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ELŐSZÓ

A reformkor nemzedéke abban a reményben fogalmazta meg a polgárosodás érdek-
egyesítő programját, hogy a kívánt folyamat eredményeként a rendekre, felekezetekre,
nyelvekre és más csoportokra töredezett társadalom egységes politikai közösséggé
alakul, nemzetté válik. Így nyeri majd el méltó helyét a többi nemzet közösségében,
egyéniségével gazdagítja a világ sokszínűségét. Legtalálóbban talán Széchenyi fogal-
mazta meg a Pesti Hírlapnak tulajdonítva a polgári és nemzeti átalakulásnak ezt a
felfogását, képzetét: „az emberiségnek megmenteni egy lelkes nemzetet”.

Mint az idézet helyzete is mutatja, hamar tudatosodni kellett annak a ténynek,
hogy a folyamat nem vezet állandó harmonikus egységre. Míg a nemzetté válás cél -
jában a magyar közélet alakítói a konzervatívoktól a radikálisokig egyetértettek, már
a reformkorban és a liberális mozgalmon belül is jelentkeztek a különbségek a „nemzet”
jellegéről, a folyamat irányáról alkotott véleményekben. Világossá vált, hogy az új tí-
pusú közösség kiépítése előnyben részesít egyes vidékeket, csoportokat, érdekeket, míg
hátrányba hoz másokat, s így állandó belső szellemi és politikai eszmecserére, sőt akár
küzdelemre készteti a közösség tagjait. S valóban a következő évtizedek, sőt másfél év-
század már arra a kérdésre válaszol, amit kötetünk címe is megfogalmaz.

Jelen kötet tanulmányai nagyrészt e tárgykörben mozognak; az egymással ösz -
szefüggő nemzeti és polgári átalakulás vagy annak továbbvitele kérdéseivel foglal-
koznak. Szerzőik a Történelemtudományi Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar
Történeti Programjának oktatói, közreműködői és hallgatói. Címével egyben utalni
akarunk doktori programunk egy fontos résztvevője, Gergely András korábbi tanul-
mánykötetére is, amelynek címe a fenti Széchenyi-idézet parafrázisa. A doktori is-
kola kutatási eredményeit közzétevő dolgozataink sokban e kötet felvetéseit és gon-
dolatmenetét kívánják folytatni és továbbgondolni.  

Budapest, 2012. június 15.

az Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék munkatársai
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Cieger And rás

LISZT FE RENC ÉS A PO LI TI KAI ÁT ALA KU LÁS 
MA GYAR OR SZÁ GON 1867 UTÁN*

Négy té tel ben

Adott egy nagy for má tu mú mű vész és vi lág pol gár, aki nem kí ván po li ti zál ni, még is
ze né jé vel, ma ga tar tá sá val időn ként po li ti kai ál lás fog la lás ra kény sze rül, be le ke ve re dik
a po li ti kai küz del mek be, a po li ti kai sze rep lők fel hasz nál ják sze mé lyét, nép sze rű ségét
sa ját cél ja ik ra. Eh hez já rul nak még a he lyét ke re ső kul tu rá lis elit ér dek ér vé nye sí tő
törek vé sei. Mind ez pe dig a 19. szá zad utol só har ma dá ban, a po li ti kai, gaz da sá gi és tár -
sa dal mi át ala ku lás át me ne ti és sok te kin tet ben bi zony ta lan idő sza ká ban zaj lik. 

A té ma vá lasz tást az is in do kol hat ja, hogy Liszt Fe renc ma gyar or szá gi mű kö dé se
so rán olyan ös  sze tett és hos  szan hú zó dó prob lé mák kal volt kény te len szem be sül ni,
mint pél dá ul a tör té nel mi múlt hoz va ló vi szony el lent mon dá sos sá ga, az em lé ke zés és
a fe lej tés ne héz gya kor la ta, vagy ép pen az ál lam kul tu rá lis fel ada tai kö rül ki bon ta kozó
vi ta. A ha zai bel po li ti ka e té má it négy, Liszt éle té nek utol só két év ti ze dé ből vett ese -
ten ke resz tül kí vá nom rö vi den be mu tat ni. 

I. 

Az el ső pél da rög tön az 1867-es ki egye zés meg kö té sé hez, il let ve Fe renc Jó zsef ma gyar
ki rál  lyá ko ro ná zásá hoz kap cso ló dik. Liszt az er re az al ka lom ra kom po nált Ko ro ná zá si
mi sé jé vel egy pil la nat alatt a szim bo li kus te re pen fo lyó oszt rák–ma gyar köz jo gi küz -
del mek kel lős kö ze pén ta lál ta ma gát. Ma ga is tu da tá ban le he tett an nak (leg alább is rész -
ben), hogy mun ká ja nem pusz tán ze ne mű ként fog ér tel me ződ ni, ha nem egyé ni és

* E ta nul mány ere de ti leg elő adás ként hang zott el a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia II. osz tá lyá nak a
2011. má ju si köz gyű lés hez kap cso ló dó tu do má nyos ülé sén (Liszt Fe renc tör té ne ti kon tex tus ban) 2011.
má jus 5-én. Szö ve gén csak a leg szük sé ge sebb vál toz ta tá so kat, ki egé szí té se ket haj tot tam vég re.
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közös sé gi hit val lás ként is. Egy év vel a be mu ta tó után úgy vé le ke dett, hogy mi sé je „sok -
kal in kább ha za fi as és val lá sos, sem mint a szó szo ros ér tel mé ben vett ze nei
kompozíció,”1 „ele jé től vé gig át hat ja, még pe dig egy más sal össz hang ban, két fé le alap -
tó nu sa: a ma gyar nem ze ti ér zé sé és a ka to li kus hité.”2 Az egy há zi dal la mo kat és szö -
ve get ver bun kos rit mi ká val öt vöz te, az ün ne pi ra gyo gás hang ja i ba pe dig a Rá kó czi
nóta fáj dal mas dal la mát ve gyí tet te, vé gül mű vét a bé ké ért, meg bé ké lé sért va ló kö nyör -
gés sel zár ta. Liszt egyik – még a be mu ta tó előtt írt – le ve lé ből az is ki de rül, hogy azt
re mél te: az Offertorium té tel egy faj ta ma gyar Gotterhaltévá vál hat, ha majd vers szü -
le tik a dallamára.3 Liszt te hát hang súlyt he lye zett a nem ze ti ér zés re, de ze né jé vel a ki -
egye zés po li ti kai prog ram já nak is meg kí vánt fe lel ni.

Az oszt rák ud va ri elő írá sok azon ban ki mond ták, hogy a ko ro ná zás ra ze nét csak
a bé csi Hofkapelle kar na gya ír hat, és az ud va ri ze né szek szó lal tat hat ják azt meg.
Magyar ze nei kö rök ben ezért azon nal ha di terv ké szült Liszt mű vé nek be mu ta tá sa
érdekében.4 Is mert ze né szek ből, ze ne ba rát ok ból ál ló bi zott ság ala kult, amely nek tag -
jai új ság cik ke ken és sze mé lyes ta lál ko zó kon ke resz tül igye ke ze tek el ér ni cél ju kat.
Vég ső lé pés ként pe dig a ma gyar ér de kek szó szo ló já nak te kin tett Er zsé bet ki rály né hoz
for dul tak. Hos  szú le ve lük ben – mely nek fel ol va sá sá val Falk Mik sát, Er zsé bet ma gyar -
ta ná rát bíz ták meg – konk rét ké ré sü kön túl, mi sze rint a ma gyar ze ne mű vé sze tet óvja
meg „egy ri deg szer tar tás foly tán reá mért meg aláz ta tás tól,” meg fo gal maz ták el gon -
do lá su kat a ma gyar nem ze ti szel lem egye dül ál ló sá gá ról és fej lesz té sé nek szük sé ges -
sé gé ről is: „Az is te ni gond vi se lés, a kü lön bö ző nép faj ok ár já ban a ma gyart mind ed -
dig cso dá la tos kép pen fenn tar tot ta, mi is ama erős meg győ ző dést és ön bi zal mat
alapítá meg keb lé ben, hogy vi lág hi va tá sa, kül de té se van s hogy eme nagy sze rű hi va -
tá sa, sa ját er köl csi és szel le mi nem ze ti es fej lő dé sé nek fo ko zá sá val arány la gos mérv -
ben növekedik.”5

Az el sőd le ges célt a le vél írók el ér ték: Liszt nagy si ke rű mű ve fel csen dül he tett a
ko ro ná zás kor, igaz az oszt rák–ma gyar komp ro mis  szum je gyé ben, bé csi ze né szek
előadásában.6

10 Cieger András

1 Liszt Fe renc Augusz An tal hoz, 1868. ápr. 12. Idé zi: Ham bur ger 2010: 107. Er ről írt már 1867. áp ri lis
23-án is Mosonyi Mi hály nak, lásd: Liszt 1959: 610.

2 Liszt Fe renc Carolyne Sayn-Wittgenstein her ceg né hez, 1868. aug. 9. Idé zi: Ham bur ger 2010: 107.
3 Liszt Fe renc Augusz An tal hoz, 1867. máj. 28. A le ve let idé zi: Ham bur ger 2010: 111.
4 Liszt ma ga is igye ke zett egy há zi és csa lá di kap cso la tai ré vén el ér ni mű ve be mu ta tá sát. Er ről lásd Ress

2012: 29.
5 Id. Ábrányi Kor nél Falk Mik sá hoz, 1867. ápr. 22. OSZK Kt. Fond IV/5.
6 A mi se ke let ke zé sé nek és be mu ta tá sá nak tör té ne té hez: Áb rá nyi 1897: 112–119.; Ham bur ger 2010: 105–112.
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II.

A ze ne ba rát ok azon ban nem ad ták fel táv la ti cél ju kat sem. Kul túr po li ti kai tö rek vé se ik
si ke rét is mét Liszt sze mé lyé től re mél ték. Kez de mé nyez ték egy ze ne aka dé mia lé te sí -
té sét és igye kez tek el ér ni an nak ál la mi tá mo ga tá sát. Be fo lyá sos po li ti ku so kat nyer tek
meg az ügy nek. Augusz An tal, aki Liszt ba rát ja volt és a ki egye zé si tár gya lá sok el in -
dí tá sá ban is sze re pet vál lalt, 1870 őszén már de rű lá tó an je len ti: 

„Nem ze ti nagy kér dé sünk, az Or szá gos Conservatorium tör vény ál ta li meg ala pí -
tá sa örö möm re, mint ér te sü lök ha lad és a saj tó és tár su la tok ál tal fel ka rol va nap -
fény re emel te tik. [...] A saj tó foly tas sa, a si ker tel jes el éré sé ig, eré lyes és nem szűnő
mű kö dé sét, az Egy le tek és Tár su la tok irá nyá ban és nem két lem célt érendünk, ez
eset ben pe dig Liszt ter mei Pes ten leendnek az ös  szes mű vé szet és Nem ze ti mű velt ség
és polgárisodás főbb szék he lye Eu ró pá ban, mert a fran cia, an gol, olasz és német ele -
mek őt keresendik fel, a most élő mű vé szek fő nö két, irány adó ját, és ezen fé nyes köz -
pont ha zánk ban és fő vá ro sunk ban fog szé kel ni, reményleni sza bad, sőt ha za fi úi kö -
te les ség hin ni, hogy az egyik fe lén álland a Tu do má nyos Academia Eöt vös sel,
át el len ben pe dig a Mű vé szet egye te mes Academiája Liszt Fe renc cel, mily jövendő!”7

Hi va ta lo san Andrássy Gyu la mi nisz ter el nök ké ri fel Lisz tet az in téz mény ve ze té sé re
és az ural ko dó nál ki rá lyi ta ná cso si ran got jár ki szá má ra 4 ezer fo rint nyi il let mén  nyel.
Ta lál ko zá suk kor De ák Fe renc is biz to sí tot ta, hogy „itt tar ta nak, nem az én ked ve mért,
ha nem az or szág dicsőségéért.”8 Liszt te hát tisz tá ban volt hely ze té vel: mű vé sze té vel és
ma ga tar tá sá val is mét nem csak a ze nét, de az új ma gyar ál lam kul túr po li ti kai szán -
dé ka it, il let ve a pol gá ro so dás ügyét is szol gál ja. Liszt uno ka fi vér ének er ről így írt:
„[R]endkívüli meg tisz tel te tés ben ré sze sí tet tek en gem, mert bár eb ben az ügy ben én
so ha sem to la kod tam elő re, még is az én ne vem lett az ügy hor do zó ja, ami min den eset -
re nagy ter het ró rám. Meg fo gom kí sé rel ni, hogy lel ki is me re te sen meg fe lel jek mind
a meg tisz tel te tés nek, mind a tehernek.”9

A Ze ne aka dé mia fel ál lí tá sá ra azon ban csak 1875-ben ke rült sor. A ké se de lem hát -
te ré ben va ló já ban an nak a kér dés nek az el dön té se állt, hogy mi lyen fel ada tai van nak
az ál lam nak a kul tú ra te rü le tén. A val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz té ri u mot 1867 és
1871 kö zött ve ze tő Eöt vös Jó zsef úgy vé le ke dett, hogy az el sőd le ges cél a szi lárd ala po kat

Liszt Ferenc és a politikai átalakulás 1867 után   11

7 Augusz An tal id. Áb rá nyi Kor nél hoz, 1870. okt. 13. OSZK Kt. Fond XII/39.
8 Az 1870 de cem be ré ben lét re jött ta lál ko zó ról Liszt szá molt be így. Idé zi Ham bur ger 2010: 395.
9 Liszt Fe renc Eduard Liszt hez, 1873. febr. 10. Idé zi Walker 2003: 284.
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biz to sí tó nép ok ta tá si rend szer ki épí té se. Az ál lam fel ada ta el ső lé pés ben az or szág kul -
tu rá lis ver seny ké pes sé gé nek a meg te rem té se, mely ugyan ke vés bé lát vá nyos, de el en -
ged he tet len lesz a mű velt nem ze tek kö zöt ti meg mé ret te tés kor. „Meg győ ző dé sem az
volt, hogy nem cé lunk már je len leg ver se nyez nünk a míveltség ös vé nyén Eu ró pa első
sor ban já ró nem ze te i vel, ha nem a ver seny út ját a ma gyar nem zet szá má ra jö vő re lehe -
tő leg egyen get nünk.” – fo gal ma zott Eöt vös az 1870-es költ ség ve té si vitában.10

A ma gyar ál lam költ ség ve té sé ből hos  szú ide ig csu pán két kul tu rá lis te rü let ré -
sze sült je len tő sebb mér té kű tá mo ga tás ban: a köz ok ta tá si tár ca a Ma gyar Nem ze ti
Múze um költ sé ge it áll ta, a bel ügy mi nisz té ri um pe dig „a dal mű- s ze ne ké pez de” el -
ne ve zé sű ro va tá ban kü lö ní tett el na gyobb ös  sze get. A Nem ze ti Mú ze um tá mo ga tá sa
és ál ta lá ban a mú ze um ügy fon tos sá ga nem vál tott ki kü lö nö sebb vi tá kat. A kép vi se -
lők fel te he tő en egyet ér tet tek Pulszky Fe renc cel, a Nem ze ti Mú ze um igaz ga tó já val, aki
sze rint a mú ze u mok lé te és a rá juk for dí tott ös  sze gek az adott nem zet pol gá ro so dott -
sá gá nak és ha tal mi po zí ci ó já nak fok mé rői.

A ze nei elő adá sok ra, va la mint a ze nei kép zés re for dí tott ál la mi fo rin to kat azon -
ban an nál több kép vi se lő el le nez te. A hon atyák pél dá ul az ope rák be mu ta tá sát va la -
mi fé le lu xus nak, csak egy szűk és te he tős ré teg szó ra ko zá sá nak tar tot ták. A szél ső bal -
pár ti Simonyi Er nő a ze nei kép zés ről ha son ló mó don gon dol ko dott: 

„Igen szép, mű vé sze ti do log a ze ne; ha nem va la mi nagy fon tos sá gú nak azt még sem tar -
tom, s még azt sem te kin te ném nagy fon tos sá gú do log nak, ha egész Ma gyar or szá gon min -
den ki a leg gyö nyö rű sé ge seb ben tud na éne kel ni. […] …gondoljuk csak el, mi ered mé -
nye len ne an nak, ha Ma gyar or szá gon min den ki mű vé szi en tud na éne kel ni? Ez vég re is
mu lat ság, te hát lu xus cikk, de – már en ge del met ké rek – ab ban ha szon nincs.”11

A kér dést il le tő en még a kor mány pár ti ol da lon sem volt egyet ér tés. Wahrmann Mór
a ze nei kép zés pár to lá sát és egy önál ló ze ne aka dé mia fel ál lí tá sát – leg alább is annak
kez de mé nye zé sét – a tár sa da lom tól vár ta. Az ál lam csak olyan in téz mé nyek támo ga -
tá sát vál lal ja ma gá ra, amely mö gött va lós tár sa dal mi igény és elég sé ges ci vil hoz zá já -
ru lás áll: 

„Én épen itt aka rom ér vé nye sí te ni azon el vet, mely nek ki fe je zést adott a kü lön vé -
le mény, és me lyet ma ga mé vá te szek, t. i. hogy ne szok jék hoz zá a nagy kö zön ség

12 Cieger András

10 Eötvös 1870. febr. 17-én el mon dott be szé dét lásd Eöt vös 1976: 221.
11 Simonyi Er nő 1871. dec. 8-án el mon dott fel szó la lá sát lásd KN 1869–1872: XVIII. 352–353.
12 Wahrmann Mór 1871. dec. 8-án el mon dott fel szó la lá sát lásd KN 1869–1872: XVIII. 346.
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min dent csak az ál lam tól vár ni, és mér sé kel je igé nye it az ál lam irá nyá ban. Én szük -
sé ges nek, hasz nos nak és cél sze rű nek tar tom a ze ne ké pez de fel ál lí tá sát, de azt kö -
ve te lem, hogy min den ki, aki ez ügyért bu zog és föl he vül: hoz zá já rul jon, ala kít sa
és te remt se meg azt úgy, amint an nak ide jé ben a szín ház, mú ze um és aka dé mia
nagy lel kű hon fi ak hoz zá já ru lá sa ál tal keletkeztek.”12

Párt tár sá nak, Csengery An tal nak, az MTA al el nök ének vi szont az volt a vé le mé nye,
hogy még a kel lő ere jű tár sa dal mi aka rat hi á nyá ban is erős ál la mi tá mo ga tás ban
kell ré sze sí te ni a tu do má nyo kat és a mű vé sze te ket. Vé le ke dé se sze rint a ze ne aka -
dé mia fel ál lí tá sa mind az ál lam, mind a tár sa da lom szá má ra egy bő ven meg té rü lő
ki adás lesz.13

A bő egy év vel ké sőbb meg is mét lő dő vi tá ban a fi a tal Apponyi Al bert ugyan csak
a ze nei ok ta tás ál la mi tá mo ga tá sa mel lett ér velt. Nem zet kö zi pél dák fel so ro lá sá val tá -
masz tot ta alá, hogy a ki emel ke dő fon tos sá gú kul tu rá lis in téz mé nyek lé te és ál la mi mű -
köd te té se lé nye gé ben ci vi li zá ci ós kö ve tel mény azon or szá gok kö ré ben, aho vá Ma gyar -
or szág is tar toz ni kí ván. Be szé dé ben még egy kul túr po li ti kai célt je lölt meg:
a ze ne aka dé mia lét re ho zá sa a nem zet szel le mi tő ké jé nek meg őr zé sét is szol gál ni
fogja (ti. a te het sé ges fi a ta lok itt hon ma rad nak). 

„[V]ajon mi tar to zik egyál ta lá ban az ál lam fel ada tá hoz, s mi nem? En nek a tag la -
lá sá ba […] nem bo csát ko zom, mert a ha tár vo na lat meg húz ni igen ne héz s an nál
ne he zeb bé vá lik, mi nél ál ta lá no sab bak ká vál nak azok a föl ada tok, me lye ket a tár -
sa da lom fej lő dé sé vel az ál lam fel ka rol. Tény azon ban az, hogy Eu ró pa min den pol -
gá ri a sult ál la má ban, sőt Ame ri ká ban is, a ze ne igen te te mes ál la mi se gély ben
része sül.” – hang sú lyoz ta kép vi se lői szűzbeszédében.14

Itt csak je lez het jük, hogy ugyan ez az el mé le ti vi ta a fő vá ros fej lesz té sé vel kap cso lat -
ban is le zaj lott. A vá ros egye sí tés ide jén az egyik tá bor ha szon el vi meg fon to lá sok ra ala -
poz va – dön tő en az an gol ki kö tő vá ros ok min tá já ra – Bu da pes tet el ső sor ban ke res ke -
del mi és ipa ri köz pont ként, az anya gi lag erős pol gár ság la kó he lye ként kép zel te el,
amely majd ké pes lesz ön ere jé ből ál doz ni a vá ros kul tu rá lis fej lesz té sé re. A má sik tábor
vi szont a fő vá ros ra úgy kí vánt te kin te ni, mint a tér ség ci vi li zá ci ós és ha tal mi köz pont -
já ra, az önál ló ma gyar ál la mi ság jel ké pé re, amely nek ki ala kí tá sá ra az ál lam nak is ko -
mo lyan ál doz nia kell. Vé gül e má so dik, Andrássy Gyu la ne vé vel fém jel zett kon cep ció
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13 Csengery An tal 1871. dec. 8-án el mon dott fel szó la lá sát lásd KN 1869–1872: XVIII. 349.
14 Apponyi Al bert 1873. febr. 8-án el mon dott be szé dét lásd: Apponyi 1896: 2.
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vált meg ha tá ro zó vá. El kez dő dött Bu da pest szé pí té se és a rep re zen tá ci ós te rek ki ala -
kí tá sa, a kul tu rá lis és ha tal mi in téz mé nyek építése.15

Vis  sza tér ve a kul tú ra te rü le té re: a szá zad for du ló ra a VKM költ ség ve té se meg dup lá -
zó dott, a bel ügyi tár ca kul tu rá lis ki adá sai pe dig több mint a tíz sze re sé re nö ve ked tek. A köz -
be jött 1873-as gaz da sá gi vál ság mi att vé gül két év múl va nyílt meg a Ze ne aka dé mia, mely -
nek el nö ké vé Lisz tet ne vez ték ki, az igaz ga tó pe dig Er kel Fe renc lett. Liszt a rá rótt te en dő ket
időn ként a nya ka kö ré te kert kö tél nek érez te, ame lyek kor lá tot szab tak mű vé szi sza bad -
sá gá nak, de a ta nít vá nyok hos  szú név so ra jel zi, hogy meg fe lelt az elvárásoknak.16

III.

1884-ben az Ope ra ház meg nyi tá sá val meg ala kult az ál lam ál tal tá mo ga tott má so dik
szín tár su lat is (a Nem ze ti Szín ház már a re form kor óta szub ven ci ó ban ré sze sült).
Mind ket tő élén az ál lam ál tal ki ne ve zett in ten dáns állt, aki szé les kö rű be le szó lá si jog -
gal ren del ke zett a bel ső mű kö dés be.

Podmaniczky Fri gyes in ten dáns és nem mel lé ke sen a kor mány zó Sza bad el vű Párt
el nö ke több ze ne szer zőt, így Lisz tet is egy ün ne pi ze ne mű kom po ná lá sá ra kér te fel az Ope -
ra ház meg nyi tá sa al kal má ból. Liszt az ere de ti leg ter ve zett ün ne pi nyi tány he lyett, az épít -
ke zést anya gi lag is tá mo ga tó ki rályt di cső í tő dalt al ko tott. A bo rí tó ra ma gya rul ezt ír ta:
„Ma gyar Ki rály dal. Egy ré gi ma gyar dal lam után. Mint ma gyar ha zám nak hű fia.”

Liszt ugyan még éle té ben szob rot kap ha tott az Ope ra ház be já ra tá nál, de mű ve
még sem csen dül he tett fel ek kor. 

„Saj ná la tunk ra azon ban le győz he tet len aka dály áll út já ban e ki rály-dal elő adá sá nak,
még pe dig az ál tal, hogy an nak dal-mo tí vu mai egy ál ta lá no san is mert és leg ma ga sabb
ural ko dó ház el len irá nyult for ra dal mi dal ból van nak köl csö nöz ve [...] e dal ere de te le -
he tet len né te szi ne künk a ne ve zett ki rály-dal elő adá sát a leg ma ga sabb ud var je len lét -
ében s egy oly mű in té zet meg nyi tá si ün ne pé lye al kal má val, mely lét re jöt tét őfel sé ge
bő ke zű ség ének kö szö ni.” – szólt Podmaniczky és Er kel Sán dor igaz ga tó kö zös levele.17

Liszt nyil vá nos ság ra ke rült vá lasz le ve lé ben hos  szan ér velt amel lett, hogy mi ért vá lasz -
tot ta a Hej Rá kó czi, hej Ber csé nyi is mert ku ruc ke ser gő mo tí vu ma it: 

14 Cieger András

15 A kér dést bő veb ben ki fej tem: Cieger 2008.
16 A Ze ne aka dé mia fel ál lí tá sá ról rész le te seb ben: Legány 1968; Walker 2003: 283–294.
17 Nemzet 1884. szept. 27. es ti ki adás, 745. (267.) sz.
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„[M]eghatott ha tá ro zott, ki fe je ző s mes ter ké let len jel le gé vel, azon nal el lát tam egy
győ zel mi vég zet-rés  szel s mit sem tö rőd ve to vább egy ko ri for ra dal mi szö ve gé nek
szel le mé vel, föl kér tem ifj. Áb rá nyi Kor nélt egy új, ki vá ló an lo já lis szö veg írá sá ra,
‘Él jen a ki rály’ vég sor ral, hogy az tán ma gyar »király-dalom« úgy szö ve gi leg, mint
ze ne i leg tel jes ki fe je zést nyer jen. Az át vál to zá sok, az át mó do su lá sok úgy a mű vé -
szet ben, mint a köz élet ben nem ép pen rit ka sá gok. [...] A ze ne ma rad jon min den -
kor csak ze ne, min den fe les le ges és ár tal mas ma gya ráz ga tást kizárva.”18

Liszt több ze nei pél dát is em lít a transz for má ci ó ra (ka to li kus zsol tá rok dal la ma re for -
má tus ko rá lok ban buk kan fel; vi lá gi ope rák egy há zi éne kek ből köl csö nöz nek, or szá gok
him nu szai klas  szi kus dal la mok ra épül nek, a Rá kó czi in du ló szám ta lan for má ban ke rül
fel dol go zás ra), de szá munk ra most a köz éle ti át ala ku lá sok ra (po li ti kai for du la tok ra) tett
cél zá sa a fon to sabb. Liszt (a Ko ro ná zá si mi se óta) tu da to san tö re ke dett ar ra, hogy ze ne -
i leg ös  sze bé kít se a ki rály hű sé get a ma gyar ság di cső és küz del mes tör té nel mi múlt já val.
Azon le het vi tat koz ni, hogy sze ren csés volt-e ép pen egy köz is mert Habs burg-el le nes
kuruc dalt vá lasz ta ni, és Áb rá nyi nem túl ma gas köl tői szín vo na lú ver sé vel ös  sze há za -
sí ta ni, de a jó szán dé kot nem le het vi tat ni. Min den kép pen túl zó nak és sér tő nek kell tar -
ta nunk az in ten dáns el uta sí tá sát (ar ról, hogy ez a dön tés Podmaniczky túl haj tott lo ja -
li tá sá ból fa kadt-e, vagy Ti sza Kál mán mi nisz ter el nök, eset leg az ural ko dó uta sí tá sá ra
szü le tett-e meg, egy elő re nem ta lál tunk adatot).19 Min den eset re ma radt a né ma fő haj -
tás és egy egy sze rű ze ne ka ri tus, ami kor a ki rály meg je lent pá ho lyá ban. 

