezután ismét írt 
Rooseveltnek, valószínűleg ugyanezt a 
témát boncolgatva. Roosevelt azonban, 
akit egyformán megrázott a Lusitania el-
leni támadás és Apponyi kommentálja, 
ezúttal határozottan véget vetett kapcso-
latuknak: „Köszönöm kedves és érdekes 
levelét. Meg sem próbálok reagálni az Ön 
által felvetett kérdésekre, hiszen legutób-
bi levele óta a németek elsüllyesztettek 
több tucat amerikai férfit, nőt és gyer-
meket a nyílt tengeren; ezt én csak hi-
degvérrel elkövetett gyilkosságnak te-
kinthetem, s ez az érzésem egyre erősebb. 
A németek nyilvánvalóan úgy érzik, hogy 
ellenséges vagyok velük szemben, de ez 
nem így van, s a Monarchia lakói iránt 
csak őszinte barátságot érzek. Aligha kell 
Önnek mondanom, hogy mennyire rajon-
gok a magyarokért. Nos, amikor ez a tra-
gikus háború véget ér és a hadban álló 
felek között élő barátaim arra vágynak 
majd, hogy velem találkozzanak, szívesen 
látom majd én is őket, s Önt az elsők 
között."30 Régen elmúlt már a „kedves 
Apponyi grófom" időszaka, s Roosevelt 
egyre ellenségesebben szemlélte a köz-

ponti hatalmakat. Az itt felvetett talál-
kozásra sem kerülhetett sor, hiszen Ro-
osevelt 1919 januárjának első napjaiban 
meghalt. 

* * * 

Ahogyan azt már a bevezetőben is 
jeleztük, gróf Apponyi Albert és Theodore 
Roosevelt barátsága felveti azt a kérdést, 
hogy vajon jobban járt volna-e Magyaror-
szág, ha a világháború idején nem Wilson, 
hanem Roosevelt az Amerikai Egyesült 
Államok elnöke. Kettejük levelezésének 
bemutatásakor már rámutat tunk arra, 
hogy Roosevelt fokozatosan elfordult Ap-
ponyitól, ez azonban nem indokolja, még 
csak nem is sejteti, hogy 1917 tavaszától 
kezdve milyen drámai fordulat állt be az 
ex-elnök Monarchia- és magyarképében. 
A továbbiakban ezt a kérdéskört vizsgál-
juk meg. 

Az 1906. évi levélváltás nyilvánvalóvá 
teszi, hogy Roosevelt elnökként a Monar-
chia egységének megőrzését, az európai 
status quo fenntartását tartotta a legjobb 
megoldásnak, s hogy ez ügyben szemé-
lyesen nyomást gyakorolt Apponyira is. 
Az is kiderül azonban, hogy Magyaror-
szág önállóságát nem tekintette lehetet-
len követelésnek, s Apponyit többször is 
biztosította a magyarok iránt érzett tisz-
teletéről. Az első világháború idején a-
zonban, ellenzéki politikusként, az euró-
pai realitásoktól elszakadva s a Monar-
chia-ellenes propaganda hatására Roose-
velt végül is irányvonalat váltott, s a Mo-
narchia és Magyarország területi egysé-
gének megőrzése ellen foglalt állást. Ér-
dekes módon azonban a Kongresszusi 
Könyvtárban olvasható levelezése azt 
mutatja, hogy amíg Apponyival levelezett, 
sőt utána is csaknem két éven át, nem 
állt kapcsolatban a Monarchia feldarabo-
lását követelő propagandistákkal és sze-
paratista politikusokkal. 1917 tavaszán 
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viszont támogatni kezdte törekvéseiket, 
s ezt a vonalat képviselte haláláig. Noha 
Roosevelt életrajzírói ezt a problémakört 
nem tárgyalják,31 írásaikból közvetve 
mégis kiderül, hogy mi vezette az ex-el-
nököt erre az útra. Roosevelt irigykedett 
Wilsonra, hiszen a demokrata párti el-
nöknek megadatott az, ami neki szemé-
lyesen nem: egy világháború során az E-
gyesült Államok elnökeként tevékeny-
kedhetett a demokrácia győzelméért, az 
amerikai modell globalizálásáért és a vi-
lágbékéért. Roosevelt ezért Wilsont min-
den létező fórumon támadta, s a háborúba 
vezető úton egy lépéssel mindig az elnök 
előtt járt. Ezt azonban már nem a repub-
likánus párt vezetőjeként tette - ez a po-
zíciója már az 1912. évi kampány során 
megingott, s a párt vezetése fokozatosan 
a wilsoni népszövetség-tervezetet a Kong-
resszusban megbuktató „megbékíthetet-
lenek" (Henry Cabot Lodge, Hiram John-
son, William E. Borah, James A. Reed, 
stb.) kezébe ment át.32 Mi sem jelzi ezt 
jobban, mint az a tény, hogy Roosevelt 
Wilson-ellenes kampányát nem egy veze-
tő keleti parti lapban, hanem az amerikai 
közvélemény formálásában csak másod-
lagos szerepet játszó Kansas City Star ha-
sábjain folytatta. Roosevelt politikai súly-
vesztése azt is érthetővé teszi, hogy a Mo-
narchia — és ezzel együtt a történeti Ma-
gyarország — feldarabolását szorgalmazó 
politikusok miért nem erőltették vele a 
kapcsolatfelvételt. Azok, akik a Duna-me-
dence politikai térképének átrajzolását 
tűzték célként maguk elé, nem egy ellen-
zéki politikus segítségével remélték cél-
jaikat megvalósítani, hanem az Egyesült 
Államok elnökét és tanácsadóit, valamint 
az amerikai közvéleményt vették célba. 
Ugyanakkor Roosevelt szerepét alábe-
csülni ugyanakkora hiba volna, mint túl-
becsülni, hiszen egy politikailag aktív ex-
elnök komoly befolyással bír Amerikában, 

s Roosevelt az Egyesült Államok hadba-
lépését követően is megőrizte népszerű-
ségét és aktív publicisztikai tevékenységet 
folytatott. 

1917-ben megjelent National 
Strenght and International Duty (Nem-
zeti erő és nemzetközi kötelezettség) 
című, részben még az amerikai hadbalé-
pést megelőző időszakban írt kötetében 
Roosevelt együttérzését fejezte ki „a kü-
lönböző nemzetiségekhez tartozó ember-
tömegek iránt, akiktől a Monarchiában 
élő németek és magyarok kettős zsarnok-
sága megtagadja a szabadságot". Továb-
bá: „A háború bebizonyította azt, hogy 
Ausztria Németország alárendelt szövet-
ségesévé és a szabadság és civilizáció el-
lenségévé vált. Ha nem teszünk meg min-
dent következesen azért, hogy Ausztriát 
és Törökországot szétrobbantsuk és nem 
ragaszkodunk az ebben a két országban 
élő népek szabadságához, akkor minden 
szólamunk »a világ biztonságossá tételé-
ről a demokrácia számára« csupán ámítás 
marad."3 3 1917 májusában Roosevelt 
ismét a Monarchia feldarabolását köve-
telte az Amerikába érkezett belga dele-
gáció tiszteletére rendezett fogadáson, s 
ezt a beszédét levélben köszönte meg neki 
a Bohemian National Alliance (az ame-
rikai Cseh Nemzeti Szövetség). Két hó-
nappal később a Metropolitan című New 
York-i magazinban közzétette első háború 
utáni rendezési tervét is. Ebben szerepel 
az önálló lengyel és cseh állam terve (bár 
a mellékelt térképből nem derül ki vilá-
gosan, hogy Szlovákiát és Kárpátalját 
kinek szánta), a nagyszerb állam és a 
többségében románok lakta területek e-
gyesítése is. Ebben a cikkében a követ-
kezőket írja: „Ausztria nem nemzet, 
hanem egy olyan zsarnoki rendszer, me-
lyet két egymásra kölcsönösen gyanakvó 
nemzet gyakorol sok más nemzet felett. 
Az osztrák-németek és a magyarok nagy-
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szerű emberek, s minden jót kívánok 
nekik. Nem szívesen látnám, ha mások 
nyomnák el őket, ám ők se nyomjanak el 
másokat." 

Ezidőtájt keiült Roosevelttel kapcso-
latba az Egyesült Államokban tevékeny-
kedő Andre Cheradame francia propagan-
dista, aki rendszeres kapcsolatban állt a 
Robert William Seton-Watson nevével 
fémjelzett, s a Monarchia feldarabolását 
követelő New Europe csoporttal, s akinek 
1917 során számos cikke és könyve jelent 
meg Amerikában.341917 nyarától azután 
állandósultak Roosevelt személyes és 
nyilvános állásfoglalásai a Monarchia fel-
darabolása mellett. Ennek a politikai meg-
nyilvánulásnak azonban, ahogyan arra 
már utaltunk, elsősorban Wilson-ellenes 
éle volt. A továbbiakban bemutatandó Ro-
osevelt-kampány megértéséhez éppen 
ezért röviden át kell tekintenünk Wilson 
elnök Habsburg Monarchiával kapcsola-
tos politikáját, hiszen ennek részleteivel 
politikai ellenfele nyilvánvalóan nem le-
hetett tisztában. 

Wilson 1916 decemberéig békeközve-
títőként kívánt fellépni, s a békeajánlatára 
érkezett válaszokra reagálva 1917. január 
22-én a „győzelem nélküli béke" mellett 
foglalt állást. Az amerikai-német viszony 
drámai mértékű megromlása azonban 
cselekvésre késztette őt is, és 1917. feb-
ruár 8-án arról értesítette a kérdésben 
érintett európai követeit, hogy politiká-
jának fő vonala a Monarchia eltávolítása 
aháborúból különbéke-tárgyalásokútján. 
Ez a politika mind amerikai, mind szö-
vetséges (értsd: antant) szempontból ki-
válónak tűnt: Németország elszigetelődé-
se a háború gyors végét jelenthette, s így 
az amerikai emberveszteségeket is el le-
hetett volna kerülni. A háborúból való 
kilépésért cserébe az USA természetesen 
a Monarchia területi egységének garan-
ciáját kínálta Bécsnek, s ezt a politikát 

Wilson egészen 1918 áprilisáig folytatta. 
Eközben 1917 áprilisában Németország-
nak, decemberben pedig a Habsburg Bi-
rodalomnak is hadat üzent az Egyesült 
Államok, ám 1918. január 8-án a 14 pont 
közül a tizedik csak a Monarchián belül 
élő népek autonóm fejlődésének biztosí-
tását követelte. 1918 áprilisa és júniusa 
között egy sor diplomáciai és katonai fej-
lemény korábbi politikájának megváltoz-
tatására késztette az elnököt. A Monar-
chia eltávolítását a háborúból továbbra 
is a győzelem kulcsának tekintette, ám 
ezután ezt nem különbékével, hanem a 
birodalomban egyébként is forrponton 
lévő nemzetiségi feszültségek felszításá-
val látta megvalósíthatónak. 1918 júliu-
sától a háború befejezéséig azután már 
ezt a politikai irányvonalat követte, s sor-
ban ismerte el a csehszlovák és jugoszláv 
emigráns kormányokat. 

Roosevelt mindebből csak annyit lát-
hatott, hogy az elnök következetlen 
módon Németországnak ugyan hadat 
üzent, de egyetlen szövetségesének (i. e. 
Ausztria-Magyarország, Törökország, 
Bulgária) sem. Ezt nevezte az ex-elnök 
„ötven-ötven százalékos hadviselés"-nek 
a Kansas City Star 1917. november 20-i 
számában megjelent vezércikkében: „Ha 
valóban békében élünk Ausztriával, 
akkor égbekiáltó módon megszegjük kö-
telezettségeinket semleges hatalomként, 
és akkor ítéljen el bennünket nemzetközi 
bíróság. Ha azonban valóban hadban ál-
lunk, akkor elkövetjük azt a főbenjáró 
bűnt, hogy nem ütünk oda elég kemé-
nyen. Ha Németországgal együtt Auszt-
riának is hadat üzentünk volna, a cadonai 
katasztrófa valószínűleg nem következik 
be."35 Amikor Wilson végül hadüzenetet 
kért a kongresszustól a Monarchia ellen 
is, akkor Roosevelt taktikát váltott, és 
elkezdett a részletekre koncentrálni. Egy 
1917. december 7-i vezércikkében így 
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érvel: „Az Osztrák-Magyar Monarchiát és 
a török birodalmat fel kell darabolnunk, 
ha a világot akár csak részben is bizton-
ságossá kívánjuk tenni a demokrácia szá-
mára. Fel kell támasztani a lengyel álla-
mot, mely magába foglalja az Ausztriá-
ban, Poroszországban és Oroszországban 
élő lengyeleket; létre kell hozni egy nagy-
cseh államot, melynek része Morvaország 
és Szlovákia is; egy nagy jugoszláv nép-
közösséget is, melynek tagjai Szerbia, 
Horvátország és Bosznia-Hercegovina, 
míg a magyarországi románok Románi-
ához, az ausztriai olaszok pedig Olaszor-
szághoz csatoltassanak. A törököt ki kell 
verni Európából, s a keresztényeket és 
arabokat fel kell szabadítani. Csak így 
szolgáltathatunk igazságot azoknak az el-
nyomott népeknek, melyek felett a né-
metek, magyarok és törökök zsarnokos-
kodnak. "36 

Ugyanezt a vonalat Roosevelt szemé-
lyes kapcsolataiban is követte: leveleket 
váltott Vasile Stoicával, a Washingtonban 
tevékenykedő erdélyi román delegáció ve-
zetőjével, ezer dollárt adományozott a 
szerb segélyalap számára, s írt egy hosz-
szabb levelet a washingtoni szerb követ, 
Ljubo Mihajlovic felkérésére egy angol 
nyelvű jugoszláv pamflet számára. Ebben 
a levélben Roosevelt ismét kifejtette a há-
ború utáni rendezési tervét: „Nincs ér-
telme a békének, ha Ausztria-Magyaror-
szágot nem daraboljuk fel, ha olasz-Auszt-
riát nem egyesítjük Olaszországgal és 
román-Magyarországot Romániával, és 
ha Ausztria szlávjai (miként minden 
szláv) nem nyerik el függetlenségüket. 
Létre kell hozni egy független szláv nem-
zetközösséget a csehekből, morvákból és 
szlovákokból (miként létre kell hozni egy 
önálló lengyel államot is). Létre kell hozni 
továbbá egy hatalmas önálló délszláv 
nemzetközösséget — melynek része az 
adriai tengerpart — a szerbekből, horvá-

tokból és szlovénekből, valamint Boszni-
a-Hercegovina ortodox, katolikus és mo-
hamedán szlávjaiból. A szövetségeseknek 
el kell kötelezniük magukat arra, hogy 
mindaddig nem kötnek békét, amíg eze-
ket a célokat el nem érik... Amerikának 
mindent meg kell tennie azért, hogy ag-
resszív háborút zúdítson Ausztria-Ma-
gyarországra. Arra kell biztatnunk az el-
nyomott nemzeteket, hogy lázadjanak fel, 
és egyúttal garanciát kell adnunk arra, 
hogy megadunk nekik minden segítséget, 
mely a lázadásuk sikeréhez szükségelte-
tik, és meg kell fogadnunk, hogy soha 
cserben nem hagyjuk őket."3 7 Wilson 
1918 nyarán bekövetkezett politikai for-
dulatát követően Roosevelt ismét témát 
váltott, s a népszövetség tervezetét tá-
madta. Ez igen érdekes, ugyanis Roose-
velt 1910. május 5-én Oslóban (akkori 
nevén Christianiában) a Nobel-békedíj át-
vételekor egy olyan „békeliga" szüksé-
gességéről beszélt, mely — a wilsoni Nép-
szövetséghez hasonlóan—szükség esetén 
akár nemzetközi katonai beavatkozással 
is megvédené a világbékét.38 AMonarchia 
népeinek jövőjével ezután már bizonyít-
hatóan nem foglalkozott: Cheradame-hoz 
írt 1918. december 6-i levelében például 
ezt olvashatjuk: „Tudja, hogy mennyire 
egyetértek könyvének alapgondolatával, 
ám úgy érzem, semmit sem tudnék hoz-
zátenni ahhoz, amit korábban mái- elmond-
tam, s jelenleg semmit nem tehetek." 

A fentiekből azt a következtetést von-
hatjuk le, hogy Roosevelt csak saját po-
litikai céljainak megvalósítása végett állt 
át a Monarchia feldarabolását követelők 
táborába - ilyen mérvű cinizmus azonban 
nem volt jellemző rá. Ennek a látványos 
roosevelti fordulatnak az okait csak ta-
lálgatni tudjuk. Logikus érvnek tűnik, 
hogy politikai opportunizmusa mellett 
közismert igazságérzete is szerepet játsz-
hatott döntésében, hiszen ő csak a közép-
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kelet európai nemzetek önállósítását kö-
vetelte, s többségében magyarok lakta te-
rületek elcsatolását soha nem támogatta. 
Ezt a magyarázatot támasztják alá Roo-
seveltnek a háború idején megjelent egyéb 
írásai is, melyekben nem a Monarchia po-
litikájában, hanem a nagyobb európai nép-
csoportok (szlávok, germánok, angolok és 
franciák) egymástól való félelmében vélte 
felfedezni a háború legfőbb okát. Szenve-
délyesen, gyakran erősen vallásos töltetű 
szavakkal ítélte el mind a Belgium elleni 
német agressziót, mind a központi hatal-
mak területén élő kisebb népcsoportok 
elnyomását. Ezen megnyilvánulások ő-
szinteségében nincs okunk kételkedni.39 

Van azonban egy másik lehetséges 
magyarázat is, mely Roosevelt kétéves 
hallgatásának rejtélyére is fényt vethet: 
a brit kormány propaganda-osztálya, a 
Wellington House ugyanis 1914 és 1917 
között a huszadik század egyik legmél-
tatlanabb módon elfelejtett propaganda-
sikerét érte el, amikor az Egyesült Álla-
mok belépett a háborúba. Ezt a kampányt 
a kanadai író, Sir Gilbert Parker vezette: 
a Wellington House mintegy negyedmillió 
amerikai címre több, mint 280 különféle 
pamfletet küldött el, Parker személyre 
szóló levelével. A Wellington House leve-
lezési listáján természetesen szerepelt az 
ex-elnök is. Rooseveltet közismerten ér-
dekelte Közép-Kelet Európa, így Parker 
pamfletjei — köztük több a New Europe 
csoport tagjainak a tollából — , jó helyre 
kerültek".40 Ez annál inkább valószínű 
magyarázat, mert Roosevelt levelezése 
nyilvánvalóvá teszi, hogy 1915 és 1917 
között nem állt kapcsolatban a Monarchia 
feldarabolását szorgalmazó propagandis-
tákkal és politikusokkal, 1917 tavaszán 
azonban ő is „hadat üzent" a Habsburgok 
soknemzetiségű birodalmának. 

Összegzésként megállapíthatjuk, 
hogy Roosevelt és Apponyi kapcsolata 

bensőséges barátság volt, s egyben az első 
világháború előtti időszakban az ameri-
kai-magyar viszony egyik legfontosabb 
láncszeme is, mely 1906 során túllépett 
a személyes kapcsolat keretein is. A két 
politikust hasonló gondolatok foglalkoz-
tatták, ám a világbéke fenntartásának 
módszerei, majd a belgiumi német ag-
ressziónak és a Lusitania elsüllyesztésé-
nek megítélése fokozatosan eltávolította 
őket egymástól. Az első világháború ide-
jén Apponyi — bár az amerikai semle-
gesség hiányát többször is szóvá tette — 
megőrizte Amerikáról alkotott kedvező 
véleményét,41 Roosevelt azonban a köz-
ponti hatalmak, így az Osztrák-Magyar 
Monarchia ellen fordult, s 1917 során már 
a Habsburgok soknemzetiségű birodal-
mának feldarabolását követelte. Ez azon-
ban nem tekinthető teljesen új politiká-
nak, hiszen már 1906-ban is jelezte, hogy 
hosszabb távon nem tartja elképzelhetet-
lennek Magyarország kiválását a Habs-
burg Monarchiából. Háborús politikáját 
tehát úgy is értékelhetjük, hogy ekkor 
látta elérkezettnek az időt a Duna-me-
dence végleges politikai átrendezésére, s 
egy igazságosabb, a nemzeti érdekeket 
inkább figyelembe vevő rendezési terv 
megvalósítására. Monarchia- és magyar-
ellenes álláspontja sokkal inkább az Ap-
ponyi által messze túlbecsült háttértudá-
sában rejlő hiányosságoknak, a brit pro-
pagandának és Roosevelt politikai célja-
inak, mintsem hirtelen támadt magyar-
gyűlöletének tudható be, ám ezzel együtt 
is megállapíthatjuk, hogy Magyarország 
aligha járt volna jobban, ha Roosevelt az 
elnök a háború idején, hiszen az ex-elnök 
már 1917-ben határozottan állást foglalt 
Közép-Kelet Európa politikai átrendezé-
se, s ezzel együtt — kimondva-kimondat-
lanul — a történeti Magyarország felda-
rabolása mellett is. Mindettől függetlenül 
gróf Apponyi Albert és Theodore Roose-
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veit barátsága az amerikai-magyar kap-
csolatok egyik legfényesebb és legérdeke-
sebb fejezete. 
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Anderle Adám 

A MAGYAR-SPANYOL DIPLOMÁ-
CIAI KAPCSOLATOK 

SZÜLETÉSE (1920-1922) 

A magyar-spanyol (pontosabban: -a-
ragón, -kasztíliai) kapcsolatok több évszá-
zados története sok ismert,1 ám még több 
ismeretlen mozzanatot tartalmaz. Tanul-
mányunk a 20. századi periódusra kívánja 
a figyelmet irányítani, itt is az Osztrák-
Magyar Monarchia felbomlása utáni é-
vekre korlátozva a tárgyalást. 

A magyar-spanyol diplomáciai kap-
csolatokat az 1920-1922 közötti időszak 
spanyol levéltári forrásai alapján igyekez-
tünk rekonstruálni. Eközben elvonatkoz-
tat tunk a két ország közötti kulturális, 
gazdasági, stb. kapcsolatok bemutatásá-
tól, csupán a szűken vett diplomáciai kap-
csolat megteremtésének mozzanatait i-
gyekeztünk számba venni. Magyar levél-
tári források ezen ügyekről keveset tud-
nak, ezért a madridi külügyi levéltár in-
formációi új részletekkel szolgálhatnak a 
címben jelzett kérdéskörben. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia és 
Spanyolország között követi szinten épült 
ki diplomáciai kapcsolat.2 Ezen túl Bar-
celonában főkonzul, Budapesten konzul 
képviselte az osztrák, illetve spanyol ér-
dekeket.3 

E konzuli kapcsolat, mely egy hosz-
szútávú kutatási program témája, az első 
világháború utolsó évéig és egy ideig azon 
túl is létezett, s valamiképpen az új nem-
zetállamok diplomáciai kapcsolatainak e-
lőkészítését is szolgálta. Egyszerűbb volt 
az eset a megszülető Ausztria esetében, 
ahol Fürstenberg herceg öt évi nagyköveti 
megbízását követően4 az OMM volt oszt-
rák tanácsosai lettek az új osztrák követ-
ség első képviselői.5 

A magyar eset bonyolultabb volt. Bár 
a barceloniai konzul 1917-től magyar 
származású külügyi tisztviselő (Gáspárdy 
Géza) volt, valójában nem járulhatott 
hozzá az új kapcsolatok kiépítéséhez: sem 
földrajzi helyzeténél fogva, de a Tanács-
köztársaság megszületése miatt sem. 

Az új kapcsolatok építésében — mint 
ezt a spanyol külügyi levéltár iratai bi-
zonyítják—, a budapesti spanyol konzu-
látus játszott fontos szerepet. 

E konzulátus a spanyol KÜM levél-
tárának dokumentumai6 szerint 1874-től 
működött. Tevékenysége 1918 végéig a 
konzuli rutinfeladatokra korlátozódott. 

fontos szerepet játszott José Gallard bu-
dapesti gyáros, aki Spanyolország tiszte-
letbeli konzuljaként gyárában adott he-
lyet a konzulátus irodájának. Terepisme-
rete, magyarbarátsága erőteljesen befo-
lyásolta a mindenkori spanyol konzulo-
kat. 

A Károlyi-korszak alatt — úgy tűnik 
— bénultság jellemezte a budapesti spa-
nyol konzulátust: kevés okmány lelhető 
csak fel ezidőből a madridi külügyi levél-
tárban. A Tanácsköztársaság idején vi-
szont igen aktív szerepvállalást tapasz-
talhatunk. Komoly politikai jelentések ér-
keztek Budapestről - valószínűleg Madrid 
instrukcióinak megfelelően. Ezidőben a 
spanyol konzul követi jellegű tevékeny-
séget végzett. A semleges országok kon-
zuljaival együtt lépett fel az új kormány-
nál tevékenységük elismerése és biztosí-
tása érdekében, alattvalóik érdekeinek 
védelmét kérve.7 A tanácskormány pozi-
tívan reagált, jelentette haza a konzul,8 

a magyar kormány viszont cserében, a 

Ettől kezdve viszont igen aktív politikai 
szerepet vállalt fel, bárha Madriddal kap-
csolata továbbra is a bécsi spanyol követ-
ségen keresztül zajlott. 