„Cso dá la tos, fer de ész já rás ez, mely ab ban ke re si a loyalitást, hogy a ma gyar ki rályt
szem be ál lít ja a ma gyar nem zet ke gye le tes tra dí ci ó i val. Rossz ómen ez na gyon arra
néz ve, mint fog ja az ope ra ház a ma ga hi va tá sát be töl te ni. Mert ez a hi va tás nem
csak mű vé szi, ha nem nem ze ti is. Van ne künk egy, fe lé ben még vé ka alá rej tett, felé -
ben pe dig ke vés sé és ros  szul ki hasz nált kin csünk: a nem ze ti ze ne. En nek gond ját
vi sel ni, ezt fej lesz te ni s a mo dern ze nei ala kok ra al kal maz ni: ez a ma gyar ope ra -
ház egyik fő hi va tá sa.” – ír ta egy napilap.20
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18 Liszt Weimarból, 1884. szep tem ber 21-én írt vá lasz le ve lét ugyan csak a Nem zet szep tem ber 27-ei szá -
má ban ol vas hat juk.

19 Az ügy eset le ges ira tai sem az Or szá gos Le vél tár mi nisz ter el nök sé gi (K 26), va la mint ki rály sze mé lye
kö rü li mi nisz te ri (K 20) ira ta i ban, sem Bécs ben (HHStA Kabinettsarchiv Kabinettskanzlei-Akten,
Hofarchive Zeremonialprotokolle) nem vol tak fel lel he tők. (Ez úton kö szö nöm Fa ze kas Ist ván szí ves
segít sé gét.) Podmaniczky Fri gyes kéz ira tos nap ló ja (OSZK Kt.) ugyan csak hall gat az eset ről.

20 Egyetértés 1884. szept. 28. 268. sz. (Az ope ra-ház és a ma gyar ze ne.)
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Mi le het e fur csa ügy mé lyebb ma gya rá za ta?

Az 1867-ben ha ta lom ra ke rült li be rá lis elit ki tün te tett mó don hi vat ko zott 1848 örök -
sé gé re és al kot má nyos múlt já ra, eköz ben azon ban az zal a Fe renc Jó zsef fel ke res te a gya -
kor la ti komp ro mis  szum le he tő sé gét, aki sze mély ben és ér ték rend jé ben tes te sí tet te meg
’48 esz mé i nek a ta ga dá sát. Fe renc Jó zsef meg ko ro ná zá sá val az elit foly to nos sá got vál -
lalt a le vál tott ab szo lu tis ta rend szer rel is. A múlt e két fé le örök sé gét egy szer re ci pel -
te ma gá val az új rend szer. E konf lik tus fel ol dá sá ra ugyan tör tén tek erőt len kí sér le tek,
ám meg nyug ta tó meg ol dást nem si ke rült ta lál ni. Mind eb ből az kö vet ke zett, hogy a ki -
egye zé ses rend szer szim bo li kus le gi ti má ci ó ja vé gig gyen ge ma radt, a múlt hi va ta los,
ma gyar kor mány za ti ke ze lé se el lent mon dás ok kal ter hes volt, ha le he tett, in kább a hall -
ga tás ra épí tett. Míg a rend szer vál tás prog ram já ban a De ák Fe renc ál tal meg fo gal ma -
zott „fá tyolt ve tünk” a „múlt idők szen ve dé se i re” elv a po li ti kai ki bon ta ko zás er kölcsi
ki in du ló pont ját kí ván ta meg te rem te ni a Bécs irá nyá ba gya ko rolt mél tá nyos ság gesz -
tu sá val, ad dig ké sőbb e né hány de á ki szó egy re tá gabb ér tel met nyert és lé nye gé ben
a múlt el ken dő zé sé re szol gált iga zo lá sul.

Utób bi pél dánk is jól mu tat ja, hogy a min den ko ri kor mány zat túl zott óva tos ság -
ból, lo ja li tás ból és bi zony ta lan múlt ké pé ből ere dő en (de rész ben kény szer ből is)
távol ma radt pél dá ul a sza bad ság küz del mek kel ös  sze füg gő ke gye le ti ak tu sok tól és
félt a füg get len sé gi ha gyo mány leg cse ké lyebb fel em lí té sé től is. A gyász mun ka el vég -
zé sét, illet ve a nem ze ti büsz ke ség ápo lá sát rend re az el len zé ki po li ti ku sok ra hagy ta,
akik így a kor mány ol dal lal szem ben a nem ze ti aka rat va ló di kép vi se lő i ként je len het -
tek meg a köz vé le mény előtt.21

IV.

Az a kor mány, ame lyik a ku ruc ke ser gő dal la ma mi att el uta sí tot ta Liszt mű vét, 1887-
ben ép pen a ze ne szer ző ma gyar ér zel me it von ta két ség be és ta gad ta meg, hogy Liszt
ham va it ál la mi pén zen ha za szál lít sák, és ma gyar föld ben el te met hes sék. Ti sza Kál mán
par la men ti fel szó la lá sá ban csak er köl csi tá mo ga tá sá ról biz to sí tot ta a kér vé nye zők ak -
ci ó ját, de ah hoz anya gi se gít sé get nem kí vánt nyúj ta ni, mond ván Liszt ter jesz tet te
ugyan a ma gyar ze nét, de el vi tat ta tő le ma gyar ere de tét és ci gány ze ne ként azo no sí -
tot ta (a po li ti kus Liszt nek az 1861-ben ma gya rul is meg je lent ci gány ze né ről írt köny -
vé re utalt). A mi nisz ter el nök a ’halottakról csak jót vagy sem mit’, meg le he tő sen

16 Cieger András

21 A kér dést bő veb ben ki fej tem: Cieger 2011.
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gorom ba mon dat la tin vál to za tá val ve tett vé get az ügy nek. Az el len zék ré szé ről Thaly
Kál mán eh hez még azt tet te hoz zá, hogy míg Rá kó czi fe je de lem és tár sai föl di ma rad -
vá nyai nem tér het nek ha za (az ügy 1873 óta hú zó dott), ad dig azt a Lisz tet se te mes -
sük új ra ál la mi pén zen, aki csak át dol goz ta a ku ru cok indulóját.22

Mint is me re tes, Rá kó czi Fe renc ham vai vé gül 1906-ban ha za tér het tek, Liszt
Ferenc sír ja vi szont ma is Bayreuthban ta lál ha tó.

FOR RÁ SOK

Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár Kéz irat tá ra (OSZK Kt.)
Fond IV. Falk Mik sa le ve le zé se
Fond XII. Ze nei le ve lek

Áb rá nyi Kor nél, id. 1897: Éle tem ből és em lé ke im ből. Bp.
Apponyi Al bert 1896: Apponyi Al bert gróf be szé dei. I. Bp.
Eöt vös Jó zsef 1976: Eöt vös Jó zsef Mű vei. Kul tú ra és ne ve lés. Szerk.: Me zei Már ta. Bp.
Liszt Fe renc 1959: Liszt Fe renc vá lo ga tott írá sai. Vál. Hankiss Já nos. II. Bp.
KN 1869–1872: Az 1869-ik évi áp ri lis hó 20-ára hir de tett or szág gyű lés kép vi se lő há zá nak 

nap ló ja. Bp.
KN 1884–1887: Az 1884. évi szep tem ber hó 25-ére hir de tett or szág gyű lés kép vi se lő há zá nak 

nap ló ja. Bp.
Egyet ér tés
Nem zet

HI VAT KO ZOTT IRO DA LOM
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ső ne gyed szá za dá ban. In: Ress Im re – Sza bó Dá ni el (szerk.): A Laj tán in nen és túl. 
Ün ne pi ta nul má nyok So mo gyi Éva 70. szü le tés nap já ra. Bp., 51–78.
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sa ink. Kor rajz. A XXI. Szá zad In té zet év köny ve. Bp., 27–42.
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22 Az 1887. feb ru ár 26-án le zaj lott kép vi se lő há zi vi ta anya gát lásd KN 1884–1887: XVI. 56–59. Eh hez lásd
még: Walker 2003: 501–508.
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Ham bur ger Klá ra 2010: Liszt Fe renc ze né je. Bp.
Legány De zső 1968: A Ze ne aka dé mia szü le té se. In: Bónis Fe renc (szerk.): Írá sok Er kel Fe renc -

ről és a ma gyar ze ne ko ráb bi szá za da i ról. Bp., 75–104.
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Walker, Alan 2003: Liszt Fe renc III. Bp.
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Csor ba Lász ló

EGY KÜ LÖ NÖS EM BER SZÓ BE LI JEGY ZÉ KÉ RŐL

Tol nai Gá bor ró mai em lék ira tai 

A „szó be li jegy zék” dip lo má ci ai szak ki fe je zés: a hi va ta los kül ügyi érint ke zés ben a rö -
vi debb, egy sze rűbb ké ré sek, köz lé sek írás be li for má ja (ne ve on nan szár ma zik, hogy
ere de ti leg szó ban is elő ad ták). Az el ső hal lás ra kis sé hu mo ros el ne ve zés meg ih let te
Tolnai Gá bor aka dé mi kust, iro da lom tör té nészt, egye te mi ta nárt, és ami kor meg ír ta
ró mai kö ve ti mű kö dé sé nek szen telt em lék ira ta it, ezt az ös  sze tett ki fe je zést vá lasz tot -
ta kö te te címének.1 Mi vel a kor szak áb rá zo lá sá nak fon tos for rá sá ról van szó, az aláb -
bi ak ban né hány pon ton ös  sze vet jük az el ső olasz or szá gi „né pi de mok ra ti kus” kö vet
el be szé lé sét a fönn ma radt le vél tá ri ira tok kal.

Tol nai Gá bor 1949. már ci us 26-án kap ta meg kö ve ti ki ne ve zé sét Ró má ba. A sze -
ge di bal ol da li fi a ta lok kö ré ből in du ló, majd a Kis gaz da párt hoz kö tő dő, fi a tal iro da -
lom tör té nész, ké sőbb könyv tár igaz ga tó – aki nek ér vé nye sü lé sét je len tős mér ték ben
be fo lyá sol ta, hogy egy kor Rad nó ti Mik lós tün tet te ki barátságával2 – még sem utaz -
ha tott azon nal az Örök Vá ros ba. Vá ra koz ni kény sze rült, mert az ál lo más hely el fog la -
lá sá hoz nél kü löz he tet len agrément (a part ner or szág be fo ga dó nyi lat ko za ta) egy elő -
re nem akart meg ér kez ni. Áp ri lis kö ze pe tá ján azu tán – ami ként a kül ügy mi nisz té ri um
ál lam tit ká rá nak, Berei An dor nak ké sőbb je len tet te – üze ne tet ka pott kö vet-előd jé től,
Velics Lászlótól3 a mi nisz té ri u mi kol lé gá kon, Mu ra Pé te ren és Beck Já no son ke resz -
tül, hogy „szí ve sen len ne ve lem együtt, és ta ná cso kat ad na a ró mai mun ká ra vo nat -
ko zó an.” 

A ta lál ko zó ra áp ri lis 13-án ke rült sor a kül ügy mi nisz té ri um egyik magasrangú
dip lo ma tá ja, Se bes tyén Pál szo bá já ban. Kez det ben a volt kö vet – az em lí tett je len tés
sze rint – „kis sé fö lé nyes, saj nál ko zó tó nust tar tott”, és ar ról ér te ke zett, hogy mi vel az
ő kül de té se nem fe je ződ he tett be bú csú lá to ga tás ok kal, sem az ame ri kai és az an gol

1 Tolnai 1987.
2 Tolnai élet út já ra ld. Glatz 2003: 1307.
3 Velics élet út já ra ld. Pritz 1994: 464.
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mis  szió ve ze tők nem fog nak érint kez ni Tol na i val, sem a pá pai nun ci us nem fo gad ja
majd. A be szél ge tés so rán azu tán fo ko za to san föl en ge dett, fő leg azért, mert kér dé sé -
re az új kö vet je lölt ki fej tet te: Velics ha za hí vá sá nak csak is az le he tett az oka, hogy 
„a Te kö ve ti mun kád cent rá lis kér dé se jó ró mai egy há zi ne xu sa id ré vén a ma gyar né -
pi de mok rá cia és a Va ti kán kö zött va la me lyes modus meg te rem té se volt. S mi vel pil -
la nat nyi lag a Va ti kán po li ti ká ja foly tán ezen a te rü le ten alig ha le het va la me lyes ered -
ményt el ér ni, vissza hív tak.” A vá las  szal elé ge dett Velics aján ló le ve lek írá sát is
föl aján lot ta dip lo ma ta ba rá ta i hoz, s köz ben – hang sú lyoz ta Tol nai – „a kö vet ke ző el -
szó lást tet te: »mondtam én az it te ni olasz kö vet nek, hogy aki a tu do mány ol da lá ról jön,
biz tos nem olyan vad em ber, aki föl gyúj ta ná Rómát.«” „Há rom ne gyed ket tő kor vál -
tunk el – foly ta tó dik az el be szé lés a je len tés ben – s tu do má som sze rint há rom óra után
te le fo nál tak az olasz kö vet ség ről, hogy meg ér ke zett az agrément-om. Azt hi szem, nem
két sé ges, hogy Velics tar tot ta vis  sza mostanáig.”4

Az új kö vet har minc nyolc év vel ké sőbb meg je lent em lék ira ta i ban, a Szó be li
jegy zék ben is el me sél te a tör tén te ket. A be szél ge tés főbb té má i ra jól em lé ke zett, a dön -
tő fel is me rést tar tal ma zó sza vak ra azon ban más kép pen: „Alig ha nem Te nem is vagy
olyan vö rös, mint ahogy kép zel tem. [...] Te tu laj don kép pen úri em ber vagy!” A ko ra -
be li je len tés és a ké sei vis  sza em lé ke zés kö zött lé nye ges kü lönb ség, hogy Tol nai utó -
lag igye ke zett mé lyebb tár sa da lom tör té ne ti dimenziót ad ni él mé nyé nek, ami kor így írt:
előd je „hi va tal no ki stí lu sa, jel le me sa já to san K. und K.-stí lus és -jellem, amit az Osztrák–
Magyar Mo nar chia vi lá ga na gyobb mér ték ben for mált ki ha zánk ban, mint er re gon -
dol ni szo kás. Velics Lász ló ugyan olyan mér ték ben le he tett vol na a bé csi kor mány nak
dip lo ma tá ja, mint a bu da pes ti nek. Azt hi szem, nem vé let len, hogy a fe le sé ge oszt rák
nő volt, aki nem is ta nult meg jól ma gya rul.” De en nél is fon to sabb kü lönb ség, hogy
a vissza em lé ke ző va la mi fé le fö lén  nyel és le né zés sel ke zel te kol lé gá ját. Nyil ván sér tette
az a tar tóz ko dás és hű vös ség, ami vel őt Velics kez det ben fo gad ta, és sa ját ügyes sze -
rep ját szá sá nak tu laj do ní tot ta a be szél ge tés so rán be kö vet ke ző for du la tot. A va ló di ér -
dek lő dést ta pasz tal va ugyan is „csak nem meg ál lít ha tat la nul áradt aj ká ról a szó, mint
aki is mét sze re pet ka pott, aki most te kin tél  lyel, pá lyá já nak ta pasz ta la ta i val
nyilatkozhatik. És az imént még tar tóz ko dó an, bi zal mat la nul, önöz ve tár sal gó fér fi hir -
te len han got vál tott – tra gi ko mi kus pil la nat volt ez –, te ge zés re for dí tot ta a szót,
»kedves öcsém«-nek titulált.”5
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4 Tolnai ki ne ve zé sé nek idő pont ja: Tol nai 1987: 24. – Je len té se Bereinek: MOL L XIX-J-1-j-Olaszo.-1/b-1949.
Tol nai Gá bor (1949. ápr. 15. Bp.) – [Berei An dor] ál lam tit kár nak.

5 Tolnai 1987: 28–30. – Ki eme lé sek az ere de ti ben.
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Áll junk meg itt egy pil la nat ra: mi ért is tra gi ko mi kus ez a pil la nat? Az va ló ban,
ha el len ség ről van szó, akit lám, si ke rült be csap ni, ne vet sé ges sé ten ni – és ugye,
Velics vis  sza tar tot ta az olasz agrément-t. Ha te hát a si ke res „át ve rés” ál do za tá nak ön -
kén te len gesz tu sát a há rom és fél év ti zed del ké sőb bi Tol nai még min dig tra gi ko mi -
kus nak ta lál ja, ak kor ér zel mi leg vál to zat la nul azo no sul egy ko ri ön ma gá val és sem mi
meg ér tést sem ta nú sít az iránt, aki őben ne nem lát ha tott mást, mint egy ag res  szív dik -
ta tú ra olyan ke gyelt jét, akit ad di gi elő é le te nem igen ér de me sí tett ar ra a poszt ra,
ahon nan előd jét bot rá nyos mó don tá vo lí tot ták el! Ha vi szont va la ki 1987-ben azt írja
ön ma gá ról köny ve fül szö veg ében, hogy „a sze mé lyi kul tusz és a tör vény te len sé gek ko -
rai idő sza ká ban kel lett helyt áll nia”, ak kor még is csak il le ne el fo gad nia, hogy ak ko ri ban
az olasz kö vet ség egy szer re és  sze rű en és ru gal ma san járt el, ami kor a bi zal mát él ve ző
koráb bi kö vet sze mé lyes vé le mé nyé től tet te füg gő vé az új kö vet je lölt el fo ga dá sát. 

Van egy be kez dé se a Szó be li jegy zék nek, ami kor a szer ző jól ér zé kel he tő en szem -
be sül ez zel a di lem má val: ami kor ar ról ír, hogy a Rajk-per kel tet te bor zasz tó fe szült -
ség és nyo más kö ze pet te, „eb ben az at mosz fé rá ban nem volt kön  nyű fel adat ki vé de -
nem a kü lön bö ző nyu ga ti pro vo ká ci ó kat.” A ki fe je zés a hi deg há bo rú klas  szi kus
szó tá rá ból va ló, és azok nak a meg jegy zé sek nek, gesz tu sok nak egy ko ri el ne ve zé se, ame -
lyek kel a nyu ga ti or szá gok dip lo ma tá i nak re ak ci ó it mi nő sí tet ték a „ke le ti ek”, ami kor
azok meg pró bál ták ér zé kel tet ni a szov jet blokk kép vi se lő i vel, hogy nem hisz nek szó -
la ma ik nak, és ha zug ság nak te kin tik, ha sa ját or szá ga i kat szu ve rén de mok rá ci ák nak
mi nő sí tik. Ami kor Tol nai rö vi den át te kin ti a leg jel lem zőbb ese te ket, szó vál tá so kat, gú -
nyos meg jegy zé se ket és vi szont vá la szo kat, így fo gal maz za meg a prob lé mát: „utal va
a ko ráb bi ak ra és fel idéz ve még né hány ha son lót, kér de zem: Pon to san kifejezi-é eze -
ket a je len sé ge ket a pro vo ká ció ki fe je zés? De vé gül is mind egy, mi nek ne ve zem, a kort
jel leg ze te sen ér zé kel te tő moz za na tok mind, ki vé tel nélkül.”6

Nos, egy ál ta lán nem mind egy, hogy mi képp ne ve zi eze ket a je len sé ge ket – majd
négy év ti zed del az ese mé nyek után! Ter mé sze te sen jól ért he tő a hit hű fi a tal kom mu -
nis ta ak ko ri fel há bo ro dá sa, ami vel vis  sza uta sí tot ta esz mé nye i nek a szá má ra ott és ak -
kor nem ér zé kel he tő va ló ság gal va ló szem be sí té sét. De el fo gad ha tat lan a ki fe je zés re -
ví zi ó já nak mel lő zé se és to váb bi, tel je sen ref lek tá lat lan hasz ná la ta év ti ze dek kel ké sőbb,
ami kor már köz is mert tény, hogy bi zony a „pro vo ká lók nak” volt iga zuk, hogy meg -
jegy zé se ik kel nem tet tek mást, mint csu pán meg pró bál ták hol in kább, hol ke vés bé ud -
va ri a san, de ér zé kel tet ni part ne re ik kel: nem hi he tik el, amit ma guk ról ál lí ta nak. 

A ki fe je zés prob le ma ti kus vol tá nak fen ti ér zé ke lé se jel zi, hogy nem a meg ér tés sel
van a baj – de hogy mi vel is, job ban lát juk, ha meg né zünk pár to váb bi jel lem ző ese tet
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6 Tolnai 1987: 126. – Ki eme lés az ere de ti ben.
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Tol nai „pro vo ká ci ós pél da tá rá ból.” A Szó be li jegy zék lap ja in fel idé zi lá to ga tá sát az egyik
nyu ga ti or szág kö ve té nél, aki egy té ves új ság hír nyo mán azt hit te, és er re el ső ta lál -
ko zó ju kon iro ni ku san cé loz ga tott is, hogy az új ma gyar kö vet ko ráb ban vas mun kás
volt, és po li ti kai ok ból, seb té ben ne vez ték ki ró mai poszt já ra. Ak kor a ma ga iga zá ban
ren dít he tet le nül hí vő kom mu nis ta úgy él te meg a hely ze tet, hogy meg akar ták aláz -
ni, így büsz kén em lé ke zett vis  sza rá, hogy vé gül ne ki si ke rült egy kis sé „macs ka–egér”
já té kot ját sza nia ellenfelével.7 De majd négy év ti zed után sem ju tott eszé be a kér dés,
hogy va jon nem ha son ló an meg alá zó do log olya no kat ne vez ni ki dip lo má ci ai mis  szi -
ó ra, akik nek sem a tu dá suk, sem a mű velt sé gük nincs meg hoz zá? Az il le tő kö vet iró -
ni á ja vé de ke zés nek is te kint he tő ez a faj ta meg alá zás, a nem zet kö zi kap cso la tok for -
mai el vá rá sa i nak eb ben meg nyil vá nu ló sem mi be vé te le el len – mert hon nan tud hat ta
vol na, hogy az új ság hír nem igaz? Tol nai ak kor sér tőd he tett vol na meg tel jes jog gal,
ha va ló ban so ha nem for dult vol na elő a párt ál la mi dik ta tú ra tör té ne té ben, hogy kellő
tu dás nél kül ne vez nek ki va la kit ve ze tő be osz tás ba.

Ha son ló an pa nasz ko dik em lék ira tá ban ar ra a „min den kép ze le tet fe lül mú ló
fölé nyes ség re”, „le ke ze lő” bá nás mód ra is, amely ben James Clement Dunn ame ri kai
nagy kö vet ré sze sí tet te. Idé zi ugyan ak kor a dip lo ma ta kér dé sét: „Mond ja, ma guk nak
már az a Vámbéry Rusz tem sem meg bíz ha tó em ber, aki »bölcs vezérüknek« vé dő je
volt Hor thy ad mi rá lis ural ma idején?”8 Tol nai utó lag sem volt ké pes be lát ni, hogy nem
kell ah hoz kom mu nis ta megyőződését fel ad nia, hogy Dunn kö vet meg jegy zé sé nek
két ség te len iga zát im már el fo gad ja.

Mi tör té nik te hát? Tol nai, aki még is csak ma ga san kva li fi kált ér tel mi sé gi, mi ért
nem fog ja fel, hogy ha ko mo lyan gon dol ja a Rajk-perből ál lí tó lag meg ér tett ta nul sá -
go kat, ak kor nem tart hat ja fenn a „pro vo ká ció” ki fe je zést, mert nem ne vez he tő így az
a kri ti ka, amely ben de mok ra ti kus or szá gok dip lo ma tái a ma gu kat de mok rá ci á nak
csupán ha zu dó dik ta tú rák ön telt kép vi se lő it ré sze sí tik? E be lá tá si kép te len ség oka 
– vé le mé nyem sze rint – va ló já ban a szimp la em be ri hi ú ság: Tol nai nem tu dott és nem
is akart utó lag disz ting vál ni egy ko ri em be ri ér zel mei és po li ti kai né ze tei kö zött. Az idős
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7 Tolnai 1987: 86–90. – A tör té net nek ugyan ilyen szer ke ze tű pár ja is van: pár hét múl va ugyan ez a követ
a „na iv fi a tal em bert” ar ra fi gyel mez tet te, hogy a le tar tóz ta tott Rajk Lász ló ká de re ként ko moly ve szély
fe nye ge ti, így job ban ten né, ha dis  szi dál na, amely hez min den se gít sé get meg kap hat – mi re Tol nai
büszkén le ír ja, hogy küld te el az il le tőt me le gebb ég haj lat ra; ld. Tol nai 1987: 130–133.

8 Tolnai 1987: 90–91. – Sok ban ha son ló él mény ér te a fran cia nagy kö vet sé gen is, ahol a fran cia mis  szió -
ve ze tő a ne ves ma gyar ba rát új ság író, François Gachot le tar tóz ta tá sá nak hí ré vel fo gad ta. Ez eset ben a friss
mozgalmár hű sé gé nek azt a kü lö nö sen kí nos pró bát is ki kel lett áll nia, hogy mi köz ben a nyu ga ti köve -
tek „pro vo ká ci ó já ra” pa nasz ko dott, tő lük kel lett ér te sül nie rend kí vül kí nos ha zai eseményekeről (pl. az
em lí tett Gachot-ügy), ld. Tol nai 1987: 112.
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aka dé mi kus és egye te mi ta nár va ló já ban azért ír ta meg vis  sza em lé ke zé se it, mert újra
akar ta él ni élet út já nak egy ko ri „győ zel me it”, hogy így sze mé lyes hi ú sá gá nak meg fe -
le lő tá la lás ban ha gyo má nyoz za azo kat az utó kor ra. Ám ha el is mer te vol na, hogy
egy ko ri ön ma gá nak még sem volt mo rá li san iga za – ak kor bi zony oda a drá ma, oda
a „jól meg mond tam ne kik” föl eme lő él mé nye, oda a ka tar zis. Ezért kel lett meg tar ta -
nia a pro vo ká ció ki fe je zést, an nak ki mon dat lan, de mű kö dő imp li ká ci ó já val, hogy
ezek ben a tör té ne tek ben va ló já ban min dig ő volt a meg tá ma dott áldozat.9

Tol nai em lék ira ta i nak jó for mán min den ol da lát át jár ja ez a fur csa ref lek tá lat lan ság
– még több íz ben ta lál ko zunk majd ve le. No ha a ki ren de lé se előt ti fo ga dá son Giorgio
Benzoni bu da pes ti olasz kö vet fe le sé gé nek kér dé sé re – „Ugye ön kom mu nis ta?” – azt
fe lel te: „Pár ton kí vü li va gyok”, so ra i ból nem csu pán a kom mu nis ta moz ga lom irán ti
szen ve dé lyes ra jon gás árad, de az az zal va ló sze mé lyes azo no su lás él mé nye is. Ami -
kor ar ról ír, hogy csa lád já hoz a kül ügy ből ka pott, ad dig is me ret len „ne ve lő nő”, Matild
is csat la ko zott, va ló já ban büsz kén jegy zi meg: „éber ség re ne vel tek ben nün ket, s ter -
mé sze tes nek tar tot tam az irán tam is meg nyil vá nu ló, kö te le ző éber sé get. Ilyen em be -
rek vol tunk mi az anya gi új já épí tés, a nagy tár sa dal mi át ala ku lás cso dá val ha tá ros, he -
ro i kus kor sza ká ban.” Va jon a vis  sza em lé ke ző iro da lom tör té nész tu da tá ban volt an nak,
hogy e sza vai mi lyen kisértetiesen em lé kez tet nek Sztá lin ne ve ze tes ki je len té sé re:
„Mi, kom mu nis ták, kü lö nös em be rek va gyunk [...]?”10

For ma i lag te hát va ló ban „pár ton kí vü li”, de tény le ge sen egy na gyon is el szánt,
hithű kommunista11 ér ke zett meg a nem zet kö zi mun kás ün ne pen Rómába,12 egy fel -
sőbb ren dű nek kép zelt hit vi lág és har cos ide o ló gia el kö te le zett je, aki sér tés ként él te át
– és év ti ze dek kel ké sőbb sem bo csá tot ta meg –, hogy ta lál koz nia kel lett „a ke resz tény -
de mok ra ta olasz kor mány nak egy »vasfüggöny« mö göt ti or szág mis  szió ve ze tő je irán -
ti, fel eme lő nek alig ha ne vez he tő magatartásával.”13 Hiú ön ér ze té ben nem fog ta fel,
hogy a nyu ga ti part ne rek – per sze kis sé le egy sze rű sít ve – egy de ma góg dik ta tú ra el -
szánt és kor lá tolt kép vi se lő jét lát ják ben ne, aki azt az ab szur du mot kö ve te li, hogy a
nem zet kö zi érint ke zés ben szó nél kül ve gyék tu do má sul, és te kint sék tisz tán bel ügynek
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9 Nem ki fo gá sol ha tó vi szont a pro vo ká ció ki fe je zés hasz ná la ta olyan eset ben, ami kor az olasz bel po li -
ti ka csa tá ro zá sa i ban buk kan elő, pl. ami kor ki kap csol ták a ma gyar kö vet ség vil lany el lá tá sát ar ra a pár
órá ra, ami kor Palmiro To gli at ti kom mu nis ta párt ve ze tő ott ven dé ges ke dett; ld. Tol nai 1987: 210–211.

10 Vö. Lit ván 1988. 6–7.
11 Tolnai azt ír ja em lék ira ta i ban, hogy vé gül 1949 ok tó be ré ben (mint egy fél év vel ki uta zá sa után) kér te

Rá ko si Má tyás tól, hogy be lép hes sen a Ma gyar Dol go zók Párt já ba, és ma ga a párt fő tit kár volt az aján -
ló ja, ld. Tol nai 1987: 216.

12 Tolnai 1949. áp ri lis 26-án kap ta meg a köz tár sa sá gi el nök ál tal alá írt meg bí zó le ve lét, és má jus 1-jén
érkezett ál lo más he lyé re, ld. Tol nai 1987: 32., 47.

13 Tolnai 1987: 46.
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az ál ta la kép vi selt ál lam ban az em be ri jo gok sem mi be vé tel ét és a de mok rá cia alig lep -
le zet ten erő sza kos fel szá mo lá sát.

Tol nai kö vet má jus ban mu tat ko zott be az olasz hi va ta los szer vek nél, majd a dip -
lo má ci ai tes tü let kö ré ben kezd te meg ud va ri as sá gi lá to ga tá sa it. A szo ká sok sze rint el -
ső ként a min den ko ri do yent, a pá pai nun ci ust il lett vol na föl ke res nie, de ahogy ar ra már
Velics is fi gyel mez tet te, Francesco Borgongini Duca ér sek – nyil ván a Mindszenty-ügy
mi att – nem volt haj lan dó őt fo gad ni. Mi vel a hi deg há bo rú kö rül mé nyei foly tán ki ala -
ku ló új re a li tá sok im már a dip lo má ci ai kap cso la tok ban is ér vé nye sül tek, el ső sor ban az
ún. „né pi de mok ra ti kus” or szá gok kö ve te i vel kel lett meg be szél nie az olasz kor mány
egyes in téz ke dé se i vel kap cso la tos stra té gi ai és tak ti kai vá lasz lé pé se ket. Eb ben a kör ben
ter mé sze te sen a leg na gyobb te kin tély nek a szov jet mis  szió ve ze tő szá mí tott, aki nek irá -
nyí tó sze re pe ha ma ro san for ma li zá ló dott: a „ke let-eu ró pai kö ve tek – em lé ke zett vis  sza
Tol nai – ki ala kí tot tak ma guk kö zött egy olyan pro to kollt, hogy előbb ke re sik fel a Szov -
jet unió nagy kö vet ét, s csak azu tán a nunciust.”14 A köz gaz dász vég zett sé gű Mi ha il
Alekszejevics Kosztilev már 1944-től kép vi sel te Moszk vát az ak kor még csak
„félszuverén” olasz kor mány mel lett, és vé gül egy tel jes év ti ze dig dol go zott nagy kö vet -
ként Rómában.15 A mű velt, meg nye rő egyé ni sé gű orosz dip lo ma tá ról – po li ti kai né zet -
kü lönb sé ge ik el le né re – a há bo rú utá ni el ső ma gyar kö vet, a Nagy Fe renc-kor mány által
ki kül dött Ker tész Ist ván is el is me rő en nyilatkozott.16 Tol nai em lék ira ta i ban plasz ti kus
ké pet raj zol a len gyel, bol gár, cseh szlo vák, ro mán és al bán mis  szió ve ze tők kel ki ala kí tott
kap cso la ta i ról – a „né pi de mok ra ti kus” or szá gok kül kép vi se le te i nek ar ról a „bel vi lá gá -
ról”, amely ez után négy év ti ze dig el sőd le ges kör nye ze tét ad ta a ma gyar dip lo má ci ai kar
tag ja i nak Ró má ban csak úgy, mint szer te a nagyvilágban.17 Eb ben a hely zet ben ter mé -
sze te sen a leg fon to sabb po li ti kai part ne rek so rá ba az olasz kom mu nis ta és szo ci a lis ta
párt ve ze tők tar toz tak. Tol nai szá mos al ka lom mal ta lál ko zott Palmiro To gli at ti val és
Pietro Nennivel, to váb bá a két bal ol da li párt más ve ze tő funk ci o ná ri u sa i val, akik kel nem
csu pán po li ti kai kér dé sek ről, ha nem gyak ran gya kor la ti prob lé mák ról (párt gaz da sá gi
kap cso la tok, a ba rá ti tár sa sá gok ügyei, stb.) is foly ta tott eszmecserét.18
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14 Tolnai 1987: 160., 79.
15 Tolnai 1987: 79–80., 420. – Mi ha il Alekszejevics Kosztilev (1900–1974) előbb An ka rá ban volt ta ná -

csos (1942–1944), majd 1954-ig dol go zott Ró má ban; dip lo má ci ai pá lyá ját ar gen tí nai nagy kö vet ként
fe jez te be (1956–1959), ld. Торкунов 2002: 293–294. – E jegy zet el ké szí té sé hez kö szö nöm Var ga Éva
se gít sé gét.

16 Kertész 1997: 403–404.
17 Tolnai 1987: 79–85., 253.
18 Tolnai 1987: 422–428. – Az olasz kom mu nis ta párt ko ra be li tör té ne té re ld. Flores – Gallarano 1992;

Martinelli 1995; Gozzini –Martinelli 1998; Agosti 1999; Agosti 2001.
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A kö vet el ső él mé nyei kö zé tar to zott az olasz or szá gi ma gyar vi lág két fon tos sze -
mé lyi sé gé nek – ahogy köny vé ben meg je löl te: P. S. ke res ke del mi at ta sé és L. P., „az egyik
olasz egye tem rég óta kint dol go zó elő adó ja” – épp ek ko ri ban zaj ló dis  szi dá lá sa. 
A monogrammokat a be tű sor rend meg for dí tá sá val old hat juk fel: Sol tész Pál ról és
Pálin kás Lász ló ról van szó. Sol tész ról per sze azon nal ki de rült, hogy „vö rös arisz tok -
ra ta”, aki – az egyik kö vet sé gi mun ka társ bi zal mas in for má ci ó ja sze rint – „arany
Patek órát” hord, mi ál tal „nem kel tet te őben ne az igaz kom mu nis ta be nyo má sát.” Rög -
tön ki mond ták rá a mi nő sí tést: áru ló, be épí tett el len ség! Tol nai utó lag el is mer te,
hogy „az ak ko ri idők szel le mé ben” le egy sze rű sí tett „ér tel me zés” született.19

Pá lin kás kinnmaradása vi szont nem ér te vá rat la nul, mert a fi ren zei Istituto
Ungherese di Storia dell’Arte ve ze tő je – akit mi nisz té ri u mi fe let te sei ha za ren del tek –
má jus 7-én meg lá to gat ta hi va ta lá ban. Mi u tán el be szél get tek az ott ho ni ál lás- és mun -
ka le he tő sé gek ről (ré gebb ről is mer te sze mé lye sen, mert szin tén mű vé szet tör té nész fe -
le sé gé nek, Berkovits Ilo ná nak kol lé gá ja volt a Mű em lé kek Or szá gos Bi zott sá gá nál),
Pá lin kás rá tért jö ve te le cél já ra: mi vel „il let mé nye it nem kap ta meg, adós sá gok ba ke -
ve re dett, fe le sé ge ék sze rei zá log ház ba ke rül tek, a VKM [Val lás- és Köz ok ta tá si Mi nisz -
té ri um] tar to zik a meg szün te tett [Fi ren zei Mű vé szet tör té ne ti] In té zet ki adá sá ban
meg je lent Annuario nyom da költ sé gé nek egy ré szé vel, stb., [így] ké ri ezek nek a tar to -
zá sok nak a ki egyen lí té sét s azu tán tüs tént in dul ha za.” A kö vet vá la szá ban nem vi tat -
ta a ké rés meg ala po zott sá gát, és az zal ér velt, hogy Pá lin kás tér jen nyu god tan vis  sza
Ma gyar or szág ra, mert ő és Kar dos Ti bor, a Ró mai Ma gyar Aka dé mia igaz ga tó ja, min -
dent meg tesz nek majd azért, hogy „jo gos igé nyei el in té zést nyer je nek.” 

A be szél ge tés ről ké szí tett je len tés (eb ből va ló a fen ti idé zet is) azon ban meg le -
he tő sen dur va mi nő sí tést tar tal ma zott: Pá lin kás „sza va i ból tö ké le te sen az a pisz kos
szán dék bon ta ko zott ki, amit a dis  szi den sek leg több jé nél ta pasz ta lunk: még egy utol -
sót ki lop ni a né pi de mok rá cia va lu ta ál lo má nyá ból, s azu tán markábanevetve [sic!]
távoz ni.” Ér de mes a bűn ne ve sí té sé re fi gyel ni: nem a kö ve te lést ma gát mi nő sí tet te
„pisz kos lo pás”-nak Tol nai, hi szen az ál lam tar to zá sa nyil ván va ló volt – ha nem azt,
hogy ezt va lu tá ban kér te a pro fes  szor. Fel ter jesz tet te azt a „szem te len” le ve let is,
amely ben a ré gi kol lé ga a dél utá ni ká vé meg hí vást mond ta le,20 ám en nek ked ves és ud -
va ri as hang ne me, és a ben ne fog lalt in dok lás („ha ma ro san be lát ják, hogy egy ilyen lá to -
ga tás Ma guk ra néz ve nem elő nyös és majd meg ér tik ma ga tar tá so mat”) éle sen el lent mond
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19 Tolnai 1987: 67.
20 MOL XIX-J-1-j-Olaszo.-20/f-76/pol/1949. Pá lin kás Lász ló egy. ta nár (1949. máj. 12., Fi ren ze.) – Ily nek

[Tol nai Gáborné, Berkovits Ilo na]; Tol nai Gá bor kö vet (1949. máj. 16., Ró ma) – Rajk Lász ló kül ügy -
mi nisz ter nek.
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a Tol nai ál tal hasz nált jel ző nek. Kér dés per sze, a je len tés nek eb ben a rész le té ben men -
nyi re volt a kö vet őszin te, hi szen tud hat ta: nem csak a de rék Ma tild ügye li oda ha za a
lép te it, de nyil ván a kö vet sé gi mun ka tár sak kö zött is akad ha tott né hány, aki je len tett
ró la az ott ho ni kol lé gák nak. 

Is mét ér de mes a ko ra be li ira tok ból fen tebb re konst ru ált ké pet ös  sze vet ni az zal,
amit Tol nai az em lék irat ok ban raj zolt er ről a je le net ről. Utal va ar ra, hogy ő rög tön érez -
te, Pá lin kás sze re pet ját szik, így idéz te fel az egy ko ri kol lé ga ál lí tó la gos sza va it: 

„Két szo bás la kás ban élünk fe le sé gem mel. Két szo ba bú tor, kony ha fel sze re lés, több
ezer kö tet könyv és egyéb já ru lé kok ha za szál lí tá sá ról van szó. A szál lí tást meg be -
szél tem spe di tőr rel, aki elő re ké ri a költ sé ge ket. – Ez után egy óri á si össze get mon -
dott, még pe dig nem is olasz pénz egy ség ben, ha nem dol lár ban. L. P. en nek a hor -
ri bi lis ös  szeg nek a ki uta lá sát óhaj tot ta tő lem. Ügyes ke dé sén át lát tam. A ha za hí vott
em ber ben – vi lá gos volt előt tem – meg se for dult, hogy vissza tér jen Ma gyar or szág -
ra. Dis  szi dá lá sa előtt, bú csú zá sul sze ret te vol na »megvágni« szü lő ha zá ját. Az ud -
va ri as stí lust meg tart va, ilyen fé lén vá la szol tam: – Ked ves P. Meg kí mé lünk min den
fe les le ges fá rad ság tól, után já rás tól. A ha za u ta zók kal ezt min dig meg te szi a kö vet -
ség. El in téz zük az ös  szes el in té zen dő ket, el já runk a vám ha tó ság nál, meg tár gyal -
juk a meg tár gya lan dó kat a szál lí tó vál la lat tal, kap cso la ta ink ré vén a költ ség is ke -
ve sebb lesz, mint a te em be red nél. – Vá la szom be fe je zé sé ül még en  nyit: –
Gon do lom, ne ked sem kö zöm bös, men  nyi be ke rül az ál lam nak hol mid ha za jut -
ta tá sa? – Kisérletének ku dar ca el le né re L. P.-nek egy arc iz ma sem rán dult meg. 
Ő sem sza kít ha tott az ud va ri as for má val. Kény te len volt meg kö szön ni »jóindu la -
to mat«. L. P.-t töb bet nem láttam.”21

A kér dés meg ke rül he tet len: mi az, amit itt ol va sunk? Szimp la ha zug ság – vagy en nél
bo nyo lul tabb a lé lek ta ni kép let? A fen tebb idé zett, ko ra be li irat ból az egy ér tel mű, hogy
Pá lin kás csak is a ne ki já ró ál la mi tar to zás, az ál ta la már meg elő le ge zett költ sé gek térí -
té sét kér te, és nem egy olyan, jö vő be li cse leke det árá nak elő re ki fi ze té sét, ame lyet va lójá-
ban nem akart meg ten ni (ez is csak for ma i lag lett vol na „lo pás”, ha az ös  szeg kb. meg -
fe lelt vol na an nak, ami vel ne ki a ma gyar ál lam tar to zott). 1949-ben épp ezért Tol nai
csak azt ta lál ta ki fo gá sol ha tó nak, hogy a tar to zás ki egyen lí té sét a fi ren zei ta nár va lu -
tá ban kér te, ahe lyett hogy meg vár ta vol na, amíg oda ha za meg kap ja fo rint ban. (Vi szont
ép pen a va lu tá ban ké rés ből le he tett kö vet kez tet ni bi zo nyos mér té kig – két ség kí vül lo -
gi ku san – a dis  szi dá lá si szán dék ra.) El ső meg jegy zé sünk nyil ván az, hogy ha nem

26 Csorba László

21 Tolnai 1987: 69–70.
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a dik ta tú ra ér ték rend jé vel néz zük, ak kor Pá lin kás ter mé sze te sen sem mi lyen mo rá lis
vét ket nem kö ve tett el, ami kor a ne ki já ró tar to zás igény lé sé nél nem volt te kin tet tel
an nak az ál lam ha ta lom nak az ak tu á lis va lu ta gaz dál ko dá si szem pont ja i ra, amely őt
sike res szak mai mun ká ja te tő pont ján, min den ér de mi in dok nél kül vis  sza ren del te.
De azt nem tud hat juk, hogy majd négy év ti zed del ké sőbb va jon Tol nai men  nyi re em -
lé ke zett a rész le tek re, ami kor a ma ga ver zi ó ját ki dol goz ta – va gyis hogy mek ko ra 
a hazug ság és a té ve dés ará nya el be szé lé sé ben. 

Ami fi gye lem re mél tó: ha a Szó be li jegy zék szö ve gé ben az ös  szes sze mé lyes „szto rit”,
a drá ma ibb „je le ne tek” él mény sze rű le írá sát ös  sze vet jük, ak kor az „el be szé lő én” óri á si
túl sú lya bon ta ko zik ki. A tör té ne tek szer ke ze te jó sze ré vel ki vé tel nél kül min den eset ben
az, hogy va la mi lyen em be ri leg-szak ma i lag ne héz vagy két ér tel mű hely zet ben a tör té net -
mon dó mi lyen ügye sen, frap pán san vág ja ki ma gát, hogy ho gyan old ja meg, vagy ne tán
for dít ja vis  szá já ra a kez det ben szá má ra kel le met len szi tu á ci ót. Ezt lát tuk a Veliccsel való
be szél ge tés nél, ezt Pá lin kás ese té ben, és ti pi ku san ilye nek vol tak a nyu ga ti or szá gok kö -
ve te i vel va ló, fen tebb em lí tett ta lál ko zói is. Ez a mo tí vum nagyon erős, így meg ala po zot -
tan fel té te lez he tő, hogy a vis  sza em lé ke zé sek meg írá sá nak egyik lé nye ges lel ki mo tí vu ma
– ahogy fen tebb a „pro vo ká ció” ki fe je zés ref lek tá lat lan hasz ná la ta kap csán már utal tunk
rá – ép pen ezek nek az egy ko ri „győ zel mek nek” az új ra élé se, új ra me sé lé se le he tett. A szub -
jek tum ily mér vű elő tér be nyo mu lá sa követ kez té ben azon ban a tör té ne tek igaz ság tar talma
alá ren de lő dik, sőt ki szol gál ta tó dik ennek a na gyon erős igény nek. 

A vis  sza em lé ke ző Tol nai ugyan ak kor már az 1980-as évek kö zön sé gé nek írt, ami -
kor a „dis  szi dá lás” meg íté lé se lé nye ge sen el né zőbb volt, mint év ti ze dek kel ko ráb ban. Így
az ere de ti „bűn” (va lu tá ban kér te a jo gos tar to zást) he lyett ko mo lyab bat kel lett ta lál nia:
va ló di lo pást (ké ri az ál lam tól az úti költ sé get, mi köz ben nem akar ha za men ni – el hall -
gat va per sze, hogy az ál lam vi szont tar to zik ne ki), an nak ér de ké ben, hogy amit Tol nai
egy kor tény leg tett (öt le tes ürügy ki ta lá lá sá val el uta sí ta ni a le en dő dis  szi dens ké ré sét),
azt a vál to zó ér ték rend sze rint is ér vé nyes nek és mo rá li san he lyes nek le hes sen be mu -
tat ni – kü lön ben a tör té net vé gén nincs a fő hőst föl ma gasz ta ló csat ta nó! Ez a fo lya mat
– a tet tek idő sza ka és a meg írás idő sza ka kö zöt ti idő ben vég be me nő értékrendváltozás
mi att az egy ko ri tet tek tu da tos vagy ön kén te len ma ni pu lá ci ó ja – per sze ter mé sze tes vele -
já ró ja a me mo ár iro da lom nak, és szin te min den em lék irat író nál tet ten ér he tő, csak
talán nem min dig en  nyi re nyil ván va ló an, mint a volt ró mai kö vet ese té ben.

Tol nai kö ve ti mű kö dé sé nek ál ta lá nos át te kin té sé re a ma gyar–olasz kap cso la tok
1945 utá ni tör té ne té nek vizs gá la ti kö ré ben ér de mes sort keríteni.22 Kü lön em lí tés re
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22 A té má val A ró mai ma gyar kö vet je len ti... Ma gyar-olasz kap cso la tok 1945–1956 cí mű, ké szü lő köny -
vem ben rész éle te sen fog lal ko zom.
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ér de mes vi szont, hogy a ma gyar or szá gi sztá li niz mus tör té ne té nek egyik emblematikus
je len tő sé gű konf lik tu sa is Ró má ban rob bant ki eb ben az idő szak ban: Sze ke res György
ta ná csos, el ső be osz tott „dis  szi dá lá si” ügye, amely ki vé te les drá ma i ság gal mu tat ta azt
a ha lá los csap dát, amely be a nyu ga ti kap cso la tok kal ren del ke ző kom mu nis ták ke rül -
tek a Rajk-pert kö ve tő vi szo nyok kö zött, ha egy szer re sze ret tek vol na hű ek ma rad ni
er köl csi esz mé nye ik hez és a párt ak tu á lis po li ti kai irányvonalához.23 Eb ben a konf lik -
tus ban Tol nai alak ja, jel le me a fen ti ek hez ha son ló prob le ma ti kus ság gal nyi lat ko zott meg,
és lé nye gé ben ugyan azo kat a sa já tos sá go kat mu tat ta, ame lye ket ta lá ló an fog lalt ös  sze
Mada rász Im re a „Tol nai-je len ség” mi ben lét ét ku ta tó, szel le mes írásában.24

Az 1950 ké ső ta va szán, csa lá di okok ból ha za té rő ró mai kö vet ké sőb bi pá lyá ja el -
ka nya ro dott a kül ügyek től: előbb mi nisz té ri u mi tiszt sé ge ket töl tött be, majd 1953-tól
1980-ig az EL TE BTK Ré gi Ma gyar Iro da lom tör té ne ti Tan szék ét ve zet te. Tu do má nyos
élet mű ve több mint el lent mon dá sos – írá sa i ban ugyan ak kor vi szony lag ér ték ál ló
mo tí vum az olasz kul tú ra irán ti, egész éle tét vé gig kí sé rő ra jon gá sa. Ös  sze gez ve meg -
ál la pít hat juk, hogy ró mai fel jegy zé sei nem an  nyi ra az ese mé nyek nek, mint in kább író -
juk lel ki „fej lő dé sé nek” lett a do ku men tu ma. Ér té ke sek azon ban az őt is ke ze lő ró mai
ma gyar or vos ra, Lé nárd Sán dor ra vo nat ko zó sze mé lyes emlékei.25 A nagy sze rű po li -
hisz tor ki vé te les te het sé gét – per sze nem egye dül – ak kor még ő is in kább di let táns
mű ked ve lés nek lát ta, és nem sej tet te, hogy a vi lág ból ön ma gát a bra zil ős er dők szé -
lé re szám űző nyelv zse ni olyan vi lág si ke rű re mek mű vel tesz majd hi tet az eu ró pai kul -
tú ra irán ti örök sze rel mé ről, mint a Mi ci mac kó la tin for dí tá sa.