E rövid, de mozgalmas periódusban, 
különösen a konzuli váltások időszakában 
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kölcsönösség alapján a Spanyolországban 
tartózkodó magyar állampolgárok számá-
ra kért védelmet és támogatást.9 

S mert a spanyol konzul ezidőben 
több állam képviseletét is ellátta, az ezzel 
kapcsolatos ügyek gyakran szerepeltek a 
jelentésekben. Kiemelendő ebből a spa-
nyolok Budapestről való repatriálásának 
ügye, amely a római spanyol követ és a 
fiumei konzul közreműködésével történt: 
2115 „espanoles"-ről volt szó,10 akik 
közül a szefárd-zsidók nem kaptak beu-
tazási engedélyt Spanyolországba. Jelen-
tések mentek Bernen át „a magyar kom-
munista rémtettekről" is.11 

Ide tartozik Kőrösy Albin, az akkor 
már ismert magyar hispanista ügye is, 
aki a spanyol konzulátus védelmét kérte, 
mert szerzetes-tanárként veszélyben érezte 
magát. A több spanyol kitüntetés birto-
kosát, számos spanyol tudományos tár-
saság tagját Suqué konzul javasolta al-
kalmazni, hogy diplomáciai védelmet kap-
jon.12 

Úgy tűnik, Suqué konzul igen aktív: 
többször közbenjárt külföldiek ügyében 
magánál Kun Bélánál,13 de konzultársa-
ival magyar politikai foglyok érdekében 
is szót emelt: Wekerle, Szterényi, Szur-
may, valamint Hazay és Mikes püspök 
neve említődik a jelentésekben József fő-
herceg neve mellett.14 

E hónapok jelentéseit olvasva ez az 
ügy látszik a legfontosabbnak, s az is biz-
tos, hogy a hetente küldött jelentések a 
„grupos terroristás" - „hijos de Lenin"-
ről (ti. a Lenin-fiúkról) és a magyar hely-
zetről jó helyzetismeretről vallanak.15 

Madrid tehát jól tájékozott. 
1919 augusztusában hosszú jelenté-

sek születtek az új helyzetről. József fő-
herceg nyüatkozata mellett önálló elem-
zések is mentek Madridba. Figyelemre 
méltó, hogy a románok gyors előretörését 
Suqué a magyar „fehérek" segítségével 

magyarázza, s ezért, mondja, nemcsak a 
(kommunista) kormányt győzték le, de 
egész Magyarországot is, mely ezért újra, 
kétszer legyőzött ország lett,16 írja a kon-
zul. 

Az 1919 őszi történéseket szemlélve 
Suqué konzul — hazaküldve a békeszer-
ződésekkel kapcsolatos etnikai térképe-
ket — arra a következtetésre jut, lehet-
séges, hogy Magyarország „pillanatnyilag 
vagy véglegesen el fog tűnni mint földrajzi 
egység".17 

Suqué konzul 1919 végén utazott el 
Budapestről, előtte még hosszű beszélge-
tést folytatva József főherceggel.18 Távo-
zásakor hosszú levelet küldött a bécsi kö-
vetségnek azzal kapcsolatosan, hogy a 
spanyol külügyminisztérium elismerte 
Szentmiklósy Miklóst barcelonai magyar 
konzulként. 

E levél azért érdemel részletesebb is-
mertetést, mert az űj magyar kormányzat 
Madridot érintő szándékairól először ad 
tájékoztatást. 

A konzul beszámol arról, hogy a ma-
gyar Külügyminisztérium nevében Amb-
rózy Lajos követ a következő szóbeli nyi-
latkozatot tette: „Somssich gróf külügy-
miniszter felhatalmazott arra, hogy kér-
jem, sürgősséggel tájékoztassa kormá-
nyát arról, hogy a Magyar Kormány ked-
vezően fogadná, és a jóakarat és barátság 
próbájaként értékelné, ha Budapesten spa-
nyol diplomáciai kirendeltség jönne létre, 
és ha élén teljes jogú meghatalmazott ügy-
vivő vagy más tisztviselő állna, azzal a 
céllal, hogy elindítsa és fenntartsa a köz-
vetlen diplomáciai kapcsolatokat a két or-
szág között. A Magyar Kormány a maga 
részéről még nem tudja pontosan meg-
határozni a tervezett spanyolországi dip-
lomáciai kapcsolat jellegét, mert e válasz 
az ország nagyságának alárendelt; a te-
rületi nagyságot és a határokat viszont a 
békeszerződés fogja rögzíteni, s csak annak 
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aláírása után tudunk dönteni véglegesen 
a diplomáciai képviselet rangjáról Spa-
nyolországban." Ambrózy várja a spanyol 
kormány válaszát.19 

E levél tartalmát ismerve nyilvánva-
ló, hogy a Budapestre érkező új spanyol 
konzul, Mariano Fábregas y Sotelo erre 
vonatkozó instrukciókkal érkezett (hiva-
talát 1920. január 7-én foglalta el). Tevé-
kenysége is erre utalt.20 

Az új konzul 1920 február végén be-
számolt a január 25-i választásokról. Már 
tényként közli Horthy államfővé válasz-
tását. Elégedetten ír a monarchia vissza-
állításának óhajáról, de jelzi, nincs egye-
tértés abban, hogyan és ki legyen az ál-
lamfő. Jelentéseiben figyelmeztet az „olasz 
expanzióra"; több jelentést készít Magyar-
ország gazdasági helyzetéről is. Sűrűn, 5-7 
napos gyakorisággal jelentett Magyaror-
szág politikai, társadalmi, gazdasági köz-
állapotairól. Ezek közül megemlítendő 
április 6-i és május 6-i terjedelmes beszá-
molója Magyarország gazdaságáról.21 

Madrid tehát továbbra is pontosan infor-
mált. Erős magyarszimpátia süt a konzul 
írásaiból, látszik, ráhangolódott a „Nem, 
nem, soha" hangulatára. 

Különös figyelemmel ír Fabregas a 
pártviszályokról, és meglehetősen sokszor 
és elítélően jelent a „bűnös fehérterror-
ról", annak kegyetlenkedéseiről.22 

Figyelme középpontjában állanak a 
trónöröklési ügyek illetve viták is. Gyak-
ran ír feltételezésekről, ám mindig meg-
jegyezve: „ez a nép teljesen monarchikus 
érzelmű".23 

Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik 
egy madridi közjáték. A később Spanyol-
országban neves új sági róvá-ír óvá váló Ré-
vész Andor24 a spanyolországi magyar ko-
lónia nevében25 XIII. Alfonz királynak 
írott levelében a két ország kapcsolatai-
nak erősítése érdekében javasolja a király 
fiát, Juan ( János) herceget a magyar trón-

ra. Révészt azzal bízták meg, hogy itthon 
fejtsen ki propagandatevékenységet az 
ügyben. A sokféle érv, amit Révész kifejt 
e levélben, kevéssé rendítette meg Lema 
gróf külügyi államtitkárt, aki válaszában 
udvariasan, de éretlennek minősítette e 
tervet.26 

A formálódó kontaktusok fő iránya 
a hivatalos kapcsolatok kiépítése volt. 
Ennek első lépése Szentmiklóssy ideigle-
nes főkonzuli kinevezése volt Barceloná-
ban,27 ami összekapcsolódott Fabregas 
Budapestre érkezésével. 

Fabregas 1920 május végén tartotta 
időszerűnek, hogy javasolja Madridnak, 
hozzanak létre követséget Budapesten, és 
a spanyol konzulátust főkonzulátussá mi-
nősítsék át. Bár érvei imponálóak, s Ma-
gyarország kedvező földrajzi helyzetéből 
adódó regionális fontosságát emeli ki és 
közvetítő helyzetét a Balkán, Kelet-Eu-
rópa és Kis-Azsia felé, a jelentésben a-
ránytalanul nagy teret szentelt a főkon-
zulátussá átminősítés kérdésének - ami 
természetesen őt személyesen is érintette. 
A levél a spanyol Külügy politikai állam-
titkárhelyetteséhez került, aki számára 
a referens hűvösen rögzítette: Fabregas 
elkésett. A kormány már döntött a bu-
dapesti követség felállításáról, a főkonzu-
látus ügye pedig nem aktuális.28 

Mi előzte meg e spanyol döntést? 
Úgy véljük, hogy mindenekelőtt a 

magyar belpolitikai helyzet konszolidáló-
dása. A parlamenti választások, Horthy 
kormányzóvá választása és a monarchia 
visszaállítása, a Simonyi-Semadam kor-
mány megalakulása, ahol Teleki külügy-
miniszter lett - a spanyol konzul jelen-
téseiből kitetszően is a stabilitás képzetét 
keltették a spanyol kormányban, mely egy 
sztrájkoktól, tüntetésektől, nemzeti moz-
galmaktól, utcai sortüzektől, katonai moz-
galmaktól hangos, lázas Hispániából szem-
lélte a magyar történéseket. Magyaror-
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szág ügyében 1920. május elején lezárul-
tak a béketárgyalások is, s ez ugyancsak 
a nemzetközi elismerés fontos feltétele 
volt. Számba kell azonban azt is venni, 
hogy a lengyel - szovjet háború hónapja-
iban Magyarország helyzete és lehetséges 
szerepe felértékelődött Franciaország és 
az antant számára, ami ugyancsak mo-
tiválhatta a spanyol döntést.29 

A spanyol megfontolásokról szöveg-
szerű, forrásként említhető háttéranya-
got nem találtunk a madridi külügyi le-
véltárban. A budapesti spanyol követség 
felállításáról szóló királyi rendelethez 
kapcsolt miniszteri expozíció mindeneset-
re a fenti megfontolásokat látszik mege-
rősíteni. Lema márki államtitkár érvei-
ben a magyar „politikai helyzet", az „új 
független állam" létrejötte a fő indokok: 
„Az elmúlt hónapokban a dolgok új rendje 
Magyarországon normalizálódott, s ma az 
ottani kormánnyal őszintén baráti kap-
csolatokat ta r tunk fenn, megfelelően 
annak, ami hagyományosan is létezett a 
két ország között" - érvel az államtitkár. 
„A Budapesten tevékenykedő konzulá-
tus. .. már nem elegendő, hogy ellássa min-
dazon ügyeket, amelyek egyre nagyobb 
számban jellemzik Spanyolország és Ma-
gyarország közötti kapcsolatokat és e-
gyüttműködést." Követséget kell létre-
hozni, ú ja Lema márki a királynak. A 
királyi rendelet ennek megfelelően fogal-
maz, amikor egy követtel és egy másod-
titkárral működő követség felállításáról 
határoz.30 

A hivatalos közlönyben jelenik meg 
a budapesti követ, Francisco Martinez de 
Galinsoga, Visconde de Gracia del Real 
kinevezése, valamint a beosztott diplo-
mata, Miguel Castaneda y Echeverría 
harmadti tkár budapesti megbízása.31 

Mindeközben a spanyol sajtó meglehető-
sen csekély érdeklődést mutatott a ma-
gyar ügyek iránt. Az első komolyabb írás 

az ABC napilapban 1920. április 18-án 
jelent meg „A magyarországi helyzet" 
címmel. Előtte március 9-én „A magyar 
kérdés" címmel pedig rövid írás a béke-
tárgyalásokról tájékoztatott.32 

Gracia del Real vikomt budapesti spa-
nyol követ első, kézzel írt nagyobb jelen-
tése 1920. augusztus 14-ről datált. Be-
számol Teleki külügyminiszterrel történt 
első találkozásáról, aki hangsúlyozta: a 
háború alatt semleges országok közül 
Spanyolország az első, amely diplomáciai 
képviseletet nyitott Budapesten. Az 
„Újság" című budapesti lap üdvözlő írását 
is ismerteti.33 Ezekben az első napokban 
a spanyol követ találkozott József főher-
ceggel is, majd augusztus végén Horthy 
kormányzónak adta át megbízólevelét, 
amely után Teleki külügyminiszterrel e-
bédelt - jelenti haza a követ.34 

Hogy a spanyol követség és konzu-
látus nehéz feltételek között tevékeny-
kedhetett, a konzul jelentéseiből tudjuk. 
Fabregas javasolta, hogy vegyenek a spa-
nyol követségnek és konzulátusnak két 
saját épületet Budapesten. Ezt Madrid 
elutasította, ezért a diplomaták hotelben 
laktak: „Spanyolország méltósága sérül", 
tiltakozott a konzul.35 

Az egész év ilyen gazdasági-egzisz-
tenciális gondok közlésével telt el - leg-
alábbis a konzuli levelezésből kitetszően. 
E helyzetben a konzulátusnak továbbra 
is a tiszteletbeli konzul, José Gallard 
budai üzemében kellett maradnia.36 

Magyarország és Spanyolország dip-
lomáciai kapcsolataiban tehát 1920 má-
jusától erős „aszimmetria" alakult ki. 
Ennek lehetőségére Ambrózy említett 
szóbeli jegyzéke ugyan már utalt, de a 
barcelonai magyar főkonzul nem vállal-
hatta magára — a spanyol fővárostól való 
nagy távolság miatt — a Madridban le-
hetséges és szükséges tennivalókat.37 

Ebben a helyzetben a magyar kormány 
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megbízottat tervezett küldeni Madridba 
Losonczy Lajos személyében. A budapesti 
spanyol konzul Bécsen keresztül már 
1920 áprilisában küldött róla informáci-
ókat Madridnak. Ez igen pozitív képet 
festett Losonczyról: 40 éves, a kereske-
delmi minisztérium tisztviselője, aki a vi-
lágháború alatt végig Madridban volt mi-
nisztériuma megbízásából, tájékoztatott 
Fabregas. Jelzi azt is: „E pillanatban a 
(magyar) Külügyminisztérium nem fog-
lalkozik azzal, hogy magyar diplomáciai 
képviseletet hozzon létre Madridban, de 
szükség esetén természetesen felhasznál-
ná szolgálatait (ti. Losonczyét) madridi 
tartózkodása idején." 

Megemlíti azt is, hogy Losonczy 
Somssichhoz áll közel, és a miniszter le-
mondásában is szerepet kapott személye, 
amikor kiderült róla, hogy állítólag zsidó, 
íija Fabragas. 

Lema márki e jelentéshez írott fel-
jegyzésében megemlíti: a lengyelek ese-
tében is így kezdődött a kapcsolat. Szük-
ségesnek tartaná ugyanakkor, hogy — a 
kapcsolatok hivatalossága miatt — a ma-
gyar kormány hivatalos meghatalmazá-
sát is buja Losonczy 

A konzul ezért magát Simonyi-Sema-
dam miniszterelnököt keresi meg 1920. 
április 3-án, aki megerősítette Losonczy 
fontosságát, és hivatalos jelenlétét Mad-
ridban - eszerint elsősorban a banki kap-
csolatokat kellett volna kiépítenie. Simo-
nyi-Semadam úgy nyilatkozott: Losonczy 
szerepe a békeszerződés aláírásáig fog tar-
tani, aztán, mondta Fabregas szerint a 
magyar miniszterelnök, javaslatot tesz 
majd arra, hogy ő (Losonczy) legyen a 
hivatalos diplomáciai képviselő Madrid-
ban. Fabregas május 6-án külön távirat-
ban is hangsúlyozta: Losonczy „a magyar 
kormány ügynöke" („agente de gobierno 
húngaro") lenne Madridban.38 

Mindenesetre feltűnő, hogy a spanyol 
külügyi vezetést nem elégíti ki Fabregas 
első információja, s vélhetően a többi sem, 
beleértve Simonyi-Semadam intervenci-
óját is. Losonczyt nem fogadták Madrid-
ban hivatalos magyar megbízottként. Az 
okát találgatni lehet csupán, mindeneset-
re Fürstenberg herceg 1914-ben kelt le-
vele arra utal, hogy a Losonczyról szóló 
magyar információk nem voltak helytál-
lóak. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia nagy-
követe ugyanis 1914. november 9-én 
(tehát a világháború kirobbanása után) 
kelt levelében a spanyol külügyminiszté-
riumot arról tájékoztatta, hogy a magyar 
királyi kormányzat spanyolországi és por-
tugáliai kereskedelmi megbízottját, dr. 
Losonczy Lajost, a magyar Kereskedelmi 
Minisztérium tanácsosát visszahívta e 
posztról. A levél szerint Losonczy 1912 
márciusától tevékenykedett e tisztben.39 

Ha tehát Losonczy 1914 után is Madrid-
ban maradt, már nem ez volt a — Simo-
nyi-Semadam kormány által feltételezett 
— feladata vagy tevékenysége. 

Nem tudni, hogy ez az affér milyen 
szerepet játszott abban, hogy a magyar 
kormány csak 1922-ben rendezte kapcso-
latait Madriddal. 

Vélhetően egy másik hasonló ügy ha-
sonló eredménnyel befolyásolta e kapcso-
latokat. A madridi külügyi levéltár vaskos 
iratcsomót őriz Wolf György Guatemalá-
ban élő magyar állampolgár ügyéről 
(1920-21)40 aki — önmaga szerint — 
1914-től az ausztriai Vöröskereszt meg-
bízottja volt Közép-Amerikában, s akit 
Estrada Palma elnök 1919-ben bebörtön-
zött. Spanyolország guatemalai követe a 
diplomáciai testület doyenjeként tiltako-
zott az ügyben. A spanyol Külügy enge-
délyezte is követének, hogy Magyarország 
képviseletében fellépjen. Ezt, ti. hogy Spa-
nyolország a magyar alattvalók képvise-
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letében eljárjon, a magyar kormány is „ve-
hemensen óhajtotta". A spanyol követ jó-
szándékúan lépett fel, ám egyre több tisz-
tázatlan körülmény sejlett fel Wolf György 
személye körül, ezért Madrid megtiltotta 
követének a „magyar alattvalók" képvise-
letét, tekintettel arra, hogy — tudomásuk 
szerint — más magyar állampolgár nincs 
is Guatemalában. Wolfról közben a spanyol 
követ is meglehetősen negatív informáci-
ókat gyűjtött, még köztörvényes bűncse-
lekmények is felvetődnek. Am hogy a „Wolf-
ügyben" valami más is lehetett, arra nem-
csak a három (magyar, spanyol, guatema-
lai) kormány különleges figyelme utal. 

Gracia del Real követnek is meg kel-
lett szólalnia ebben az ügyben. 1922. no-
vember 18-i jelentésében közli, hogy a ma-
gyar kormány nevében maga Bánffy gróf 
kéri a spanyol kormány intervencióját „a 
magyar ügyek" guatemalai spanyol kép-
viselete ügyében.41 Közben azonban egy 
nagy cikk jelent meg az El Demócrata 
című guatemalai újságban 1921. decem-
ber 16-án. A cikket 13 közéleti személyiség 
írta alá. Wolfot bűnözőnek állítják ugyan 
be, de érvelésükből inkább a kémkedés 
gyanúja sejlik fel.42 

A madridi magyar diplomáciai kép-
viselet ügye mindezért (is?) más úton és 
eljárással rendeződött - 1922-ben. 

A spanyol KUM hivatalos regisztere, 
amely a minden évben, tavasszal és ősszel 
rögzített információkat tartalmazza a 
Madridban székelő követségekről, a ma-
gyar követséget először az 1920. október 
20-i füzetben említi, jelezve, hogy a követi 
megbízást a Párizsban székelő „ J. de Pras-
nowky" tölti be, a követség tanácsosaként 
„Bárón B. Lang"-ot nevezve meg.43 Praz-
novszky Iván követről van szó, aki Láng 
Boldizsárral érkezett a megbízólevél áta-
dására Madridba. 

Praznovszky követ 1922. június 16-
án adta át megbízólevelét a spanyol ural-

kodónak. Az ABC napilap szerint XIII. 
Alfonz „a hagyományos ünnepélyességgel" 
egyszerre fogadta Bolívia és Magyarország 
követét. Simon Patino bolíviai követet 
Velle grólja, a magyar követet Vistaher-
moza hercege mutat ta be. A baráti be-
szélgetéssel záruló ceremónia után, ú ja 
az ABC, a két követ „a hagyományoknak 
megfelelően" látogatást tett Victoria ki-
rálynőnél és Maria Cristinánál, az ural-
kodó édesanyjánál.44 

Hasonlóan számolt be jelentésében 
az eseményről a magyar követ is. Ugyan 
panaszolja a spanyol külügy és a spanyol 
udvar formalizmusát, a bemutatkozást a-
zonban sikeresnek tartja: „(Az) Udvar 
tüntető barátsággal kezelt. A király (a) 
Szent-István rendet viselte és felhívta erre 
a beszélgetés elején a figyelmet. Ismétel-
ten hangsúlyozta szimpátiáját Magyaror-
szág és a magyar ügy iránt, és kifejezte 
köszönetét, hogy Magyarország követet 
küldött hozzá! (Az) Anyakirályné lelkes 
védője ügyünknek..." jelentette számjel-
táviratában a követ.45 

A magyar-spanyol diplomáciai kap-
csolatok korábban említett „aszimmetri-
ája" azonban e magyar követi megbízás-
sal is megmaradt, miután a mindenkori 
párizsi magyar követ töltötte be a madridi 
tisztet is. Ez a spanyol kormányt folya-
matosan zavarta, mert a spanyol kapcso-
latok magyar részről történő lebecsülése-
ként is lehetett értelmezni. Alighanem ez 
a tény is szerepet játszott abban, hogy a 
Magyarország által a spanyol árukra meg-
adott legnagyobb kedvezmény elvét 
(1921) a spanyolok nem siettek viszonozni 
hasonló lépéssel. 

E neheztelésről számol be Korányi 
követ is 1926-ban, akinek búcsúlátogatá-
sakor XIII. Alfonz helytelenítőleg tette 
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szóvá, hogy Madridban még mindig nincs 
állandó magyar követ.46 
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kapcsolat (V Alfonz el Magnánimo és a magyar 
trón). Történelmi Szemle, 1996. 4. szám, 401^111. 

2 Spanyolországot 1914 januárjától Antonio de 
Castro y Casaléiz nagykövet képviselte Bécsben, 
két beosztott diplomata és egy konzul alkotta rajta 
kívül a spanyol missziót. 1918. november 11-től 
Eugenio Ferraz у Alcalá-Galiano, Marqués de A-
posta a nagykövet, s mellette négy diplomata dol-
gozott; vélhetően a békeszerződések kapcsán a 
volt Monarchia ügyeinek áttekintése miatt nőtt 
meg a nagykövetség létszáma. Ministerio de Es-
tado. Escalafón de las Carreras Diplomática, Con-
sular y de Intérprete. Madrid 1914-1918, s. p. 

3 A budapesti spanyol konzul 1910. december 
30-tól Romeo Jaime Baguer y Corsi, 1915-től őt 
José Teixidor y Jugo elsőosztályű konzul követi. 
Antonio Suqué y Sucona 1918-tól konzul, majd 
Mariano Fábregas y Sotelo követte őt e tisztben. 
Escalafón... 1914-1918, s. p. 

4 A Monarchiát, mint említettük, Karl Ludwig 
Fürstenberg herceg képviselte követként, hat fős 
misszió élén. Fürstenberg 1918 októberében szer-
vezte meg a követség felszámolását. Ministerio de 
Estado. Lista de Cuerpo Diplomático. T. I., s. p. 

5 Bár ú j épületben, de Ausztria továbbra is 
jelen volt Madridban Erwin von Gundenus báró, 
tanácsos, ügyvivő személyében, aki 1920-tól már 
Ausztria követségét képviselte. Mellette Hans von 
Gagern báró tanácsos található, aki 1920 decem-
berétől az ügyvivő. Uo. III. к.; A(H)MAE, Leg. 
1379. 

6 A spanyol külügyi levéltár két részre tago-
zódik. A történeti részben őrzik az 1930 előtti 
iratokat, a „Renovado" az ezt követő iratanyagot 
tartalmazza. Mi az Archivo (Histórico) del Minis-
terio de Asuntos Exteriores (továbbiakban: 
A(H)MAE) anyagait dolgoztuk fel. A budapesti 
konzulátus létrejöttét a Gía de forasteros (spanyol 

külügyi évkönyv) 1873-74-es kötete regisztrálta. 
Madrid 1874, 79. 

7 A(H)MAE, Leg. 2526. 1919. márc. 28-i jelen-
tés (№ 338) 

8 Uo. 1919. ápr. 7., ápr. 24. 
9 Uo. 1919. jún. 23, (№ 257) 

10 Az ügy már 1918 végén kezdődött, amikor 
Budapestről az összes „spanyol" vissza akart térni 
Spanyolországba. Az ügy érdekessége az, hogy 
Madrid csak a Spanyolországban születetteknek 
adott erre engedélyt, s ez jelzi, hogy sok Budapes-
ten élő szefárd zsidó is szeretett volna visszatérni 
Hispániába, ám erre nem kaptak lehetőséget. 
A(H)MAE, Leg. 2526, 1918. dec. 28., 1919. jan. 
7-i jelentések, majd 1919. júl. 11. (№ 155), 1919. 
júl. 22. (№ 807) tárgyalja az ügyet. 