28 Csorba László

23 A Sze ke res-ügyet tár gyal ja vis  sza em lé ke zé se i ben fe le sé ge (Sze ke res 1985) is, de köny vé nek meg je le -
né se óta új for rá sok ke rül tek elő, ame lyek kel ké szü lő kö te tem ben rész le te sen fog lal ko zom.

24 Madarász 2007: 67–82.
25 Tolnai 1987: 347–351.
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De ák Ág nes

PEST-BU DA UT CÁ IN EGY REND ŐR ÜGY NÖK 
NYO MÁ BAN, 1849–1850

„Egy meg hó dí tott és le igá zott vá ros hű ké pét nyújtá ez. Az élet, a zaj, az öröm kihalt
fa lai közűl, mert a győ zők ma ga san hor dott fe je ik kel, a ka to nák büsz ke, tarka cso port -
jai s alá za to san som poly gó s ma gu kat mu to gat ni is alig me rő és inkább csak lop va
to vább sur ra nó le győ zöt tek nem eleveníték fel az utczákat. […] Csak az, ki itt élt,
az tud ja, mik vol tak e na pok. Min den reg gel re meg ve kelt fel az, ki ben szív volt, 
s ment ki az utczákra, hal la ni a ret te ne tes hí re ket, vagy ol vas ni a pla ká to kat, me lyek
vagy újabb meg szo rí tá so kat, vagy újabb íté le te ket tar tal maz tak. Az tán ha szó lott
is, na gyon is is mert s na gyon is bi zal mas em be ré hez, si e tett dolga után; a jö vő
bizony ta lan sá ga, a je len bor zal mai egyiránt kinzottak min den kit. Pest arcza olyan
volt, mint ha ki cse rél ték vol na. Víg, mu lat ni sze re tő né pe eltünt – s ha volt zaj kávé -
há zak ban, ven dég lők ben, vagy utczákon, az ide gen és is me ret len egyének
hety kél ke dé se volt. A ma gyar elem, mely még ha vak előtt is már te kin té lyes, csak -
nem túl nyo mó erő re ver gő dött, már el tűnt – Pest né met vá ros volt” – fes ti le 1849
őszét Szil ágyi Sán dor kö zel há rom év ti zed del később.1

A for ra da lom és sza bad ság harc meg alá zott fő vá ro sá nak lát vá nya tá rul e so rok ból
elénk, rej tőz kö dő, meg fé lem lí tett és gya nak vó la ko sa i val. Sok fé le for rás ból el len őriz -
he ti a tör té nész ezt a kor társ, még is már egy tel je sen más tör té nel mi szi tu á ci ó ban kelet -
ke zett le írást. Jó né hány ko ra be li nap ló és ké sőb bi vis  sza em lé ke zés is mert ezek ből a
hó na pok ból, le ve lek is ren del ke zé sünk re állnak.2 Mi ez al ka lom mal egy igen csak
spe ci á lis for rás cso port, rend őr sé gi be sú gó je len té sek alap ján tes  szük ezt. A Ma gyar -
or szág meg szál lá sá ra és a hon véd had erő le ve ré sé re az or szág ba ér ke zett csá szá ri had -
erő fő pa rancs nok sá ga 1849 ta va szán Ru dolf Edler von Felsenthal bé csi rend őr fő biz tos

1 Szilágyi 1876: 7–8.
2 Ld. pél dá ul: Bártfay 1969.; Mátray 1989.; Waltherr 1888.; Pauler: I.; Kacskovics; Gyu lai 1961.; Trefort.
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irá nyí tá sá val élet re hív ta rend őri ügy osz tá lyát, amely a fe le lős ség re vo ná sok elő ké szí -
té se mel lett po li ti kai rend őr sé gi fel ada to kat is ellátott.3

Eduard Podolsky rend őr fő biz tos állt az ügy osz tály élén 1849 jú ni u sá tól, egyik fő
fel ada ta az ál lam rend őr sé gi in for má ci ós há ló zat meg szer ve zé se volt: buj ká ló komp -
ro mit tál tak, po li ti ku sok és hon véd tisz tek fel ku ta tá sa, a köz te rek (ut cák, ká vé há zak,
ven dég lők stb.) el len őr zé se, ci vil hi va tal no kok ról in for má ció szer zés, a vá ros ban ter -
je dő hí rek és rém hí rek je len té se, a köz han gu lat jel lem zé se. Az ügy nö ki há ló zat ki épí -
té sét már Felsenthal meg kezd te, sze rin te a jól szer ve zett ügy nök szer ve zet a rend őr -
ség szá má ra oly an  nyi ra nél kü löz he tet len, mint fes tő nek a színek.4

Va la mely vé let len foly tán fenn ma radt egy gyűj te mény né met nyel vű in for má tori
je len té sek ből az 1849. ok tó ber és 1850. szep tem ber kö zöt ti idő szak ból, amely el ke rül te
a megsemmisítést.5 Ez az ab ban az idő szak ban szü le tett je len té sek nek csak a tö re dé -
két fog lal ja ma gá ban, ez ki de rül a je len té sek szá mo zá sá ból (az in for má to rok ugyan -
is igen gyak ran ma guk be szá moz ták je len té se i ket), de ah hoz ele gen dő men  nyi sé gű
jelen tést (kö rül be lül 250 da ra bot) is mer he tünk így meg, hogy tör té ne ti for rás ként
hasz nál has suk. Ki vá lasz tot tuk eb ből a gyűj te mény ből az „Adolf fia” né ven je len tő in -
for má tort, aki től ös  sze sen 45 je len tés ma radt fenn az 1849. ok tó ber 2. és 1850. szep -
tem ber 2. kö zöt ti kö zel egy év ből. Ez je len té se i nek kö rül be lül a fe le le he tett, mi vel 1850.
jú li us 22-i je len té se sa ját sor szá mo zá sa sze rint már a 91. volt a sor ban, az az meg kö -
ze lí tő leg min den má so dik–har ma dik na pon pos tá ra adott egyet. Ered jünk a nyo má -
ba, lás suk, ő mi lyen ké pet fes tett meg bí zó i nak a vá ros ról.

Az in for má tor igen szisz te ma ti ku san igyek szik be sze rez ni in for má ci ó it. Pél dául
na pon ta két szer is be tér a Pil vax ká vé ház ba, rend sze res lá to ga tá so kat tesz hi va tal no -
kok nál és is me rő sök nél, időn ként igyek szik tő lük vé le mény nyil vá ní tást ki pro vo kál -
ni. A vá ros ban meg je lent né met és ma gyar nyel vű új sá go kat rend sze re sen nyo mon kö -
ve ti, be szá mol az is me rő sök től, szom szé dok tól hal lott hí rek ről. Szó ba ele gye dik
Pes ten át uta zó ide ge nek kel (pél dá ul Tö rök or szág ból Ró má ba tar tó ör mé nyek kel), bi -
zo nyá ra egy-egy ven dég lő ben, fo ga dó ban. S fá rad ha tat la nul ró ja a köz te re ket – nyi -
tott szem mel és fül lel, hogy azu tán je lent se a lá tot ta kat és hal lot ta kat. Fi gyel me ter -
mé sze te sen el ső sor ban a je len te ni va lók ra ki he gye zett: az ál lam pol gá ri tu da tos és

32 Deák Ágnes

3 Sashegyi 1965: 24–25.; Czaga 1995: 132.; a fő vá ros tör té ne té ről ös  sze fog la ló an lásd: Tö rök é. n.; Wildner
1937.; Spira 1998: 627–698.

4 Felsenthal 1853: XXXI.
5 A fenn ma radt je len té se ket ld. MOL D 36. 5. cs., ugyan ezek től a sze mé lyek től egy-egy je len tés fenn ma -

radt még a Had tör té nel mi Le vél tár ban is: HL Absz. ko ri ira tok, III. Armee-Commando, Polizei Section,
1850:397., 628., 1851:1470., 1851:1497; egy je len tés a „Schedl” fe dő ne vű ügy nök től, 1849. okt. 28. 
Uo. pes ti had bí ró ság ira tai, 1852-7/81.
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ösz tö nös el len ál lás ap ró je le i re – de ép pen ezért ár nyal hat ják je len té sei az apá ti á ba
esett, bé nult vá ros ról ki ala kí tott ké pün ket. Egy-egy ál ta la em lí tett ese ményt, je len sé -
get is mer jük már a nap lók ból, em lék irat ok ból is, de szá mos olyan ele met is em lít, ame -
lyet – úgy tű nik – csak ezek a je len té sek őriz tek meg az utó kor szá má ra.

A leg ké zen fek vőbb ösz tö nös el len ál lá si for ma a vá ros ban kó szá ló hí rek ter jesz -
té se volt. „Az itt cir ku lá ló hí rek – ír ja „Adolf fia” – szám ta la nok és az őrült ség gel ha -
tá ro sak, ál lí tó lag 100 000 orosz a [Szerb] Vaj da ság ba, 200 000 tö rök Er dély be tört be.
– El ha gyom a szó be szé dek is mer te té sét, azt gon dol ná, nagy sá gos uram, hogy én ta -
lá lom ki azo kat.” (1850. febr. 22.) A hí rek kö zött per sze akad tak hi he tőb bek (mint pél -
dá ul hogy Bem na gyon nép sze rű Er dély ben, kü szö bön áll az ál lam csőd – 1850. jún.
25.; az ural ko dó Ale xan der Bach bel ügy mi nisz tert ás ká ló dó nak (Wühler) ne vez te 
– 1849. dec. 30.; há bo rú vár ha tó ta vasz ra – 1849. dec. 22.), de azu tán jöt tek a men de -
mon dák is: Met ter nich her ceg új ra Bécs ben van, ezért Felix zu Schwarzenberg mi nisz -
ter el nök és Bach bel ügy mi nisz ter ki lé pett a kor mány ból, V. Fer di nán dot az új esz ten -
dő ben új ra meg ko ro náz zák, a ma gya rok vis  sza kap ják már ci us előt ti al kot má nyu kat,
Kos sut hot Hor váth Mi hály Lon don ban meg ko ro náz ta, az an gol ki rály nő pe dig an gol–
tö rök ka to nai se géd le tet ígért ne ki Ma gyar or szág meg hó dí tá sá ra (1849. dec. 17.), egy
Haynau el le ni ös  sze es kü vést fe dett fel a rend őr ség (1850. jún. 3.). Ef fé le hí re ket hal -
la ni és to vább ad ni a két ség beesés el le ni vé de ke zés és re mény ke dés ösz tö nös esz kö ze
le he tett. S per sze a szó be szé dek és plety kák mel lett vi rá goz tak és ter jed tek a la ko sok
kö zött az ak tu á lis vic cek is, pél dá ul a kö vet ke ző né met nyel vű szó vicc Haynau le vál -
tá sa ide jén: „Man fragt sich: Ist Geringer Haynau? Oder ist Haynau Geringer?
Antwort: Haynau ist geringer.” (1850. júl. 13.)

Az ál lam pol gár ok, el ső sor ban per sze az ér tel mi sé gi ek – ha óva to san is –, de kom -
men tál ták a kor mány zat egyes lé pé se it: A pes ti egye te men újon nan lét re ho zott szláv
nyelv és iro da lom  tan szék ta ná ra, Ferencz Jó zsef sze rint pél dá ul a hor vát or szá gi ren -
del ke zé sek csak a had se re get elé gí tet ték ki, a ci vi le ket egy ál ta lán nem (1850. júl. 2.).
Be szá mol a kon fi dens a ka to nák kö re i ben el hang zó vé le mé nyek ről is: sze rin te pél dául
Haynau le vál tá sát he lye sel ték, de a mó dot nem, ahogy ez a bé csi hi va ta los lap ban, 
a Wi e ner Ze i tung ban meg je lent, mi vel ab ban a ci vi lek győ zel mét lát ták a had se reg
fölött, mi köz ben a ma gyar la kos ság egy ér tel mű en Haynau hu má nus in téz ke dé se i nek
tu laj do ní tot ta a le vál tást. (1850. júl. 11.) Azt is je len tet te azon ban „Adolf fia” még ko -
ráb ban, hogy sze rin te a ka to nák kö zött nem volt nép sze rű Haynau, mi vel csak igen
rit kán adott di csé re tet, s nem igen mu tat ko zott ka to nái kö zött. He lyet te se vi szont az
öl tö zet be li kis hi á nyos sá go kért is bün tet te és sze kál ta őket. (1850. máj. 22.)

Az ara di és fő vá ro si ki vég zé sek és a meg tor lás más for mái ter mé sze te sen igen
élénk vissz han got vál tot tak ki. Bat thyá ny La jos gróf ki vég zé sé ről már más nap be szá mol
a kon fi dens, mint ír ja, ál ta lá ban „saj nál ják” a gró fot, ugyan ak kor sze rin te érez he tő
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egy faj ta „elé ge dett ség” is, hogy az el ítél tek kö zött nem tet tek kü lönb sé get tár sa dal mi ál -
lás te kin te té ben (1849. okt. 7.).6 A be so ro zá sok ról pe dig Buttler gróf hon véd ezredes7

ál lí tó lag úgy nyi lat ko zott, hogy az ked ve ző, hogy a hon véd tisz te ket is be so roz zák, mi vel
a hon véd köz le gé nyek lát ják, hogy nem hagy ják őket ma guk ra (1850. márc. 7.).

Az el ej tett meg jegy zé sek ter mé sze te sen sok eset ben hi va tal ban le vő ci vil és ka -
to nai ve ze tő ket vet tek cél ba. A volt pol gár mes ter, Rottenbiller Li pót fe le sé ge (Almay
Klá ra) pél dá ul egy al ka lom mal ki je len tet te, Haynau es té jé re a höl gyek nek a szo ba lá -
nya i kat kel le ne el kül de ni (1850. jan. 21.). A Pest-Bu da rend őri ügye i nek ve ze té sé re
1850 ele jén Ma gyar or szág ra ér ke ző Joseph Protmann ide ig le nes vá ros pa rancs nok tól
pe dig rossz né ven vet te az it te ni tár sa ság krém je, hogy a Klopfinger ven dég lő ben, nyil -
vá nos he lyen a hi va ta li rang sor ban sok kal alat ta ál ló hi va tal no kok kal töl töt te az es -
tét éj fé lig, rá adá sul nyíl tan bí rál ta a mi nisz té ri um egy há zak kal kap cso la tos po li ti ká -
ját (1850. máj. 20.). Úgy tű nik, az ural ko dó ház tag ja it sem kí mél ték töb ben: Ju hok
Jó zsef esz ter gá lyos pél dá ul szi dal maz ta a csá szárt és csa lád ját (1849. okt. 7.);
Gyarmathy tü kör ke res ke dő egy al kal ma zott já ról pe dig ott vá sár ló nők be szél ték,
hogy ezt éne kel te: „Nem kell ne künk tak nyos ki rály, / Nem is fog tar ta ni so ká.” (1850.
febr. 20.)8

A nap ló írók is meg em lé kez nek egy-egy til tott saj tó ter mék, leg in kább Klap ka
György kül föld ön meg je lent em lék ira tá nak ol va sá sá ról. „Adolf fia” is be szá mol ar ról,
hogy ef fé le ki ad vány ok meg vesz te get he tő vám hi va tal no ko kon ke resz tül jut nak be az
or szág ba (1850. jún. 25.), Klap ka me mo ár ját ti tok ban árul ják négy pes ti könyv ke res -
ke dés ben is (Ki li án, Edelmann, Emich, Geibel – 1850. máj. 22.). De már 1849 őszén
is je len ti, hogy a Kí gyó ut cá ban egy fi a tal lány meg kér te, sze rez zen ne ki egy pél dányt
ab ból a Kos suth ké pes ki ad vány ból, amely most ter jed a vá ros ban (1849. nov. 19.). Azt
is tud ni vél te, hogy a Va dász kürt ven dég lő ked vez ni akart a „ra di ká lis szel le mű” ven -
dé gek nek, ezért a jö vő ben a Jo ur nal des Débats he lyett a La Pres se-t akar ja elő fi zet ni
(1850. júl. 2.).

34 Deák Ágnes

6 „Adolf fia” je len té se is „ih let te” Podolsky be szá mo ló ját a ki vég zés vissz hang já ról. Is mer te ti: Berzeviczy
1922: 128.

7 Feltehetőleg Ale xan der Buttler gróf, a ba jor ki rá lyi had se reg volt tiszt je, aki 1849 ele jé től a hon véd had -
se reg dan dár pa rancs no ka volt.

8 A „Schedl” fe dő ne vű ügy nök egy szi var ké szí tő nő ese tét me sé li el, aki ud va rán han go san szi dal maz ta
az ural ko dót: „szaj ha faj zat” az, any ja, Zsó fia fő her ceg nő pe dig „Jelačić szaj há ja.” Az il le té kes csend őr
őr mes ter úgy vél te, ha min den be csí pett fér fit vagy per le ke dő nőt le akar na tar tóz tat ni, nagy le gény -
ség re len ne szük ség. Azt ta ná csol ta „Schedl”-nek, in kább ver jék el az as  szonyt. „Schedl” je len té se kel -
te zés nél kül. MOL D 36. 5. cs. f. 411.
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De nem csak köny vek idéz het ték fel a nagy na pok em lé két. 1849 de cem be ré ben
– hív ja fel az ügy nök a rend őri ha tó ság fi gyel mét – a Vá ros há za előt ti té ren két zsidó
ke res ke dő ka to nai gyer mek já té ko kat, fe ke te-sár ga ágyú kat, lo vas- és gya log ka to ná -
kat árult. De ha va la ki kü lön kér te, egy fi ók ból elő húz ták a ma gyar szí nek kel ki fes -
tett és hon véd egyen ru hás ka to ná kat is (1849. dec. 24.); Kos suth ne vé vel gra ví ro -
zott em lék ér mék is kap ha tók vol tak, a je len tés te vő is be szer zett ma gá nak egyet
(1850. jún. 3.).9

Nem vé let le nül tu laj do ní tott ki emelt fon tos sá got mind Podolsky, mind ügy nö -
ke a ven dég lők nek és ká vé há zak nak, hi szen a tár sa sá gi vi ga dás gyak ran meg gon do -
lat lan meg jegy zé sek re vagy gesz tu sok ra csá bít hat ta a részt ve vő ket. 1850 nya rán pél -
dá ul a Há rom hol ló hoz cím zett ven dég lő ben né pes ven dég se reg ci gány ban da mel lett
vígadt, s eköz ben a for ra dal mi idők re em lé kez te tő Klap ka- és Rá kó czi -in du lót is hú -
zat ták. Kér ték ugyan a Kos suth-nó tát is, de azt a ban da nem mer te el ját sza ni (1850.
jún. 20.).10 De nem csak a he lyi la ko sok ra gad tat hat ták ma gu kat ef fé lék re. 1849 őszén
pezs gő ző orosz ka to nák ra hív ta fel a fi gyel met kon fi den sünk, akik el hú zat ták a
Kossuth-nó tát, a Rá kó czi -in du lót, há rom csár dást négy pol ka, öt „Gott erhalte” és hat
orosz nem ze ti ének kí sé re té ben (1849. okt. 2.). S nem is csak a ven dég lők ben han goz -
hat tak el ef faj ta éne kek: a kon fi dens je len té se, mi sze rint a Kí gyó ut cá ban egy le ány
min dig „kom po nált da lo kat” éne kel, s a szü le it meg kel le ne lec kéz tet ni, min den
bizon  nyal ha son ló dal la mok ra utal (1850. márc. 12.).

Ter mé sze te sen e je len té sek ben is meg je le nik a meg tor lás érin tett jei ro ko na i nak,
is me rő se i nek, ba rá ta i nak két ség beesett igye ke ze te sze ret te ik men té sé re. Az Új épü let
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9 „Schedl” je len té se sze rint a Promenade 203. szá mú ház el ső eme le tén mű kö dő nyil vá nos ház ban – ahol
az Új épü let ből fris sen sza ba dult volt hon véd nak ad ta ki ma gát – az egyik mel lék szo ba fa lán ké pek függ -
tek Kos suth ról, Bem ről, Au lich ról, Guyonról és Bat thyá nyról. „Schedl” je len té se kel te zés nél kül, MOL
D 36. 5. cs. f. 139.; az egy gra fi kai jel mint azo no sí tó mö gött meg hú zó dó tordai Zákos Elek sze rint Medve
Im re olaj fest mé nye ket fes tett a for ra da lom egyes ese mé nye i ről, ő ma ga a nagysallói üt kö ze tet áb rá zo -
lót lát ta s egy má si kat, me lyen Kos suth ki tün te tést ad át Görgei Ar túr nak és más tá bor no kok nak. Medve
Bat thyá ny, va la mint a töb bi ál do zat „fel akasz tá sát” is ké szült meg fes te ni. Az el ké szült két ké pet ál lí tó -
lag 60 ezüst fo rint (!) kö rü li ös  sze gért ér té ke sí tet te. Zákos be szá molt új ma gyar ér mék ről is, ezüst hu -
sza sokról ma gyar cí mer rel és ko ro ná val, a fel irat ma gyar nyel ven: „Bé la V., 1851.” Zákos je len té sei, 1850.
szept. 13., aug. 4. Uo. f. 428., 262. (A köz vé le mény azt sut tog ta, hogy Vik tó ria an gol ki rály nő má sod -
szü lött fia fog V. Bé la né ven a ma gyar trón ra lép ni, s nagy ko rú sá gá ig Kos suth áll majd mel let te dik tá -
tor ként.)

10 Zákos Elek tud ni vél te, hogy volt hon véd tisz tek tár sa sá gá ban egy Bogdanovics ne vű orosz víg adott így.
Zákos je len té se, 1850. jún. 20. MOL D 36. 5. cs. f. 88.; au gusz tus vé gén két ál lí tó la gos il le gá lis La jos-
na pi meg em lé ke zés ről szá molt be, több száz részt ve vő vel: egy részt egy ven dég lő ben, il let ve a Sváb he -
gyen kinn, a sza bad ban. Két sé ges nek lát szik azon ban, hogy va ló ban sor ke rül he tett-e ilyen tö meg ren -
dez vé nyek re. Zákos je len té se, 1850. aug. 27. Uo. f. 395.
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rab ja i val igye kez nek fo lya ma to san fenn tar ta ni a kap cso la tot, az élel mi szer cso ma gok ban
üze ne te ket pró bál nak be csem pész ni ar ra szá mít va, hogy ha ép pen olasz ka to nák
őrköd nek, ők nem olyan ala po sak a kül de mé nyek át vizs gá lá sá ban (1850. jún. 19.).
Fel-fel tű nik egy-egy női csa lád tag is, ahogy sze mé lye sen Haynaunál igyek szik sze ret te
szá má ra ked ve zőbb el bí rá lást ki jár ni. Azon ban – tet te hoz zá a je len tés te vő – ki de rült né -
hány al ka lom mal, hogy Haynau nem is mer te az egyes ügye ket és sze mé lye ket, s ez rossz
be nyo mást tett a köz vé le mény re (Zákó Ist ván volt nép kép vi se le ti or szág gyű lé si kép vi -
se lő fe le sé gé nek pél dá ul azt mond ta, hogy fér je ti zen négy évig csá szá ri tiszt volt, ami egy -
ál ta lán nem volt helyt ál ló – 1850. márc. 12.). A men tő ak ci ók ba a ro ko nok al kal man ként
igye kez tek be von ni az is me rő sö ket is. Haj nik Pál volt rend őr mi nisz ter apó sa pél dá ul 
a je len tés te vő sze rint a „csá szár hű ek től” (kaiserlichgesinnten) gyűj tött alá írást, hogy iga -
zol ja, az ak kor Pá rizs ban tar tóz ko dó Haj nik igen mér sé kelt volt rend őri ve ze tő ként, amit
egyéb ként je len té sé ben „Adolf fia” is meg erő sít (1850. júl. 5.).11

A nap ló írók is meg em lé kez tek a szín ház ról mint olyan köz tér ről, amely ben oly kor
le he tő ség nyílt az el len ál lás át té te les vagy nyíl tabb de monst rá ci ó já ra. A leg na gyobb port
az ural ko dó szü le tés nap ja al kal má val a Nem ze ti Szín ház ban tör tént de monst rá ció vál -
tot ta ki, ami kor a kar za ton a csá szá ri him nusz alatt pis  sze gő ket ke gyet len bo to zás sal és
ves  sző zés sel bün tet te a hatóság.12 „Adolf fia” több ha son ló al ka lom ról is be szá molt: 1849.
de cem ber ele jén pél dá ul a „kossuthista pub li kum” mél tat lan ko dott, hogy a csá szá ri him -
nusz alatt le kel lett ven ni a ka la pot (1849. dec. 3.). Más al ka lom mal Bu dá ról je len ti, hogy
egy Zrí nyi-da rab köz ben el hang zott egy a sza bad sá got és a ha zát di cső í tő mon dat, amit
a kö zön ség nagy ová ci ó val fo ga dott (1850. jún. 13.). De nem volt elé ge dett „Adolf fia”
a pes ti né met szín ház zal sem. Sze rin te an nak ne héz hely ze te ar ra ve zet he tő vis  sza,
hogy Kalis igaz ga tó, aki a for ra da lom lel kes hí ve volt ko ráb ban, szán dé ko san tönk re
akarja azt ten ni (1850. jún. 21.), mi köz ben a vá ros né met la ko sa i nak né met nem ze ti
tuda ta nem elég erős, hisz egyi kük sem til ta ko zott az el len, hogy az al kot mányt elő ször
ma gya rul, s nem né me tül hir det ték ki (1849. dec. 30.).