11 uo. Bernből 1919. ápr. 6. (lajstromozás nél-
kül) 

12 Uo. Leg. 1842, 1919. jún. 14. 
13 Uo. Leg. 2526, Jelentés Londonon át, 1919. 

júl. 7. (№ 358) 
14 Uo. Leg. 2526. 1919. júl. 4-i jelentés (№ 739) 

majd 1919. júl. 16. A jelentésekből úgy tűnik, fel-
lépése nem volt eredmény nélküli. Ez ügyben 
Suqué Bolgárral volt kapcsolatban. 

is Uo. 1919. máj. 5. (№ 454), 1919. máj. 9. (№ 
464) 

16 „Los blancos se®alaron los puntos débiles 
de los rojos... Así se explica la rapidez de la acción 
rumana. No se lamenta lo hecho, porque el com-
munismo era el enemigo capital, pero sí se lamen-
ta que el armisticio no se cumpla á pesar de los 
promesas de Entente que por lo visto es incapas 
de llevarlos a ejecución y se träte á Hungría como 
un pais nuevamente vencido, cuando lo único que 
se venció fué el régimen odiado con una especie 
de alianza entre sus enemigos extriores e inte-
riores". Leg. 2526, 1919. aug. 12. (№ 897)-es je-
lentés. 

17 Leg. 2526, 1919. aug. 23. (№ 932) A madridi 
külügyi archívum őriz egy etnikai térképet a Tri-
anon előtti Magyarországról. 

18 Uo. 1919. szept. 22. (№ 1015), 1919. nov. 8. 
( № 1239) 

19 A(H)MAE, Leg. 1611, 1919. dec. 13-i konzuli 
jelentés (№ 1371) Csáky Imre külügyminiszter 
1920 október 7-i körrendeletében, a diplomáciai 
kapcsolatok építéséről szólva, ezt írja: „a már eddig 
is működő külképviseleteinken kívül a következő 
helyeken van újabb külképviseleteknek felállítása 
tervbe véve: Mindenesetre: London, Konstantiná-
poly, Athén, Szófia, Washington; valószínűleg: Mad-
rid és Buenos Aires." Pritz Pál: Iratok a magyar 
külügyi szolgálat történetéhez. Budapest 1994, A-
kadémiai Kiadó, p. 29. 

20 Első jelentését január 31-én küldi el. Ebben 
beszámol az államfőt és államformát illető bizony-
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talanságokról, érzékletesen ír az ország várható 
megcsonkítása miatti „erkölcsi depresszióról" és 
pesszimizmusról; éhség, szegénység jellemzik az 
országot, ú ja . Második jelentését Fabregas 1920 
febr. 11-én küldi. Ebben ismerteti a magyar bé-
kedelegáció álláspontját, beszámol a „Magyaror-
szág egységéért" mozgalomról. Szimpátiája „a ke-
resztény pártoké"; a kisgazdákról lebecsüléssel ír, 
és mint későbbi jelentéseiből is kiderül - a sza-
badcsapatok vérengzéseiről elítélően számol be. 
A(H)MAE. Leg. 1611, 1920. jan. 31. (№ 62), 1920. 
febr. 11. (№ 83) 

21 A(H)MAE, Leg. 1842, 1920. ápr. 6, máj. 6. 
(regisztráció nélkül) 

22 Uo. Leg. 1611, 1920. febr. 11. ( № 83), febr. 
21. (№ 119), júl. 6. (№ 122). Tájékoztat egy le-
hetséges magyar-bolgár-török szövetségről is, 
mely ősszel — jelentése szerint — háborút indí-
tana a szerbek, románok, szlovákok ellen. 

23 Például Leg. 1611, 1920. ápr. 16. (№ 224) 
24 Rónai Zoltán: Révész Andor. Tiszatáj, 1994. 

4. szám. 
25 A madridi magyar kör elnökei „Guillermo 

Berényi" az Union Alcoholera vezérigazgatója és 
„Carlos Deutsch" bankár voltak. 

26 1 920. jún. 10-én Szombathelyről (Szelestey 
u. 11.) feladott levél. Az érdekessége e javaslatnak 
az, hogy Juan de Borbon a mai spanyol uralkodó, 
I. János Károly édesapja. Leg. 2526. 

27 Ezt már 1919. decemberében kérte a magyar 
kormány, de a spanyol külügy először informáci-
ókat gyűjtött róla. Mindenesetre Ambrózy a ma-
gyar kormány nevében a konzulnak írt levélben 
köszönte meg a spanyol kormány ez ügyben ta-
núsított jóindulatát. Leg. 2526. (1920. febr. 19.) A 
levél magyar iktatószáma: 3275/1/1920. 

2 8 Leg. 1842, 1920. máj. 29. (№ 83) 
29 Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája, 

1919-1945. Kossuth 1988, 63-65. 
30 Boletín Oficial del Ministerio de Estado. 1920. 

május, p. 333-334. Itt kell megjegyeznünk, hogy 
a spanyol külügyminisztérium neve ezidőben „Al-
lamminisztérium" (Miniszterio de Estado). A bu-
dapesti követséget a királyi rendelet szerint „Mi-
nistre Residente" vezeti. Ez a korabeli spanyol 
diplomáciai hierarchiában a nagykövetet, az első 
és másodosztályú követ rangot követő beosztás. A 
spanyol külügyi szolgálatban 1920-ban hét nagykö-
vet, tizenegy I. o. követ, hat II. o. követ, tizennyolc 
„ministros residentes" tevékenykedett. Az is fi-
gyelmet érdemel, hogy az 1920-as külügyi költség-
vetés tervezésekor Madridban még nem számoltak 
budapesti spanyol követség felállításával. Vö. Bole-
tín Oficial del Ministerio de Estado. 1920. № 1 (ano 
30), p. 228, 244, 254. 

31 Uo. 331, 337. Az Esealafon de las carreras 
diplomáticas, consular y de intérpretes (tehát a 

spanyol külügyi apparátus regisztere) szerint M. 
Casta®edát, akit másodtitkárrá neveztek ki, 
1922-től Luis Alvarez Estrada y Luque, Baron de 
las Torres másodtitkár váltja fel, majd José Gon-
zález de Gregorio y Arribas attasé érkezik a kö-
vetségre. 1923-tól Fabregast új konzul, Jacobo 
Moreno Rosales követte. Érdemes megjegyezni, 
hogy az 1920-as években végig Gracia del Real 
vikomt a spanyol követ Budapesten. Escalafón 
(1920), 23, 93; Escalafón (1922) 18. 

32 ABC, 1920. márc. 9., p. 2; ápr. 18., p. 18. 
3 3 A(H)MEA, Leg 1611, 1920. aug. 14. ( № 2), 

aug. 17. (№ 3), aug. 26. (№ 12) 
34 Uo. 1920. aug. 20-i és szept. 6-i távirat 
3 5 Leg. 1842,1920. júl. 31-i jelentés. Bár a király 

1921 elején a vásárlást engedélyezte, épülettel a 
spanyol követség még 1921 végén sem rendelke-
zett, miközben — így Fabregas — a marseilles-i 
spanyol konzul luxusépületet kapott. Fabregas 
családjával továbbra is hotelben lakott. Munkáját 
így nem tudja folytatni, írta 1920. november 15-i 
jelentésében. 

36 Gallardnak parafadugó-üzeme volt Budán. 
37 Szentmiklósy persze Barcelonából, éppúgy, 

mint Fábregas Budapestről komoly politikai elem-
zéseket küldött haza 1921-22-ben: a belpolitika 
mellett nagy figyelemmel jelentett Szentmiklósy 
a marokkói háború dolgairól is. Lásd MOL K63, 
273. csomó, 1922/29. tétel irataiban Szentmiklósy 
főkonzul politikai jelentéseit, pl. 611/p. (1921. aug. 
15.) 316/922, 1922. jún. 2-i, 1102/p. 1922. dec. 7. 
jelentéseit. 

3 8 A(H)MAE, Leg. 2526, 1920 ápr. 6. (№ 211), 
1920. ápr. 20 (№ 200 Viena), 1920. ápr. 20 (№ 
231), 1920. máj. 6. (№ 54) 

39 A(H)MAE Leg. 1379, 1914. nov. 9. (№ 698) 
A levél francia nyelvű. 

40 Uo. Leg. 2526 „Guatemalai fellépés magyar 
állampolgárok ügyében" című csomó, 1920-1922-
es iratokkal. 

4> A(H)MAE, Leg. 2526, 1922. nov. 18. ( № 32) 
42 Lásd a 40. jegyzetet. 
4 3 1923 tavaszán Hevesy Pál tanácsos látta el 

az ügyvivői teendőket a követ távolléte miatt, 
Lang báró a beosztott tanácsos. 1923. június 30-
tól az új követ Korányi Frigyes, aki Párizsban 
székel, Hevesy, Lang tanácsosok mellett három 
titkár szolgált a Claudio Coello utca 28-ban lévő 
követségen: „N. de Végh", „E. de Cindric" és „A. 
Ullein". Valójában ezesetben a párizsi magyar kö-
vetség diplomatáiról van szó (Cindric Egon, Végh 
Miklós, Ullein-Reviczky Antal). Lásd Pritz: i. m. 
p. 123, 129, 459-460, 465. 1924-ben a három titkár 
helyett Hevesy és Lang mellett Szentmiklósy Jenő 
tanácsos neve jelenik meg e regiszterben. Forrás: 
A(H)MAE. Lista del Cuerpo diplomático. III. 
kötet. Pritz szerint a „párizsi követség madridi 
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irodájáról" volt szó ezidőben (i. m. 436-437). A 
madridi magyar diplomaták leveleinek fejlécén vi-
szont a „Magyar Királyi Követség a Spanyol Ki-
rályi Udvarnál" szöveg volt olvasható már 1922-
ben (pl. MOL, (K63), 273. csomó 1922/29. tétel. 
8/pol/1922. irat). Szentmiklósy viszont, még a 
madridi követség felállítása előtt a „Magyarország 
ideiglenes tényleges konzuli képviselője Spanyo-
lországban" iratú pecsétet használta 1921-22-ben 
(MOL, 273. csomó, 1922/29. tétel, 316/1922. sz. irat 
(Levélszám: № 488). 

44 ABC, 1922. jún. 17. Ugyanebben a számban 
nagy cikk jelent meg a magyar választásokról, s 
meg kell említeni azt is, hogy ezt követően a ma-
gyar vonatkozású hírek megszaporodtak a mad-
ridi ABC-ben. 

4 5 MOL, K63, 273. csomó 1922/29. tétel, 
8/pol/1922 (1922. július 1-i jelentés) és a 1922. 
július 31-i számjeltávirat (№ 3597) 

46 MOL, K63, 273. csomó, 1922/29. tétel, 102/res. pol/ 1926. 
május 14-i jelentés; K63, 738. csomó, I/A; 739. csomó, I/g iratai. 



TORTENETI IRODALOM 

Cáron, Jean-Claude - Vernus, Michel 

L'EUROPE AU XIXe SIÈCLE. 
DES NATIONS AUX NATIONALISMES, 1815-1914 

Armand Colin, Paris 1996. 477 o. 
EURÓPA A 19. SZÁZADBAN. 

A NEMZETEKTŐL A NACIONALIZMUSOKIG, 1815-1914 

A francia könyvkiadásban, legalábbis ami a történelmet illeti, az utóbbi esztendők az össze-
foglaló munkáké. Az ifjabb és az idősebb történészgeneráció egyaránt leteszi névjegyét azzal, hogy 
megrajzolja egy korszak, mondjuk száz esztendő átfogó képét. Az összegzésre ürügyet adhat egy-egy 
fontosabb probléma, pl. az Európa-gondolat története, a nacionalizmus históriája vagy egy ország 
gazdasági, politikai, társadalmi fejlődése, legalább egy évszázadon keresztül. S ami egy magyar 
számára a könyvkiadás tényei alapján nehezen képzelhető el, ugyanazt a kérdést többen is feldol-
gozzák, tehát egy témáról több könyv jelenik meg egyszerre, ahogy ez egy plurális demokráciában 
illik. S aztán az olvasó, illetve a vásárló dönt, hogy ki mellett teszi le a voksot, melyik könyvet 
vásárolja meg. A könyvkiadás, illetve a vásárlói döntés persze piac, illetve vásárlóerő kérdése, s 
ezen a téren a 13 milliós magyar piac nem versenyképes a 100 milliós franciával, a vásárlóerőről 
már nem is beszélve. A recenzens persze nem erről akar értekezni, hanem arról, hogy Jean-Claude 
Cáron és Michel Vernus, a Franche-Comtéi Egyetem két docense megírta a 19. századi Európa 
összefoglaló történetét, ráadásul az elmúlt néhány év távlatából nézve nem egyedülálló vállalko-
zásként. 1991-ben Hélène Fréchet, Jacques Néré (igaz: második, javított kiadásban),1993-ban Char-
les Ambrosi, illetve egy hat főből (Jean-Charles Asselain, Pierre Delfaud, Pierre Guillaume, Sylvie 
Guillaume, Jean-Pierre Kintz, François Mougel) álló szerzői gárda írt összegző munkát. 1996-ban 
pedig René Girault, a diplomáciatörténet, s ezen belül is a francia-orosz kapcsolatok elismert 
szakértője szintén megírta a maga 19. századát, s a lista e példákkal korántsem teljes. Joggal 
merülhet fel ezek után a kérdés, hogy mi újat lehet mondani Európa történetéről, ha két-három 
évenként megjelenik egy összegzés róla. Az újdonság a részletekben, a módszerben és a szemléletben 
kereshető. Az előbbi azt jelenti, hogy az újabb részkutatások eredményei beépülnek az összegzésbe. 
A módszerbeli különbségekre jó példa Fréchet, a hat fős szerzői gárda és a Cáron - Vernus páros 
könyve. Fréchet munkája ugyanis egy könyv terjedelmű vázlat, címszavakkal, vázlatpontokkal, 
kiegészítő információkkal, szócikkekkel. A hat fős szerzői gárda a politika, a gazdaság, a társadalom 
és a kultúra köré csoportosítva írta meg az európai történelmet. A Cáron - Vernus páros viszont 
módszertani szempontból egy hagyományos munkát írt abban az értelemben, hogy miközben be-
mutatják az egyes európai országok történetét, felvázolják a fejlődés főbb vonalait — demográfia, 
kultúra, politikái,'-társadalmi gondolkodás stb. — is. Ujat azzal a megközelítéssel hoznak, hogy 
ütköztetik az európai és a nemzeti gondolatot. Mielőtt megnéznénk, hogy ezt hogyan teszik, néhány 
szó erejéig tegyünk egy kitérőt arról, hogy az említett néhány összefoglaló munka alapján mit is 
jelent Európa a 19. században a francia történetírásnak. 

Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, s egy kicsit rosszmájú is vagyok, akkor Európa 
szinte Franciaországgal egyenlő, mert az esetek nagy részében a szerzők francia példákkal élnek 
egy-egy fejlődési folyamat bemutatásánál. De Európa ideális esetben, tehát francia elfogultság nélkül 
sem több, mint Anglia, Franciaország, Németország, Oroszország és a Habsburg birodalom. S 
legfeljebb Itáliával vagy Spanyolországgal, illetve szimpátiától függően Belgiummal, esetleg a Bal-
kán-félsziget egyes részeivel egészülhet ki a kép, s csupán a példák szintjén jelenik meg a kontinens 
többi része is. Ez az Európa-kép azért meglepő, mert Charles Seignobos 1908-ban kiadott könyvében 
még a földrajzi és a történeti Európa azonos volt. Hatalmas összefoglaló munkájában a nagyhatal-
mak mellett a skandináv országoknak éppúgy helyük és történelmük volt, mint Portugáliának, 
Görögországnak, Hollandiának vagy Magyarországnak. Azóta mintha összement volna az öreg 
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kontinens. Ráadásul akkor, amikor tágul, bővül. S ha mindehhez figyelembe vesszük azt, hogy ezek 
a könyvek elsősorban az egyetemi oktatás számára készülnek, akkor elgondolkodtató, de a recenzió 
kereteit már meghaladó következtetésekhez ju thatunk. Ezért té r jünk vissza a Cáron - Vernus páros 
könyvéhez, ahol bár szintén, az előbbihez hasonlóan egy szűken értelmezett Európa jelenik meg, 
a kontinensnek az a része viszont, nevezetesen a Balkán-félsziget, ahol majd a 20. században oly 
sok gondot okozó kisállamiság először kialakul, hangsűlyos helyet kap. 

A kisállamiság szinonimájaként megjelenő balkanizálódás folyamata elválaszthatatlan a nem-
zeti gondolattól, a nacionalizmustól, melynek nem csupán a Balkán viszonylatában, hanem Európa 
egészét tekintve is nagy szerepet adnak a szerzők az egész 19. század során. A nacionalizmus 
szemszögéből nézve könyvük szerkesztése is érdekes, mert munkájukat az Európa-gondolattal in-
dítják, igaz, csak egy bevezetés szintjén. S itt is inkább kérdéseket tesznek fel arról, hogy mi is 
Európa. Kulturális egység, a különbözőségek sajátos szigetvilága, a részletek összege, valami élcsapat 
az emberiség történetében vagy Metternich után az egész kontinensről is csupán annyit lehet 
elmondani: Európa földrajzi fogalom? A válaszadás még a 19. századi fejlődésre sem könnyű, ezért 
a szerzők is a kisebbik ellenállás irányába fordultak, amikor bevezető fejezetüket azzal zárták, hogy 
a vita Európa fogalmáról napjainkban is aktuális. S ebben a szerzőknek teljes mértékben igazuk 
van, hiszen az utóbbi években a francia történetírásban, politológiai irodalomban többeket foglal-
koztat az a kérdés, hogy Európa honnan jött, merre halad, s egyáltalán mi Európa. Legutóbb 
Élisabeth du Réau, a Paris III professzorasszonya foglalta össze — L'idée d'Europe au XXe siècle. 
Des mythes aux réalités, Editions complexes, Paris 1996 — az európai gondolat fejlődését s annak 
külpolitikai vonatkozásait a 20. században. Az ezt megelőző század azonban a nacionalizmusé, 
melyről a Cáron - Vernus páros könyvük utolsó fejezetében ad összefoglaló képet. 

A szokásos nacionalizmus-összegzések minden eleme megtalálható ebben a fejezetben. Kie-
melik a gazdaság, a politika, a kul túra szerepét a nacionalizmus kibontakozásában. Szólnak arról 
is, hogy a demokratizálódási folyamat, a tömegek bekerülése a politikába az intellektuális elit egy 
részének reakcióját kiváltva eredményez egy sajátos nacionalizmust, mint pl. Franciaországban 
Maurras, illetve az Action Française köré csoportosuló mozgalom, amely a demokráciában az elit 
kibontakozásának akadályát látta. Ugyanakkor a nacionalizmus elindításában szintén az értelmiség 
játszott szerepet. Az egyik pozitívuma ennek a fejezetnek, hogy a nacionalizmust sokrétűségében, 
összetettségében mutatja be, s bár utal arra, hogy néhányan, mint pl. a francia Renan megpróbál-
koztak ennek az áramlatnak a definiálásával, a Cáron - Vernus szerzőpáros szerencsére elkerülte 
ezt a csapdát. S ezt jól tették, mert csak semmitmondó megfogalmazáshoz, meghatározáshoz jutottak 
volna, mint a már említett Reanan is, aki a nemzetet egy lélekkel azonosította, míg mások képze-
letbeli közösségnek, esztétikai formának nevezték. Sokkal hasznosabbnak tűnik annak a történeti 
gondolkodásban, közvéleményben kevésbé elterjedt nézetnek a hangsúlyozása, hogy a nacionaliz-
mus, a nemzet egy kormányzási forma is, melynek segítségével az állam bizalmat szerezhet magának 
állampolgáraitól, s közben ellenőrizheti a politikába bekerült tömegeket, és a nacionalizmus a 
társadalmi robbanásokkal szemben is eredményesen használható. Ez persze veszélyes politika, mert 
olyan szellem szabadulhat ki a palackból, melyet már nehéz visszatuszkolni. Igaz, a nacionalizmus 
históriájának ez a része már a 20. századé, s szerzőpárosunk „csak" a 19. századdal foglalkozik. 
A két századot azonban összekapcsolják, amikor arra hívják fel a figyelmet, hogy a nemzeti mellett 
egy nemzetközi vonal is elkezdődött a 19. században. A gazdaság, a közlekedés, a szállítás fejlődé-
sének köszönhetően szükségszerűen jöttek létre azok a nemzetközi szervezetek, melyek az említett 
jelenségeket a nemzetek felett kezdték el megszervezni, de igazi jelentőséget csak napjainkban 
kapnak. Az Európa-gondolat szintén összekapcsolása a két századnak, és ellensúlyozása a nacio-
nalizmusnak, hiszen a 19. században Saint-Simon és Thierry a 17-18. századi háborúkat elkerülő 
gondolatok folytatásaként vetette fel Európa tudományos újjászervezését, Mazzini s általában a 
harmincas években felerősödő emigráció egyszerre gondolkodott nemzetben és Európában, Victor 
Hugo pedig az Európai Egyesült Államok gondolatát is felvetette. A 19. század azonban a nemzeteké. 
A párhuzamok viszont a történelemben nem tűnnek el. Idő és feltételek kérdése, hogy mikor, melyik 
válik meghatározó tényezővé. 

A könyv másik érdeme, hogy a kultúra fejlődése jelentős helyet kap. Az olvasó megismer-
kedhet az elemi, a középiskolai s az egyetemi oktatás, a könyvkiadás fejlődésével, s azzal is, hogy 
a múzeumok, galériák, s általában a művészet értékei hogyan ju tnak el az emberek tömegeihez. A 
szerzők röviden ismertetik a 19. század művészeti, politikai eszmeáramlatait is. Ezek a részek 
azonban inkább jelzésértékűek, hogy ilyen is volt ebben a században, de nem igazán kidolgozott 
területei a könyvnek. S ezek a hiányok talán olyan szempontból is jelzésértékűek, hogy egy szin-
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tézisre vállalkozó történésznek esetleg azt is vállalnia kell: egy jól megválasztott koncepcióba nem 
biztos, hogy mindent be lehet gyömöszölni. S nem csupán azért, mert egy könyvnek a terjedelmi 
korlátait a kiadó azért szabja meg, hogy eladható legyen, hanem azért is, mert a koncepció borul 
fel. Akkor inkább maradjon ki az, ami nem illik oda, s ettől a könyv még jó, hasznos, sőt remek 
olvasmány lehet, mint a két francia kolléga munkája, az említett hiányosság ellenére is. 

Majoros István 

Sziklay Andor 

VAKMERŐ DIPLOMÁCIA 
Amerikai ultimátum egy magyar szabadságharcosért 

Argumentum Kiadó. Budapest , 1997. 248 o. 

Lebilincselően izgalmas, és ugyanakkor igen hasznos könyvvel gyarapodott a magyar történeti 
tényirodalom. Sziklay Andor, századunkban az amerikai magyarság egyik legjelesebb újságírója 
több évtizeden át gyűjtögette egy különleges történet részleteit, hogy azután olyan regényes elbe-
széléssé kerekítse, amelynek ugyanakkor minden lényeges részletét dokumentumok támasztják alá. 
1853. június 22-én este a törökországi Szmirna (Izmir) kikötőjében az osztrák konzul felbérelt 
emberei elrabolták Koszta Márton magyar emigránst, volt 48-as honvédtisztet, és az ott állomásozó 
Hussar hadihajó fedélzetére hurcolták. Másnap azonban váratlanul befutott az amerikai St. Louis 
korvett, amelynek kapitánya, Duncan Nathaniel Ingraham — a helybeli amerikai konzul és a fogoly 
barátainak tájékoztatása alapján — vállalta, hogy védelmébe veszi Kosztát. A magyar menekültnek 
ugyanis megvolt az űn. „első papírja", vagyis már kitöltött egy olyan szándéknyilatkozatot, miszerint 
nem akar többé osztrák alattvaló lenni, és folyamodott az amerikai állampolgárságért. „Kéri az 
Egyesült Államok védelmét?" - tette fel a kérdést a láncravert fogolynak az osztrák hadihajóra 
átlátogató Ingraham, és az igenlő válaszra kijelentette: „Megkapja!" „Mr. Négyóra" - nevezték el 
később néhányan az amerikai tengerésztisztet, mert a július 2-án reggel átküldött ul t imátumában 
aznap délután 4 óráig adott haladékot az osztrákoknak a magyar száműzött szabadon bocsátására. 
Noha hátrányos helyzetből, túlerővel szemben kellett volna harcolnia, a kapitány határozott fellé-
pése meghozta az eredményt: az osztrákok végül nem vállalták a tengeri összecsapás kockázatát, 
és foglyukat átadták a helybeli francia konzulnak. 