Meg örö kít ügy nö künk egy ma gyar nyelv mel let ti de monst rá ci ót a pes ti egye te -
men is: 1850. jú li us 18-án Machik Jó zsef, a ma gyar nyelv és iro da lom he lyet tes ta ná ra
szer ve zé sé ben hall ga tók ma gyar iro dal mi dol go za ta i nak elő adá sá ra ke rült sor, mely al -
ka lom ról a ko ra be li saj tó is beszámolt.13 Je len volt Karl Geringer bá ró, a pol gá ri ügyek

36 Deák Ágnes

11 Kacskovics La jos ér de ké ben tör tént ha son ló ak ci ó ról szá mol be Kacskovics: ff. 151–152., is mer te ti: Spira
1998: 679.

12 Vö. Spira 1998: 660.
13 Magyar Hír lap (2.) 209. sz. 1850. júl. 21., Pes ti Nap ló (1.) 108. sz. 1850. júl. 19., Hölgy fu tár (1.) 18. sz.

1850. júl. 20., az al ka lom ról meg em lé ke zik még: Pauler: I. f. 155: Fej ér „a magy. nyelv suprematiáját
ki je len ti s kö ve te li, hogy min den ki ez or szág ban a magy. nyel vet tud ni kö te les sé gé nek tart sa.”
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csá szá ri biz to sa, a ma gyar or szá gi köz igaz ga tás ve ze tő je is. Az elő adá sok azt fej te get -
ték, hogy egy nem zet csak ad dig áll fenn, míg sa ját nyel ve és iro dal ma van. Az elő adá -
sok után az „agg” Fej ér György, az egye te mi könyv tár 1824–1843 kö zöt ti igaz ga tó ja
vá rat la nul hos  szú be széd ben „né hány árul ko dó frá zis sal” kö szö ne tet mon dott az elő -
adók nak az or szá gos nyelv mű ve lé se te rén ki fej tett buz gal mu kért, ami vel a je len tés -
te vő sze rint si ke rült Geringert za var ba hoz ni (1850. júl. 19.). A pes ti egye tem pad ja -
in a je len tés te vő sze rint egyéb ként is csá szár el le nes be vé sé sek, fel irat ok vol tak lát ha tók
még 1849 vé gén is (1849. dec. 17.).

A je len té sek ben meg je len nek a tu da tos – sze líd és ke vés bé sze líd – egyé ni el len -
ál lás más gesz tu sai is, pél dá ul az öl töz kö dés te rén. „Adolf fia” fel je gyez te pél dá ul ép -
pen Szentiványi Vin cé ről, Pest-Buda-Óbuda csá szá ri fő biz to sá ról, hogy ami kor 1850.
már ci us ele jén, az okt ro jált al kot mány ki hir de té sé nek egy éves év for du ló ján ün ne pi is -
ten tisz te le tet tar tot tak, s azon min den hi va tal nok hi va ta li egyen ru há ban je lent meg,
az egyet len ki vé tel Szentiványi volt, aki „ma gyar kosz tüm ben” vi rí tott. (A je len tés te -
vő azon nal hoz zá te szi: Szentiványi egyéb ként is meg bánt va ér zi ma gát, mi vel Geringer
bá ró nem fo gad ta el sze mé lyi ja vas la ta it, s ezért le mon da ni ké szül – 1850. márc. 7.)
Ter mé sze te sen nem ma rad em lí tet le nül az ún. Kos suth-ka la pok vi se lé se sem („Adolf
fia” sze rint pél dá ul Hor vát Ár pád, az ok le vél- és cí mer tan he lyet tes pro fes  szo ra, Petőfi
öz ve gyé nek új fér je is ab ban járt az egye tem re), sőt azt is tud ni vé li, hogy a „Kos suth
fi úk sap ka” („Kinder Kossuthmütze”) vi se le te is ter jedt (1849. dec. 12.).

Ar ról má sok is meg em lé kez nek, hogy ami kor Kos suth gyer me kei csá szá ri en ge -
dél  lyel el hagy hat ják a fő vá rost, hogy szü le ik után Tö rök or szág ba utaz has sa nak, tá vo -
zá suk al kal má val nagy tö meg gyűlt ös  sze, és sok aján dé kot kap tak (1850. máj. 26.).14

„Adolf fia” azt is tud ni vél te, hogy a po li ti kai szim pá tia még a po li ti ká tól na gyon tá -
vol eső ügyek ben is sze re pet ját szott, sze rin te egy-egy ra di ká lis esz mék kel szim pa ti -
zá ló még egy ház el adás nál is meg fon tol tan nem kon zer va tív je lent ke ző nek, ha nem egy
hoz zá ha son ló szel le mű nek ad ta el a há zát (1850. febr. 4.).15

Hogy a bát rab bak til tott fal ra gasz ok ki he lye zé sé től sem ri ad tak vis  sza, szin tén
tud juk más for rá sok ból is. Az ed dig is mert pél dák hoz „Adolf fia” egy újab bat tesz hoz -
zá. Esze rint – de a je len tés te vő csak hal lot ta a hírt, ma gát a ra gaszt nem lát ta – a ta -
lált fal ra ga szon egy rajz volt lát ha tó, me lyen a „sza bad ság me ne kült je i nek ko ri fe u sai”
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14 Vö. Pauler: I. f. 151.
15 Zákos Elek sze rint a Bosch ven dég lő fő pin cé re Geringer bá ró egyik né met ven dé gét nem volt haj lan -

dó ki szol gál ni né me tek re szórt szi dal ma zá sok kö ze pet te. Zákos je len té se, 1850. máj. 9. MOL D 36. 5.
cs. f. 112.; sze rin te az Itá li á ban szol gá ló sza bad sá golt ma gyar csá szá ri ka to na tisz te ket is – bár ma gya -
rok el len nem har col tak – mint ide ge ne ket fo gad ják még ro ko na ik is; meg bé lyeg zett nek szá mít azon -
nal, aki nyil vá nos he lyen ka to na tiszt tel szó ba áll, stb. Zákos je len té se, 1850. aug. 13. Uo. f. 281.
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kár tyáz nak Ang li á ban, ter mé sze te sen köz tük Kos suth La jos is. Mö göt tük pe dig az
egyik né ző, az az az ural ko dó, Fe renc Jó zsef ki nyújt ja a ke zét, s egy új né gyes la pot akar
a kár tya lap ok kö zé dob ni. Kos suth azon ban hoz zá for dul, s azt mond ja: „Ez nem ér.”
(1849. dec. 17.)16

„Adolf fia” meg mu tat ja ne künk a döb be net ből és meg ren dü lés ből las san ma gá -
hoz té rő ci vil tár sa da lom nak a ha ta lom bir to ko sai elől gon do san rej te get ni pró bált
arcá nak szá mos vo ná sát. Nem csak a te he tet len és meg alá zott vá rost, de a szí vük mé -
lyén a meg elő ző hó na pok esz mé it me len ge tő la ko so kat, ahogy Tö rök Pál ne vez te, az
„éb re de zés”-t is ma gunk elé kép zel het jük. S így sze münk előtt kezd het for má lód ni
„1848 hagyománya.”17

De va jon ki ez a ti tok za tos in for má tor, aki nek a nyo mát ed dig kö vet tük? Nem
kön  nyű ki lét ét fel fed ni – s saj nos kö zöl nünk kell, hogy nem tud juk a vá laszt. Igen kö -
rül te kin tő en véd te ugyan is in kog ni tó ját – a kor tár sak és az utó kör tör té né szei előtt is.
Je len té se it le zárt bo rí ték ban post restante cím re (cí mek re?) küld te megbízóinak.18

Ugyan ak kor igen sok in for má ci ót el árul ma gá ról je len té se i ben: a pes ti egye tem ren -
des vagy he lyet tes ta ná ra, „elő adá sa it” 1849 ok tó be ré ben kezd te, ked den és csü tör tö -
kön dél után 4–5 óra kö zött. El ső sor ban a böl csé sze ti ka ron ok ta tó kat em lít je len té -
se i ben (Hor vát Ár pá dot, az ok le vél- és cí mer tan he lyet tes pro fes  szo rát, Mayer Ist vánt,
a pe da gó gia he lyet tes pro fes  szo rát, Nogáll Já nost, a hit tan he lyet tes pro fes  szo rát,
Sztanke Le an dert, a fi lo zó fia he lyet tes pro fes  szo rát, Ferencz Jó zse fet, a szláv nyel vé -
szet és iro da lom he lyet tes professzorát19). S az, hogy időn ként cí me ket is ad je len té -
se i nek (a Há rom hol ló ven dég lő ben le zaj lot ta kat pél dá ul „In vino veritas” cím mel köz li),
mint egy kis el be szé lés sé ke re kít ve je len te ni va ló ját, szin tén böl csész re vall. (Rá adá sul
tud juk, hogy ve le egyidőben Podolsky ügy nö kei kö zött sze re pelt az or vos kar pro fesz -
 szo ra, Tognio La jos is.) Egy al ka lom mal, ami kor „Adolf fia” Kos suth any já nál jár, 
a je len lé vők fel szó lí tá sá ra „meg vizs gál ta” Kos suth gyer me ke it, és „te het sé ges nek ta lál -
ta őket” (1850. ápr. 13.), ami szin tén el ső sor ban a gim ná zi u mi ok ta tás ban is mű velt
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16 Zákos 1850 ele jén egy az „ultrademokraták” kö zött ter jesz tett, Haynaut áb rá zo ló kis li tog ra fált ké pet
kül dött je len té se mel lé. Zákos je len té se, 1850. jún. 1. MOL D 36. 5. cs. f. 48.; „P. T.” pe dig ar ról ér te -
sí ti meg bí zó it, hogy Marczibányi gróf há zá nak egyik bol to za ti aj ta já ra kré tá val az „Él jen Kos suth” fel -
ira tot ír ták fel, ami an nál is in kább mo soly ra fa kasz tot ta a la ko so kat, mi vel ez épp az egyik csend őr -
poszt hely szí nén tör tént. „P. T.” je len té se, kel te zés nél kül. Uo. f. 424.

17 Török é. n.: 87.; Zákos egyik je len té se sze rint 1850 nya rán két la kos az Ist ván her ceg fo ga dó ban 120
ezüst fo rint ban fo ga dott, hogy öt hó na pon be lül nem lesz több oszt rák Pes ten! Zákos je len té se, 1850.
aug. 12. MOL D 36. 5. cs. f. 300.; vö. Ger gely 2001: 482.

18 Az egyik je len tés hát ol da lán a cím zés: „Te kin te tes Ne mes és Vi téz lő Hadaly Ferencz Urnak poste
restante Pes ten.” Je len tés, Pest, 1849. okt. 7.

19 Vö. Szentpétery 1935: 668–680.
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böl csé sze ti tár gyak ok ta tó já ra vall. Nincs a je len té sek ben nyo ma, hogy ho no rá ri u mot
ka pott vol na szol gá la ta i ért, két al ka lom mal em lít pénzt je len té se i ben: egy szer
Abonyban meg lá to gat ja Kos suth any ját és Ruttkay Józsefnét, Kos suth hugát, s az út
költ sé ge i nek, 5 ezüst fo rint nak a meg té rí té sét ké ri (1850. szept. 2.), más al ka lom mal
ar ra cé loz, hogy Kos suth any já nak te en dő kis aján dék ked ve ző len ne a meg íté lé sé re
néz ve (1850. máj. 22.).

Azt is tud hat juk je len té se i ből, hogy ola szul és an go lul biz to san be szélt a la tin, né -
met és ma gyar nyel ven kí vül. Két ta nít vá nyá nak ne vét em lí ti: Mladen Stratimirovićét
és egy Löwy ne vű cseh or szá gi di á két. (Mi vel azon ban eb ből a tan év ből nem ren del -
ke zünk hall ga tói lis ták kal, nem tud juk azo no sí ta ni, mi lyen tár gya kat hall gat tak ők ek -
kor.) Az egyik leg ér té ke sebb in for má ció sze mé lyé nek azo no sí tá sa szem pont já ból ta -
lán az, hogy a Pes ten időn ként meg je le nő Gavrilov orosz ta ná csos sal – aki nek
meg fi gye lé sé re meg bí zást is kap al kal ma zó i tól – cse re üz le tet köt nek: ő ta nít ja őt
olasz nyelv re, az pe dig őt orosz ra. El gon dol kod ta tó to váb bá az, hogy je len té sei sze -
rint egy szer re volt be já ra tos a komp ro mit tál tak nak szá mí tó sze mé lyek (pél dá ul a
Kossuth csa lád, Buttler gróf) és a bé csi kor mány zat mel lett nyíl tan el kö te le zet tek (pél -
dá ul Gaál Edu árd csá szá ri biz tos, Đorđe Stratimirović al ez re des) kö re i be, de ta lál ko -
zott a Ti mes Pes ten já ró tu dó sí tó já val is, mi köz ben lát ha tó lag jól is me ri a pest-bu dai
eli tet, ki tű nő hely is me ret tel ren del ke zik, az az hos  szú évek óta a vá ros ban kel lett,
hogy él jen. 1848–1849-ben nem le he tett ki emel ke dő a te vé keny sé ge, hi szen ak kor alig -
ha állt vol na ve le szó ba egy csá szá ri biz tos, vi szont a komp ro mit tál tak is meg bíz tak
ben ne, fel té te lez ték, hogy szim pá ti á ja az ő ol da lu kon áll. Lát ha tó lag igen ki ter jedt is -
me ret sé gei vol tak a Dél vi dé ken, még 1848-at meg elő ző idő ből. Egyik je len té sé ben
maga a kö vet ke ző képp ös  szeg zi, hol ren del ke zik sze mé lyes is me ret sé gek kel: Kas sa,
Ung vár, Nagy vá rad, Pécs, a Szerb Vaj da ság te rü le te s Zág ráb (az „utób bi idő ben”)
(1850. szept. 2.). 

Azo no sí tá sá hoz to váb bá még ki in du lá si pon tot je lent het ne a kéz írá sa is, de mi -
vel eb ből az idő ből az egye te mi ira tok a böl csész kart il le tő en na gyon hi á nyo san vagy
egy ál ta lán nem ma rad tak fenn, s a gót be tűs né met írás mó dot ké sőb bi eset le ges ma -
gyar nyel vű ira tok kal csak ne he zen le het ös  sze vet ni, ezen az ös vé nyen sem jut ha tunk
to vább.

Nem tud juk, ki de rül-e va la ha, hogy ki rej tő zik az „Adolf fia” szig nó mö gött, de
je len té sei újabb szí ne ket vil lan ta nak fel a kor pa let tá ján – nem csak meg bí zói, ha nem
a mi sze münk előtt is.
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Dé nes Iván Zol tán

HOGY VI SZO NYUL JUNK A NYIL VÁN VA LÓ 
IGAZ SÁG TA LAN SÁG HOZ? 

I.

Az a bé ke kon fe ren cia, amely Ma gyar or szág szá má ra a má so dik vi lág há bo rút le zár ta,
1946. jú li us 29-én kez dő dött Pá rizs ban, és 1947. feb ru ár 10-én a bé ke szer ző dés alá írá -
sá val, majd nem zet gyű lé si el fo ga dá sá val, 1947. jú li us 16-i be cik ke lye zé sé vel és szep tem -
ber 15-i moszk vai ra ti fi ká lá sá val fe je ző dött be.1 A bé ke szer ző dés még a tri a no ni  nál is
va la mi vel ros  szabb lett, és bár a tör vény sze rint Ma gyar or szág füg get len sé ge for ma i lag
hely re állt, az or szág tény le ge sen szov jet ka to nai meg szál lás alatt ma radt, és (a bé ke szer -
ző dés től füg get le nül) meg kez dő dött és ha ma ro san fel erő sö dött az or szág szov jet gyar -
ma to sí tá sa s az azt szol gá ló dik ta tú ra, a to tá lis rend szer ki épí té se. A bé ke tár gya lás ok
ered mé nyét a ma gyar köz vé le mény 1946 má ju sá ban még nem, ok tó be ré ben vi szont
már is mer te.

Bibó Ist ván Az eu ró pai egyen súly ról és bé ké ről cí mű nagy kéz ira tá ból ki emel te a
nem zet té vá lás ke let-eu ró pai sa já tos sá ga i ról szó ló, és a Len gyel or szág ról, Cseh szlo vá -
ki á ról és Ma gyar or szág ról, azok meg ráz kód ta tó po li ti kai él mé nye i ről, po li ti kai hisz -
té ri á i ról és po li ti kai kul tú rá juk el tor zu lá sá ról szó ló fe je ze te ket, va la mint azo kat, ame -
lyek a jó bé ke kö tés re vonatkoztak.2 Eze ket 1946. má jus–jú ni u sá ban A ke let-eu ró pai
kis ál la mok nyo mo rú sá ga cím mel – né mi leg át dol goz va és ki egé szít ve – cikk so ro zat for -
má já ban meg je len tet te az Új Ma gyar or szág ban, majd egé szét röp irat ként kü lön kis kö -
tet ben. 

A ke let-eu ró pai kis ál la mok nyo mo rú sá gá ban Az eu ró pai egyen súly ról és bé ké ről
hisz té ria-elem zé sét al kal maz ta a há rom köz tes-eu ró pai ál lam 18–20. szá za di tör té ne té -
re, azok po li ti kai kul tú rá já nak tor zu lá sa i ra. A há rom – Né met or szág és Orosz or szág kö -
zöt ti – ke let-eu ró pai or szág ban, Len gyel or szág ban, Cseh or szág ban (il let ve Cseh szlo vá -
ki á ban) és Ma gyar or szá gon a de mok ra ti kus na ci o na liz mus he lyé be az an ti de mok ra ti kus

1 Romsics 2006: 7–11., 189–247.
2 Vö. BIM 2. 37–91., 219–231., 241–251.
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na ci o na liz mus lé pett, szem be ke rült egy más sal a sza bad ság és a kö zös ség ügye. Nem
ere den dő el ma ra dott ság, ha nem meg ráz kód ta tó tör té nel mi ta pasz ta la tok kö vet kez -
té ben, ame lyek re po li ti kai hisz té ri á val re a gál tak. Nem zet épí té si fo lya ma ta i kat a sza -
bad ság, a jog ki ter jesz tés je gyé ben nem tud ták ki ter jesz te ni a tör té nel mi ál lam ke re tek -
re. Nem ze ti sé ge ik ugyan is nem elé ged tek meg a nem ze ten be lü li sza bad ság gal, ha nem
önál ló ság ra tö re ked tek. Ami ak kor, ami kor e há rom nem zet el len sé ges nagy ha tal mak -
kal ke rült szem be, ka taszt ro fá lis kö vet kez mé nyek kel járt: Len gyel or szág tel jes fel osz -
tá sai, a ma gyar sza bad ság harc le ve ré se, majd a tör té nel mi Ma gyar or szág Tri a non ban
rög zí tett fel osz tá sa, és Cseh szlo vá kia fel osz tá sa, majd meg szál lá sa. Úgy érez ték, hogy
Nyu gat-Eu ró pa szé gyen le te sen cser ben hagy ta őket.3

„Azt a szám lát, mely re mind a há rom nem zet szün te le nül hi vat ko zott, Eu ró pa, mely
va ló ban cser ben hagy ta őket sú lyos hely ze tek ben, érez te is bi zo nyos fo kig. A há rom
nem zet kö zül azon ban Ma gyar or szág a ma ga er köl csi szám lá ját rossz pil la na tok -
ban és rossz mó don nyúj tot ta be: elő ször az 1849 utá ni re ak ció re mény te len ide je
alatt, má sod szor 1918 és 1938 kö zött, a me rev sta tus quo rend szer ural ma alatt 
a kve ru láns re vi zi o niz mus for má já ban, har mad szor pe dig 1938 és 1941 kö zött a
fasiz mus szö vet sé ge se ként. Len gyel or szág és Cseh szlo vá kia el len ben 1918-ban is,
1945-ben is olyan pil la nat ban nyúj tot ták be a szám lá i kat, ami kor Eu ró pa érez te 
is a tar to zást és ké pes volt is a tel je sí tés re. A há rom nem zet sor sa […] ezen a pon -
ton né mi leg szét vá lik: míg Ma gyar or szág ar ra sem szá mít hat, hogy et ni kai ha tá -
ra it meg kap ja, ad dig Cseh or szág nak [nyil ván: Cseh szlo vá ki á nak] nem zet kö zi
segéd let tel ki sebb ség te le ní tik az egész tör té ne ti te rü le tét, Len gyel or szág pe dig
elvesz tett tör té nel mi te rü le té ért ha son ló kép pen ki sebb ség te le ní tett kár pót lá si terü -
le tet kap. Ma gyar or szá gon te hát a de mok rá cia jö vő jét is érin tő sú lyos lé lek ta ni vál -
ság gal le het szá mol ni, Len gyel or szág és Cseh szlo vá kia el len ben a nagy tö me gű kite -
le pí té sek kel kap cso lat ban egy nagy mé re tű eu ró pai lel ki is me re ti vál ság nak válhatik
még a sze rep lő jé vé. Az az ál la pot, hogy mind há rom nem zet tel jes lé lek ta ni meg -
nyug vás sal tud ja el fo gad ni a ma ga im már meg szo kott és má sok ál tal sem vi ta tott
ke re te it, még min dig a tá vo lab bi jö vő ben vá rat magára”4

44 Dénes Iván Zoltán

3 BIM 2. 221–223., 248–251., BIM 5. 60–64. Vö. Davies 2006; Trencsényi 2011a: 43–44., 68–69., 80–85.;
Trencsényi 2011b; BIM 2. 224–231., 244–248., 252–258.; BIM 5. 67–72. Vö. Holy 1996; Ber kes 2009;
Trencsényi 2011a: 57–59., 71–78.; BIM 2. 223–224., 241–244. Vö. BIM 5. 64–67. Vö. Romsics G. 2010:
279–416., Trencsényi 2011a: 298–465., Dé nes 2011: 38–50., 64–122. .

4 BIM 5. 75.

Gergely_kotet_jul25_:press 2012.08.23. 15:31 Page 44 (Black plate)



A ke let-eu ró pai kis ál la mok nyo mo rú sá gát, po li ti kai kul tú rá juk – a kö zös sé gért ér zett
eg zisz ten ci á lis fé le lem szül te – de for má ci ó it nem ere den dő el ma ra dott ság, ha nem a
de mok ra ti kus le gi ti mi tás hi á nyos sá gai okoz ták. A le gi ti mi tás hi á nyos sá gai a te rü le ti
sta bi li tás hi ány zó él mé nyé nek és az eb ből kö vet ke ző lé lek ta ni kon szo li dá lat lan ság nak,
po li ti kai hisz té ri á nak a kö vet kez mé nyei. A jó bé ke, az ön ren del ke zés el vé nek kö vet -
ke ze tes ér vé nye sí té se a te rü le ti sta bi li tás és a lé lek ta ni kon szo li dá ció ki in du ló pont ja,
ami a de mok ra ti kus le gi ti mi tás és a de mok ra ti kus kul tú ra meg te rem té sé nek fel té te -
le. An nak, hogy Kö zép- és Ke let-Eu ró pa két vi lág há bo rú után ne vál jon egy har ma -
dik ki rob ban tá sá nak oká vá és te re pé vé. 5

II.

Mit le het kez de ni egy olyan bé ke szer ző dés sel, amely nem az ön ren del ke zés el vé nek
kö vet ke ze tes ér vé nye sí té se, hi szen nem a te rü le ti sta bi li tás és a lé lek ta ni kon szo li dá -
ció ki in du ló pont ja, te hát nem jó bé ke? Ho gyan le het és kell vi szo nyul ni egy nyil ván -
va ló igaz ság ta lan ság hoz, ame lyet sem el uta sí ta ni, sem el fo gad ni nem le het? Va ló ban
csak két le he tő ség ma rad: fenn tar tás nél kül azo no sul ni ve le, ho lott te le va gyunk
fenn tar tás sal vagy szem be száll ni ve le, ami kor ar ra sem er köl csi és jog alap, sem le he -
tő ség nincs? 

A bé ke szer ző dés és a ma gyar de mok rá cia an nak a köz han gu lat nak a fel erő sö dé -
sét kí ván ta meg előz ni, amely ben a bé ke szer ző dés ért a de mok rá cia ügyét te szik fe le -
lős sé. Meg győ ző dé se volt, hogy el kell ke rül ni, hogy olyan at mosz fé ra ala kul jon ki,
amely ben a bé ke szer ző dés igaz ság ta lan sá gai okoz ta csa ló dás és ke se rű ség ve szé lyez -
te ti a ma gyar de mok rá cia pers pek tí vá ját. Ezért el kell vá lasz ta ni egy más tól a bé ke szer -
ző dés igaz ság ta lan sá ga it és a ma gyar de mok rá cia ügyét. An nak ér de ké ben vi szont,
hogy eze ket el le hes sen egy más tól vá lasz ta ni, né hány kér dés re tár gyi la gos vá laszt kell
ad ni. Elő ször azt kell tisz táz ni, hogy ki a fe le lős a bé ke szer ző dés igaz ság ta lan sá ga i ért.
Er re azt a vá laszt ad ta, hogy ma gyar rész ről a Hor thy -rend szer a fe le lős azért, hogy
Ma gyar or szág nem játsz ha tott ko moly sze re pet a bé ke kon fe ren ci án. Ez min de nek előtt
azért tör tént, mert az ál lam fő és a had se reg nem tu dott a dön tő pil la na tok ban helyt -
áll ni, és emi att Ma gyar or szág 1944-ben a győz te sek előtt el vesz tet te po li ti kai sú lyát.
Nem-ma gyar rész ről vi szont a győz tes nagy ha tal mak a fe le lő sek azért, hogy a bé ke -
szer ző dés fél esz ten de je még nyi tott kér dé se it ros  szul, igaz ság ta la nul zár ták le.
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A bé ke szer ző dés ért min de nek előtt a ma gyar ál lam fér fi ak fe le lő sek. Nem csak
a Hor thy -rend szer hos  szú le já ra tú fe le lős sé gét kell meg ál la pí ta ni, ha nem né hány sű -
rí tett pil la nat ban a helyt áll ni nem tu dás sze mé lyes fe le lős sé gét is. Míg az olasz és a
román ál lam fő és had se reg szem be for dult a ná ci Né met or szág had se re gé vel, Hor thy
Mik lós a né met meg szál lás meg kez dé se kor, 1944. már ci us 19. és 22. kö zött, majd a ki -
ug rá si kí sér let vég re haj tá sa so rán, 1944. ok tó ber 15-én nem volt ké pes sze mé lyes
helyt ál lá sá val és íté lő ké pes sé gé vel pél dát mu tat ni. Olyan ku dar cot val lott, ami mi att 
a ma gyar had se reg tel jes mér ték ben de mo ra li zá ló dott. Emi att a győ ze lem fe lé ha la dó
szö vet sé ge sek szá má ra az ad dig po li ti kai té nye ző ként szá mon tar tott Ma gyar or szág
elvesz tet te a je len tő sé gét. A bé ke szer ző dés leg több kér dé sét Ma gyar or szág po li ti kai
súlyá nak 1944-es tel jes csök ke né se be fo lyá sol ta, ami ért a fe le lős ség Hor thy Mik lóst
és rend sze rét ter he li. 

Ám nem min den zá rult le ak kor, s ma rad tak olyan nyi tott kér dé sek – a ma gyar–
ro mán ha tár, a cseh szlo vák ki te le pí té sek és a ma gyar ki sebb sé gek jo gi hely ze te –, ame lyek
csak az el múlt fél év ben dől tek el, zá rul tak be. Ezért a fe le lős ség egy ér tel mű en a győz te -
se ket ter he li. A győz tes ha tal mak ahe lyett, hogy meg ra gad ták vol na an nak a le he tő sé gét,
hogy hos  szú táv ra kon szo li dál ják a de mok ra ti kus fej lő dés fel tét ele it a vi tás kér dé sek tárgy -
sze rű meg ol dá sá val, ná ci mód sze rek meg ho no sí tá sát tet ték le he tő vé a de mok rá cia nevé -
ben. Ezt tet ték ak kor, ami kor pol gár jo got ad tak egész te rü le tek ki te le pí té sé nek, hogy
pil la nat nyi po li ti kai op por tu niz mus je gyé ben hoz za nak ha tá ro za to kat, ami vel a vi lág
köz vé le mény ében sú lyos lel ki is me re ti vál sá got idéz nek elő. 

Ar ra is vá laszt kell ad ni, hogy igaz-e az a vé le mény, amely sze rint azért kap -
tuk ezt a bé ke szer ző dést, mert ke vés bé va gyunk de mok ra ták szom szé da ink nál. Annak
le szö ge zé se mel lett, hogy Ma gyar or szá gon a de mok ra ti kus fej lő dés nek ko moly aka -
dá lyai van nak, meg kell ál la pí ta nunk, hogy nem szom szé da ink vagy má sok ked -
vé ért, ha nem ma gunk mi att vá laszt juk a de mok ra ti kus fej lő dést. An nak el le né re,
hogy a de mok rá ci ák nem tud nak jó bé két köt ni, és te ret nyi tot tak an nak, hogy de -
mok rá ci á ra va ló hi vat ko zás sal szeg jék meg a de mok ra ti kus te rü let ren de zés egye -
dü li el vét, az ön ren del ke zés jo gát. Szom szé da ink nak pe dig sem mi alap juk sincs
arra, hogy de mok rá ci á ból lec kéz tes se nek ben nün ket. Mi vi szont ne fos  szuk meg
ma gun kat a de mok rá cia elő nye i től és le he tő sé ge i től is mét da cos gye re kek ként, mint
tet tük az el ső vi lág há bo rú után. A ke let-eu ró pai né pek mind egyi ké nek az a fel ada -
ta, hogy meg ko mo lyod jon és le szok jon ar ról, hogy ahe lyett, hogy fe le lős sé get vál -
lal na ön ma gá ért, bűn ba ko kat ké pez és ez zel men ti fel ma gát. Az a de mo ra li zá ló -
dás, amely Ma gyar or szá gon a re form kor óta be kö vet ke zett, nem vég zet. Nem
szom szé da ink mi att és szá muk ra, ha nem sa ját múl tunk kal és kí vá na tos jö vőnk kel
szem ben kell szem benéz nünk bű ne ink kel az egy és oszt ha tat lan em be ri mél tó ság
je gyé ben. 
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Meg kell mon da nunk a vé le mé nyün ket a bé ke szer ző dés ről, de azu tán ezt a té -
mát le kell zár nunk. Ki kell je len te nünk, hogy ezt a bé ke szer ző dést igaz ság ta lan nak
tart juk, és ha le he tő sé günk len ne egy pár tat lan nem zet kö zi dön tő bí ró ság elé vin ni,
meg ten nénk. En nek vi szont igen ki csi a va ló szí nű sé ge. Ma gyar or szág nem ad ja fel a
ma gyar ki sebb sé gek sor sa irán ti po li ti kai ér de kelt sé gét, ám azt nem han gos de monst -
rá ci ók kal, ha nem a ma gyar ki sebb sé gek ér de ke i nek a biz to sí tá sá val kí ván ja ér vé nye -
sí te ni. 

A bé ke szer ző dést el kell fo gad ni, száz szá za lé kig tel je sí te ni kell, és fél re kell tenni
min den re ví zi ós tö rek vést, ide o ló gi át és po li ti kát. Ha nem tes  szük, az ka taszt ro fá lis kö -
vet kez mén  nyel jár hat a ha tá ron tú li ma gyar ság ra. Ez fe lel meg a tény le ges hely zet re -
a lis ta meg íté lé sé nek. A  re vi zi o niz mus pe dig – füg get le nül a le he tő sé gek től – se ho vá
sem ve ze tő, ter mé ket len po li ti ka. Az egyet len ter mé keny ál lás pont az, amit a dá nok kö -
vet tek 1864-ben, Schleswig-Holstein el vesz té se után, amely sze rint az el vesz tett tar to -
má nyo kat az or szá gon be lül, az or szág job bá té te lé vel kell visszaszerezni.6

Ezt az zal ér jük el, ha de mok ra ti kus or szág gá vá lunk. A ke mény és igaz ság ta lan bé -
ke szer ző dés nem aka dá lyoz hat meg ben nün ket ab ban, hogy a jö ven dő ma gyar nem -
ze dé kek nek meg nyis suk a de mok rá cia mér he tet len elő nye it és le he tő sé ge it, s en nek
jegyé ben az egy és oszt ha tat lan em ber ség, a szom szé dok kal va ló meg ér tés és a ke let-
eu ró pai né pek po li ti kai és kul tu rá lis kö zös sé gé be be il lesz ke dés po li ti ká ját válasszuk.7

Bibó Ist ván egy szer re fo gal maz ta meg a sa ját ma ga, a ma gyar de mok ra ti kus po li -
ti kai köz vé le mény, és a de mok ra ti kus nem zet kö zi köz vé le mény szá má ra azt, hogy mi ért
jött lét re a rossz bé ke, kik a fe le lő sek ér te, és ho gyan kell ah hoz vi szo nyul nia a ma gyar
de mok ra ti kus köz vé le mény nek. Egész gon do lat me ne te lát ha tó lag egy nyi lat ko zat ter ve -
zet meg ala po zá sa és elő ké szí té se, ame lyet az es  szé utol só ol da la in kur zi vált for má ban
ol vas ha tunk. 

A nyi lat ko za tot épp úgy, ahogy az ah hoz ve ze tő gon do lat me ne tet Bibó Ist ván a
ma ga ne vé ben fo gal maz ta meg, de lát ha tó lag azok szá má ra, akik azt ki bo csát hat nák.
A nyi lat ko zat ki bo csá tói, alá írói va ló szí nű leg a ma gyar de mok ra ti kus köz vé le mény
kép vi se lői le het tek vol na, de le he tett vol na a ma gyar kor mány is, cím zett je pe dig az
egész ma gyar tár sa da lom. Té má ja pe dig nyil ván va ló an az igaz ság ta lan bé ke szer ző dés -
hez va ló vi szony őszin te, ker te lés nél kü li megfogalmazása.8
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6 BIM 5. 135–165. Vö. Romsics 2004: 297–311., Romsics 2006: 26–30., 51., 54., 127., 130., 176., 227–229.,
234.; Dé nes 2011: 38–50.

7 BIM 5. 159–165. Vö. Bár di 1993, Bár di 1998, Bár di 2004, Bár di – Fedinec – Szar ka 2008.
8 BIM 5. 164–165. Vö. Ba log 2004: 151–185., Ko vács 2004: 281–315., Romsics 2004: 297–311., Trencsényi

2007: 183–336., Trencsényi 2008, Trencsényi 2011a: 450–465.
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III.

A tör té nel mi Ma gyar or szág nem ze ti sé ge i nek ki vá lá sa ön ma gá ban el fo gad ha tó és meg -
emészt he tő lett vol na. Ak kor, ha a ke vert nem ze ti sé gű te rü le tek la ko sai nép sza va zás sal
dönt het tek vol na ar ról, hogy ho vá akar nak tar toz ni. Ám a szín ma gyar la kos sá gú te rü -
le tek az ön ren del ke zés egy ér tel mű és iga zol ha tat lan sé rel mé vel ke rül tek át más or szá -
gok bir to ká ba. Ez pe dig el fed te a szín tisz ta nem-ma gyar nem ze ti sé gi la kos sá gú te rü le -
tek ki vá lá sát. Azt te hát, hogy a tör té nel mi Ma gyar or szág fel bom lá sa az ön ren del ke zés
el vé nek szi go rú és kö vet ke ze tes ér vé nye sí té se alap ján jo gos, an nak ki vi te le zé se az ön -
ren del ke zés fe lül írá sá val vi szont igaz ság ta lan és meg emészt he tet len volt.9

Bibó Ist ván a tri a no ni bé ke szer ző dés előz mé nye i vel, s az ál ta la be ha tá rolt le he tő -
sé gek kel fog lal ko zott 1978-ban Szalai Pál hoz írt válaszlevelében.10 Szalai Pál Lit ván
György Ma gyar gon do lat – sza bad gon do lat cí mű köny ve kap csán írt meg nem je lent cik -
ke, ab ban meg fo gal ma zott ref le xi ói, a né pi moz ga lom mal kap cso la tos, min de nek előtt
Il  lyés Gyu la pub li cisz ti ká já ra vo nat ko zó – som más nak és mél tány ta lan nak ítélt – meg -
jegy zé sei nyúj tot tak le he tő sé get ar ra, hogy egy részt a bé ke szer ző dés te rem tet te hely zet -
tel, más részt a né pi moz ga lom mal kap cso lat ban ál lás pont ját megfogalmazza.11

Az, hogy a tri a no ni bé ke szer ző dés nem kö vet te a nyel vi ha tá ro kat, egy ál ta lán
nem volt szük ség sze rű. Ab ban, hogy ez észak fe lé így tör tént, dön tő sze re pet ját szott
Eduard Beneš ka lan dor és fe le lőt len po li ti ká ja. Ő a nyu ga ti ha tal mak szá má ra a ke let-
eu ró pai nem ze tek de mok ra ti kus fej lő dé sé nek kép vi se lő je ként je lent meg, amit ar ra
hasz nált, hogy kép te len és elv te len ha tá ro kat kö ve tel jen, ami ről a tá jé ko zat lan dön -
tés ho zók nem tud ták, hogy azok. Ahogy Ferrero Új já épí tés. Talleyrand Bécs ben,
1814–1815 cí mű köny vé ből tud juk, a tör té ne lem csepp fo lyós hely ze te i ben azok, akik
meg ha tá roz zák, hogy mi lyen dön tés szü le tik, hos  szú idő re meg ha tá roz zák a lehe tő sé -
geket.12 Mi vel a ha tá rok nem nyel vi ha tá rok let tek, a ma gyar po li ti ka szá má ra el fo gad -
ha tat la nok ká vál tak. Nem a Hor thy -rend szer jel le ge vit te kény szer pá lyá ra az or szág po -
li ti ká ját, ha nem a ha tá rok el fo gad ha tat lan sá ga ha tá roz ta meg a Hor thy -rend szer
kül po li ti ká ját. A ha tá ro kat ugyan is Kár olyi Mi hály és Jászi Osz kár nem fo gad ta el, míg
a Hor thy -rend szer an nak el fo ga dá sá ra és ugyan ak kor ta ga dá sá ra épült. Két le he tő ség
kö zül le he tett vá lasz ta ni: a tör té nel mi Ma gyar or szág vis  sza ál lí tá sa és a tri a no ni

48 Dénes Iván Zoltán

9 BIM 2. 223–224., 241–244. Vö. BIM 5. 66–67., 76–123., 135–165. Vö. Bár di 1993, Bár di 1998, Bár di 2004,
Bár di – Fedinec – Szar ka 2008.

10 Szalai Pál (Bu da pest, 1935–2003) po li ti kai író, füg get len ér tel mi sé gi, a Bibó-emlékkönyv egyik szer -
ző je, aki a szamizdat iro da lom ban Libertarius ál né ven pub li kált. Ld. Szalai 1991 (1979).

11 Litván 1978. Vö. Il  lyés 1978.
12 Ferrero 2002.
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Magyar or szág el fo ga dá sa kö zül. Az előb bi nyil ván va ló an nem az ön ren del ke zés el vén
ala pult, ám a tri a no ni ha tá rok nem az et ni kai el vet kö ve tő meg vo ná sa mi att az utób -
bi sem, hi szen együtt járt há rom mil lió ma gyar meg alá zó, ki szol gál ta tott és bi zony -
ta lan hely ze té vel. Az ön ren del ke zés el vé nek meg sér té se nem csu pán Ma gyar or szág irá -
nyá ban volt sár kány fog ve tés, ha nem egész Eu ró pát érin tet te. Ré sze volt Cseh szlo vá kia
1938-as fel osz tá sá ban, a vi lág há bo rú ban és a há bo rút kö ve tő ki te le pí té sek ben. A népi
moz ga lom pe dig nem volt totalitariánus fertőzöttségű, ha nem 

„egy szer re fog lal ta ma gá ban a tel jes tár sa dal mi fel sza ba du lás kö ve tel mé nyét és a
sza bad ság jog ok tel jes sé gé nek és in téz mény sze rű tel jes sé gé nek a kö ve tel mé nyét, egy
olyan szin té zist, ame lyet az óta is hi á ba pró bál nak meg ta lál ni a vi lá got szét szab da -
ló el len té tes vi lág né ze tek, ame lyek mind a sza bad ság köz pon ti ide o ló gi á já ból
veze tik le ma gu kat anél kül, hogy ezt a ki elé gí tő szin té zist lét re tud nák hoz ni.
Első sor ban ez az én ide tar to zá som nak a motívuma.”13

A Szalai-levél el len pont ját ab ban a le vél ben ta lál juk, ame lyet Bibó Ist ván Arany
Bálint hoz írt, amely ben a Ma gyar Kö zös ség pe ré ről ki ala kí tott meg győ ző dé sét és a per -
ben ha lál ra ítélt, majd ki vég zett Donáth György utol só szó jo gán el mon dott be szé dé -
ről al ko tott vé le mé nyét fej tet te ki.14 A pert kon cep ci ós el já rás nak, Donáth György ha -
lá los íté le tét és ki vég zé sét sú lyos, alap ve tő jog sér tés nek tar tot ta. Donáth György
be szé dét vi szont har minc két év táv la tá ból is szűk lá tó kö rű nek és kár té kony nak lát ta.
Bibó Ist ván a le vél ben éle sen kri ti zál ta Donáth György jog foly to nos ság-ér tel me zé sét,
Horthy-rendszer-értékelését, Sza bó Dezső-i faj ér tel me zé sét és a tör té nel mi Ma gyar -
or szág el ma gya ro sí tá sá ra vo nat ko zó igé nyét. Az 1945 után új já a la ku ló Ma gyar or szág
jog alap ját nem ad hat ja a Hor thy -rend szer, mert az el vesz tet te a le gi ti mi tá sát. Ak kor,
ami kor a né met meg szál lást nem a né me tek kel szem be for du lás ra hasz nál ta fel, s a ki -
ug rást nem tud ta vé gig vin ni. A ki sebb sé gi több ség – több sé gi ki sebb sé gek, a tör zsö kös
ma gya rok – tér fog la ló zsi dók és né me tek sé má ja a ma gyar tár sa da lom fej lő dés alap ve -
tő dis  szo náns vo ná sai szem pont já ból fél re ve ze tő. Azt ugyan is az as  szi mi lá ló ma gyar
tár sa da lom hi e rar chi kus jel le ge tor zí tot ta, míg az as  szi mi lá ló dó zsi dó kat és né me te -
ket sa ját mik ro vi lá guk pol gá ro sult jel le ge nem kö töt te meg, ha nem se gí tet te föl emel -
ke dé sü ket. Ez zel szem ben a ma gyar pa raszt ság, s azon be lül a pa rasz ti sze gény ség föl -
emel ke dé si le he tő sé ge it a ma gyar úri tár sa da lom ha tal mi, köz igaz ga tá si, gaz da sá gi és
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13 BIM 5. 176.
14 BIM 5. 178–189. Vö. Bibó 1986, 1990: II. 443–460., Né meth 1997, Ken de 1997: 153–159., Csicsery-
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lé lek ta ni nyo má sa fé kez te le és szo rí tot ta a mély be. A ma gyar nem zet meg új ho dá sát
nem se gí ti, ha nem meg aka dá lyoz za az ide gen szár ma zá sú ak ki zá rá sa, hi szen az az
egye te mes em be ri mél tó ság sé rel me, amely kont ra sze lek ci ó hoz ve zet. Azt fel té te lez -
ni, hogy az önál ló ál la mi lé tet meg élt nem ze ti sé gek va la ha is ön ként el akar ná nak ma -
gya ro sod ni, kép te len ség s az előbb-utóbb erő sza kos ma gya ro sí tást vagy tel jes ki te le -
pí tést von ma ga után. Ez pe dig az 50 mil li ót meg ha la dó kör nye ző or szá gok kal
szem ben nem ze ti öngyilkosság.15

Bibó Ist ván a Ma gyar Kö zös ség cél ki tű zé se i ről és ál lás fog la lá sa i ról, Donáth
György az utol só szó jo gán el mon dott be szé dé ről ki ala kí tott vé le mé nye a ma gyar köz -
be széd egyik leg ha tá so sabb vál to za tá nak, a nem ze ti ön cé lú ság po li ti kai nyel vé nek,
etnoprotekcionista prog ram já nak a ke mény, egy ér tel mű bí rá la ta. An nak a szem lé let -
nek és nyelv nek a kri ti ká ja, amely Bibó Ist ván „anya nyel ve” volt, s ame lyet ép pen ő
bon tott le be lül ről az zal, hogy ter mé ket len nek mi nő sí tet te a nem zet ka rak te ro ló gi át, ér -
vény te le ní tet te a nem ze ti on to ló gi át, ki ik tat ta an nak Sza bó Dezső-i sé má it, így a pa raszt -
mi to ló gi át, a pró fé ta- vagy zse ni-tu da tot, az ide gen hó dí tás, be fo lyás és ha tás, s a ki sebb -
sé gi több ség – több sé gi ki sebb sé gek sémáit.16 He lyet tük po li ti kai hisz té ria-elem zé se ket
dol go zott ki, po li ti kai mediátor sze rep re vál lal ko zott, amíg csak a leg hal vá nyabb le -
he tő sé get is lát ta ar ra, hogy a de mok ra ti kus le gi ti mi tás és po li ti kai kul tú ra ki ala ku -
lá sát elő se gít he ti.
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Dobszay Ta más

ZA LAI KÉP VI SE LŐK, KÉP VI SE LŐI SZE RE PEK, 
1861–1875

Dol go za tom ban a vá lasz tá sok nép sze rűbb témája1 he lyett a me gye kép vi se le té nek más
vo nat ko zá sa it, a Za lá ban meg vá lasz tott hon atyák or szág gyű lé si te vé keny sé gé nek jel -
le gét vizs gá lom. Bár a kor tár sak ko ráb ban is igye kez tek a pol gá ri al kot má nyos ság ról
kül föl di pél dá kon is me re te ket szerezni,2 de csak ek kor, az im már fo lya ma to san mű kö -
dő nép kép vi se le ti or szág gyű lés nyúj tott le he tő sé get a par la men tá ris szo ká sok, me cha -
niz mu sok be gya kor lá sá ra. 1861–1875 kö zött ta nul tak be le a sze rep lők a par la men ta -
riz mus ba, for mál ták ki an nak ha zai vál to za tát. Vizs gá la tunk tár gyát a po li ti kai élet eme
át ala ku lá sa, az en nek so rán a po li ti ku si sze rep lés ben be kö vet ke ző vál to zá sok egyes
moz za na tai ké pe zik; a fo lya mat meg fi gyel he tő a za lai kép vi se lők mű kö dé sén.

A KE RET – ZA LAI VÁ LASZ TÓ KE RÜ LE TEK ÉS VÁ LASZ TÁ SOK

A Za lá ban meg vá lasz tan dó kép vi se lők szá má ról az 1848:V. tc. 5. § ren del ke zett a kö -
vet ke ző kép pen: „Za la me gye, hol az egyik vá lasz tó ke rü let fő he lye Ka ni zsa”, küld 9 kö -
ve tet. A tör vény ál ta lá nos el vei sze rint a ke rü le tek kö ze leb bi meg ál la pí tá sát a me gyék -
nek a „nép szám, te rü let, köz igaz ga tá si te kin te tek alap ján tett arány la gos fel osz tás sal”
kel lett meg ál la pí ta ni uk. En nek alap ján Ta pol ca, Keszt hely, Szentgrót, Za la eger szeg,
Nagy ka ni zsa, Letenye, Alsólendva, Baksa, Csák tor nya szék he lyek kel ala kul tak meg a
vá lasz tó ke rü le tek. Ez a be osz tás a vizs gált idő szak ban Za lá ban nem vál to zott, 1877-ben
is ez a ki lenc vá lasz tó ke rü let küld te kép vi se lő it a törvényhozásba.3

1 Balogh 1987.
2 Urbán 1981.
3 Gerő 1988: 35. és tér kép mel lék le te: A ma gyar or szá gi vá lasz tó ke rü le tek vár me gyén ként (1877–1913).

Bo ros – Sza bó 1999: 132., Sza bó 2002: 59–82.
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A vizs gált idő sza kot (nem szá mít va ter mé sze te sen a pro vi zó ri um al kot mány és
or szág gyű lés nél kü li éve it) négy or szág gyű lé si cik lus fe di le, s ez 36 vá lasz tást je len -
te ne. A kép vi se lő ház ös  sze té te le azon ban cik lus köz ben is ala kul ha tott; 1867-ben a
kiegye zé si tör vény el fo ga dá sa (má jus 29.) után Hertelendy György jú ni us 3-án, majd
Sza bó Sá mu el jú ni us 21-én lemondott.4 Ős  szel így e két hely re idő kö zi vá lasz tást tar -
tot tak. Az emig rá ci ó ból ép pen ha za tért Perczel Mórt köz fel ki ál tás sal vá lasz tot ták
meg Sza bó he lyé re, mint aho gyan egy han gú sza va zás adott fel ha tal ma zást Hertelendy
Kál mán nak is. Meg bí zó le ve lü ket szep tem ber 29-én, il let ve ok tó ber 1-jén mu tat ták be.5
A kö vet ke ző két cik lus ban is szük sé ges sé vált egy-egy ke rü let ben újabb sza va zás. Előbb
Ka ni zsán vá lasz tot ták meg nem sok kal az or szá gos vá lasz tá sok után,  1869. má jus 13-án
az el hunyt  – ke rü le tét ko ráb ban há rom cik lus ban is kép vi se lő – Sümeghy Fe renc
helyé re De ák kö ré nek or szá go san is mert pub li cis tá ját, egy ben a kor mány párt egyik
ve zér alak ját, Csengery An talt. 1872-ben pe dig – man dá tu má nak meg sem mi sí té se
miatt – Thassy Mik lós he lyé re kel lett nem sok kal az or szá gos sza va zás után is mét kép -
vi se lőt vá lasz ta ni; itt is a kor mány párt egyik szor gal mas, meg bíz ha tó po li ti ku sa, 
a letenyei ke rü let ben már több ször is be vált, de 1872-ben ott el bu kott Ki rá lyi Pál
szer zett mandátumot.6 Ös  sze sen te hát 36 he lyett nég  gyel több vok so lás sal szá mol -
ha tunk. Mint hogy egy-egy hon atya több cik lus ban is vi selt man dá tu mot, e negy ven
al ka lom mal ös  sze sen 21 sze mély ka pott meg bí zást a vá lasz tók aka ra tá nak megjele -
nítésére.7

A KÉP VI SE LŐK AK TI VI TÁ SA

A ren di or szág gyű lé se ken a vis  sza hí vás le he tő sé ge, va la mint a rész le tek be me nő és oly -
kor a he lyi par ti ku lá ris ér de ket és szem pon to kat az ál ta lá nos ér de kű tár gyak ban is érvé -
nye sí te ni kí vá nó kö vet uta sí tás ar ra sar kal ta a kö ve te ket, hogy szin te min den kér dés -
ben meg nyil vá nul ja nak. Elő se gí tet te ezt a ren di di é ta ki sebb lét szá ma is. Eh hez ké pest
a nép kép vi se le ti or szág gyű lé se ken meg vál to zott a kép vi se lők ma ga tar tá sa. Az oly kor
ma nap ság is meg je le nő vé le mény, amely sze rint a nem vagy ke ve set szó ló hon atyák
dolog ta la nok, s csak a ja va da lo mért ül nek a pad sor ok ban, nem szá mol a kép vi se lő ház
mű kö dé sé nek a par la men ta riz mus sa já tos sá ga i hoz iga zo dó át ala ku lá sá val.