Ha csak ennyit ír a szerző a Koszta-esetről, máris értékes művel gyarapítja a Kossuth-emig-
ráció igen tekintélyes irodalmát. E vonatkozásban nyomozásainak igazi újdonságát a Kosztával 
rokonszenvező helybeli olasz és görög kolóniák röpiratainak feldolgozása adja. Bár a dolog termé-
szetéből következően ez az izgalmas forráscsoport erős kritikával kezelendő, mégis jónéhány kulcs-
fontosságú mozzanatra hívja fel a figyelmet. A szépírói eszközökkel is dolgozó szerző számára 
ugyanakkor a szövegek érzelmi-indulati töltésének is megvolt a maga értéke, mert a regényes 
feldolgozáshoz, a párbeszédek rekonstrukciójához stb. szolgáltatott bő nyersanyagot. Az esetet a hoz-
záfűzött kommentárok mai tudásunkkal összhangban helyezik el az emigráció tágabb történetének a 
krími háborút megelőző szakaszában. Az incidens konkrét kiváltó okát mérlegelve meggyőzően utal 
a háttérben az Orsovánál elásott szentkorona keresésével való lehetséges összefüggésre. 

Sziklay Andor munkája azonban a Koszta-esetnek két további, átfogóbb dimenzióját is fel-
tárja. Évtizedekre kiható következményekkel jár t ugyanis a szmirnai események precedens-értéke, 
illetve ennek vitatása az Egyesült Államok külkapcsolatainak történetében, mivel rendezetlen volt, 
milyen mértékű védelemben részesíthetik az amerikai külképviseletek az említett „first paper" (az 
állampolgárság felvételére utaló szándéknyilatkozat) birtokosát. Fokozatosan vált világossá, hogy egy 
ilyen dokumentum elsősorban az új hazában való tartós lakhely igazolására szolgálhat, és sem az 
eredeti állampolgárság helyszínén, sem olyan államokban nem védi meg tulajdonosát, amely kiadatási 
egyezményt kötött az eredeti állampolgárság országával. Még tágabb továbbgyűrűzése is lett azonban 
a Koszta-esetnek azáltal, hogy hozzájárult „a honosított amerikaiak egyenjogúságáról" szóló törvény 
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megszületéséhez, illetve másfelől felerősítette azt a nyomást, ami már évtizedek óta nehezedett 
Angliára annak érdekében, hogy ismerje el „az állampolgári kötelékből való elbocsátás" lehetőségét. 

E ponton az egész problémakör a nemzetközi jog „polgárosodásának" hallatlanul érdekes és 
fontos összefüggésrendszerébe csatlakozik, vagyis abba a folyamatba, hogy a szuverén államok 
egymásközti kapcsolatait a felvilágosodás és a klasszikus liberalizmus hatására hogyan hatot ták át 
fokozatosan a politikai gondolkodás ú j — elsősorban az ún. emberi jogokra vonatkozó — alapelvei. 
Ha ugyanis ennek értelmében a szabad helyváltoztatást elemi emberi jognak tekintjük, akkor 
egyenes következményként egyetlen állam sem korlátozhatja annak lehetőségét, hogy — megfelelő 
formai feltételek betartásával — a Föld bármely lakója ott keressen magának hazát és otthont, 
ahol neki a legjobban tetszik. A probléma különösen éles ellentéteket váltott ki a két angolszász 
hatalom között, mert a szigetország — messze nem csupán elvi megfontolásokból, hanem annak 
érdekében, hogy az angol születésű tengerészeket, akárhol éljenek is a világban, bármikor besoroz-
hassa flottájába - évtizedekig ragaszkodott az állampolgárság megszüntethetetlenségének fikciójá-
hoz, és végül csak az amerikai polgárháború után adta be a derekát, megnyitva az u ta t számos 
más ország előtt is az ilyen tárgyú kétoldalú egyezmények megkötéséhez. A Koszta-eset tükörcse-
repében tehát a szerző jóvoltából ennek az évszázados jelentőségű történeti folyamatnak a képeit 
is megpillanthatja az olvasó. Mindezekről a kérdésekről egyébként szakszerű összefoglalást ad 
eligazító utószavában Urbán Aladár egyetemi tanár. 

Sziklay Andor láthatóan kettős ambícióval írta munkáját: egyszerre akart egy szakmailag 
korrekt esettanulmányt és ugyanakkor egy szórakoztató történelmi elbeszélést letenni olvasói asz-
talára. Ez a kettősség azonban felvet bizonyos problémákat, és ezek megoldása sajnos már nem 
mindig maradt összhangban a jeles tartalommal. A körülmények, a tágabb történeti összefüggések 
szükségképpen elnagyolt rajza minden ismeretterjesztő-népszerűsítő munkánál magában hordja a 
leegyszerűsítés veszélyét. Ez jelen esetben főképp az 1848/49-es események bemutatásánál érződik, 
mert a nagy európai zűrzavar jeleneteinél kissé elsikkad, milyen mélyebb történeti okok következ-
tében robbantak ki a forradalmak a „népek tavaszán" (10-11. o.). Torzítóan elnagyoltra sikeredett 
az 1850-es évek hazai titkos szervezkedéseinek bemutatása is (200-205. o.). A műfaji keveredés 
lehet az oka a jegyzetelés fölöttébb rapszodikus technikájának. A szerző néhol igen részletesen 
megadja, mikor ki beszél, máshol viszont csak sejthető idézeteinek, megállapításainak forrásvidéke 
(pl. külön jegyzetben hozza, ki ír kinek, de a levél lelőhelyét nem adja meg stb.). Néhol kicsit a 
stiláris nagyotmondás is magával ragadja: így pl. a honosított amerikaiak egyenjogúságáról alkotott 
törvényről, minden értéke ellenére, talán túlzás azt állítani, hogy a krónikások sem tudnak „valaha 
is... rövidebben megfogalmazott, merészebb és nemesebb érzelmek" kinyilvánításáról a „fennkölt 
megnyilatkozások washingtoni fórumáról" (186. o.), hiszen akkor mit mondjunk pl. Abraham Lin-
coln elnök gettysburgi beszédéről? 1848-ban sem „valamennyi épkézláb magyar" ment el katonának 
(22. o.), Bem sem sebesült meg „minden csatában" (25. o.), Kossuth Lajos sem „haláláig" dolgozott 
a végső politikai győzelemért (18. o.), Schwarzenberg utasítása Hülsemannak állomáshelye ideiglenes 
elhagyásáról sem volt „példátlan... a diplomácia történetében" (108. o.), és persze messze nem csupán 
„a bor, a dal, a nő" miatt úszott el a nemesi birtok a későfeudalizmus Magyarországán (22. o.) stb. 

A szekunder irodalom értékelésében egy komolyabb hiba található. A szerző ügy véli, Hajnal 
István tévesen veszi ki Kosztát a kútahyai emigránsok sorából, és viteti Mészáros Lázár kíséretében 
Angliába (138-139. o.), mivelhogy ő megtalálta hőse nevét egy kütahyai pénzjegyzéken. Am közis-
mert, hogy Mészáros saját kérésére maga is Kisázsiában töltötte száműzetését, viszont politikailag 
kevéssé exponált társaival együtt már 1851 kora nyarán elhagyhatta az internálást. Többek között 
pl. László Károly vagy Perczel Miklós naplójából pontosan megállapítható, hogy Koszta Márton az 
exkormányzó kíséretéhez tartozott Kútahyában, de nem maradhatott mindvégig Kossuthtal, hanem 
éppen ezzel a korai csoporttal neki is Nyugatra kellett távoznia. Hajnal erre vonatkozó utalását 
érthette tehát félre a szerző és hihette azt, hogy a téma monográfusa — egyébként századunk egyik 
legkiválóbb magyar történésze — nem tudott Koszta kisázsiai tartózkodásáról. 

Máshol hiányosnak érezhető a szerző előadása. Persze aligha kérhető számon az emigránsok 
sokfolyóméternyi levelezéséből a Kosztára vonatkozó szórványos adatok összegereblyézése, noha 
akad köztük néhány, hősük jellemére utaló érdekesebb megjegyzés is. Nem kisebb egyéniség, mint 
pl. a volt komáromi kormánybiztos, a radikális Újházy László panaszolta egy 1856-ban kelt híra-
dásában a volt honvéd százados szabadságharcos múltjához méltatlan szégyenként, hogy „szere-
cseny rabszolgaasszonyt" tar t texasi farmján. De pl. a szerző megemlíthette volna Koszta alakula-
tának egyik legjelentősebb 1849-es hőstettét, a Vöröstorony-szorosban zajló utóvédharcokat (22. 
o.). Az iszlámra való áttérésnél utalnia kellett volna arra, hogy az életmentéssel legalábbis egyen-
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rangú ok volt az oroszellenes harc mielőbbi lehetősége, de még inkább a rang és a fizetés — vagy 
csak a megélhetés — biztosítása (25. o.) Nem világos, mire alapozza a szerző azt az állítását, hogy 
Koszta Amerikában a gyors asszimilációt tekintette céljának (28-29. o.). Asbóth Sándor esete, amire 
hivatkozik, inkább tévedésre utal: azt kell hinnünk, hogy a szerző, maga is másodgenerációs emig-
ráns, az anyagi sikerre, és így a beilleszkedésre törekvést összekeveri az asszimilációs hajlandósággal. 
Komoly hiány, hogy a korona felső részének történeténél csak a szilveszteri eredetet valló „közhitre" 
utal, és mellőzi a tudományos kutatás álláspontját (192. o.). A nicaraguai Walker-expedíció kapcsán 
(222-225. o.) érdekes párhuzamot hagyott említetlenül, amikor nem szólt arról, hogy abban a korai 
emigrációs idők olyan különös figurája is részt vett, mint a Hispániától a Kaukázusig zajló politikai 
zavarokban majd mindenütt megforduló íróember, Charles Frederick Henningsen. Rejtélyes továb-
bá, hogy a 12 pont miért pontatlanul (13. o.), a debreceni Függetlenségi Nyilatkozat idézett részlete 
(15. o.) pedig miért angolból visszafordítva szerepel a munkában? Végül a hiányok kapcsán említ-
hető, hogy az utószó bibliográfiai áttekintéséből kimaradt Vasváry Ödön publicisztikai ihletésű, de 
informatív írásainak említése. 

A legbosszantóbbak azonban a kötetben sajnos előforduló apró ténybeli tévedések, mert azt 
a bizalmat gyengítik, amelyet pedig az olvasó joggal előlegezhetne meg egy ilyen jónevű szerző 
munkájának. íme néhány példa. Az iszlámra áttérő ún. renegáltakat valóban nem lehetett kiadni 
az osztrákoknak vagy az oroszoknak, de már-már komikus ezt a gyakorlatot az „igaz hit... egyik 
legfőbb szervezeti [!] szabályának" minősíteni (138. o.). Az orosz intervenció idején már nem Win-
dischgrätz volt az osztrák fővezér (16. o.); nem mindegyik aradi vértanú volt tábornok (18. o.), 
Leiningen nem volt Viktória királynő unokaöccse (18. o.), Batthyány Lajost nem ítélték golyó általi 
halálra (18.), Haynau táborszernagy sohasem volt sem Lombardia diktátora, sem marsall (legke-
vésbé a birodalomé; ez nyilván fordítási hiba), és természetesen nem azért nem rendelték vissza 
1850 nyaráig, mert a hesseni választófejedelemnek volt a törvénytelen fia (23., 203. o.). Éppígy 
visszafordítási hiba Nemzetvédelmi Tanácsot írni Honvédelmi Bizottmány helyett (192. o.). Bem 
nem „törpeszerű" volt, hanem alacsony termetű (25. o.), Kmety György tábornok török neve 
valójában Ismail pasa (26. o.), Ihász Dániel és Asbóth Sándor honvédként csak alezredesek voltak 
(26., 29., 254. o.), és amiként az előbbi nem volt erdélyi (204. o.), éppígy az utóbbi sem volt segédtiszt, 
hanem kormányzói szárnysegédként szolgált (29. o.). A kaliforniai borkultúrát fejlesztő Haraszthy 
Ágoston nem volt 48-as menekült (29. o.), Szemere Bertalan sohasem volt hadügyminiszter (201. 
o.), Rómában 1849-ben ugyan Garibaldi vezette a város védelmét, de nem létezett „Garibaldi-had-
osztály" (44. o.). A „Vatikán" helynév igazából csak 1870 után használható a pápai udvar szinoni-
májaként, az apostoli király címet pedig csak Mária Terézia óta (1758) viselhették a magyar ural-
kodók (192. o.). Létrejöttének körülményei nem tették „katolikus ereklyévé" a koronát, mert ado-
mányozásakor még nem vált szét a keleti és a nyugati kereszténység (192. o.). Nem Koszta volt a 
második magyar, akit fogadott „a világ leghatalmasabb köztársaságának legelső tisztviselője" (217. 
o.), mert nemcsak Újházy László járt már 1850 tavaszán Zachary Taylor elnöknél, de akkoriban 
még egyáltalán nem volt olyan merev a Fehér Ház protokollja, hogy kizárjuk annak lehetőségét, 
miszerint a korai amerikás magyarok valamelyike már korábban is ne rázhatott volna kezet az 
elnökkel. A merénylő Libényi János nem egykorú volt, hanem egy évvel fiatalabb a császárnál; a 
titkos forradalmi szervezkedésben részes May János nem volt fu tá r és nem a határon fogták el, 
hanem Bécsben; ugyanígy Pataki-Piringer Mihályt sem a határon, hanem Hamburgban tartóztat ták 
le; utóbbi honvéd hadnagy volt, és nem kapitány, és kivégzésére is a megadottnál két nappal 
korábban, 1852. február 5-én került sor (201. o.). 

A könyv alapvető értékein egyébként e kisebb hibák nem változtatnak, bár a gondosabb 
lektori munka a nagyját bizonyára kiszűrhette volna... Végül egyetlen formai megjegyzés. Vajon 
milyen megfontolásból kerülhetett a tipográfiailag szépen kiállított kötet címlapjára a St. Louis 
korvett ábrázolása helyett egy 16. századi spanyol galeon? Méghozzá — és ez már kissé kínos — 
egyszerűen átmásolva Stefan Gulas és Dusán Lescinsky 1984-ben, Pozsonyban, a Madách Könyv-
és Lapkiadónál publikált, A vitorlás hajók története című kötetének borítójáról...? 

Csorba László 
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Moritz Csáky 

IDEOLOGIE DER OPERETTE UND WIENER MODERNE. 
EIN KULTURHISTORISCHER ESSAY 

ZUR ÖSTERREICHISCHEN IDENTITÄT 
Wien-Köln-Weimar, 1996, Böhlau, 328 o. 

AZ OPERETT IDEOLÓGIAJA ÉS A BÉCSI MODERNE. 
KULTÚRTÖRTÉNETI ESSZÉ AZ OSZTRÁK IDENTITÁSRÓL 

Moritz Csáky, vagyis Csáky Móric a grazi egyetemen az osztrák történelem professzora, aki 
már több jeles munkát produkált a magyar, ill. magyarországi fejlődés kérdéseiről. Kedvelt korszaka 
a századforduló. Ebben a könyvében is ezzel foglalkozik. Az operett ugyanis ennek az időszaknak, 
vagy szélesebben a dualizmus korának egyik kedvelt, reprezentatív műfaja volt. Csáky azonban, 
mint könyve címe is jelzi, nem egyszerűen az operett történetét akarta megírni, hiszen ezt már 
sokan megtették, hanem az operett révén a korabeli mentalitást, a mindannapok világát és tudatát 
kívánja elemezni. Több ízben is kitér arra, hogy a francia Annales-iskola felfogása szerint igyekszik 
eljárni, ennek lényege pedig, hogy minden jelenséget a maga korából kell megérteni, nem saját 
jelenkorunk fogalmait visszavetítve. 

Az operett kérdését ebben a vonatkozásban még senki sem vizsgálta. Csáky maga már 
jónéhány tanulmányban foglalkozott a problémával, egyikük magyar nyelven is megjelent. Az ope-
rett persze nem komoly zene, de a maga korában nagyon népszerű volt, széles igényeknek felelt 
meg, tele volt célzásokkal, amelyeket közönsége meg is értett, mert olyan kódokban fogalmazott, 
amelyeket a nézők rögtön megértettek. A társadalmi és kulturális miliőt kell megérteni. Ez szűnt 
meg 1918 után. Lehet, hogy az operett valamiféle érték-vákuum kifejezése volt? A szerző is kérdő-
jellel látja el az illető fejezetet. 

Az operett kétségtelenül elsősorban szórakoztatni akart, ez volt a fő feladata már Offenbach-
nál, aki elválaszthatatlan a bécsi operett megszületésétől. Szórakoztató volt, hogy eladható legyen. 
Városi műfaj volt, az öntudatos burzsoá műfaja, de 1900 táján már a külvárosi közönségnek is szólt. 
Bécs mellett a Monarchia egyéb városaiban is közkedvelt volt, hiszen ezek mind hasonlítottak 
egymásra. Volt benne bizonyos társadalmi kritika is, ahogy már Offenbachnál. A Denevér egyik 
áriája: Glücklich ist, der vergisst, was nicht mehr zu ändern ist (Boldog, aki elfelejti, amin már 
nem lehet változtatni) egészében fejezte ki az operett igényét. A mondás egyébként a spanyol barokk 
író, Baldassar Grácián Oracolo manuale-jéből származik, ez meg Seneca egy mondására megy vissza. 
(Csáky minden részletkérdésnek is gondosan utánajár.) Grácián kapcsán utal a katolikus barokk 
meghatározó szerepére az osztrák kultúra történetében, egyfajta autoritárius hierarchizmust jelen-
tett, melankóliát is, visszariadást a változásoktól, és egyfajta pragmatizmust is. 

Az operett századfordulói, szélesebb közönsége már kevésbé volt művelt az eredeti nagypol-
gári közönségnél. De az operett mondanivalóját így is megértette. Csáky Lehár Víg özvegyét hozza 
fel példának, amely politikai kérdésekre is reagált. Pontevedro nemcsak Montenegrót jelentette, 
talán cenzúrai megfontolások kényszerítették ki a névváltoztatást, hanem magát a Monarchiát is. 
A modernizáció erősen átalakította a társadalom szerkezetét, ez a mentalitást is. Ebből bizonyos 
identitás-zavar is származott. Az operett bemutat ta a másságot, akár parodizálta is a különbségeket, 
de ki is egyenlítette. A közönség eszménye amúgy is a nemesítés volt. A hazaszeretet kigúnyolásával 
a kor multietnicitásának tet t eleget, annak, hogy a Monarchia egészében nem lehetett állampatri-
otizmust kialakítani. A Denevér a hivatal karikatúráját is hozta. A Strauss-féle Cigánybáró pedig az 
akkor általános negatív magyar kép helyett pozitívat állított fel. Az operett tehát tudatosította a 
Monarchia soknemzetiségű voltát, ezzel identitásképző szerepe is volt. Csáky ezzel kapcsolatban Eric 
Hobsbawmra utal, a hagyomány kitalálásáról szóló könyvére, s az ebből származó hamis tudatra. 

Az operettben lényeges vonás volt az irónia, ez a nevetéssel szelepet is kínált a mindennapok 
bajaitól való megszabadulásra. Nagy szerepe volt ebben a zsidó viccnek (a szövegírók és a zene-
szerzők nem csekély része asszimilált zsidó volt). Innen jött az önirónia. Az operettben a zsidó 
mindig pozitív figura. A vicc, amely Freud szerint lehet obszcön, agresszív, cinikus és szkeptikus 
(Freudról is szó esett az egyik operettben), a kiutat jelenti az elfojtás kényszeréből. 

Csáky azt is megmutatja, hogy az operett a Wiener Moderne (a kifejezés lefordíthatatlan) 
megnyilvánulása is. A saját kor problémái kerültek elő, Párizs az egyik eszménykép, a szexuális 
szabadság, a nőké is (ismét a Víg özvegy a példa), a társadalmi tudat fragmentált volta, az idegesség 
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a felfokozott életvitelből eredően. Az etnikai különbségek is jobban előkerültek, ez válogatási lehe-
tőséget adott, de fenyegető bizonytalanság is, ami szintén a Moderne egyik sajátja. Hermann Bahr 
szerint a Moderne jellemvonásai: nyitott, antinaturalista, nem forradalmi, tehát a hagyományok 
mellett van, és velejében osztrák. Lehár librettistája, Victor Léon a Jung Wien irodalmi áramlatával 
is kapcsolatban állt. 

Az operett zenéjében visszatükröződött a Monarchia soknemzetiségű mivolta. A nemzeti 
zenei elemek állandóan cserélődtek. Ez tükrözte a Monarchia népeinek gazdasági egymásrautalt-
ságát, amely már az 1335-ös visegrádi találkozó óta tudatos volt. A birodalom 1526 óta állami -
közigazgatási és nyelvi pluralitást jelentett. Ez a nyelv átpolitizálódását is magával hozta. Csáky 
utal arra, milyen sokféle jelentése volt a 'német' szónak. A városok többnyelvűsége konfliktusokat 
is hozott magával, de egyúttal jelen volt bizonyos birodalmi és állami lojalitás. A nemzeti tudat 
ebben a században alakult ki, de ez még nem jelentett nacionalizmust, ahogy Csáky erősen hang-
súlyozza. A nemzeti tudat eredetileg voltaképpen a Bildungsbürgertum (megint egy lefordíthatatlan 
szó!) öntudata. Ez a Modernében is élt. A sokat emlegetett nyelvi egyenjogúsítás voltaképpen egy 
civil társadalom létrehozásának a kísérlete volt. Az állampatriotizmussal azonban konzervatív köz-
pontosításjárt , alkotmányosság nélkül. Ezért voltak a liberálisok a nemzeti elv mellett. A Monarchia 
pluri-etnikus és pluri-kulturális volt, egyúttal multi-etnikus és multi-kulturális, az utóbbit a szerző 
magasabbrangúnak tartja, mert szerves egészet jelent. A multi-kulturalizmus etnikailag egynemű 
társadalmakban is előfordulhat. A klasszikus bécsi zenében is ott volt a sokféle nép zenéje, s ez 
folytatódott az operettben. 

A pluralitás a valóságban, a mindennapi életben volt meg. Ezt kell a történet írásnak a 
rekontextualizálással megvalósítania, de valójában ezeket a kérdéseket elhanyagolja, mert csak a 
politikát ta r t ja fontosnak. A történelem legitimitást és identitást ad. Ezzel kapcsolatban Csáky az 
osztrák történelem megírásának alapkérdéseit veti fel. Az osztrák történeti összefoglalások vagy a 
mai államterület történetét vizsgálják a kezdetektől, s közben megfeledkeznek arról, hogy a mai 
határok nem azonosan a régiekkel. Burgenland történetét viszont belefoglalják, holott az évszáza-
dokon keresztül egy másik államhoz tartozott. Vagy a totalista szempontot veszik elő, az egész 
birodalom történetét tárgyalják, de ez is voltaképpen nemzetállami - politikai szempont, amely itt 
nem járható. Csáky egy másfajta megközelítést javasol, amely a kultúra komplex mivoltát ta r t ja 
szem előtt, függetlenül a mindenkori határoktól, hiszen a kul túra átnyúlt ezeken, gondoljunk csak 
a német hatásra. A változást kell mindig szem előtt tartani. A múltat úgy kell tekinteni, mint egy 
szöveget, amelyet a filológusnak interpretálnia kell. Ez az interpretáció pedig sokértelmű lehet, sőt 
kell is legyen. A sokféle kultúrában megmutatkozó egyezéseket és különbségeket egyaránt meg kell 
mutatni . Figyelemmel kell lenni az Erfahrungsraumra, vagyis arra, hogy a kor szereplői mit is-
merhettek, és milyen volt az Erwartungshorizont, vagyis hogyan képzelték el a Monarchia népeinek 
jövőjét. Az 1918-as felbomlást nyilván csak igen kevesen vették számításba. 

Az operetthez visszatérve Csáky arra utal, hogy a zenei akkulturáció lehetővé tet te a saját 
és az idegen felismerését. Persze klisék is jöttek így létre. A zenei akkulturációban nagy szerepet 
játszottak a katonakarmesterek, akik a Monarchia legkülönbözőbb városaiban működtek és ismer-
kedtek meg a helyi zenei szokásokkal, a folklórral. Lehár is hosszú ideig ilyen karmester volt. A 
sokféle motívum felhasználásával elősegítették a kölcsönös megértést a népek között. Az operett 
válasz volt a modernizációra, menekülést jelentett a modern élet létrehozta unalom elől. Egyúttal 
tükrözte a tudat fragmentálódását is. Minthogy az igény nagy volt, rengeteg operettet kellett 
termelni, a zeneszerzők gyakran a hangszerelést már másokra bízták (Arnold Schönberg is pénz-
keresés céljából sok operettet hangszerelt). A szöveget is többen írták, a hangszerelést nem egyszer 
a zenekari próbák alatt véglegesítették. Épp a katonakarmesterek értettek ehhez, hiszen változatos 
összetételű zenekarok számára kellett ismert melódiákat feldolgozniuk. A fokozódó kereslet akce-
lerációt hozott magával a termelésben, ahogy ez más zenei műfajokban ma is megfigyelhető. 

A Monarchia felbomlásával a bécsi operett elvesztette értő közönségét, voltaképpen létjogo-
sultságát is. Ezért az amerikai hatásra kialakult revü-operett vette át a helyét, persze ez is a 
jelenről szólt. A hatalom pedig nem is egyszer a jelen bajainak feledtetésére támogatta az operettet. 
De voltak már szomorú operettek is, a megfogalmazás Kosztolányié. De továbbra is készültek 
operettek az 1918 előtti kánonnak megfelelően. A Moderne pedig összefügg a posztmodernnel, 
amely éppen a másságot, a különbségeket hangsúlyozza az egység helyett. Ez a mai multipoláris 
identitás megfogalmazása. 