54 Dobszay Tamás

4 KN 1865–1868: IV. 236. és 266.
5 KN 1865–1868: V. 4. és 6.
6 KN 1872–1875: I. 138.
7 Az egyes vá lasz tá sok ra és kép vi se lők re: Ba logh 1987: 170–177. és Toth 1973: kül.: Tabelle 10. Die

Abgeordneten in der Ze it zwischen 1848 und 1892., Ruszoly 1999: 144–151.
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Az egyik lé nye ges szem pont a ház lét szá má nak je len tős emel ke dé se. Már az 1861-
es cson ka (Er dély és Hor vát or szág nél kü li) or szág gyű lés al só há za tag ja i nak szá ma is
há rom száz fe lett járt, amely az tán a ki egye zés után négy száz fö lé emel ke dett. Ek ko ra
tes tü let ter mé sze te sen nem mű köd het úgy, ha min den tag ja min den kér dés hez hoz -
zá szól. A pusz tán a sza va zá sok ban meg nyil vá nu ló rész vé telt azon ban enélkül is a vá -
lasz tók meg je le ní té sé nek, a vá lasz tói aka rat köz ve tett meg nyil vá nu lá sá nak kell te kin -
te nünk, s ez min den fel szó la lás nél kül is sze re pet ad a kép vi se lő nek. A ple ná ris
ülé se ken kí vül a mun ka más fó ru mai is ki ala kul nak; a vé le mé nye ket elő ze te sen az osz -
tá lyok ban, ké sőbb a bi zott sá gok ban, il let ve az egyes párt sze rű ala ku la tok, kép vi se lő -
cso por tok sa ját ta nács ko zá sa in is el le he tett mon da ni, s az ott ki ala kult, elő ze te sen
egyez te tett vé le ményt a kép vi se lők egy ré sze a sza va zá son egy sze rű en ér vé nye sí tet te.
E me cha niz must egy ko rú an is so kan ne hez mé nyez ték mint olyat, amely egyes kép -
vi se lő ket sza va zó gép pé fo koz le, két ség te len ugyan ak kor, hogy a  kép vi se lő ház mun -
ká ját szak sze rűb bé és ha té ko nyab bá tette.8 A ko ráb bi ren di or szág gyű lést an nak ide -
jén épp azért ér te sok kri ti ka, hogy a pa ra gra fu son kén ti sok hoz zá szó lás ne héz kes és
las sú tár gya lást eredményezett.9 To váb bi té nye ző a kép vi se lők ki ala ku ló mun ka meg -
osz tá sa. Aho gyan az ál lam élet és az or szág gyű lés mun ká ja az or szág éle té nek mind
több te rü le té re ki ter jesz ke dett, a tör vény ho zó tes tü let mun ká ja te ma ti ka i lag is ki bő -
vült. Már a re form kor ban meg ál la pí tot ták, hogy a kö ve ti kar egé sze nem ké pes a sok -
fé le, szak irá nyú is me re tet igény lő kér dés áttekintésére.10 Épp ezért szük ség te len is hoz -
zá szól nia, ehe lyett a vi ta so rán a tárgy szak ér tő i nek vé le mé nyét meg hall gat va és azt
sa ját a po li ti kai irány za tá nak stra té gi á já val egy be vet ve kell a sza va zá son ál lást fog lal -
nia. Mind emel lett vé let len sze rű té nye zők is be fo lyá sol hat ják az ak ti vi tást. Ha va la ki csak
egy szer, sőt eset leg ép pen a rö vid 1861-es or szág gyű lé sen vi selt man dá tu mot, ke ve -
sebb al kal ma is le he tett hoz zá szó lás ra, mint több cik lus ban sze rep lő tár sa i nak. 

A tár gyalt kor szak za lai kép vi se lői kö zül Si mon Pál és Botka Mi hály két, Inkey
Ádám és Hertelendy György egy-egy cik lu suk fo lya mán egyet len egy szer sem szó lal -
tak fel, és Sümeghy Fe renc nek (két cik lus ban) is csak egy al ka lom mal, he lyi vo nat ko -
zá sú kér dés ben volt mon dan dó ja. A pas  szí vabb kép vi se lők kö zé tar to zott még Csillag
Lász ló, Bat thyá ny Zsig mond és Thassy Mik lós is (fe jen ként ös  sze sen egy-két fel szó -
la lás), de ne héz ak tív nak te kin te ni azo kat a kép vi se lő ket is, akik szin tén rit kán és csak
né hány spe ci á lis kér dés ben nyil vá nul tak meg, mint Hertelendy Kál mán (hat-nyolc
felszó la lás), Kerkapoly Mór (öt), Sza bó Samu(kettő).

Zalai képviselők, képviselői szerepek, 1861–1875   55

8 Pesti 1999: 58–59. és 65–66., Pes ti 2003: 195–199. Cieger 1999: 96.
9 Szemere 1847: 27–29. Elem zé se: Hermann 2011: 222. Ha son ló ér té ke lés: Kö vet je len tés … Bé kés me gyei

kö ve tek től 1845: 47–56. old.
10 Szemere 1847: 29–30.
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Több le he tő sé ge volt a há rom-há rom cik lu son át kép vi se lő Sza bó Im ré nek és
Tolnay Kár oly nak, va la mint a négy or szág gyű lé sen is je len lé vő Mol nár Pál nak, akik
él tek is ez zel; ők már mind nyá jan a mér sé kel ten te vé ke nyebb kép vi se lők kö zé tar toz tak.
Ide so rol hat juk Gaál End rét és Nagy Ká rolyt is, no ha a vizs gált idő szak ban csak egy -
szer vi sel tek man dá tu mot. Vi szony lag na gyobb ak ti vi tá suk – mint alább majd lát juk –
ös  sze füg gött a vál lalt fel ada tok jel le gé vel is. Az egyet len cik lus ban és rá adá sul an nak
is csak vég sza ka szá ban kép vi se lő Perczel négy sze rep lé se a ren del ke zé sé re ál lott idő -
höz mér ve arány lag gya ko ri nak mond ha tó.

Nem meg le pő, hogy a leg ak tí vabb nak az or szá go san is mert po li ti ku sok bi zo nyul -
tak. Ide szá mít hat juk párt ja ro bo to sa ként Ki rá lyi Pált, akit – szá mos tör vény ja vas lat
elő adó ja ként is – oly kor több tu cat szor hall gat hat tak tár sai. Csengery An tal, Deák
bizal ma sa, a kor mány párt egyik ve ze tő alak ja ha son ló kép pen a kép vi se lő ház nak is ál -
lan dó sze rep lő je volt. Kerkapoly Kár oly, no ha Za lá ban csak 1872-től volt kép vi se lő,
pénz ügy mi nisz ter ként már csak hi va tal ból is szám ta lan szor sze re pelt. 

KÉP VI SE LŐI SZE RE PEK

A za la i ak sze rep lé se i nek szá ma nem csak mun ka bí rá suk tól és af fi ni tá suk tól, va la -
mint az il le tő kép vi se lő po li ti kai sú lyá tól, sze re pé től füg gött, ha nem sok ban a fel szó -
la lá sok tár gyá tól is. Ahogy az imént lát tuk, a leg töb bet sze rep lők ter mé sze te sen a meg -
ha tá ro zó po li ti ku sok kö ré ből ke rül tek ki. De a ke vés bé je len tős sze mé lyi sé gek kö zött
is le het tek „szor gal mas” tag jai a Ház nak, ha an nak mun ká já ban a mun ka meg osz tás
meg fe le lő, hoz zá juk il lő pont ján ta lál tak fel ada tot ma guk nak. A za la i ak ese té ben is rá -
mu tat ha tunk az egyes fel szó la lók ra jel lem ző tár gyak ra, a vál lalt te ma ti kák ra, s az ezek -
ből kö vet ke ző és ki kö vet kez tet he tő, a kép vi se lői fel ada tok ra vo nat ko zó kép ze tek re,
kép vi se lői szerepfelfogásokra.11 E sze re pek bi zo nyos po li ti ku sok te vé keny sé gé ben
ter mé sze te sen pár hu za mo san is ér vé nye sül het tek.

A fen ti ek ben pas  szív nak mi nő sí tett négy-öt kép vi se lő (Si mon, Botka, Inkey,
Sümeghy, Hertelendy György) pl. egy sze rű en a vá lasz tók aka ra tá nak meg je le ní té sé re
szo rít ko zott, de a ki fej tet tek ér tel mé ben őket is a nép kép vi se let fon tos mű köd te tői közé
kell so rol nunk.

56 Dobszay Tamás

11 A kép vi se lői sze re pek kel fog lal ko zott Ilonszki Gab ri el la is, de el ső sor ban nem a kép vi se lők te vé keny -
sé ge, ha nem tár sa dal mi ho va tar to zá suk, párt kö tő dé sük vo nat ko zá sá ban: Ilonszki 2009: 16–17. A kép -
vi se lői sze rep lé sek tár gya i nak szám ba vé tel éhez hasz nál tuk a nap ló hoz ké szült se géd köny vet: Endrődi
1896.

Gergely_kotet_jul25_:press 2012.08.23. 15:31 Page 56 (Black plate)



Azon ban e hall ga tag za la i ak ki vé te lé vel még a töb bi ke vés bé ak tív kép vi se lő is
szük sé gét érez te an nak, hogy ha sok szor és nagy fon tos sá gú kér dé sek ben nem is, de ki -
sebb és jel leg ze tes tárgy kör ben, ne ve ze te sen a sa ját vá lasz tó ke rü le tet érin tő, he lyi vo nat -
ko zá sú ügyek ben meg nyil vá nul jon. E cso port tag ja it a he lyi ügyek ér de ké ben köz ben já -
ró po li ti ku si sze rep fel fo gás kép vi se lő i nek tart hat juk. Te vé keny sé gük sok ban ösz  sze függ het
az elő ző kor szak me gyei kö vet kül dé si gya kor la tá val és a ko ráb bi, par ti ku lá ris prob lé má -
kat is meg je le ní tő uta sí tá si rend szer ha gyo má nyá val. E sa já tos ság ugyan ak kor nem tisz -
tán ma gyar je len ség, a klas  szi kus, min ta adó nyu ga ti par la men ta riz mu sok ban a nép kép -
vi se let „ide á lis” esz mé je mel lett – amely sze rint a kép vi se lő nem a ke rü le tet, ha nem a
nem zet, az or szág egé szét kép vi se li – or szá gon ként és idő sza ko san el té rő mér ték ben, de
mind vé gig meg ta lál ha tó ez a kép vi se lői magatartás.12 A fen tebb ke vés bé ak tí vak kö zé
sorolt hét kép vi se lő kö zül Bat thyá ny, Csil lag és Thassy egy-két fel szó la lá sá nak he lyi
vonat ko zá sa volt, de Hertelendy Kálmán hat-nyolc és Kerkapoly Mór négy sze rep lé se is
he lyi kér vé nyek be nyúj tá sá val, he lyi gon dok fel ve té sé vel volt kap cso la tos.

Egyes prob lé mák azon ban mint egy át me ne tet ké pez nek a he lyi és ál ta lá nos jel -
leg kö zött: or szá gos ügy he lyi vo nat ko zá sa i ra mu tat nak rá vagy meg for dít va, a he lyi
ügy kap or szá gos di men zi ót. Ilye nek pl. Gaál End ré nek a nyu ga ti vas út nak za lai ér de -
ke ket érin tő ügyé ben el hang zott sza vai. Újabb kép vi se lői sze rep re irá nyít ja fi gyel mün -
ket Kerkapoly Mór és Thassy egy-egy in ter pel lá ci ó ja, amely ka ni zsai, il let ve ál ta lá ban
za lai vo nat ko zá sú volt ugyan, de mind ket tő a kor mány ha ta lom túl ka pá sa i ra reagált.13

E he lyi ügyek te hát jog vé dő meg szó la lást vál tot tak ki. Tár gyuk, va la mint mű fa juk 
(in ter pel lá ció) és jel le gük mi att né mi leg fel idé zik a ko ráb bi sé rel mi po li ti kát, vagy em -
lé kez tet nek ar ra. A kor mány ha ta lom fe let ti ef fé le el len őr kö dés ma gá tól ér te tő dő en
első sor ban az el len zé ki kép vi se lők (Perczel, Hertelendy György, Gaál, Nagy, Kerkapoly
Mór, Thassy, Re me te Gé za) fel ada ta, akik kö zül kü lö nö sen ket ten tűn tek ki e té ren.
Perczel Mór ki zá ró lag or szá gos kér dés ben szólt, ezek kö zül ket tő, meg szó la lá sa i nak
fe le (Bö ször mé nyi saj tó ügye és a he ve si ügy) ki fe je zet ten a ki ala ku ló du a lis ta kor mány -
rend szer jel le gé nek prob lé má ját ve tet te fel. A vizs gált utol só cik lus ban a za la i ak közül
Re me te Gé za te vé keny sé ge so rol ha tó ide (is), aki ugyan he lyi, letenyei fel ve tés ből, de
vá lasz tá si vis  sza élé sek kö vet kez mé nye i vel foglalkozott.14
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12 A sza bad man dá tum ki ala ku lá sá nak tör té ne té re: De zső 1987: 358–361., De zső 1996: 189–191., Pecze
2001: 5–43., kül.: 25–36.

13 Kerkapoly Mór in ter pel lá ci ó ja a za lai jegy zők től sze dett re ver zá li sok kal kap cso lat ban: KN 1869–1872:
XXIV. 174. Tassy Mik lós in ter pel lá ci ó ja a ka ni zsai já rás szol ga bí rá já nak a nép gyű lé se ket el til tó in téz -
ke dé se mi att. KN 1869–1872: XXIV. 264.

14 Az 1872. aug. 22-i vá lasz tás al kal má val a sza bad vá lasz tás kor lá to zá sa hu szár csa pat ál ta li meg fé lem -
lí tés sel: KN 1872–1875: II. 378–379. Ugyan eb ben a tárgy ban: KN 1872–1875: VIII. 166–167.
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Jel leg ze tes sze rep fel fo gás és sze rep vál la lás azo ké a hon atyá ké, akik nek ak ti vi tá -
sa je len tős rész ben ma gá nak a kép vi se le ti rend szer nek a mű köd te té sé re irá nyult. A kép -
vi se lő ház ma ga is adott tag ja i nak fel ada to kat. Ilyen volt pl. a Ház sa ját költ ség ve té se
és szám adá sa mel lett az inf rast ruk tú ra, így az ülés te rem és ál ta lá ban az Or szág há za
fű té sé nek, vi lá gí tá sá nak, szel lőz te té sé nek (az 1865–68-as cik lus ele jén a fris sen emelt
épü let még ki sem szá rad ha tott), víz el lá tá sá nak, be ren de zé sé nek ügyei, va la mint a Ház
ira ta i nak el he lye zé se, őr zé se. E sa já tos ügy cso port el in té zé sé ben nem csak a za la i ak kö -
zül, de az egész kép vi se lő ház ból ki tűnt Mol nár Pál, aki azon ban meg szó lalt né hány
helyi ügy ben is, va la mint 1861-ben De ák fel ira ti ja vas la ta mel lett is.15 A ház sza bál  lyal
ös  sze füg gő ügyek már el ső ren dű en po li ti kai je len tő sé gű ek; nem vé let len, hogy or szá -
gos sú lyú ál lam fér fi ak vagy fon to sabb po li ti ku sok nyil vá nul tak meg ve lük kap cso lat -
ban, így Csengery An tal vagy Ki rá lyi Pál. Nem ki csiny sú lyú a man dá tu mok iga zo lása
sem, amely csak ké sőbb ke rült a bí ró sá gok elé, ek ko ri ban azon ban ezek ben az ügyek -
ben eu ró pai min ták alap ján ma ga a Ház dön tött. A za la i ak kö zül Tolnay Kár oly és
ismét csak Ki rá lyi Pál sze re pelt gyak ran a verifikáció fo lya ma tá ban elő adó ként, az iga -
zo ló vá laszt mány tag ja ként.

Csengeryvel és Ki rá lyi val el is ér kez tünk az or szá gos szin tű po li ti ku sok hoz,
akik – bár oly kor nem hagy ták fi gyel men kí vül a he lyi ér de ke ket, a kép vi se lő ház bel -
ső ügyeit – sze rep lé sük el ső sor ban még is or szá gos je len tő sé gű po li ti kai kér dé sek, meg -
ha tá ro zó ügyek kép vi se le té hez kap csol ha tó, s így a nép kép vi se let „ide á lis nor má ját” va -
ló sí tot ták meg sa ját te vé keny sé gük ben. E hon atyák így a leg vál to za to sabb té mák ban
nyil vá nul tak meg. De ák jobbkeze, Csengery, bár cik lu son ként el té rő mér ték ben és
módon, de szin tén gyak ran szó lalt meg nem csak za lai, ha nem pes ti he lyi ügyek ben
is. Te vé keny sé gé nek súly pont ja még is az or szá gos ügyek re, az ál ta lá nos po li ti kai és tör -
vény ho zá si kér dé sek re esik. Elő sze re tet tel vál lalt sze re pet eze ken be lül az ér dek lő dé -
sé nek meg fe le lő ügyek ben, pl. kul túr po li ti kai és ok ta tá si vi ták ban, az ál lam pénz ügyek
és or szá gos költ ség ve tés-zár szám adás kér dé se i ben. Egy ko ri cent ra lis ta po li ti ku si és lap -
szer kesz tői múlt já ból kö vet ke ző en ter mé sze te sen nem ma rad ha tott ki a köz igaz ga tás
(a köz tör vény ha tó ság ok és a köz sé gek) ren de zé se kö rü li vi ták ból sem. A Ház bel ügyei
kö zül a fő ként a po li ti kai je len tő sé gű ház sza bály-fe lül vizs gá lat vál tot ta ki fel lé pé sét.
Perczel Mór rö vid za lai kép vi se lő sé ge alatt igen ak tív volt, de ki zá ró lag or szá gos
ügyek ben: így az em lí tett he ve si kér dés ben vagy Bö ször mé nyi ügyé ben, ill. a véd erő -
tör vény és a vám szö vet ség kér dé sé ben.

Ha son ló, bár ki sebb je len tő sé gű volt Ki rá lyi Pál sze re pe; or szá gos, he lyi, va la mint
or szá gos vo nat ko zá sú he lyi ügyek ben, szak kér dé sek ben és a Ház bel ügye i ben egy aránt
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15 KN 1861: I. 332.
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meg szó lalt, leg több ször az 1869–72-es cik lus ban. 1861-es egyet len – jo gos sé rel mi in -
du lat mel lett is ön mér sék let re in tő, de 1848 hely re ál lí tá sát ha tá ro zot tan kö ve te lő – 
fel szó la lá sát a fel ira ti ja vas lat mel lett fel ér té ke li a tény, hogy De ák ék elő ző leg reá bíz ták,
hogy el ső ként fe lel jen a kon zer va tí vok nak, akik a li be rá li sok meg szó la lá sát hi á nyol -
ták az Ok tó be ri Dip lo má val kapcsolatban.16 1865–68-ban elő adó volt verifikációs
ügyek ben, hoz zá szólt a kö zös ügyi-ki egye zé si ja vas lat hoz, vas út ügyek hez. Ek kor és a
kö vet ke ző cik lus ban szá mos tör vény ja vas lat elő adó ja ként is sze re pelt.

Hi va ta lá ból adó dó an is a kor szak mes  sze leg több ször fel szó la ló za lai kép vi se lője
Kerkapoly Kár oly, aki ter mé sze te sen nem csak kép vi se lő ként, ha nem za lai cik lu sa
alatt bő egy éven át a kor mány tag ja ként, pénz ügy mi nisz ter ként is sze re pelt. Kö te les
volt in ter pel lá ci ók ra vá la szol ni, költ ség ve té si ter ve ze tek és adó tör vé nyek ki dol go zó -
ja ként, be ter jesz tő je ként ezek vi tá já ban sa ját ma ga és a kor mány ál lás pont já nak vé -
del mé ben ér vel ni, egyéb pénz ügyi vo nat ko zá sú kér dé sek ben fel szó lal ni. Kerkapoly
– aki nem is a me gyé ben szü le tett, elő é le te is in kább Veszp rém me gyé hez kö töt te, s
ek ko ri ban már Pes ten élt – iga zi or szá gos po li ti kus volt; he lyi vo nat ko zá sú ügyek ben
egyet len egy szer sem ex po nál ta ma gát. Pro fes  szor ko dá sa és po li ti ku si sze rep vál la lása
mel lett nem ma radt ide je a he lyi kap cso la tok ki épí té sé re, ápo lá sá ra. Hát te rét ezért
dön tő en a kor mány párt ere je, si ke rét pe dig rész ben ta lán a Kerkapoly név nek a vá lasz-
tók fü lé ben is me rős csen gé se biz to sít hat ta; előd je a ke rü let ben – igaz, el len zé ki sze rep-
kör ben – tá vo lab bi ro ko na, a csa lád má sik ágá nak itt bir to kos kép vi se lő je, Kerkapoly
Mór volt.

E négy po li ti kus mel lett az or szá gos ügyek ben ak tí vak kö zé még Re me te Gézát
so rol hat juk. Ke vés bé je len tős vi szont Tolnay Kár oly sze re pe, aki ele in te még meg-meg -
szó lalt – így 1861-ben a fel ira ti vi tá ban, 1866-ban, a közösügyi ja vas lat mellett17 –,
ké sőbb azon ban már csak a költ ség ve tés tár gya lá sa kor, és mint elő adó, vá lasz tá si és
iga zo lá si ügyek ben. Az el len zé ki Nagy Kár oly az or szá gos je len tő sé gű ügyek kö zül 
a vá lasz tó jog vi tá já ban két szer is fel szó lalt, s hal lat ta hang ját az úr bé ri ma rad vá nyok
ügyé nek tár gya lá sa so rán is.

Mint már utal tunk rá, az or szá gos ér de kű ügyek kel fog lal ko zó kép vi se lők te vé keny -
sé gé ben is van nak je lei a szak irá nyú, spe ci á lis sze rep vál la lás nak. Jól ki raj zo ló dik ugyan -
is bi zo nyos sa já tos ér dek lő dé si kör és fel ké szült ség Csengery (kul túr po li ti ka, ál lam pénz -
ügyek, köz igaz ga tás), Kerkapoly (ál lam pénz ügyek) és Ki rá lyi (inf rast ruk tu rá lis
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16 KN 1861: I. 239–241. 1860-as, ’48 mel lett agi tá ló pub li cisz ti kai te vé keny sé gé re: Pes ti Nap ló 1860. okt
24., okt 25., ill. De ák Fe renc 2003: 690. (Mol nár And rás és De ák Ág nes ál tal írt utó szó jegy ze te i ben.)

17 A fel irat mel let ti be szé de: KN 1861: I. 301. A ki egye zé si tör vény vi tá já ban: KN 1865–1868: III. 376.
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fej lesz té sek, ál lam pénz ügyek, jo gi és a hon véd ség gel kap cso la tos kér dé sek) mű kö dé se
ese té ben. Ha son ló fi gyel he tő meg Re me te Gé zá nál is, aki nek – ügy vé di fog lal ko zá sa
ta pasz ta la ta i hoz iga zo dó an – jo gi és igaz ság szol gál ta tá si kér dé sek iránt volt fo ko zott
ér dek lő dé se. Több he lyi prob lé mát fel ve tő meg szó la lá sá nak (a letenyei já rás bí rák
hely ze te, a letenyei kép vi se lő vá lasz tás, a mu ra kö zi já rás egy há zi ho va tar to zá sa) is van
ilyen vo nat ko zá sa, de hoz zá szólt a köz jegy ző sé gek, a bí rák és a bí ró sá gi hi va tal no kok
rang fo ko za ta, a bí ró sá gi vég re haj tó in téz mé nye tár gya lá sá hoz. A nagy or szá gos kér -
dé sek kö zül részt vett a föld adó ról szó ló tör vény meg al ko tá sá ban, va la mint a vá lasz -
tó jog vi tá já ban, mind emel lett rend sze re sen fel szó lalt az éves költ ség ve tés tár gya lá sán
is. Né mi spe ci á lis ér dek lő dés ta lán ki mu tat ha tó még két ke ve seb bet sze rep lő kép vi -
se lő nél: a ké sőb bi fő is pán, Hertelendy Kál mán iz ra e li ta ké rel mek ügyé ben tett há rom
fel szó la lá sát vá lasz tói meg ke re sé sek is in do kol hat ták, de Nagy Kár oly négy nem helyi
ér de kű fel szó la lá sá ból ket tő is az úr bé ri vi szo nyok ma rad vá nya i nak ren de zé se ügyé -
ben hang zott el.18

E fél tu cat kép vi se lő sze rep lé se egy ben a ki ala ku ló te ma ti kus mun ka meg osz tás ra,
de ugyan ak kor – kü lö nö sen pl. Csengery, Kerkapoly ese té ben – a szak ér tő és a ve ze tő–
ál ta lá nos po li ti ku sok sze re pe i nek oly kor egy ide jű ten den ci a sze rű ér vé nye sü lé sé re is
pél da.