A rövid tartalmi vázlat messze nem tudja felidézni Csáky könyvének sokszínű voltát. Nemcsak 
osztrák identitásról, osztrák történeti feldolgozásról esik szó az operett ürügyén, hanem sok egyéb 
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mai kulturális és identitási problémáról is, mai kultúrfilozófiáról és a modernizáció okozta újabb 
és újabb problémákról. 

Nagyon gazdag és gondolatébresztő könyv a Csákyé. És választékos, olykor már zavarbaejtően 
magas színvonalú németséggel íródott, tele idegen kifejezésekkel, ahogy ez a mai német tudományos 
prózában is kötelező. 

Az operett tehát már szinte csak ürügy arra, hogy Csáky Móric kifejtse véleményét az osztrák 
identitásról és az osztrák történetírás feladatairól. Voltaképpen nagyon rokonszenves, amit ezzel 
kapcsolatban kifejt. Éppen a mindennapi mentalitás kibogozásának kapcsán utal arra, hogy a kor 
nagy politikai konfliktusai nyilván nem mindenkit és nem állandóan érintettek, a munkások sem 
töprengtek egész nap az osztályharcon. Csáky éppen ezt a mindennapi tudatot teszi vizsgálat tárgyává, 
sikeresen. Azzal is egyetérthetünk, hogy az osztrák identitásban a Monarchia soknemzetiségű mivolta 
elemi szerepet játszik. És ugyancsak egyetérthetünk azzal, ahogy a nemzetállami teleologikus felfogást, 
amelyet Szűcs Jenő olyan zseniálisan nevezett a történetírás nemzeti látószögének, nem tart ja Csáky 
a legjobb megoldásnak, hogy enyhén fejezzük ki magunk. Sok megállapításával nyilván sokan vitázni 
fognak. A magunk részéről a teljes egyetértést tudjuk csak hangsúlyozni. 

Niederhauser Emil 

Logie Barrow - Ian Bullocky 

DEMOCRATIC IDEAS AND THE BRITISH LABOUR MOVEMENT 
1880-1914. 

Cambridge Univers i ty Press. Cambridge. 1996. 326 o. 
A DEMOKRATIKUS ESZMEK ÉS A BRIT MUNKÁSMOZGALOM. 

1880-1914 

Aligha felesleges felhívni az olvasók figyelmét arra, hogy mily patinás kiadó vállalkozik napja-
inkban ilyen munka megjelentetésére: a cambridge-i egyetem. Ami pedig a periodizációt illeti, az a 
brit munkásmozgalom történetével kicsit is ismerős olvasó számára elég kézenfekvőnek tűnhet, hiszen 
az 1880-as évek az új munkás és értelmiségi szocialista szervezetek és lapok szárnybontásának kezdetét 
jelentik - 1914 pedig mindenütt valaminek a végét és egyúttal valami újnak a kezdetét. 

A két angol szerző, akik közül az első a brémai egyetemen vendégprofesszor — érdemes 
megfigyelni, hogy a német egyetemeken mindig milyen nagy érdeklődéssel fordulnak a brit mun-
kásmozgalom felé, hány jelentős munkát jelentettek meg róla egészen az utóbbi időkig! — nagyon 
élesre exponált előszót írtak munkájuk elé, amelyben már a mai világ ú j eseményeire és gondjaira 
is reflektáltak. így a magyar olvasót talán meglepheti részükről annak megállapítása, hogy az 1970-es 
évektől nemzetközileg és Nagy-Britanniában is jobboldali támadás bontakozott ki, mind eszmeileg, 
mind a gyakorlatban, - amit a thatcheri másfél évtized is jelzett. Ugyancsak megállapítja a két szerző, 
hogy a baloldal erre a támadásra nem volt felkészülve, s nem találta meg a megfelelő válaszokat. 

Ezt követően nyúltak vissza saját korszakuk alapvető társadalmi problémáihoz, így ahhoz, hogy 
a hagyományos, „graduálisnak" remélt brit fejlődés éppen elakadt, és a korábbi eszmei alapvetések 
és új szervezeti lépések után elindult az akkori jobboldali ellentámadás, a szakszervezetek híres meg-
bénítása, aminek hatására válaszként a szakszervezetek még fokozottabban politizálódtak és megszü-
letett a Munkáspárt. Mindezek jól ismert tények, ám a szerzők méltán mutatnak rá, hogy a szakszer-
vezetek az 1890-es években kezdték már átélni a „kényelmetlenségeket". Az új feltételekkel szembe-
sülve, nem volt könnyű kivajúdni a válaszokat, s nem is tartott mindez túl rövid ideig. 

Figyelemreméltó, hogy a brit történetírásban is olykor jelentkező lebecsüléssel szemben a 
két szerző nagy érzékenységgel szól a korai szocialista szervezetekről, szereplőkről, s méltán kie-
melik azt a tényt, hogy az 1890-es évektől megszülető Független Munkáspárt (ILP) volt az, amely 
a brit parlamentbe igazi munkásokat delegált, míg a tory és a liberális párt jellegzetesen nem 
munkásokat képviselő és felléptető pár t volt és maradt. 

A szerzők nem kerülik meg a buktatókat. így már az előszóban figyelmeztetnek a tényre, 
hogy a korai „ultrademokraták" (az ő terminológiájuk), akik egyfelől a régi maradványokat — mint 
a lordok házát — el kívánták takarítani, és több vonatkozásban a direkt demokrácia érvényesítését 
keresték, - elszigetelődtek. Ám ugyanők figyelmeztetnek: „ez azonban nem vetett véget a vi táknak", 
sőt ellenkezőleg, 1914 után „sokkal radikálisabb lökést adott a demokratikus szocialista törekvé-
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seknek". Figyelemreméltó gondolatok - amelyek persze igazán nem szorítkoznak csupán a szige-
tországra. 

A szerzők ugyanitt azt is megjegyzik, hogy történetileg már kinyomozhatatlan, mi tör tént 
volna 1914 és az azt követő forradalmas évek nélkül, amelyek oly sok mindent megváltoztattak. 
Előrepillantva a későbbi korok jövőjébe, ugyanakkor azt is jelezték, hogy a szocializmus a következő 
ötven esztendőben is mégis idegen és misztikus marad Angliában. A közhelyszerű igazságokkal a 
szerzők azonban soha nem elégszenek meg. így megállapítják, hogy bár a baloldalon nemzetközileg 
„a sztálinizmus és a szociáldemokrácia mint ikertestvérek" osztoztak, s megvalósult a nyugati 
országokban az a jóléti állam, amelynek oldalán felnőtt a „nem kell tenni semmit" világérzés - ám 
ezzel szemben a régi radikális és demokratikus felfogás is tovább élt. S éppen ezért a szerzők a 
„létező szocializmus kelet- és középeurópai összeomlása" u tán sem hajlamosak a demokratikus 
szocializmus eszméit a létező eszmerendszerekből a múlt skatulyáiba áthelyezni! 

Az elvi bevezető után a szerzők könyvük első részét annak szentelték, hogy miként éltek 
tovább a hajdani demokratikus chartista hagyományok, gondolatok az 1880-as években. E részben 
három egymást követő fejezetben vizsgálják, hogy a demokrácia követelései miként fogalmazódtak 
meg a Szociáldemokrata Föderáció, illetőleg az abból kiszakadó Szocialista Liga, a fábiánusok 
szervezetében és kiadványaiban, lapjaiban, illetőleg hogyan kristályosodtak ugyanezek a gondolatok 
és törekvések a szakszervezeti mozgalomban, az azon években zajló sztrájkok idején. 

A legelső fejezetet a Szociáldemokrata Föderációnak szentelték. A két szerző ebben az esetben 
sem a sokaknál újabban megmutatkozó lenézéssel írt az SDF-ről, hanem éppen azt emelte ki, hogy 
az SDF-nek „fontos" hagyatéka maradt az évtizedeken át erősödő széles mozgalomra. Mindebben 
nem kis részük volt a korai formátumos pioníroknak. Természetesen behatóan foglalkozik a könyv 
a két titán, William Morris és Henry M. Hyndman gondolatrendszerével - de mellettük a kisebb 
nagyságok is megelevenednek. A szerzők nemcsak személyek és szervek, hanem témák szerint is 
csoportosították mondanivalójukat, s ugyanakkor a dinamikus változásokat is jól érzékeltették. A 
kötet nem tartalmaz külön historiográfiai fejezetet, ám napjaink olvasója érdekes képet nyerhet 
arról is, hogy történeti irodalomban mikor, mi és miért elevenedett meg akár a chartista, akár az 
SDF örökség kapcsán. Ennél a fejezetnél a szerzők persze rámuta tnak arra a belső, valós problémára 
és ellentmondásra, hogy miközben valamennyien szorgalmazták a választójog kiszélesítését, tény-
legesen teljessé tételét, mind Morrisnak, mind Hyndmannak (és másoknak is) sok érdemi kri t ikájuk 
volt a parlamenttel szemben is, és éppen ezért keresték sok szálon nemcsak a parlament demok-
ratizálását, hanem azt is, hogy milyen más módon lehet a demokráciát valóságosabbá tenni. S 
éppen ez a hagyomány az, amely későbbi korokra is előremutató maradt. 

Ismeretes, hogy a fábiánusok nagyjai a progressziót nem éppen a parlament révén remélték 
megvalósítani. A kötet éppen ezért külön figyelmet szentelt annak, hogy — későbbi terminológiával 
— a fábiánus „etat is ta" és reformista elképzeléseket az SDF „marxistái" miként bírálták éppen 
demokratikus oldalról. (Külön érdemi tanulmányt lehetne írni arról, hogy mindkét irányban miként 
vélekedett az egykorú magyar figyelő szocialista és nem-szocialista tudomány és publicisztika, s 
hogy ugyanerről a kettős jelenségről kik, mikor, miért és mit írtak korszakonként, s mindez miként 
alakult az 1980/90-es években.) 

A kötet második része foglalkozik az 1893-ban alakult Független Munkáspárt ugyancsak sok 
kérdést felvető történetével. A szerzők figyelme ebben az esetben jó részt a „vezér" Keir Hardie-ra, 
és az ILP vezetési stílusára, illetőleg ennek kritikusaira — vagyis az ILP belső demokrat izmusának 
problémáira — koncentrálódott. Ez a problematika több-kevesebb eltéréssel szinte minden mun-
káspárt (és más párt) életében fellelhető. S persze a két szerző könyve is megint egy obulussal 
hozzájárult az oly gazdag, oly sok olvasatban megjelenő Keir Hardie irodalomhoz, s ők sem úgy 

• tekintettek e politikus, autodidakta bányászra, mint akinek öröksége beporosodott. 
E résznél is a politikai mozgások mellett önálló fejezetet kaptak a szakszervezeti változások, az 

új összeolvadások, szövetségek - mindez ismét abban a vetületben, hogy a demokratizmus ezekben 
miként érvényesült belül, s mennyiben próbálták a nagyobb demokráciát előmozdítani az országban. 

Az ILP-ről írt fejezethez még egyszer visszakanyarodva, megint csak hangsúlyozandó, hogy 
az utóbbi évtizedekben az ILP-t is érintő lekicsinylésekkel szemben e könyv egyértelműen nagyra 
értékeli az ILP sikerét, s méltatja, hogy egyaránt magához tudta vonzani a munkások tömegeit és 
a középosztálybeli értelmiségieket. Ugyanitt a korszakról a szerzők átfogóan megállapítják: „úgy 
tűnt , hogy a liberalizmus végleg összeomlott". Mindenesetre ekkor a munkásság és a szakszerve-
zetek elfordultak a liberálisoktól. 
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Ami pedig az ILP belső ellentéteit illeti, ezeket nem a felszínen, a személyi motívumoknál 
ragadták meg, hanem igazán mélyre hatoltak. Saját terminológiájuk szerint a „registák", az azonnali 
választási eredményekre és rövidjáratú reformsikerekre törők, és az „idealisták", a stratégiai elvi 
célokat szívükön melengetők eltérő megközelítéseit mutat ták ki, nagyon konkrétan. 

Az ILP-vel foglalkozó fejezet után két olyan fejezet következik az 1890-es évek második 
feléről, amelynek jelenségeivel a magyar olvasók alig találkozhattak, ám aminek megjelenéséről a 
szerzők a „teljesség igényével" írnak: az új szakszervezeti, ipari harcokról, s arról, miként terjedt 
ekkoriban a szakszervezetek szövetkezése - másfelől a szocialista értelmiségi körökben is miként 
formálódtak ki ú j kezdeményezések (mint a Clarion csoport szárnyalása, majd hirtelen halála). 

És ezzel el is érkeztünk a nagy fordulathoz, a Munkáspárt lassú kialakulásához 1900 és 
1906 között. A könyvben ismert mozzanatok és eredeti meglátások párosulnak. így viszontláthatjuk 
a sokak által ismert megelevenítését annak, hogy a politikai és szakszervezeti mozgalom összefo-
nódásában ki milyen szerepet játszott és miért, valamint azt is, hogy a liberálisoktól való elválás 
még jócskán elhúzódott (persze a szakszervezetiek körében), hogy a parlamentbe való „berobba-
násnál" a liberálisokkal való csendes megállapodásnak nagy része volt. Am az már eredeti meglátás, 
hogy míg korábban a néhány szocialista szakszervezeti vezető a parlamentben „robbantóbban" 
szerepelt, addig az 1906 u tán harminc, majd negyven főre emelkedő frakció már betört a parlamenti 
gépezet fogaskerekei közé. Ez pedig már megint a demokratizmus érvényesülésének tar talmi kér-
déseit érint i - főként mivel a párt mindennapos cselekedeteit a szerzők összevetik az alapvető 
igényekkel, és behatóan vizsgálják, magyarázzák a világos program megkésésének okait is. 

A nagy remények és a féleredmények is magyarázzák azután a szindikalizmus betörését a 
szigetország területére is. Ennek a szerzők ugyanúgy külön fejezetet szenteltek, mint az angol eredetű 
„guild-szocializmusnak" amelynek olyan kitűnő exponálói voltak, mint az ismert angol történetíró, G. 
D. H. Cole és a kitűnő publicista R. Orage. Hullámai elérték azután Franciaországot - s Magyarországot 
is. Ennek a Huszadik Század ugyanúgy hangot adott, mint a Szocializmus. A guild-szocializmusnak 
igazán mély demokratikus mondanivalója volt, ami korántsem avult el. 

Az értelmiségi színezetű guild-szocializmus mellett a szerzők megemlékeztek a brit anarchisták 
ugyancsak értelmiségi képviselőiről, akiknek szintén volt mondanivalójuk a demokrácia témakörben, 
miként a két lázongó hírneves katolikus írónak, Bellocnak és Chestertonnak is. Az állam etatista 
túlhatalmával szemben terápiát keresve, nem hanyatlottak vissza a liberalizmus ölébe. 

A kötet zárófejezetében az 1911-1914-es „nagy nyugtalanság" éveit tárgyalja, amikor a 
parlament demokratizálása ugyanúgy felmerült, mint a nők jogainak kiszélesítése, a nevezetes 
szüfrazsett mozgalom (és az arra adott válasz), az ír Home Rule kérdése, és az ír „probléma" 
kiéleződése mind az ír, mind az angol terepen. Mindez ugyanúgy érintette a demokráciát, miként 
a fegyverkezés, a militarizmus térnyerése. Valamennyi kihívásra keresték a demokratikus megol-
dásokat, s a válaszokat a kötet rendre sorra veszi. 

Ismételten hangsúlyozni kell, ez a munka nem szimplán leíró, nem kinyilatkoztatásokat ad, 
hanem problémákat vet fel, meggondolkoztatja az olvasót, s minden problémakörnél az egykori 
irodalomtól a mai kiadványokig kalauzolja el az érdeklődőt. 

A kötetet „Következtetések" címmel húsz oldalas utószó zárja. Nagyon jellemző a szerzők 
felfogására és művükre, amikor az utolsó passzusban leszögezik, hogy az „ipari világ" (ahogyan a 
brit irodalomban a munkás-világ él) „mindig bonyolultabb volt, s feltehetően lesz is annál, mint 
ahogyan azt a résztvevők által megfogalmazott határozatok tükrözik". S ehhez hozzáfűzték azt is, 
hogy bonyolultabb annál is, miként azt a történetírók látják. Vagyis a szerzők utolsó soraikban is 
felemelték és nem tompították hangjukat. Könyvük minden oldala érdemi munka. 

Jemnitz János 

Donath Péter 

ISKOLA É S POLITIKA 
Az állami német nemzetiségi tanítóképzés magyarországi történetéhez 1919-1944. 

Budapest , 1996. 299 o. 

Donáth Péter monográfiája egy rég érzett hiányt pótol, nevezetesen azt, hogy a két világhá-
ború közötti hazai felsőoktatásunkról szóló tanulmányok közül sajnálatosan hiányoznak a német 
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közép- és főiskolák történetét feldolgozók. Sokáig nem illett e kérdéskörről beszélni, hiszen ezek 
az intézmények — különösen tevékenységük utolsó szakaszában, burkoltan vagy nyíltan — egyre 
inkább a Volksbund (s rajta keresztül a Harmadik Birodalom) szolgálatában állottak, és a népcso-
port-eszme ideológiáját, a német nép felsőbbrendűségét hirdették. A budapesti tanítóképzőről ugyan 
megjelentek tanulmányok (Farkas, Domonkos) és egy kismonográfia (Panyik Ilona), de ezek az 
Intézet egészéről szólnak, és tárgyuknál fogva kevés teret szentelhettek a német nyelvű oktatásnak. 
A magyarországi németek Horthy-korszakbeli sorsáról szóló összefoglalások (Tilkovszky Lóránt, Bellér 
Béla) pedig jelentőségének és súlyának megfelelően írtak a német nyelvű oktatásról. Ennélfogva csak 
a kérdéskörben alaposan tájékozottak tudták, hogy a trianoni Magyarországon az első világháborút 
követő negyed században egyetlen állami nemzetiségi tanítóképző működött: a Magyar Királyi Állami 
Németnyelvű Tanítóképző-Líceum, mely hosszú huzavona után 1939-ben vált önálló intézménnyé. 

A német nyelvű oktatást az oly sokat idézett 1868. évi XXXIII. törvény tette lehetővé. A 
Friedrich-kormány 1919 augusztusában (a bácskai sváb származású Bleyer Jakab nemzetiségügyi 
miniszter kezdeményezésére) rendeletet adott ki „A nemzeti kisebbségek egyenjogúsításáról", mely-
nek 14. paragrafusa kimondja: „Úgy a törvényhatóságok, községek, egyházak, egyházközségek, 
mint bármely nemzeti kisebbséghez tartozó magánosok, akár saját erejükből, akár társulás út ján 
szabadon állí thatnak fel alsó-, közép- és felső iskolákat... a közoktatásra vonatkozó törvények be-
tartása mellett ." Ennek nyomán született meg a vallás- és közoktatási miniszternek és a nemzetiségi 
kisebbségek miniszterének egy közös rendelete, mely szerint „annak biztosítására, hogy Magyaror-
szág német ajkú lakossága népiskolái számára oly tanítók álljanak rendelkezésre, akik a magyar 
és a német nyelvet egyaránt bírják... magyar és német tanításnyelvű tanító- és tanítónőképző 
intézetek felállítását, ill. meglevő intézeteknek ily nyelvű tanfolyamokkal való kiegészítését" hatá-
rozták el 1920 szeptemberétől Baján, Győrött, Felsőlövőn, Sopronban és Szegeden. Az igények minél 
előbbi kielégítése céljából az 1925/26. tanévtől heti 4 órás tanfolyamokat szerveztek kezdetben 6, 
majd a harmincas évektől 7-9 tanító, illetve tanítónőképző intézetben (köztük a bajai és a budapesti 
állami képzőkben). Az első években 150-200, majd fokozatosan nagyobb létszámmal működött — 
igencsak eltérő színvonalú — tanfolyamok eredményeként évente 22-90 jelölt tett képesítő vizsgát 
a programba bevont intézményekben. (Lényegében végzett tanítók továbbképzéséről volt szó, bár 
ennek gyakorlati megvalósulása még további kutatásokat igényel.) Zömük ún. С típusú iskolákban 
tanított, melyek a német nemzetiségi népiskolák túlnyomó többségét (mintegy 75 %-át) jelentették. 
Ezekben a magyar tannyelvű iskolákban a kisebbségi nyelv (anyanyelv) rendes és kötelező tárgy 
volt. Az írást és olvasást magyarul és anyanyelven, a többi tárgyat pedig magyar nyelven tanították. 
Az 1924 őszén alakult Magyarországi Német Népművelődési Egyesület (MNNE) tagjai és vezetői 
ebbe nem akar tak belenyugodni, és tartósan ostromolták a kormányt azzal a kéréssel, hogy legalább 
В típusú oktatást vezessen be. Ezekben a vegyes iskolákban a kisebbségi nyelven a természetrajzot, 
a természettant és a vegytant, a gazdaságtant, a rajzot, a kézimunkát anyanyelven; a magyar nyelv-
és irodalmat, a földrajzot, a történelmet, a polgári jogokat és a testgyakorlást magyarul; a beszéd-
és értelemgyakorlatot, az írást és az olvasást, a számtant (mennyiségtant) és az éneket anyanyelven 
és magyarul kellett tanítani. 

Bethlen berlini látogatása (1930) során a hazai német kisebbség ügyei — köztük az iskolák 
— a legmagasabb szinten kerültek napirendre. A miniszterelnök nehezményezte, hogy a német 
birodalom által támogatott és fenntartot t egyesületek agitációja a magyarországi németek magyar-
ságtól való elidegenítését tűzte ki célul, és ez már kezd azzal az eredménnyel járni, hogy „a 
magyarországi németségnek az országgal szemben érzett lojalitása ingadozóvá vált". A német kül-
ügyminiszterrel folytatott tárgyalás, valamint az erősödő volksdeutsch agitáció nyomán a magyar 
kormánynak aligha maradhat tak kétségei afelől, hogy a jövőben erőteljesebben fognak fellépni hazai 
németjeink „érdekében". Érdemi tárgyalásokra azonban csak Bleyer halála után, 1934. február 
5-én került sor Gömbös Gyula miniszterelnök, Kánya Kálmán külügyminiszter, Keresztes-Fischer 
Ferenc belügyminiszter, Hóman Bálint kultuszminiszter részvételével. Elhatározásuk szerint а В 
típusú oktatást 3-4 éven belül mindenütt megvalósítják. A tanítóképzés terén nem készültek lé-
nyeges változtatásokra. A németek fokozódó nyomására azonban 1937 augusztusában megszületett 
a vallás- és közoktatási miniszter rendelete „az egyéves német nyelvi tanítói továbbképző tanfolyam 
felállításáról". Vezetésével Lux Gyulát bízták meg, aki azután mindvégig tiszteletreméltó kitartással 
munkálkodott a hazai német nyelvű tanítóképzés megteremtéséért, a nemzetiségi népiskolák szín-
vonalának emeléséért, s ugyanakkor mindent megtett, hogy ezek a tanítók a magyar hazához hűek 
maradjanak. Nem volt könnyű a Harmadik Birodalom egyre erőszakosabb követelései és a magyar 
kormány ezt fékezni akaró elvárásai között lavírozni. A Teleki-kormány elképzeléseit érvényesítendő 
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céllal kérték fel 1939. augusztus 29-én Lux Gyulát az Egyéves Németnyelvű Tanítói Továbbképző 
Tanfolyam vezetőjét, hogy szervezze meg az ország történetében első, Magyar Királyi Állami Né-
metnyelvű Tanítóképző-Líceumot Budapesten. Önálló épületük nem lévén, a budai tanítóképzőben 
kaptak „ideiglenesen" otthont. Padányi-Frank Antal igazgató csak kemény tárgyalások hosszű sora 
után (s nyilvánvalóan bizonyos kényszer hatására) egyezett ebbe bele. Különösen a közös internátusi 
elhelyezés jelentett nyomasztó gondot, hiszen ezzel a magyarul tanulók száma lett kisebb, sőt a 
későbbiek folyamán jórészt ki is szorultak, hiszen a német képzősök döntő többsége kis vidéki 
falvakból jött, s őket fel kellett venni. 

Az ünnepélyes tanévnyitóra 1939. szeptember 24-én került sor. Lux Gyula mindvégig han-
goztatott nemzetnevelési alapelve szerint „ennek az iskolának egyik legfontosabb rendeltetése az, 
hogy hazafiasan gondolkodó és érző kisebbségi tanítókat neveljen". Ez az elv azonban az igazgató 
és a kitűnő tanári kar (Benda Kálmán, Király István, Uherkovich Gábor) törekvése ellenére csak 
korlátozott mértékben volt megvalósítható. Az 1939/40-es tanévben még úgy tűnt , a megfelelő 
személyi és tárgyi feltételekkel, eltökéltséggel, hajlékonysággal és tapintattal a különböző nézőpon-
tok összeegyeztethetők, s a belőlük adódó pedagógiai program megvalósítható. Ám a látensen meg-
lévő Volksbund-agitáció hatását egy fegyelmi ügy kapcsán már ki lehetett tapintani. 

Az 1940-41. iskolai évet két nagy történelmi esemény tette emlékezetessé: a tanévnyitón 
Erdély egy részének, a tanév vége felé a Délvidék visszacsatolását ünnepelhették. Mindezt a német 
birodalom tette lehetővé, s ezzel Horthyékat annyira lekötelezte, hogy későbbi követeléseik elől 
már nem tudtak kitérni. A második bécsi döntés (1940. augusztus 30.) járulékaként a magyar 
kormány hozzájárulását adta ahhoz, hogy a német népcsoporthoz tartozó személyek „német népi-
ségüket korlátozás nélkül megőrizhessék". Ennek keretében lehetővé kellett tenni, hogy a népcso-
porthoz tartozó személyek valamennyi gyermeke — ugyanolyan feltételek mellett, mint amilyenek 
a magyar iskolákra nézve érvényesek — népi német iskolákban nevelkedhessen, éspedig közép-, 
középfokú és elemi iskolákban, valamint szakiskolákban. Maga Hitler a berlini magyar követnek 
ismételten figyelmébe ajánlotta: „bánjanak jól a németekkel" Magyarországon. Lux Gyula igazgató 
a tanári testület alakuló értekezletén a szakmai és nyelvi igényesség mellett a korábbi nemzetiség-
politikai vonal töretlen folytatását helyezte kilátásba, kiegészítve azt néhány indirekt, ámde egyér-
telmű utalással a bécsi Jegyzőkönyv" tartalmára s a Volksbund törekvéseire. A népcsoporti elkü-
lönülés helyett az együttműködés, az erőltetett disszimiláció helyett a természetes asszimiláció, a 
„Volkstumsgedanke" helyett a „Heimatsgedanke" előnyben részesítése jellemzi továbbra is az ál-
lami tanítóképző tevékenységét - hangsúlyozta az igazgató. A gyorsan rohanó események azonban 
részben keresztülhúzták elgondolásait. Novemberben a II. éves növendékek a Volksbund jelvényével 
jelentek meg az iskolában. Az igazgató ekkor még a Rendtartásra hivatkozva elvette tőlük a jelvé-
nyeket, és az esetet jelentette feletteseinek. Az 1941-es év végén azonban a tanulók, miután 18. 
életévüket elérték, jelentkeztek az SS-be, s néhányan el is szöktek ilyen célból az iskolából. A 
fegyelmi tárgyalás — miután a tanulóknak nem sikerült az SS-be jutás és visszaszivárogtak — 
szokatlanul enyhe (kimenőmegvonás) büntetés kiszabásával végződött. A német-magyar tárgyalások 
eredményeként 1942. január 25-én a Bárdossy-kormány hozzájárult húszezer SS-katona toborzá-
sához Magyarországon. Nem volt hát többé akadálya az önkéntes jelentkezésnek, s ezzel a diákok 
éltek is. Valamennyi 18. életévét betöltött tanuló elment az SS-sorozásra, s közülük 38% ténylegesen 
belépett a német hadseregbe. Az otthon maradottak között a Deutsche Jugend komolyan — immár 
törvényben biztosítottan — agitált. Az utolsó és egyúttal csonka tanévet már nem érdemes nyomon 
követni, hiszen az események túlontúl ismertek. A VKM körtelefonon értesítette az Intézetet, hogy 
a tanévet április 1-én fejezzék be. A tanulókat az addig elvégzett tananyagból kell osztályozni 
osztályvizsga nélkül, s arra kell törekedni, hogy a rendkívüli viszonyok miatt szükségessé vált 
intézkedés következtében a tanulókat méltánytalan hátrány ne érje. 

Ezután a hazamenetel, a szétszóródás, majd a svábok kitelepítése következett. A tanítóképző 
helyiségeit az orosz csapatok hadikórháznak rendezték be (előzőleg a németek is), a megmaradt 
felszerelést egyre kisebb helyre zsúfolták össze a tanári kar megmaradt tagjai. Lux Gyulát szep-
tember 1-től, 45 évi szolgálat után, saját kérelmére nyugdíjba helyezték. Az iratok, melyek a taní-
tóképző teljes körű történetének feldolgozását tették volna lehetővé, elkallódtak, megsemmisültek. 

Nem volt könnyű dolga Donáth Péternek, amikor a Magyar Királyi Állami Németnyelvű 
Tanítóképző-Líceum történetének megírására vállalkozott. Munkája során a korabeli kisebbségi 
népoktatással foglalkozó rendeletekre, statisztikákra, újságcikkekre, a Magyar Országos Levéltárból 
a miniszterelnökség nemzetiségi ügyosztálya és a Vallás- és Közoktatási Minisztérium irataira, a 
Budapesti Fővárosi Levéltár anyagára támaszkodott, s igyekezett megszólaltatni az egykori taná-
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rokat és diákokat is. Mindez együtt azt eredményezte, hogy a magyarországi német nyelvű felső-
oktatás történetére vonatkozóan olyan monográfia született, amely páratlan a maga nemében. 
Abban reménykedhetünk, hogy úttörése nyomán a többi főiskolán dolgozó oktatók is megírják 
iskolájuk német nyelvű oktatásának történetét. 

Kőhegyi Mihály 

KÁROLYI J Ó Z S E F G R Ó F : M A D E I R A I E M L É K E K 
Erdős Ferenc - Nyári Zsigmond: Károlyi József gróf, a politikus 

Az előszót írta Habsburg Ottó. Szerk.: Erdős Ferenc 
Fejér Megyei Levéltár Közleményei 20. Székesfehérvár 1996. 215 o. + képek 

A szélesebb olvasóközönség ismereteiben aligha jut jelentős hely a dualista Magyarország utolsó 
királyának, IV Károlynak. A „boldog békeidők" Ferenc József-i világának, valamint a világháború 
borzalmainak emlékképe elhomályosítja, háttérbe szorítja a Monarchia utolsó uralkodóját, IV Károlyt, 
aki mindössze két esztendeig ült a trónon. Neve hallatán leginkább a „budaörsi csata" s ennek révén 
a magyar trón visszaszerzésére irányult két kísérlete jut eszünkbe, valamint az a tény, hogy életét 
száműzetésben, Madeira szigetén fejezte be, s ezzel akár Szent Ilona szigetére (Napóleon) is emlékeztet. 

A történeti irodalom sem bővelkedik IV Károly egyéniségének, uralkodói működésének 
elemzésében, ha csak nem a háborúból való kiválás, a német szövetségtől történő elszakadás (Sixtus 
levelek) kísérletéről volt szó. Noha megvalósításukra sem az idő, sem a körülmények nem voltak 
alkalmasak, érdemes lenne jobban megismerni reformelgondolásait, összevetni azokat az „öreg 
császár" politikájával, azzal, ahogyan törekvéseire a magyar politikai elit válaszolt, hogy csak Tisza 
István 1917-es lemondását idézzem, mint a legkeményebb elutasítását IV Károly reformtörekvése-
inek. IV Károly az el- és megkésett politikusok-államvezetők sorába tartozott. Amikor ő különbékét 
akart , az antant már csak teljes és feltétel nélküli megadást volt hajlandó elfogadni. A birodalom 
népei pedig, amelyeket megújított formában szeretett volna együtt tartani, 1917-1918-ban már 
nem rá figyeltek, hanem önálló állami-nemzeti létük megteremtésével voltak elfoglalva. 

Sajátos helyzet alakult ki 1918 őszére. Október 16-án Ausztria föderatív alapú átalakítását 
nyilvánítja ki IV Károly, de Magyarországgal nem foglalkozik. A néhány nap múlva megalakuló 
bécsi kormány köztársasági, polgári demokratikus alapra helyezkedik, Károlyi Mihály polgári de-
mokratikus kormánya viszont még neki teszi le az esküt. De azután Bécsben november 12-én, 
Budapesten november 16-án kikiáltják a köztársaságot. Közben, november 13-án, IV Károly felet-
tébb ellentmondásos nyilatkozatot tesz: lemond az államügyekben való részvételéről, de a trónról 
nem, s egyidejűleg kész elismerni a nemzetek választotta államformát. Köztársaságokban — ter-
mészetszerűleg — nem volt helye a királynak. 

A helyzet azzal vált még bonyolultabbá s ellentmondásosabbá, hogy míg Ausztriában végleges 
maradt a köztársaság, Magyarországon a polgári demokratikus forradalom külső- és belső okok 
miatt elbukott, az azt követő proletárdiktatúrát az antant túlereje és a belső ellenállás megbuktatta, 
az új, a nagyhatalmak által is elismert ellenforradalmi rendszer pedig visszaállította a királyság 
államformáját. Ilyen módon, ha IV Károly vissza akarta szerezni trónját, arra csak Magyarországon 
tehetett kísérletet. Csak hogy a győztes nagyhatalmak, kis szövetségeseik teljes támogatásával és 
ráhatásával, írásban és szóban is egyaránt nyilvánvalóvá tették, hogy a magyar t rónt nem lehet 
betölteni, sem Habsburg, sem nemzeti királlyal. Nem, mert az a történeti Magyarország, netán a 
Monarchia visszaállításának veszélyét, elsősorban azonban félelmét idézte fel, azt, hogy a Duna-
medence Versailles-ban megteremtett viszonyai felborulnak, veszélybe kerülhet az ú j államok léte 
Csehszlovákiától kezdve Jugoszláviáig. Mindehhez jött még, hogy Magyarországon a királykérdés 
súlyos belpolitikai csatározások gyújtópontja volt és nem a trón betöltése, hanem a kormányzati 
módszerek megítélése miatt. 

Abban az időben, amikor a szélsőjobboldal diktatórikus, a parlamentarizmus felszámolására 
irányuló törekvései erőteljesen jelentkeztek, a királyság intézménye úgy jelent meg, mint a jogrend, 
jogbiztonság, alkotmányosság letéteményese. Ebből következően nemcsak a legitimista arisztokrá-
cia, nagybirtokosság, a római katolikus klérus, de náluk jóval szélesebb kispolgári, polgári rétegek 
is a királyság intézményével rokonszenveztek. 

A maga idején, de szinte napjainkig heves vitákat és bírálatot vált ki, hogy 1921-ben IV 
Károly két magyarországi visszatérési kísérletét elutasította a kormány ée'Horthy Miklós kormány-
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zó. Ezt a döntést nemcsak kárhoztatják, megfeledkezve a nagyhatalmak álláspontjáról, a szomszédos 
országok hadseregeinek mozgósításáról, hanem úgy tüntetik fel, mintha nem az antant , hanem a 
magyar hatóságok „ejtették volna fogságba" IV Károlyt és feleségét, nem ők lettek volna azok, akik 
Madeira szigetére szállították volna őket. A Károlyi József memoárját kísérő tanulmány szerzői 
ugyancsak ebbe a hibába esnek. Ha Horthy kormányzónak volt olyan döntése, amely vitathatatlanul 
az ország és a nemzet érdekét szolgálta, akkor az éppen az 1921. évi volt, IV Károly trónralépésének 
megakadályozása, mert az kiszámíthatatlan és megsemmisítő következményekkel járhatot t volna 
— a körülmények folytán — az egész országra és annak jövőjére. 

A kötet kiadóit — úgy vélem — kettős cél vezette: emléket állítani IV Károlynak, valamint 
Károlyi Józsefnek, rajta keresztül a legitimista arisztokráciának, annak a Károlyi Józsefnek, akinek 
élete, politikai tevékenysége részben Fejér megyéhez kötődött s a kritikus időkben ezzel vált országos 
jelentőségűvé. 

A kötetnek kisebb terjedelmű része tartalmazza Károlyi József madeirai visszaemlékezéseit. 
Ez azonban érzékletes személyi tapasztalatok alapján erősíti meg, amit más forrásokból is tudtunk, 
hogy ti. a király és családja méltatlan körülmények között, egészségi szempontból is rendkívül 
kedvezőtlen körülmények között élt a szigeten, mindennaposak voltak anyagi gondjaik. Károlyi 
József eloszlatja azokat a netáni feltételezéseket, hogy a család hatalmas vagyon és pénz birtokában 
gondtalanul töltötte napjait. Éppen ellenkezőleg. Bemutatva a villa terjedelmét, a benne lakók 
elhelyezését, a korszak viszonyait csak felületesen ismerő előtt is világos, hogy IV. Károlynak és csa-
ládjának életvitele nem hogy nem közelítette meg egy magyar vagy osztrák nagybirtokos arisztokrata 
család életnívóját, de még egy jó polgári/nagypolgári családét is alig érte el, vagy attól alul maradt. A 
király szüntelen nyomasztó gondja volt a bérleti díj kifizetése a tulajdonosnak, a mindennapi szük-
ségletek fedezésére hívei jóindulatú adományaira volt ítélve, főrangú hölgyek Zita királyné mellett 
olyan munkát végeztek, amelyek korábban csak közrendű szolgálók feladatai lehettek volna. 

Károlyi József emlékezéséből alapjában véve egy szerény anyagi körülmények között élő, 
mélyen vallásos, konzervatív és ugyanakkor történelmi hivatását átérző család képe bontakozik ki 
előttünk, amely leginkább egy hasonló polgári családra emlékeztet. 

A kötet nagyobb része Károlyi József politikai pályáját, nézeteit ismerteti-elemzi, kiegészítve 
ezt beszédeinek közölt válogatásával. Károlyi József a hazai legitimista, Habsburg-hű irányzat 
ismert tagja volt. Magáról a hazai legitimista mozgalomról, annak tevékenységéről, szerepéről, 
egyéniségeiről azonban a történeti irodalom keveset mond, azt is leginkább más témák kapcsán, 
mintegy mellékesen, kiegészítő információ formájában, mint Gergely Jenő, a magam és mások 
munkái is tanúsítják. 

Habsburg Ottó előszava kerüli a korszak kezdetére történő utalást , azt emeli ki — és teljes 
joggal —, hogy a diktatúra-ellenes, antifasiszta, antináci mozgalmakban, az alkotmányosság és a 
jogrend védelmében a 30-as évektől kezdve fontos szerepet játszottak a legitimista politikusok. 
„Ebben a körben Károlyi József diszkrét" szerepet játszott, visszautalva írja ezt az összeomlást 
követő időkre, hiszen Károlyi József 1934-ben már nem volt az élők sorában. Habsburg Ottó 
reálisabban ítéli meg Károlyi József szerepét, mint azt a tanulmány szerzői teszik, hiszen ők — 
feltehetőleg madeirai tartózkodására alapozva — döntőnek tekintik azt. 

Károlyi József valóban szerette volna IV Károlyt látni a magyar trónon, visszatérési kísér-
leteinek időpontjában és helyszínein is jelen volt, azonban — amennyire azt egyéb forrásokból 
tudjuk — szervező, „döntő" szerepet nem játszott, utóbb pedig nem is játszhatott. Személyének, 
politikai nézeteinek, tevékenységének bemutatása és elemzése sajátos lehetőséget kínál a történész 
számára, mind egyéni, mind általánosabb szempontból, egy olyan összevetést, amelyet maguk a 
történelmi események kínálnak. 

Két Károlyi áll ui. előttünk e kritikus időkben, nemcsak hogy egy család tagjai, hanem 
féltestvérek. A két férfi élet- és politikai útja az összeomlás idejére teljes mértékben elvált egymástól, 
sőt, 1918/19-ben egyenesen keresztezte egymást. Károlyi Mihály a polgári demokratikus átalakulás 
reményt keltő kísérletének élére állt, emigrációba kényszerült, i t thon a Horthy-rendszer perbe 
fogta, nevét meghurcolta, vagyonát elkobozta. Károlyi József mélységesen elítélte és elutasította 
Mihály politikai elkötelezettségét, azzal egyenesen szembefordult, amikor 1919 februárjában, min-
tegy jelt adva a polgári demokrácia gyenge művének támadására, megyéjében főispánként, ellenállást 
hirdetett. A szerzők szerint „a baloldali diktatúra kiépülése ellen" lépett fel, noha ilyet, mint tudjuk, 
K. Mihály sohasem kívánt megvalósítani. Nem esik szó arról, K. József miként reagált a Mihály 
ellen indított perre és következményeire. 
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A tanulmány szerzői mindvégig Károlyi József magatartásával, politikai nézeteivel azonosul-
nak, az említett ügy kapcsán fel sem vetik, mennyiben volt K. József lépése hatással a polgári 
demokrácia esetleges konszolidációjának belpolitikai aláásására. Azt az empátiát, amely elkerülhe-
tetlenül alakul ki a történészben tárgya iránt, a tanulmány szerzőinél erőteljesebbnek találtam, 
mint a távolságtartás szakmai követelményének érvényesítését. Nem csupán az előadás, az életút 
ismertetése, hanem a szóhasználat is arra utal, hogy a szerzők legitimista felfogásuk-meggyőződésük 
szemszögéből vizsgálják és értékelik az eseményeket. Magam legalábbis azt olvastam ki abból, hogy 
IV Károlyt, mint örökös magyar királyt említik következetesen, mintha nem lenne ott a magyar 
törvénytárban az 1921:XLVII. tc. a Habsburg-ház trónfosztásáról. Feltehetőleg, ezt a parlamentet 
s ezt a törvényhozást a Habsburg-ház és IV Károly szempontjából nem tekintik legitimnek. 

Sok egyéb vitatható részletet is fel lehetne még említeni. Ezek s a fentebb mondottak szintén 
abban a problémában gyökereznek, hogy az egyének, a személyek (IV Károlytól Károlyi Józsefig) 
szándékai, törekvései, lehetőségei nem helyezkednek el abban az egyetlen reális keretben, hogy ti. mik 
voltak Magyarország lehetőségei, milyen volt a magyarországi politika (bármilyen irányzatú!) mozgás-
lehetősége a háborúvesztés, az összeomlás, a győztes nagyhatalmak rendezési tervének erőterében. Ha 
ezeket a tényezőket nem látjuk vagy nem vesszük figyelembe, akkor nagy lehetősége van annak, hogy 
irreális véleményt alkossunk, vagy egy-egy személy egyéni döntésére redukáljunk történéseket, ame-
lyekben az illető csak szereplő, netán mellékszereplő volt. Mindez nem zárná ki, hogy értő elemzés 
kimutassa, egyesek, ilyen vagy olyan irányzatok törekvése összecsengett az objektív tényezőkből 
következő fejleményekkel, sőt, hogy ezeket ki is használták. Nem az ellen van tehát kifogásom, hogy 
a kísérő tanulmány szerzői IV Károly törekvéseivel, Károlyi József felfogásával és magatartásával 
azonosulnak. Történelmünk bármilyen szakaszát sokféle szempont, felfogás alapján lehet megközelíteni 
és interpretálni. Azt azonban nem tartom elfogadhatónak, hogy az egyéni szándékok, törekvések, 
cselekvések ne egy objektíven meghatározott történeti környezetben jelenjenek meg. 

A „Madeirai emlékek" „vegyes" kötet, amennyiben eredeti forrást és tanulmányt is közread, 
bevezetővel együtt. Ezekhez, a szakmai szokásnak és követelménynek megfelelően, jegyzetek tár-
sulnak. Egy, mégpedig alapvetően fontos információt még Habsburg Ottó bevezetőjének olvastán 
sem kap megnyugtatóan az olvasó. Ti. Károlyi József emlékiratához jegyzetben mindenképpen és 
világosan hozzá kellett volna fűzni, hogy az mikor készült, ki őrizte meg, hol található, vajon a 
teljes szöveget adják-e közre, vagy annak csak részét, milyen szempontok vezették a válogatást, ha 
volt ilyen, hogy a visszaemlékezés vagy annak egy része, valamikor megjelent-e? Most e kérdések 
és részbeni válaszuk a kötet különböző helyein bukkannak elő, anélkül, hogy a forráskiadványok/me-
moárok közléséhez szokott olvasó ezeket egy helyen, világosan rögzítve megkapná. 

IV Károlyról, a Károlyi családról, illetve annak egyik ágáról hasznos ismereteket ad a kiad-
vány. Egyben azt az óhajt is megfogalmazza, hogy többet tudjunk Hunyady József gróf udvarmester 
madeirai tartózkodásáról és emlékeiről, aki e tisztében K. Józsefet megelőzte. Károlyi József szerepét 
ui. elsősorban az növelte naggyá, hogy ő abban az időben volt ott, amikor IV Károly meghalt. 

L. Nagy Zsuzsa 

Aleksandar Kasas 

MAD ARI U VOJVODINI 1941 -1946 
(Filozofski fakultét u Novom Sadu, Odsek za istoriju. Monografije, knjiga 38.) 

Novi Sad, 1996. 245 о. 
MAGYAROK A VAJDASÁGBAN 1941-1946 

Ha van a hazai és nemzetközi történetírásnak olyan területe, amelyről „mennyiségi" okok 
miatt úgy tűnhet , nem lehet már újat írni, akkor az bizonyára a második világháború időszaka. A 
volt Jugoszlávia történészei is már könyvtárnyi irodalmat tettek közzé a korszak kapcsán, főként 
a háborúra, a megszállás rendszerére, de különösen a partizánmozgalomra vonatkozóan. Az egységes 
Jugoszlávia széthullása után azonban a szerbiai történetírás igen hamar felismerte, hogy a korábbi, 
a politika által is befolyásolt kutatási irányok mellett a korszaknak még vannak olyan területei, 
amelyek eddig kiestek vizsgálódásuk köréből. A belgrádi egyetem történészei például egyre több 
olyan publikációval jelentkeznek, amelyek a német megszállás éveinek mindennapi s t ruktúrá i t 
igyekeznek rekonstruálni. 
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Az újvidéki egyetem történészének, Aleksandar Kasasnak a könyve is a jugoszláv történetírás 
azon vonulatához tartozik, amely az adott korszak eddig jórészt ismeretlen vonulatát, rétegeit tárja 
fel. Ehhez persze azonnal hozzá kell tennünk, hogy nem minden előzmény nélkül. Az igaz, hogy 
a vajdasági történészek a Bácska Magyarországhoz történő visszacsatolása kapcsán eddig főként 
az újvidéki és sajkási razziáról, vagy ahogyan ők fogalmaztak, a „magyar fasiszták" megszállási 
rendszeréről és a kommunisták vezette ellenállási mozgalomról írtak, de már több, mint két évtizede, 
hogy ugyancsak az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének monográfia sorozatában 
megjelent a fájdalmasan korán elhunyt Josip Mirnic bácskai németek világháború alatti történetéről 
szóló monográfiája. (Nemei u Backoj u drugom svetskom ratu. Novi Sad, 1974.) Emlí thetnénk ezen 
túl a nemrég ugyancsak elhunyt Mészáros Sándor vajdasági magyarokról írt három monográfiáját 
is (Madari u Vojvodini 1918-1929. Novi Sad, 1981.; Mádari u Vojvodini 1929-1941. Novi Sad, 1989.; 
Holttá nyilvánítva. Délvidéki magyar fátum 1944-1945. I. Bácska. Újvidék, 1995.). 

A magyarországi történészek figyelme még a 60-as évek elején fordult a Délvidék világháború 
alatti tör ténete felé, és hosszú évekig elsősorban az foglalkoztatta őket, ki volt a felelős a „hideg 
napokért". Ezzel szinte párhuzamosan jelentek meg Vigh Károly és Tilkovszky Lóránt Bajcsy-Zsi-
linszky Endre razziaellenes tiltakozásáról írott tanulmányai. E sorok írója egy 1984-ben megjelent 
tanulmányában (Székely telepítés és nemzetiségpolitika a Bácskában 1941. Nemzetiségi füzetek 6. 
Akadémiai Kiadó, 1984.), majd a Délvidék 1941-1944 című könyvében (Kossuth Kiadó, 1987.) tett 
kísérletet arra, hogy bemutassa, a Délvidék 1941-1944 közötti történelme nem csupán „a magyar 
fasiszták" permanens megtorló akcióinak láncolata volt, kül- és belpolitikai okok miatt a Kállay-
kormány toleránsabb politikával igyekezett megnyerni a szerbek bizalmát. 

Kasas könyve bevezetőjében megfogalmazza: kutatásai során elsősorban arra kereste a vá-
laszt, miben, hogyan, milyen okok következtében változott meg a királyi Jugoszláviában csak 
megtűrt kisebbségként élő több, mint 500 ezer magyar sorsa. A visszacsatolás u tán milyen fő 
irányai, keretei és korlátai voltak a magyar kormányok „visszamagyarosító" politikájának. Vizsgá-
lódását azonban, mint könyve címe is jelzi, nem zárja le az 1944 őszi jugoszláv impériumváltással, 
hanem Matuska Márton dokumentumriportja (A megtorlás napjai, Újvidék, 1991.), Mészáros Sándor 
már említett könyve, valamint Cseres Tibor sok vitát kiváltó történelmi esszéje u tán (Vérbosszú a 
Bácskában. Budapest, 1991.), azokkal polemizálva elemzi az 1944/45-ben a magyarokkal szemben 
végrehajtott megtorló partizán akciókat, s felvillantja az 1945 tavaszától kibontakozó toleránsabb 
nemzetiségpolitika mozgatórugóit is. Kasas tehát, jó történészhez méltóan, kilép abból a korábbi 
ízléstelen politikai vitából, amely azt próbálta bizonygatni, hogy a „magyar fasiszták" szerb áldozatai 
ártatlanok voltak, a partizánok által kivégzett magyarok viszont egy „igazságos számonkérés" követ-
keztében álltak a kivégzőosztagok előtt. 

A történetírásban igényelt és elvárt rövid történeti bevezető u tán az első fejezet az 1941-es 
délvidéki visszacsatolás magyarság helyzetére gyakorolt hatását elemzi. Külön kitér a magyar ka-
tonai közigazgatás időszakának politikájára. A magyar történetírás eddigi eredményeihez képest e 
részek elsősorban a magyar csapatok helyi fogadtatása, illetve annak valóságos és propagandisztikus 
színeinek felvillantása kapcsán hoznak újat. A szerző meggyőzően bizonyítja, hogy a magyarosítás 
a leggyorsabb, a legdrasztikusabb és leginkább eredményes a jugoszláv politikai, ipari és bankelit 
lecserélése, a közalkalmazottak elbocsátása, valamint az iskolapolitika ügyeiben volt. A magyarosítás 
célja, hasonlóan az 1918-as jugoszláv impériumváltás törekvéséhez az volt, hogy megtörje a régi 
állam politikai, közigazgatási, jogi és kulturális erejét. A földreform során ugyanakkor, muta t rá a 
szerző, csak részlegesen kárpótolták a korábban kisajátított magyar földbirtokosokat. A szláv tele-
pesek elkobzott földjeit, mint ismeretes, elsősorban ú j magyar telepesek (székelyek, vitézek) földhöz 
jut ta tására használták fel. 

A szerző természetesen nem kerülhette meg az 1941-es visszacsatolás legtragikusabb moz-
zanatának, az újvidéki és sajkási razziának a bemutatását sem. A magyar történetírás eredménye-
ihez képest e részek ugyan nem tartalmaznak új elemeket, az azonban említésre méltó, hogy Kasas 
szakít a korábbi jugoszláviai történetírás szemléletével, és elsősorban a razzia mozgatórugóinak 
feltárására összpontosítja figyelmét, s mintegy a magyarok elleni partizán megtorlások ellenponto-
zásaként építi be a könyv szerkezetébe. Pontos és bőséges a Délvidéki Magyar Közművelődési 
Szövetség céljainak, felépítésének és tevékenységének ismertetése. Azt azonban a recenzens nem 
érti, hogy milyen alapon tárgyalja a szerző a kormánypárt, a Magyar Élet Pártjának, valamint 
Szálasi Nyilaskeresztes Pártjának délvidéki tevékenységét együtt, a „Nacionalista tömegszerveze-
tek" című alfejezetben. 
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Fontos, ú j ismeretekkel szolgálnak a bánáti magyarok helyzetére vonatkozó részek. Csak 
néhány példát említünk: a német népcsoport vezetője, Jankó Sepp és a DMKSz elnöke, Taliján 
Tibor között létrejött megállapodás szerint a bánáti magyarok mentesültek a német hadseregbe 
történő sorozás alól. Mintegy ennek ellensúlyozásaként a DMKSz külön is szorgalmazta a magyarok 
belépését a helyi, ún. Hipo-rendőrségbe. S végül: a magyar kormány segítségével sikerült megakadá-
lyozni azt is, hogy a német megszállók egy 500 fős magyar partizánvadász alakulatot hozzanak létre. 

A horvátországi magyarok helyzetét a szerző főként a magyar-horvát kapcsolatok függvé-
nyében elemzi, s rámutat , hogy az usztasa Független Horvát Államban volt a legszűkebb a magyarok 
mozgástere, amikor még elemi iskoláikat is bezárták. 

. A monográfia szélesebb érdeklődést és vitát leginkább kiváltó részei azok a fejezetek, amelyek 
az 1944/45-ös „még hidegebb" napokat tárgyalják. E fejezetek egyébként a történések kronológiai 
arányaihoz képest a könyvnek csaknem a felét teszik ki. A szerző szerint a jugoszláv katonai 
közigazgatás bevezetése eleve „radikalizálta" és „militarizálta" az új hatalom kisebbségekkel szem-
beni politikáját, s kezdetben kifejezetten megtorló, büntető funkciója volt. Ugyanakkor helyesen 
mutat rá, hogy a megtorlást több tényező is motiválta. Egyrészt az Újvidékért és Sajkásért történő 
visszavágás bosszúja, a „szemet szemért, fogat fogért" ősi elve, a feltételezett vagy valóságos „kol-
lektív kollaborálás" megbüntetése, valamint a terület ellenségtől történő „megtisztítása". Kasas 
egyértelművé teszi azt is, hogy a represszió nem elsősorban magyarellenes reflexekből fakadt, 
minden kollaboráns vagy kollaboráns-gyanús nációra, rétegre kiterjedt: horvátokra, szerbekre, né-
metekre, albánokra vagy éppen az orosz fehéremigránsokra. S bár a szerző szerint a magyarok 
kivégzését az ÓZNA, a Népvédelmi Osztály alakulatai, valamint egyéb partizánosztagok követték 
el, a legfelső katonai és politikai vezetés szerepéről egy sort sem ír. Pedig a legfelső vezetés tudta, 
engedélye nélkül ilyen méretű megtorlás nem történhetett volna meg. 

Ami a számokat illeti: Kasas, miközben hangsúlyozza, hogy adatai korántsem pontosak és 
kiegészítésre szorulnak, azt írja, hogy a korabeli hivatalos források alapján a Bánátban, csupán 
Kikindán, Pancsován és Becskereken 137 magyart, 21 szerb csetniket, 468 horvátot és 65 egyéb 
nemzetiségűt végeztek ki. A németekről a forrás nem tesz említést, de a szerző szerint gyakorlatilag 
minden otthon maradt német vagyonát elkobozták, és 140 ezren kerültek, főleg öregek és gyermekek 
munkatáborokba. A táborba zárt magyarok létszámát a rendelkezésére álló források alapján még 
csak megközelítőleg sem tudta megállapítani. Ugyancsak hivatalos kimutatások alapján Kasas ösz-
szesen 5 ezer agyonlőtt vajdasági magyar polgár nevét tudta azonosítani. A szerző hangsúlyozza, 
hogy ez a szám nyilván nem tükrözi a valós adatokat, ő azonban túlzásnak tar t ja a magyar pub-
licisztikában Cseres Tibor munkája nyomán elterjedt 40 ezres számot. 

Azt tudjuk, hogy létezett egy magyar-jugoszláv lakosságcsere egyezmény, amely 40 ezer főre 
terjedt volna ki, azt azonban a szerző nem jelzi, hogy milyen forrás alapján állítja azt, hogy az 
egyezményt 1946. szeptember 22-én alá is írták, sőt „relatíve kevesen" ezt a lehetőséget ki is 
használták. 

Kasas nem csupán a jugoszláviai levéltárak szinte teljes, vonatkozó anyagát nézte át, de jól 
ismeri a korszak magyar és szerb nyelvű sajtóját, a magyar historiográfia eredményeit. Kutatot t a 
Magyar Országos Levéltárban a Miniszterelnökség nemzetiségi osztályának, valamint a Külügymi-
nisztérium politikai osztályának iratai között is. Jó könyvet írt! Nemcsak azért, mert szakítani 
tudott a korábbi jugoszláv történetírás egysíkú szemléletével, az áldozatokra vonatkozó, politikai 
indíttatású „számháborúval", hanem azért is, mivel a történelem látszólag legegyszerűbb, mégis 
legfontosabb kérdéseire keresi a választ: hogyan, miért, mi okból. Úgy tűnik, hogy a korszak 
kutatása végre kiszabadult a politika kalodájából és szakmai kérdéssé szelídült. 

A. Sajti Enikő 

T H E H O L O C A U S T IN H U N G A R Y - FIFTY YEARS L A T E R 
Szerkesztette: Randolph L. Braham és Pók Attila 

Columbia Univers i ty Press, 1997. 783 о. 
A HOLOCAUST MAGYARORSZÁGON - ÖTVEN ÉV TÁVLATÁBÓL 

Fontos és jelentős ú j tanulmánykötet jelent meg a közelmúltban A Holocaust Magyarországon 
- ötven év távlatából címmel. Bemutatója június 5-én a Magyar Tudományos Akadémia tudósklub-
jában történt . Megjelenését, mint közel negyven szerző tudományos eredményeinek foglalatát Ко-
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sáry Domokos akadémikus, az MTA volt elnöke, Glatz Ferenc akadémikus, az MTA elnöke és az 
alkalomból az USA-ból hazánkba érkezett Randolph L. Braham professzor emeritus méltatta. A 
vaskos kötet igen gazdag témaanyaga, egész mondanivalója, elméleti következtetései máig idősze-
rűek, az oktatás számára különösen hasznosak. A továbbgondolásra érdemes megállapítások, egyes 
történelmi kérdések pedig jövőbeni kutatásokra, tudományos vitákra késztetnek, a kételyek felte-
hetőleg ú j publikációkat indukálnak majd. 

A tanulmánykötet az 1994. április 2-7. között Budapesten rendezett magas színvonalú tu-
dományos fórum anyagait tartalmazza. Negyvenhét előadója volt, harminchét adta át előadását 
közlésre. Híven tükrözi a nemzetközi együttműködést is hasznosító tudományos kutatás állapotát, a 
holocaust feldolgozásában elért eredményeket, a témák közelítési módjait, koncepcionális kezelését, a 
megtervezett népirtás átfogó históriáját, és történelmi tanulságait. (Az emlékezetes konferenciát a New 
York-i Városi Egyetem Posztgraduális Tanulmányok Intézete, Rosenthal Holocaust Kutató Intézete, a 
Budapesti Európa Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete szervezte.) 

A konferencia menetét követve az új tanulmánykötet is négy fejezetre oszlik. (Az előadók 
közel felét magyar tudományos intézetek munkatársai, felsőoktatási intézmények oktatói tették 
ki.) Az első részben a bevezető előadásokat, történeti áttekintéseket és a szervező intézmények 
képviselőinek üdvözlő beszédeit — a konferencia két hivatalos nyelvén, magyarul és angolul — 
olvashatjuk. Frances Degen Horowitz rektor a magyar zsidóságról megállapította, „azt a reményt 
táplálta, hogy megmenekülhet az Endlösung elől". Véleménye szerint a holocaust „olyan népességre 
tört rá, amelyet erősen áthatott a reménykedés zsidó hajlama, s amelyből hiányzott az a képesség, 
hogy az elképzelhetetlennel szemben cselekedni tudjon". Randolph L. Braham hangsúlyozta, hogy 
a holocaust kényelmetlen fejezet korunk nem zsidó történelmében. „Viszonylag kevés keresztény 
— politikusok, szakemberek, és laikusok egyaránt — jutott el odáig, — akár kommunista éra alatt, 
akár azután —, hogy becsületesen nézzen szembe a történtekkel ." 

A második rész a történeti előzményeket foglalja össze. Kilenc tanulmányt tartalmaz. A 
magyarországi zsidóság elpusztításában a német megszállást, 1944. március 19-ét megelőzően és 
főleg azt követően szerepet játszott történeti, politikai-ideológiai, kulturális, gazdasági, társadalmi 
és lélektani tényezőket vizsgálják. Hajdú Tibor az antiszemitizmus alaptípusait definiálta, Pók 
Attila a bűnbakkeresés és a holocaust összefüggéseit, az antiszemitizmus holocaustba való átcsa-
pásának körülményeit és folyamatát vizsgálta. Tilkovszky Lóránt a zsidótörvényeket a holocaust 
előzményeként elemezte. Bethlen Istvánnak 1939-ben, a második zsidótörvény tárgyalásakor kifej-
tett véleményével azonosult: „lejtőre jutot tunk, melyen megállás nincs". Karády Viktor gazdagon 
adatolt tanulmánya a magyarországi zsidók identitástudatát, identitásválasztásának befolyásoló 
tényezőit követi nyomon, Szinai Miklós pedig a magyar kormányoknak a zsidókérdésben folytatott 
politikáját 1936 és 1944. március 19-e között. 

Szinai a sokakat foglalkoztató magyar felelősség kérdésében is állást foglalt. A két — leg-
végzetesebb — negatív faktort magyar oldalról a közigazgatásnak az Eichmann-kommandóval való 
„száz százalékos" kollaborációjában, a magyar hadseregvezetésnek a németekkel tör tént legszoro-
sabb együttműködésében határozta meg. 

A harmadik fejezet a holocaust — (a kötetben is alkalmazott szinonimái: vészkorszak, az 
Izraelben használatos Soá) — időszakát, történéseit tárgyalja. Tizenkét szerző az 1941 és 1945 
közötti periódusról alaposan kidolgozott kutatási eredményeit, következtetéseit tár ja az olvasó elé. 
A zsidóüldözések teljes tragikumát: ekkor a gyűlölet szorgos hazai gerjesztőinek szinte minden 
fáradozása beérett. Gazdag ismereteket nyújt a magyar hatóságok által a német megszállás előtt, 
valamint 1944. március 19-től elfogadott és teljesített rendelkezésekről. 

A Kanadában élő Rudolf Vrba professzor megélt auschwitzi tapasztalatait, Alfred Wetzler 
lágertársával 1944 áprilisában sikerrel végrehajtott szökésének körülményeit, az úgynevezett ausch-
witzi jegyzőkönyv történetét foglalta össze. Ezer veszélyt leküzdő, merész szökésükkel a világ 
figyelmét kívánták felhívni a halálgyárra, megmenteni a magyar zsidóságot a már ott előkészített 
csapás elől. Vrba szerint „ha a figyelmeztetés időben eljutott volna a többszázezernyi magyar 
zsidóhoz, a tragédia nagy valószínűséggel elkerülhető lett volna". Braham professzor visszatekintő 
elemzése — többek között — a magyar zsidóság elpusztításáért való felelősség kérdését, a magyar-
zsidó viszony történeti alakulását vizsgálja. 

A fejezetben két tanulmány foglalkozik a zsidó kisegítő honvédelmi munkaszolgálat jellem-
zőivel. Hanák Péter professzor megállapítja, hogy a munkaszolgálat a tételes jogszabályon alapuló 
emberi jogfosztás logikus következménye volt. Sajátos minőségében „a jogállam és a tekintélyuralmi 
állam, a zsidó létvédelem és a diszkrimináció kompromisszumát szándékozott megvalósítani". 
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A holocaust korszakot feldolgozó fejezetben Nicholas M. Nagy-Talavera Endre Lászlóról, a 
„végső megoldás" egyik magyarországi militáns kivitelezőjéről, Molnár Judit pedig (az V szegedi 
csendőrkerület területén) az egyes városok, vármegyék, járások közigazgatási vezetőinek a zsidó-
kérdés „megoldásához" való viszonyáról közölt ú j adatokat. A feltárt dokumentumok megerősítik 
a summázatot , hogy a magyar bürokratikus apparátus többsége is részben megvárva az országos 
érvényű rendeleteket, részben azokat megelőzve, öntevékenyen, rugalmasan, nem egyszer lelkesen 
oldotta meg a „zsidókérdést". Hasonló következtetésre jutott Ságvári Ágnes ny. levéltári főigazgató, 
aki szerint a vakbuzgók, túlteljesítők, de a „törvénytisztelő" végrehajtók számára sincs felmentés. 
Az sem igaz, hogy a közelmúlt irracionális diszkriminatív eljárásait, a régi végrehajtók tetteit 
menthetné, hogy „parancsra tet tem". 

A harmadik fejezet végén Gergely Jenő több évtizedes elmélyült kutatásai alapján a magyar-
országi egyházak és a holocaust ellentmondásos viszonyát tárgyalja. Itt végre olvashatunk az ül-
dözöttek keresztény segítőiről, az erkölcsi alapállásukban rendíthetetlen magyarokról, egyes egy-
házak kiemelkedő példaadásáról, sőt személyi áldozatáról. Gergely professzor véleménye, hogy „a 
katolikus egyházak részvételét az üldözöttek mentésében, segítésében nem annyira az Esztergomba 
zárkózó hercegprímás inspirálta, hanem a német megszállás, sőt a nyilas hatalomátvétel után is 
helyén maradó apostoli nuncius". Majsai Tamás meggyőző tanulmánya a magyarországi református 
egyház vészkorszak alatti magatartását, ökumenikus kapcsolatait, a svájci organizációkkal össze-
függő embermentési felfogását és tárgyalásait vizsgálja. A svájci egyházi szervezeteknek, a sajtónak 
— és számos, a szenvedőkkel együttérző svájci polgárnak — meghatározó szerepe volt abban, hogy 
a világ közvéleménye 1944 kora nyarán hiteles tájékoztatást kapott a magyar zsidók sorsáról és 
Auschwitz-Birkenau borzalmairól. 

A Holocaust Magyarországon - ötven év távlatából című hiánytpótló tanulmánykötet záró-
fejezete t izenhat szerző munkájának kerete. A második világégés utáni korszakot elemzi. Egyes 
tanulmányok a magyarországi zsidók pusztulását statisztikai és emberi oldalról világítják meg. 
Stark Tamás a magyar zsidóság veszteségeit, a nemzetiszocializmus embertipró politikáját konkrét 
adatokkal bizonyítja. Végül számos korábbi felméréssel, összesítéssel, és becsléssel vitázva a magyar 
zsidó közösség veszteségét a háború alatti területre vetítve 400 000 - 450 000 főre teszi. Schweitzer 
József országos főrabbi a magyar zsidó egyházi értelmiség veszteségeit tárta fel. Az ország Buda-
pesten kívüli hitközségeiben dolgozó rabbik közül több mint nyolcszáz esett a holocaust áldozatául. 

Nemeskürty István a halálba üldözött zsidó írókról, költőkről és újságírókról emlékezett 
meg. (Köztük Tolnai Simon lapkiadó életét nem Auschwitzban, hanem teljes kirablása u tán Ma-
uthausenban oltották ki.) Értékes és érdekes a Wallenberg kuta tás két új tanulmányba foglalt 
eredménye. Bárány György professzor adatgazdag közleménye méltatja Wallenberg etikus szemé-
lyiségét, áttekinti a nemzetközi Wallenberg irodalmat, az embermentő svéd szovjet kézre kerülé-
sének sorsfordulóit. Kritikus megközelítése sok ú j adattal szolgál. Ember Mária írónő a Wallenberg 
ügyet a szovjet levéltári anyagok tükrében (pontosabban a svéd filantróp gyilkosai ködösítésének 
homályában) követi nyomon. Leleplezi a szovjet pártbeli és adminisztratív manipulációkat, de 
rámuta t a svéd kormány tétovaságára, felelősségére is. 

A továbbiakban elméleti tanulmányt olvashatunk Braun Róberttól A jóság banalitása címmel, 
filozófiai példáit történeti érveléssel is megalapozta. Gáli Ernő a kettős kisebbségi identitást vizs-
gálta, és megállapította, hogy a közelmúltig „az erdélyi magyar-zsidó viszonyt egyre inkább a közös 
veszély, a mind támadóbbá váló román nacionalizmussal, az idegengyűlöletre szító szélsőségekkel 
szembeni egymásrautaltság tudatosítása határozta meg". Ezzel összefüggésben az erdélyi magyar 
közvéleményben megerősödött a felismerés, hogy „minden kisebbség zsidó". Végül leszögezi, hogy 
a romániai magyar zsidóság maradványai, akik már nem tudnak, vagy nem is akarnak a kettős 
kisebbségből, a kettős fenyegetettség elől elmenekülni, „a magyarsággal együtt az ország követke-
zetes demokratizálódásában látják a jövő egyetlen zálogát". 

Több szempontból továbbgondolásra érdemes a Kovács András - Fischer György szerzőpá-
rosnak az Antiszemitizmus a mai magyar egyetemi hallgatók között című tanulmánya. Kutatásaik 
alapján állítják, hogy az egyetemi és főiskolai hallgatók 43%-a mentes minden fajta antiszemita 
előítélettől. Bizonyos előítélettel rendelkezik 32%, míg „25%-uk különböző erősségű, kifejezetten 
antiszemita előítéleteket táplál". Karsai László történész, holocaust kutató kiterjedt vizsgálatai a 
holocaustnak a magyar történelemkönyvekben való megjelenítésére irányultak. Nemzetközi össze-
hasonlításban megállapította, hogy „ezek a tankönyvek nem is olyan rosszak". Különös hiányos-
ságnak tart ja, hogy „a holocaust tárgyalásakor egy fantomnép érthetetlen és megmagyarázhatatlan 
elpusztításáról esik, ha esik egyáltalán szó". Indokolt, hogy a tanulók a zsidó közösség életéről, 
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kultúrájáról, társadalmi életéről előzetesen ismereteket nyeljenek, a zsidóknak az iparosításban, 
urbanizációban és modernizációban, a társadalmi mozgásokban, politikai mozgalmakban betöltött 
szerepét feldolgozzák. Ezek elmaradásával érthetetlen, előzmények nélküli és illogikus marad nem 
csak Adolf Hitler és követőinek antiszemitizmusa, de az úgynevezett kívülállók, az USA, Nagy-Bri-
tannia 1945 előtti „zsidópolitikája" is. Karsai vizsgálódásai szerint az 1989 óta Magyarországon 
publikált történelemtankönyvek sorában Sipos Péter és Gergely Jenő munkái érdemelnek megkü-
lönböztetett figyelmet, megfelelnek a magasra emelt mércének. 

A Randolph L. Braham és Pók Attila szerkesztésében kiadott A holocaust Magyarországon -
ötven év távlatából című tanulmánysorozat igényes és nehéz olvasmány. Aki megküzd vele, megismeri 
a mechanizmusokat, melyek az embereket úgy befolyásolták, hogy ilyen tettekre képessé tették. 

A vaskos kötet felmutat ja a népirtás teljes rendszerét és gépezetét, de még többet is nyújt. 
Képes ráébreszteni az olvasót a feldolgozott mechanizmusok eseti továbbélésére, annak a tudato-
sítására, hogy ezeket ismerni kell. Aki pedig megismerte — reményeink szerint — képes annak 
megakadályozására, hogy a barbár korhullám megismétlődhessen, hogy az emberek a könyvben 
megjelenítettekkel azonosuljanak, ilyenekké váljanak. 

Szita Szabolcs 

A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK HOZZÁJÁRULÁSA 
A KÖZÖS HAZA ÉPÍTÉSÉHEZ 

Tudományos tanácskozás az elűzés 50. évfordulóján (Budapest, 1996. szeptember 27.) 
Országos német önkormányzat , Budapest , 1996. 300 o. 

A magyarországi németek második világháború utáni kálváriájáról az 1970-es évek közepétől 
egyre több monográfia, disszertáció, tanulmány jelent meg. Az itt bemutatandó kötet is ezen írások 
szerzőinek tollából született, akik a téma nemcsak legismertebb, de legfelkészültebb kutatói. 

A kitelepítés 50. évfordulójának alkalmából Budapesten tartot t tudományos tanácskozás 
előadásainak szövegét ez a kötet teszi közzé magyar és német nyelven. Akik megszenvedték e 
tragikus eseményeket, nem kitelepítésnek érezték, hanem elűzetésnek, hiszen a hazájukat kény-
szerültek elhagyni, azt a földet, ahol történelmi együttélése során oly érdemlegesen járul t hozzá a 
magyarországi németség a közös haza építéséhez. 

Szita László a 18. századi német bevándorlásról, az ország török uralom utáni újjáépítéséről 
beszélt: új, erős, produktív és adózó munkaerőre volt szükség. Vázolja azon okokat, melyek logikusan 
vezették el a bécsi udvart telepítési politikájának kidolgozásához, majd pedig a betelepítés folyamatát 
elemzi, gazdagítva azt saját karlsruhei és itthoni kutatási eredményeivel. A telepítések sikert hoztak. 
A németség előretörése a mezőgazdasági szférában vitathatatlan. Szita szerint ennek egyik oka a 
mentalitásban és egy másfaj ta értékkoncepcióban keresendő. Ezt a mentalitásbeli sajátosságot — 
melyet a tanácskozás előadói többször is kiemeltek — már a 18. században magáénak tudhat ta az 
ide érkezett németség. Ettől fosztotta meg magát Magyarország a németek elűzésével. 

Friedrich Spiegel-Schmidt rövid előadásában az 1848-1918 közötti évekről szólt. Az 1848-as 
forradalmak a nemzetek születésének, öntudatra ébredésének idejét jelentették. Magyarországon 
más volt az erdélyi szászok öntudata, más a középkori szabad királyi városok németségéé, más a 
falusi németségé. Összetartozási tudatról még kevéssé beszélhetünk ebben a korban. A kiegyezést 
követő időkben a németség nagyban hozzájárult az ország iparosításához és kulturális emelkedé-
séhez. Az agrárszektorban továbbra is elsők maradtak. 

Tilkovszky Lóránt a két világháború közötti időszakban keres választ arra a kérdésre, mivel 
járultak hozzá a magyarországi németek a közös haza építéséhez? Materiális szempontból a válasz 
az lehet: elsősorban kimagasló mezőgazdasági teljesítményeikkel. A magyarországi németség tár-
sadalmi struktúrájában — mint azt a statisztikai adatok is bizonyítják — már kezdettől fogva az 
agrár jelleg dominált. Teljesítményeik annak a mentalitásnak is köszönhetőek, melyről az előbbi-
ekben már szóltunk. Az 1930-as években azonban ezt a magyarság részéről többnyire erősödő 
konkurenciaként fogták fel. Az 1940-es évekre a gazdasági feszültségek már politikai tartalommal 
telítődtek. A magyar politikai pártok és a társadalom nagy része a magyarországi németségnek azt 
a részét, mely nemzeti identitásához ragaszkodott, hazaárulónak tekintette, pedig a hazai németség 
nagy többsége a második világháború éveiben is — a népcsoportvezetőségtől és a Volksbund-funk-



TÖRTÉNETI IRODALOM 1 4 3 1 

cionáriusoktól eltekintve — politikailag passzívnak mutatkozott. Sőt a Hűségmozgalom keretében 
ellenállást is tanúsított . 

Föglein Gizella A magyarországi németek elhurcolása és elűzése. Válogatott szemelvények 
a korabeli sajtóból 1944-1948. című, Zielbauer György szerkesztette friss kiadványról ad rövid 
ismertetést, amely a kitelepítés folyamatához igazodva kronológiai sorrendben adja közre a központi 
és a vidéki újságoknak (így a Szabad Nép, Szabad Szó, Magyar Nemzet, Új Dunántúl stb.) vonatkozó 
fontosabb cikkeit, vagy azok részleteit. A cikkek túlnyomó többsége a magyarországi németekkel 
szemben radikális eljárást követel, a kitelepítés igényét veti fel, csak néhány cikk ad hangot a 
magyarországi németség ellentmondásos helyzetének. Világosan kiderül a cikkekből, milyen véle-
ményt képviseltek az egyes politikai pártok a magyarországi németekkel szemben. 

Korom Mihály Az Atlanti Chartától a potsdami kollektív büntetésig c. előadásában fontos 
összefüggésekre világít rá. A benesi és sztálini tervek a magyarországi németek kitelepítésének 
kérdését összekapcsolták a Felvidéken élő magyarok kitoloncolásával. Nálunk a németek kitelepí-
tését mindenek előtt a Felvidékről kitoloncolandó magyar őslakosság számára való helyteremtés, a 
szélsőséges csehszlovák nacionalista és soviniszta célok és az azokat mindenben támogató szovjet 
érdekek inspirálták. A Magyarországról kitelepítendő németek számát a benesi diplomácia igyeke-
zett oly magasra srófolni, mint a szlovákiai magyaroké. így látott lehetőséget arra, hogy helyet 
csináljon majd a kitelepítendő magyaroknak Magyarországon. Németország amerikai megszállási 
zónájába összesen 125-127 ezer személyt vittek ki, a szovjet zónába pedig kb. 38 ezret. 

Balogh Sándor a magyarországi németek elhurcolásáról és elűzéséről tar tot t előadásában a 
magyar kormány és az egyes politikai pártok hozzáállását vizsgálta. Hangsúlyozta a Magyarországi 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság elsőrendű felelősségét. Bár a korabeli magyar kormányok nem 
tették magukévá a kollektív felelősség elvét, ennek ellenére felelősek a magyarországi németek 
sorsáért. Ez a felelősség elsősorban a közreműködésből következik — írja Balogh —, és abból is 
adódik, hogy a magyar hatóságok, ill. képviselőik a kitelepítések végrehajtása során nemegyszer 
visszaéltek helyzetükkel. 

A konferencia zárszavát a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke, 
Kerner Lőrinc tartot ta . 

Kiss Zsuzsanna 

R Ö S Z K E F Ö L D J E É S N É P E 
Szerkesztette Péter László 

Röszke Község Önkormányzata, Szeged, 1996. 504 o. 

Röszke 1950-ig Szeged része, hosszabb ideig legeltetésre, sőrehizlalásra szolgáló pusztája, 
később kertészsége, majd tanyavilága volt. Neve az újkorban ritkán fordult elő a levéltári forrá-
sokban. A 18-19. században a többi „alsótanyai részekkel" együtt emlegették. Azonban a 19. század 
közepén szervezett röszkei tanyai kapitányság, majd az 1886-1949 között fennálló Röszke-Szent-
mihálytelek tanyai kapitányság területe nem azonos Röszke mai, 1950 u tán i határával. Ez a kö-
rülmény jelentősen megnehezítette a község történetének megrajzolását. Röszke mai határá t a 
Tisza, a trianoni határ, az E75 jelű nemzetközi ű t és Szentmihály határa jelöli ki. Szikes laposok, 
ősi Tisza-medrek maradványai, löszös felszínek váltakoznak határában a feketeföldi homoktáblák-
kal. A 10-11. században Röszke vidékén terült el „Szeged erdeje", s az ott kitermelt mocsári 
tölgyeket a vár, a város építésére és hajóépítésre egyaránt hasznosították. Ez magyarázza a község 
nevének eredetét, az 'irtvány' jelentésű rez szótőből lehetséges származtatását is (84-88. o.). Röszke 
határában három 10. századi település nyomait (honfoglaló magyarok lovas temetkezései) tá r ták 
fel a régészek. Értékes leletek igazolják Röszke életének folyamatosságát a 11-15. században (50-54. 
o.), de a település középkori történetét teljesebben mutat ják meg az írott források. Szegfű László 
egyetlen nagyívű fejezetben tekinti át a mohácsi vészig eltelt századok helyi, s vele szükségképpen 
a szegedi táj történetét. 

A hódoltság kora teljesen kimaradt a kötetből. Pedig a török források alapján valószínűleg 
lehetne valamit mondani a terület sorsáról. A következő tanulmány azonban már a 19-20. századi 
népesség számának alakulását, történeti demográfiáját elemzi hatalmas adattömeg alapján. Kováts 
Zoltán táblázatai, grafikonjai mintaszernek, elemzései a korszak népesedési viszonyainak országos 
vizsgálatához is biztos támpontot nyújtanak. 
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Röszke újkori településtörténetét Juhász Antal foglalja össze. Szegedről kiszorult szerb gra-
nicsárok (határőrök) élesztették ú j ra a települést. Korán megjelentek azonban a magyarok is. Az 
1728. évi adóösszeírás szerb és bunyevác birtokosok zömmel magyar zselléreit sorolja név szerint 
(167. o.). 1732-ben a szerbek egy része távozott Röszkéről, helyükre alsóvárosi dohánykertészek 
települtek. A magyar dohánykertészek között aztán a maradék szerbek is elmagyarosodtak. Az 
alvégi szerbek és a fölvégi magyarok (zömmel Szalma, Tombácz, Tanács, Paplógó nevű családok) 
között még a 19. század végén is előfordultak torzsalkodások. Sajátságos a röszkei tanyák jogállása, 
hiszen 1950-ig szegedi tanyáknak számítanak. Juhász Antal pontról pontra követi és térképekkel, 
összeírásokkal, névsorokkal gondosan dokumentálja a tanyásodás történeti folyamatát. 

Egy-egy nagyobb fejezet tekinti át a község 1849-1919 és az 1919-1990 közötti történetét . 
Sebesi Judi t figyelmet fordít a gazdasági szakegyletek és a politikai egyletek, társaskörök működé-
sére, az egészségügy, az oktatás és a hitélet helyi történetére is. Vastag József és Belényi Gyula 
dolgozata sajnos alig érinti az 1920-1945 közötti korszakot, annál bővebben írja le a helyi társadalom 
1945 utáni életét. Fejezetük páratlanul értékes dokumentációja a ma még a történettudomány által 
is hiányosan feltárt korszaknak. Társadalomkutatók figyelmét elsősorban a község kézmű- és há-
ziiparosainak alapos bemutatása kelti fel. Főként ezek a részletek, valamint Juhász Antal dolgozata 
a paraszti gazdálkodás és életmód jellegéről, Vastag József tájékoztatója a helyi ételekről és a Polner 
Zoltán által lejegyzett ráolvasások, apokrif imádságok érdemesek a néprajzi kutatás figyelmére. 

A kötet végén található Röszke szakszerű bibliográfiája, a név- és tárgymutató, a helytörténet 
időrendje és a gazdag illusztrációt összefoglaló képjegyzék. Tartalmassága, színvonalas szerkesztése és 
igényes nyomdai kivitelezése folytán joggal lehetnek büszkék erre a kötetre a község lakói, a kiadó és 
az alkotó munkaközösség. Csongrád vármegye és a Dél-Alföld helytörténete újabb értékes monográfi-
ával gazdagodott. 

Paládi-Kovács Attila 

Paul Robert Magocsi 

A HISTORY OF UKRAINE 
Toronto - Buffa lo - London, 1996, Univers i ty of Toronto Press , 784 o. 

UKRAJNA TÖRTENETE 
Paul Robert Magocsi neve ismerős lehet a magyar történészek körében. 1996 óta a kanadai 

tudományos akadémia, a Royal Society tagja, a torontói egyetem ukrán tanszékének vezetője, a 
kanadai multikulturális társaság elnöke egyúttal. Folyóiratunk már jónéhány könyvét ismertette, 
az ukránok mellett a ruszinok történetével is foglalkozott, kiadott egy ukrán és egy kelet-európai 
történeti atlaszt. 

Ez a könyve egyetemi előadásaiból nőtt ki. Alapvetően politikai eseménytörténetet ad, de 
sokszor ad alfejezeteket a gazdasági és társadalmi helyzetről és a kulturális fejlődésről. Az ese-
ménytörténet mellett mindig megbízható képet ad az állami struktúráról. Külön érdekesség, hogy 
a szövegen belül, tipográfiailag elkülönítve 66 szemelvényt is közöl, ezek részben forrásszemelvé-
nyek, részben egyes kérdések külön kifejtése, mint pl. a nyugati ukrán diaszpóra. Rövid szövegek 
ezek, 1-2, legfeljebb 3 lap. 

A könyv tíz nagyobb részben tárgyalja témáját, mindegyiken belül átlagosan öt fejezettel, s 
ezeken belül is alfejezetekkel, úgyhogy a terjedelmes szöveg nagyon jól tagolt. Az első bevezető rész 
jó áttekintést ad Ukrajna földrajzi jellemzőiről és a terület őskori és ókori történetéről, kitér a 
sztyeppei népek fejlődésére a szkítáktól, és utal a sztyeppe és a Fekete-tengeri partvidék együttesére, 
amely a gazdasági fejlődés egyik állandó eleme. A második rész a kijevi korszakot tárgyalja, a 
harmadik a litván-lengyel korszakot (ebben a sorrendben), a negyedik az 1648-1711 közti kozák 
államot, az ötödik az ukrán területet a 18. században, a hatodik az Oroszországhoz tartozó részeket 
a hosszú 19. században, 1917-ig, a hetedik ugyanebben a korszakban az Ausztriához tartozó Galíciát, 
Bukovinát és Kárpátalját (a szöveg a Carpatho-Ukraine kifejezést használja), a nyolcadik rész 
számol be az első világháborúról és az önállósodási kísérletekről, a kilencedikben kapunk képet a 
két világháború közti helyzetről (ismét külön a Szovjetunióhoz és a Lengyelországhoz tartozó ukrán 
területekről), az utolsó rész pedig a második világháború és az utána következő évek fejleményeiről. 
A pártállami korszakban megszokott hangsúlyt a legújabb korra itt persze nem találjuk meg, az 
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egyes részek terjedelme nagyjából kiegyenlített, mintegy 300 oldal tárgyalja a 19. sz. előtti korokat, 
az utolsó két évszázadot pedig közel 400 oldal. 

Nyilván lehetetlen volna ésszerű terjedelmen belül tartalmi ismertetést adni. Néhány álta-
lános vonást mégis el kell mondani. Az egyik, mint a tíz főrész felsorolásából is látszik, az, hogy 
a könyv Ukra jna történetét úgy értelmezi, mint a mai Ukrajna területének a történetét. A jelenséget, 
amely persze minden nemzeti történetben megnyilvánul, úgy is nevezhetnénk, hogy ad hoc -
territorialitás, tehát a mai államhatárok mindenkori érvényessége. Ez még csak nem is csupán 
kelet-európai divat. A könyvön belül helyezkedik el 42 fekete-fehér térkép, ezek nagyon áttekint-
hetőek, és mindegyiken ott van ugyanakkor a mai Ukrajna határa. Ez persze egyszerűen tájékozódási 
szempontból is hasznos. Magocsi következetesen tar t ja magát ehhez abban a vonatkozásban is, 
hogy az ezen a területen élt népek, a későbbi nemzeti kisebbségek helyzetéről is jóformán mindegyik 
főrészben beszámol, ha korábban nem esett róluk szó, akár a középkorig visszamenően is bemutatva 
az előzményeket. 

A gazdaság, társadalom és az állami s t ruktúra mellett nagy figyelmet szentel Magocsi az 
egyháznak, pontosabban az egyházaknak. Hiszen az eredeti ortodoxia mellett a lengyel-litván ura-
lom alatti területen az 1595-ös unió nyomán uni tus egyház is működik (Kárpátalján 1646 óta). A 
szovjet korszak után pedig a moszkvai patriarchátus alá tartozó szervezet mellett működik egy 
autokefál ukrán ortodox egyház, meg a moszkvain belül autonóm egyház, és persze a fordulat óta 
mindenütt az uni tus egyház ismét, ahol korábban volt, de a szovjethatalom felszámolta. 

Magocsinak természetesen nagy érzéke van a nemzeti identitás kérdései iránt is. Többször 
tárgyalja az ukránok kettős identitását, hogy ukránok is, meg kis-oroszok is, ahogy az oroszok 
nevezték őket, s ez egyfajta orosz lojalitást is jelentett. A múlt században ez a kettősség még 
szokásos volt, elég Gogolra gondolni, de éppen a század vége felé már egyértelművé vált, hogy 
ennek a kettős identitásnak vége. A ruszinok körében a múlt század óta egyenesen három identi-
tás-lehetőséget is kínáltak. A ruszin nyelven és régies cirill-betűkkel írt szövegek használóit óru-
téneknek nevezték, voltak mellettük russzofilok, akik magukat oroszoknak tekintették, és ukránofilok, 
vagyis ukránok. A szovjet korszakban hatalmi szóval az ukránofil irányzat győzött. Most, a fordulat 
után kezd megint jelentkezni egy ruszin irányzat, tehetjük hozzá. Magocsi, aki egy korai könyvében 
a ruszin nemzeti identitástudat kérdéseit elemezte, nem foglal egyértelműen állást, de úgy tűnik, a 
ruszin elemet az ukránon belül valami olyasfajtának tartja, mint a magyaron belül a székely. 

A nemzeti problematika érthetően középponti helyet foglal el a könyvben. Magocsi tisztázza 
egy helyen (352. o.), hogy az angolszász nyelvhasználatnak megfelelően a nation egy állam minden 
alattvalóját jelenti, a nationality pedig az államon belül létező kisebbségeket (amelyekre, mint 
jeleztük, a tárgyalás során gondosan ügyel). Ezzel egyet is lehetne érteni, csak akkor nem világos, 
miért nem tar t ja jónak az 1868. évi magyar nemzetiségi törvényt, amely pedig pontosan ugyanezt 
mondta (455. o.) 

Nagyon érdekes Magocsi modellje a nemzeti mozgalmak három szakaszáról (355. o.) Az első 
szerinte a hagyománygyűjtésé (nevezhetnénk kulturálisnak is), a második a szervezkedésé (társa-
dalmi egyesületek alakulása, iskolák), a harmadik pedig a politikai szakasz. Ez a modell igen jól 
használható, elég rugalmas, mert pl. a múlt századi osztrák uralom alatt egyszer már megindult 
a harmadik szakasz, de azután visszaesett a második szintjére. 

Az újkor vonatkozásában Magocsi sokat ír az ukrajnai nemzeti kisebbségekről, a lengyelekről, 
zsidókról, németekről, de a krími tatárokról is. A litvánok kevésbé kerülnek elő, legfeljebb a többiek 
között, akikről összefoglaló alfejezet szól. Az oroszok persze csak a legújabb kor vonatkozásában 
kerülnek elő. Magocsi nagyon kiegyensúlyozottan tárgyalja őket, utal a zsidó nagybérlők miatti 
antiszemitizmusra és a pogromokra, de azt is világossá teszi, hogy az ukránok nem eredendően 
antiszemiták. Ha a könyv alapvetően politikatörténet, nyilánvaló, hogy a szovjet korszak vonatko-
zásában ez alapvetően a moszkvai politikát jelenti. A törvénytelenségekről, kivégzésekről és gula-
gokról persze elég sok szó esik, de a szerző itt sem túlozza el a dolgokat, nem veszít mértéktartásából. 
És azt is leírja, hogy az első ötéves tervek eredményei imponálóak a gazdaságban. Kiegyensúlyo-
zottságát az is mutatja, hogy az első világháború utolsó évében német fennhatóság alatt elért 
önállóságról persze nincs jó véleménye, de kulturális tekintetben ebben is lát pozitívumot. 

Nyilvánvaló, hogy ilyen terjedelmű munkában akadnak tollhibák. Nem azért sorolunk fel 
néhányat, hogy a könyv értékét megkérdőjelezzük, hanem pusztán azért, hogy egy várható második 
kiadásnál ezeket figyelembe lehessen venni. Egy munkácsi ortodox püspökség létét 860 tá ján maga 
is kétségesnek tartja. De az is megkérdőjelezhető, hogy Kárpátalja 1280-1320 között a halicsi 
fejedelemséghez tartozott. Nagy Lajos nem uralkodott Dél-Itáliában, csak hadjáratot vezetett oda. 
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A 141. lapon Lajos kassai privilégiuma 1370-es évvel szerepel, bár korábban megvolt a helyes 
1374-es dátum. Az orosz zemszkij szoborokat nem hasonlítanám az angol parlamenthez vagy a 
francia rendi gyűléshez. (217. o.) Igaz, hogy Sztolipin 1910-ben belügyminiszter is volt, de fontosabb, 
hogy kormányelnök. (381. o.) Szerb-horvát nyelvről ma már nem illik beszélni. (387. o.) Ugyanott 
arról van szó, hogy a Habsburgok 1526-ban jelentették be először igényüket a magyar trónra. Pedig 
korábban már volt két Habsburg-királyunk. Ausztriában a jobbágyfelszabadítást nem 1848 máju-
sában jelentették be, hanem szeptember 7-én (408. o.) Az 1848 áprilisi (pillersdorfi) alkotmány csak 
egykamarás birodalmi gyűlést tervezett. (411. o.) A kárpátaljai fejlődés során egy mondattal érdemes 
lett volna megemlékezni az Egán Ede-féle hegyvidéki akcióról. A magyar népköztársaságot nem 
1918. november 12-én, hanem 16-án kiáltották ki. (518. o.) 1919-ben Masaryk nem cseh kormányfő 
volt, hanem köztársasági elnök. (519. o.) Sztálin nem ú j főtitkár lett, a posztot az ő személyére 
kreálták. (533. о.) Ha már szó esik a németek kitelepítéséről Lengyelországból és Csehszlovákiából, 
akkor azt is meg lehetne említeni, hogy Magyarországról is kitelepítették a többséget. 

Sok mindenről kellene és lehetne még beszélni, pl. az ukránizációról az 1920-as években, 
amikor véget vetettek a korábbi oroszosításnak, az iskolarendszer is ukrán lett, a harmincas években 
viszont megfordult a trend, az integrálás került az előtérbe. Nagyon jól mutat ja meg Magocsi, hogy 
milyen ukrán hősöket volt szabad ünnepelni a szovjet uralom idején, s hogyan kellett kiátkozni 
Mazeppát, mert az orosz fennhatósággal szembefordult. 

Egy kérdés érdemes még említésre, de ez annál fontosabb. Magocsi felfogásában a kijevi 
Rusz az első ukrán állam, amely folytatódik a halicsi-volhyniai fejedelemségben, ennek fénykora a 
13. sz. második fele. Azután már ukrán területekről van egyértelműen szó, meg Ukrajnáról, amikor 
már ezen a néven szerepel. Pedig Magocsi is céloz rá, hogy az orosz-ukrán nyelvi elválás majd csak 
a litván (lengyel) uralom alatt következik be. A kijevi Ruszt már régóta hagyományosan orosz 
államnak tekintik. A földrajzi kontinuitás egyértelmű, de azért lehetett volna arról szólni, hogy ez 
az állam a keleti szlávok közös állama volt, s a moszkvai orosz állam is folytatásának tekinthető. 

A kötetnek nincs nagy jegyzetapparátusa, mert a szerző csak az egyenes idézetekhez fűz 
hivatkozást. Annál fontosabb a több mint ötven lapos bibliographie raisonnée, amely az összefog-
lalásokon túl mind a tíz részhez kronologikusan ad bibliográfiát. A kötet céljára való tekintettel 
csak angol nyelvű munkákat sorol fel, de hála az amerikai és a kanadai ukrán emigrációnak, ez is 
bőséges olvasmányanyag. Olykor historiográfiai kitérők is akadnak benne. A Szovjetunióban angolul 
megjelent munkákat is felsorolja. Az angolszász hagyományú terjedelmes mutató a személy- és 
földrajzi nevek mellett intézményekre, eseményekre (háborúk pl.) és népnevekre is kiteljed. 

Bevezetőjében Magocsi arról ír, hogy ezt a munkát tankönyvnek is lehet használni a felső-
oktatásban, ebben teljesen igaza van, de még inkább roppant gazdag tényanyaga miatt kézikönyvnek 
is nevezném. Ebből a szempontból talán az az egyetlen hiányossága, hogy a bibliográfiában a más 
nyelvű anyag hiányzik, különösen a német. Egy további kiadás esetén talán ezt is érdemes volna 
beledolgozni. De röviden: kitűnő könyv. 

Niederhauser Emil 
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Tájékoztató 
Tisztelt Szerzőnk! 

1. A szerkesztőség szívesen veszi, ha a kézirati szöveget számítógépes szövegszer-
kesztővel készíti, s lemezen adja le. Amennyiben lehetséges, használja a Word 5.0, vagy a 
Word for Windows 2.0 (esetleg 6.0) szövegszerkesztőt. A szöveget balra zártan úja, s a kur-
ziválás, kövérítés és jegyzetszám-emelés kivételével azt ne formázza. 

2. Hagyományos kézirat esetében jól olvasható, kopott és halvány betűket nem tartal-
mazó, lehetőleg javítás nélküli szöveget adjon le, minél fehérebb papíron, mert a scanner 
csak jóminőségü, kontrasztos szöveget tud megfelelő hatásfokkal „beolvasni". 

3. A jegyzeteket folyamatos számozással készítse, és a tanulmány végére helyezze el. 
Ha Ön, tisztelt szerzőnk, szövegszerkesztővel írja cikkét, azt kéljük, hogy a jegyzeteket a j 
szöveg végére írja „hagyományos" formában, mert a szövegszerkesztő generált (automatikus) 
lábjegyzeteit a ventura-program nem fogadja el. 

4. Külön kéljük, hogy a teljes magyar abc-t használja kézirata elkészítésekor; ha nem 
rendelkezik vele, akkor az ékezeteket vékony fekete filctollal pótolja kéziratán; ha a kéziraton 
javítani kíván — s csak ebben az esetben — két példányban készítse azt el, és a második 
példányon tüntesse fel a javításokat. 

5. A kéziratban az évszázadokat — idézetek, tanulmány- és könyvcímek eredeti elő-
fordulásának kivételével — arab számmal tüntesse fel. A kurziválandó szöveget gépelés esetén 
aláhúzással jelölje, ha számítógéppel készíti, használja a kurziválási lehetőséget. (A jegy-
zetekben csali a szerzők nevét kurziváljuk, szerkesztőkét, összeállítókét, valamint címet 
nem!) 

6. Kéljük arra, hogy — a jelenlegi adózási jogszabályokat figyelembe véve — személyi 
adatait, vagy annak változásait (munkahelyi és lakáscímét, telefonszámát, beosztását, tudo-
mányos fokozatát, nyelvtudását és érdeklődési körét fez utóbbi kettő a szerkesztőség számára 
nyújt információt arra vonatkozóan, hogy milyen témájú és nyelvű könyvet tud ismertetni 
a folyóirat hasábjainl) közölje a szerkesztőséggel. A munkahely és a tudományos fokozat meg-
jelölése az egyes számok munkatársi jegyzéke pontos összeállításához, az esetleges reklamációk 
elkerüléséhez is szükséges. 

7. A tanulmányokról és cikkekről — a szerzők tiszteletdíjának terhére — különlenyo-
matot készíttetünk. 

* * * 

Terjeszti a Magyar Pos ta Rt. 

Előfizethető a Magyar Posta Rt. Hírlap-üzletági Igazgatóságánál (1846, Budapest), postai 
ügyfélszolgálati irodákban, hírlapkézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR, 1900 
Budapest XIII., Lehel u. 10/A.), vidéken a postahivatalokban. Példányonként megvásárolha-
tó az Akadémiai Kiadó Magiszter (.Budapest V, Városház u. 1.) könyvesboltjában. Külföldön 
terjeszti a Jóbarát '92 BT. 11-1277 Budapest, Pf.: 80. Tel/fax: (00 36) 1 201-84-48 és a 
Batthyány Kultur-Press Kft, H-1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. T/E: (00 36) 1 201-88-91 
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