ÖS  SZEG ZÉS – ZA LA I AK A MA GYAR PAR LA MEN TA RIZ MUS 
„BE ÜZE ME LÉ SÉ BEN”

A Za lá ban meg vá lasz tott kép vi se lők fel szó la lá sa i ban te hát meg mu tat koz tak an nak az
át me net nek a je lei, ame lyek a kép vi se let nek a ren di mű kö dés ből a mo dern par la men -
tá ris rend szer ré ala ku lá sát jel lem zik. Bár fenn ma radt a le he tő ség és a tö rek vés a helyi
ér dek meg je le ní té sé re, más kép vi se lők te vé keny sé gé ben a par ti ku lá ris ér de kek he lyett
és mel lett elő tér be ke rül tek a nem ze ti szin tű, or szá gos tár gyak. Re form ko ri előz mé nye -
ket foly tat va meg in dult a hon atyák kö zöt ti sza ko so dás és mun ka meg osz tás. A válasz -
tó kat csak né mán meg je le ní tő, ke vés sé ak tív, vagy ép pen a párt ho va tar to zás sze rin ti
„sza va zó gép” sze re pét vál la lók mel lett vol tak akik a kép vi se le ti rend szer üzem sze rű
ru tin mű kö dé sé nek ki ala ku lá sá ban vál lal tak sze re pet. A je len té ke nyebb sze mé lyi sé gek
kö zött meg fi gyel he tő ten den cia a szak ér tő-po li ti kus és az ál ta lá nos kér dé sek kel fog -
lal ko zó, or szá gos szin tű po li ti kus tí pu sá nak ki ala ku lá sa.
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18 Nagy Kár oly az úr bé ri ma rad vá nyok ügyé ben: KN 1869–1872: XXIV. 362. 365–366. Hertelendy Kál -
mán vo nat ko zó fel szó la lá sai: VIII. 262., 310., 348.
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Erdődy Gá bor

AN TALL JÓ ZSEF A NEM ZE TI EL NYO MÁS ÉS 
A MO DER NI ZÁ CIÓ DU A LIZ MU SÁ RÓL, 
A NEO AB SZO LU TIZ MUS KET TŐS TER MÉ SZE TÉ RŐL*

A vi lá go si fegy ver le té telt kö ve tő év ti zed tör té ne té nek ér té ke lé se so rán An tall azt a sze -
rin te sa já tos vo nást ál lí tot ta elem zé se kö zép pont já ba, mi sze rint bár a kor szak tör té -
ne tét alap ve tő en a po li ti ka i lag egy más sal ki bé kít he tet len ab szo lu tiz mus és a li be ra liz -
mus szem ben ál lá sa ha tá roz ta meg, a li be ra liz mus prog ram já ból és a kon zer va tív
eta tiz mus ból is so kat me rí tő hi va ta los po li ti ka kor sze rű re for mo kat is ered mé nye zett.
A neo ab szo lu tiz mus tör té nel mi sze re pét ér tel me ző ana lí zi sé ben Eöt vös gon do lat me -
net ét fo gad ta el, amely An tall ös  szeg ző meg ál la pí tá sa sze rint ar ra he lyez te a hang súlyt,
hogy az egyéb ként át hi dal ha tat lan el len tét párt al ko tó ab szo lu tiz mus és li be ra liz mus
egy más sal vis  sza té rő en köl csön ha tás ba ke rül ve, „egy mást ak ció-re ak ció vi szony ban
kö vet ve” ala kí tot ta a 19. szá zad történetét.1 A cent ra lis ta po li ti kus sal ro kon fel fo gá -
sá ban azt „a re a li tá sok hoz kö ze lít ve egyen súlyt ke re ső” ál lás pon tot osz tot ta, amely sze -
rint a neo ab szo lu tiz mus a for ra da lom tár sa dal mi vív má nya it ko ránt sem sem mi sí tet te
meg, ha nem an nak ered mé nye it ki sa já tít va tö re ke dett a mo der ni zá ci ó ra, és po li ti ká -
já val „a ci vi li zá ci ós igé nyek re a li zá lá sát is szolgálta.”2

Az 1849 utá ni idő szak ról a his to ri og rá fi á ban élő, Berzeviczy Al bert ál tal meg -
fo gal ma zott ha gyo má nyos kép től: a nem ze ti el nyo mást, az ön kény ural mi moz za na -
to kat, a res ta u rá ci ós tö rek vé se ket, a stag ná lás vo ná sa it kö zép pont ba ál lí tó do mi náns
fel fo gás tól el sza kad va ke rül te az egy ol da lú áb rá zo lá so kat. A kor rek ció szán dé ká tól is
ve zérel ve, s a ké sőb bi év ti ze dek ben az oszt rák (min de nek előtt Waltraud Heindl,

* A ta nul mány Tra di ci o ná lis tör té nel mi iden ti tás – mo dern po li ti kai esz me rend szer. An tall Jó zsef ke resz -
tény de mok ra ta po li ti kai fi lo zó fi á ja és an nak nem ze ti tör té nel mi be ágya zott sá ga c. mo nog rá fi ám (EL TE
Eöt vös Ki adó, Bp., 2011) rész fe je ze tét ké pe zi.

1 Antall Jó zsef: Mo dell és va ló ság. Eöt vös Jó zsef a ki egye zé si po li ti ka sod rá ban. In: An tall: 1994. I. 20., 33.
2 Vö. Miru 1999: 143., So mo gyi 1981: 59., De ák 2008.

Gergely_kotet_jul25_:press 2012.08.23. 15:31 Page 63 (Black plate)



Friedrich Gottas, Helmut Rumpler, Stefan Malfèr mű ve i ben), majd a ma gyar tör té -
net írás ban is egy re in kább te ret nyert fel fo gást sok ban meg elő le gez ve kü lö nös hang -
súlyt fek te tett a kor sze rű eu ró pai cent ra li zált bi ro da lom meg te rem té sé re irá nyuló
mo der ni zá ci ós in téz ke dé sek je len tő sé gé nek bemutatására.3

A neo ab szo lu tiz mus lé nye gé nek meg íté lé se szem pont já ból meg ke rül he tet len
alap vo nás nak te kin tet te ugyan ak kor azt a kö rül ményt is, hogy a Habs burg-po li ti ka
min de nek előtt a nem ze ti tö rek vé sek el foj tá sá ra irá nyult, szá mos kor sze rű in téz ke -
dése ide gen ér de kek szol gá la tá ban, az össz bi ro da lom ki ala kí tá sá ra és meg szi lár dí tá -
sá ra irá nyu ló tö rek vés je gyé ben szü le tett, az az – amint ar ra Kos suth La jos is rá mu ta -
tott – a di nasz ti kus po li ti ka esz kö ze ként szolgált.4 A mél tá nyos ság hang ján em lé ke zett
meg ugyan ak kor ar ról, hogy a Bach-kor szak – el nyo mó in téz ke dé sei kö ze pet te is – 
el tűrte az ér tel mi sé gi élet bi zo nyos fó ru ma i nak fo ko za tos újjászervezését.5

An tall Jó zsef kü lö nös em pá ti á val vizs gál ta a sza bad ság harc le ve ré sét kö ve tően
a sza bad po li ti kai cse lek vés esé lyé től meg fosz tott ér tel mi sé gi ek út ke re ső pró bál ko zá -
sa it. Toldy Fe renc tu do má nyos és tu do má nyos-köz éle ti sze re pét elem ző ta nul má nyá -
ban „a ma gyar iro da lom tör té net aty ja ként” tisz telt tu dós sze rep vál la lá sát azért mi -
nő sí tet te a nem zet ér de ké ben ál ló ma ga tar tás nak, mert így szer zett be fo lyá sát Toldy
„ar ra hasz nál ta fel, hogy meg ment se nem ze ti értékeinket… Hit te, hogy az iro da lom
és a tör té ne lem ku ta tá sa és fel dol go zá sa nem csak a ha ta lom gya kor lá sá ban, de el vi -
se lé sé ben is erőt ad.”6 A Dávidházi Pé ter ál tal sok ol da lú an re konst ru ált antalli Toldy-
értelmezés ti pi kus pél dá ját mu tat ta an nak, hogy – amint ar ra Szűcs Zol tán Gá bor az
Eöt vös József ről írott ta nul má nyok kap csán rá mu ta tott – An tall szá má ra az adott kor
ál tal kí nált „le he tő ség nek meg fe le lő cse lek vés” je len tet te a mér cét, az ide ált, s hogy
tör té nel mi mun kái kö zép pont já ba min dig a „tör té nel mi hely ze tet” ál lí tot ta, amely ben
hő sei „a vá ra ko zás pró bá ját” ki áll ják, s „te szik, amit le het és hasznos”,7 mint ahogy ő
ma ga is tet te a szo ci a liz mus évei alatt. 

Az Eöt vös Jó zsef ha lá lá nak 100. év for du ló já ra em lé ke ző ta nul má nyá ban Antall
nyo ma té kos hang súlyt he lye zett an nak tag la lá sá ra, hogy a 18. szá za di fel vi lá go sult
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3 A neo ab szo lu tiz mus ko rá nak his to ri og rá fi á já ról De ák Ág nes habilitációs ér te ke zé se ad ala pos elem ző,
át te kin tő ké pet. A to váb bi ak ban vö. Berzeviczy 1922–1937., Sza bad 1967., ill. Sza bad 1979., Sashegyi
1979., Hanák 2001., De ák 2000.

4 Antall Jó zsef: A pes ti or vo si is ko la és a cent ra lis ták egész ség ügyi po li ti ká ja. In: An tall 1994: I. 331., vö.
Sza bad 1979: 463., Csor ba 1998: 299.

5 Antall Jó zsef: A mo dern fel ső ok ta tá si rend szer ki ala kí tá sa Ma gyar or szá gon 1848–1890. In: An tall 1994:
I. 276.

6 Antall Jó zsef: Toldy Fe renc két ar ca. In: An tall 1994: I. 374. Idé zi Dávidházi 2004: 874., Szűcs 2010:
192.

7 Szűcs 2010: 208.
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ab szo lu tiz mus örök sé gé ből so kat át vé ve a neo ab szo lu tiz mus prog res  szív prog ra mot
kö ve tett az ok ta tás ügy ben, köz egész ség ügy ben, az az „az al kal ma zott po li ti ka egyes
szek to ra i ban”, va la mint a szo ci á lis kér dés ben egy aránt. Mi több, előbb te rel te rá „a fi -
gyel met a prog res  szív szo ci ál po li ti ka szük sé ges sé gé re és a mű ve lő dés po li ti ka elő nye -
i re, mint az in di vi du a lis ta tar tal mú li be ra liz mus, amely tar tóz ko dik az államraison
el vé nek el fo ga dá sá tól.” A tör té ne lem sa já tos fin to rá nak ne vez te to váb bá, hogy „az
oszt rák neo ab szo lu tiz mus re for me re” gya kor la ti lag ugyan azt szor gal maz ta „a fel ső -
ok ta tás ban, az egész ség ügyi po li ti ká ban, [...] mint a ma gyar li be ra liz mus szó szó ló ja”,
az az „az el té rő tár sa dal mi és po li ti kai struk tú rák – tár sa dal mi és po li ti kai rend jük
meg vál toz ta tá sa nél kül – gyak ran azo nos vagy hoz zá ha son ló me cha niz mu so kat hoz -
nak lét re a gya kor lat ban.” Az em lí tett ket tős ség ből ve zet te le töb bek kö zött azt is, hogy
a Vormärz-i oszt rák li be ra liz mus több ki emel ke dő alak ja ve ze tő sze re pet ját szott a
neo ab szo lu tiz mus po li ti ká já nak ala kí tá sá ban, ami kor részt vett sa ját ere de ti prog -
ram já nak rész le ges megvalósításában.8

A fel so rolt mo der ni zá ci ós ered mé nyek sem te rel ték el azon ban An tall fi gyel mét
ar ról, hogy a neo ab szo lu tiz mus ko rá ban a nem ze ti tö rek vé se ket tel jes mér ték ben ig -
no rá ló egy sé ges bi ro dal mi tan ügyi szem lé let ér vé nye sült, a ma gyar kö zép is ko lák
újon nan meg ha tá ro zott rend jét az 1849-ben ki adott sza bály zat, az Entwurf der
Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich Ma gyar or szág ra tör té nő
ki ter jesz té se ha tá roz ta meg. Az örö kös tar to má nyok ki zá ró lag bi ro dal mi szem pon to -
kat ér vé nye sí tő, kü lö nö sen a ka to li kus ne ve lést pre fe rá ló ok ta tá si rend jé hez hoz zá iga -
zí tott ma gyar köz ok ta tás ügyet Leo Thun gróf, bi ro dal mi val lás- és köz ok ta tá si mi nisz -
ter irá nyí tot ta, s a mo dern re for mo kat, prog res  szív ele me ket és po zi tív ered mé nye ket
fel mu ta tó ok ta tás po li ti ka mind vé gig az összmonarchia fej lesz té sé nek ér de ke i hez iga -
zí tott esz köz ként szol gált Bécs kezében.9

A kü lön bö ző elő je lű fo lya ma tok ta pasz ta la ta it egy be vet ve An tall ar ra a kö vet kez -
te tés re ju tott, hogy a bé csi köz ok ta tás ügyi kor mány zat po li ti ká ja az egye te mi auto nó -
mi á nak is utat nyi tó „iga zi re form kor sza kot” ered mé nye zett Auszt ri á ban, s mind emel -
lett az „ide gen ta laj ban gyö ke re zett” in téz mé nyek mo dell jét ala pul vé ve meg te rem tet te
a kor sze rű sí tett ma gyar fel ső ok ta tás és a köz ok ta tás ügy szer ve ze ti alapjait.10 Tel jes
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8  Antall Jó zsef: A pes ti or vo si is ko la és a cent ra lis ták egész ség ügyi po li ti ká ja. In: An tall 1994: I. 338., vö.
So mo gyi 1981: 55–58., Takáts 2007: 36–38.

9  Antall Jó zsef: A ma gyar kö zép is ko la tör té ne té ből. In: An tall 1994: I. 294., An tall Jó zsef: 100 esz ten dős
a nép is ko lai tör vény. Eöt vös Jó zsef és az 1868. évi nép is ko lai tör vény or szág gyű lé si vi tá ja. In: An tall
1994: I. 201., 284.

10 Antall Jó zsef: A mo dern fel ső ok ta tá si rend szer ki ala kí tá sa Ma gyar or szá gon 1848–1890. In: An tall
1994: I. 276–277., 284.
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mér ték ben egyetér tett te hát az zal az ér té ke lés sel, amely sze rint Leo Thunnak a ma -
gyar or szá gi tan rend szer mi nő sé gét meg újí tó, a kon zer va tív ér ték vi lág je gyé ben szü -
le tett kor sze rű (a 8 osz tá lyos gim ná zi u mot, a szak ta ná ri rend szert, az érett sé git be ve -
ze tő, az alap fok tól az egye te mig egy sé ges ok ta tást te rem tő) re form jai min de nek előtt
az össz bi ro da lom ér de ke it szol gál ták a ger ma ni zá lás sal ös  sze kap csolt kon zer va tív tu -
dat for má lás jegyében.11

John Stu art Millnek írott le ve lé ben Eöt vös ar ról el mél ke dett, hogy az eu ró pai
nem ze te ket nag  gyá te vő nem ze ti ab szo lu tiz mus kor sza ka ki ma radt a ma gyar tör té ne -
lem ből, s ezért a klas  szi kus nyu ga ti fej lő dés so rán – egy ko ráb bi tör té nel mi szi tu á ci -
ó ban – na pi rend re tű zött prob lé mák meg ol dá sa Ma gyar or szá gon „a je len be át hú zód -
va” az ide gen ab szo lu tiz mus ra há rul. A neo ab szo lu tiz mus ter mé sze té nek tisz tá zó
be mu ta tá sát Eöt vös meg ér té se szem pont já ból köz pon ti elem nek te kint ve An tall több -
ször hang sú lyoz ta, hogy a tu dós-po li ti kus fel fo gá sa nem a nem ze ti fej lő dést gát ló po -
li ti ka, a kon zer va tív eta tis ta ten den cia he lyes lé sét je len tet te, ha nem csu pán ar ra hív -
ta fel a fi gyel met, hogy az al kal ma zott po li ti ká ban a tar tal mi kér dé sek te rén
szük ség sze rű en je lent ke zik bi zo nyos ro kon ság, s eb ből kö vet ke ző en ja va sol ta oly kor
ugyan azt a neo ab szo lu tiz mus oszt rák re for me re, mint a ma gyar li be ra liz mus kép vi -
se lő je. Egy-egy kor sza kot ugyan is sze rin te leg alább an  nyi ra meg ha tá roz az „ál ta lá -
nos tör té nel mi igény”, a ha son ló tech ni kai-ci vi li zá ci ós bá zis, mint an nak vi lág né ze -
te, amely nek ered mé nye ként „el té rő tár sa dal mi-po li ti kai struk tú rák gyak ran azo nos
vagy ha son ló me cha niz mu so kat hoz nak lét re a gyakorlatban.”12

Tör té net írói mun kás sá ga so rán An tall a leg na gyobb hang súlyt a ma gyar cent ra -
lis ták ki emel ke dő kép vi se lő jé nek be mu ta tá sá ra és ér té ke lé sé re he lyez te. Az ön vé del -
mi há bo rú vál la lá sá tól el zár kó zó s a for ra dal mi fej le mé nyek től meg ret ten ve az or -
szág ból 1848 őszén el me ne kü lő po li ti kus leg je len tő sebb al ko tá sá nak, „a kor
leg na gyobb sza bá sú ha tal mas ál lam böl cse le ti mun ká já nak” s „az emig ráns szám ve -
tés ének” ne ve zett, A XIX. szá zad ural ko dó esz mé i nek ha tá sa az ál la da lom ra cí mű mű -
vét te kin tet te, amely – amint azt ki emel te – a li be ra liz mus ra di ka li zá ló dá sá tól Eöt vös -
höz ha son ló an kü lö nö sen tar tó Tocqueville ha tá sát is tük rö zi, és szo ros
esz me ro kon ság ban áll John Stu art Mill mun kás sá gá val. An tall hang sú lyoz ta, hogy a
washingtoni-jeffersoni mo del lel azo no su ló tu dós-po li ti kus kö vet ke ze te sen el uta sí -
tot ta a szocialisztikus-kommunisztikus ta no kat, s ve lük egyet ért ve, a li be ra liz mus
mé lyé ben gyö ke re dző evo lu ci o nis ta po li ti kai fi lo zó fia je gyé ben csu pán s leg fel jebb
tör té nel mi kény szer hely zet ből adó dó szo ros ki vé tel ként fo gad ta el a for ra dal mat. A
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11 Vö. Sza bad 1979: 467., Csor ba 1998: 300.
12 Antall Jó zsef: Mo dell és va ló ság. Eöt vös Jó zsef a ki egye zé si po li ti ka sod rá ban. In: An tall 1994: I. 33–34.
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je len tős nem zet kö zi vissz han got is ki vál tó po li ti ka fi lo zó fi ai ér te ke zés leg fon to sabb
üze ne tét ab ban je löl te meg, hogy a sza bad ság, az egyen lő ség és a test vé ri ség „ne mes
cél ki tű zé se i nek” össze fér he tet len sé gét tör té nel mi pél dák fel so ro lá sá val bi zo nyít va
kon cep ci ó ja kö zép pont já ba Eöt vös a tár sa dal mi és po li ti kai erők sza bad já té ka alap -
ján szer ve ző dő tár sa dal mi egyen súly rend szer el mé le tét állította.13

An tall Eöt vös-ér tel me zé se lé nye gét te kint ve meg elő le gez te azt a ma gyar tör té -
net írás ban a ké sőb bi ek ben meg fo gal ma zott do mi náns ál lás pon tot, amely sze rint
a for ra da lom-el len for ra da lom di lem má já ból a szo ci a liz mus, az ab szo lu tiz mus és a
demok rá cia egy ide jű ki zá rá sá val, a pol gá ro so dás és az „éssze rű kö zép” út ján ki tö rést
ke re ső, az eu ró pai kor társ po li ti kai gon dol ko dás leg je len tő sebb kép vi se lő i vel össz -
hang ban ál ló, de min den szem pont ból szu ve rén al ko tá sá ban a kor szak fél re ér tel me -
zett ural ko dó esz mé i nek egy más ro vá sá ra tör té nő ér vé nye sü lé sét ki mu ta tó Eöt vös
min de nek előtt a ra di ka liz mus elől kí ván ta el zár ni az utat. El fo gad ta An tall azt a sza -
bad ság, az egyen lő ség és a nem ze ti ség egy ide jű ki tel je sí té sé nek il lú zi ó já ra rá mu ta tó
eöt vö si új ra ér tel me zé si kí sér le tet is, amely sze rint akár me lyik nagy kor esz me kor lát -
lan ér vé nye sü lé se ki zár ja a töb bi e ket, s amely az új faj ta zsar nok ság ba is el ve ze tő több -
ség ha tal má tól ve szé lyez te tett po li ti kai sza bad sá got az egyé ni sza bad ság ga ran ci ái és
a ma gán szfé ra erő sí té sé vel ja va sol ták meg vé de ni. 

Ha son ló kép pen egyet ér tett An tall az zal az ál lí tás sal, mi sze rint a po li ti kai sza -
bad ság ki fej lő dé se egy pon ton túl des po tiz mus ba ve zet het, más fe lől vi szont az ál lam
túl sú lya az egyé ni sza bad sá got és a pol gá ri tár sa da lom au to nó mi á ját egy aránt ve szé -
lyez te ti. El fo gad ta to váb bá azt az ér tel me zést is, mi sze rint a po li ti kai egyen lő ség szo -
ci á lis egyen lő sé get fel té te lez, s ezért el len ke zik a sza bad ság gal, mi köz ben a nem ze ti
esz me kü lön jo go kat igé nyel ve és egy más ro vá sá ra ura lom ra tör ve fe nye ge ti a sza -
bad sá got és az egyen lő sé get. He lye sel te ugyan ak kor a ki út ke re sés nek azt az irá nyát,
amely – John Stu art Mill ez zel kap cso la tos fej te ge té se it több pon ton meg elő le gez ve –
a sza bad ság és a de mok rá cia, az egyé ni tö rek vé sek és a több ség aka ra ta kö zöt ti konf -
lik tus fel ol dá sá nak esé lyét a cent ra li zált ál lam és az egyé ni sza bad ság, va la mint az
ellen té tes tö rek vé sű tár sa dal mi és po li ti kai erők egyen sú lyát – az au to nó mi ák ki épí -
té sé vel össze kap csol va – szi go rú an a pol gá ri al kot má nyos ság bá zi sán meg va ló sí tó
alter na tí vá ban ra gad ta meg.14

An tall a fran cia for ra dal mat kö ve tő en le zaj ló eu ró pai fej lő dés ta nul sá ga it ös  szeg -
ző eöt vö si po li ti kai fi lo zó fia to váb bi fő is mér vei kö zé so rol ta, hogy – ab ból a fel is me -
rés ből ki in dul va, mi sze rint az egyé ni sza bad ság ér vé nye sí té se nem rit kán el len tét be
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13 Uo. 28., 32–33.
14 Vö. Sza bad 1979: 495., Veliky 1998: 21–22., Miru 1999: 141–143, 148., Schlett 1987: 145.
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ke rül het a kö zös ség ér de ke i vel, to váb bá rend kí vü li szo ci á lis ér zé keny sé gé nek te ret
nyit va – a tár sa da lom fel fo gá sá ban az eu ró pai li be rá lis ka to li ciz mus el ve i ben osz to -
zott, s azon be lül min de nek előtt Charles Montalembert irány za tá hoz csat la ko zott. 
A tel jes azo no su lás hang ján mél tat ta, hogy Eöt vös kon cep ci ó ja hang sú lyos ré szé vé
emel te a tár sa dal mi rob ba ná sok meg elő zé sét szol gá ló szo ci á lis re for mok ügyét, s hogy
a pol gá ri tár sa da lom leg fon to sabb fel ada tai kö zé so rol va a nép anya gi és mű ve lő dé si
vi szo nya i nak mi nő sé gi ja ví tá sát, vis  sza té rő en szor gal maz ta a nép jó lét ének biz to sí tá -
sát, ál ta lá nos mű velt sé gé nek emelését.15 Fel hív ta a fi gyel met ar ra is, hogy ab ból a meg -
győ ző dés ből ki in dul va, mi sze rint a po li ti kai de mok rá cia za var ta lan mű kö dé sét csak -
is a „mű ve lő dé si de mok rá cia” biz to sít hat ja, a po li ti kai jo gok gya kor lá sát a li be ra liz mus
de mok ra ti kus to vább fej lesz té sé től me re ven és kö vet ke ze te sen el ha tá ro ló dó Eöt vös
szi go rú mű velt sé gi szint el éré sé hez kí ván ta kötni.16

An tall ki emel te, hogy a li be rá lis ka to li ciz mus leg je len tő sebb kor társ kép vi se lő -
jé vel, Charles Montalembert gróf fal szo ros ba rá ti kap cso la tot ápo ló, to váb bá az angol
ide o ló gus sal, Lord Acton-nal és a fran cia Alexis de Tocqueville-lel szel le mi ro kon ság -
ban ál ló Eöt vös po li ti kai fi lo zó fi á já nak és tö rek vé se i nek meg ha tá ro zó köz pon ti ele -
mét ké pez te az a – li be ra liz mus és ka to li ciz mus ös  sze egyez te té sé re irá nyu ló – tö rek -
vé se, mely nek meg va ló sí tá sa so rán az eu ró pai mun ka meg osz tás ban ki emel ke dő
fon tos sá gú he lyet be tölt ve sa ját pél dá já val bi zo nyí tot ta, hogy a ke resz tény és a li be -
rá lis ér té kek nem áll nak egy más sal el len tét ben. El is mer te, hogy a li be ra liz mus bi zo -
nyos irány za ta i nak gya kor la ti mű kö dé se so rán ki ala kul hat nak tár sa dal mi-po li ti kai
fe szült sé gek és üt kö zé sek, ha tá ro zot tan vis  sza uta sí tot ta azon ban an nak fel té te le zé sét,
hogy a klas  szi kus po li ti kai li be ra liz mus kép vi se lői va la ha is el len tét be ke rül tek vol na,
vagy ke rül het né nek a ke resz tény ér té kek kel. Meg győ ző dé se volt ugyan is, hogy a ke -
resz tény ség, az eu ró pa i ság, a li be rá lis gon dol ko dás és a szo ci á lis ér zé keny ség nem
egy mást ki zá ró, ha nem egy mást egye ne sen in teg rá ló értékek.17

An tall sze rint ke ve sen fog ták fel oly vi lá go san a nem ze ti kér dés je len tő sé gét, 
s ér tet ték meg an nak lé nye gét, mint Eöt vös. Ér de mé nek te kin tet te, hogy a fran cia for -
ra da lom hár mas jel sza vát Sza bad ság, egyen lő ség, nem ze ti ség-re mó do sí tot ta. A test -
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15 Antall Jó zsef: 100 esz ten dős a nép is ko lai tör vény. Eöt vös Jó zsef és az 1868. évi nép is ko lai tör vény or -
szág gyű lé si vi tá ja. In: An tall 1994: I. 223., An tall Jó zsef: A nem ze ti li be ra liz mus örök sé ge. In: An tall
1994: II. 205., An tall Jó zsef: Eöt vös Jó zsef Po li ti kai He ti lap-ja és a ki egye zés elő ké szí té se. In: An tall
1994: I. 79., vö. Veliky 1998: 23.

16 Antall Jó zsef: Mo dell és va ló ság. Eöt vös Jó zsef a ki egye zé si po li ti ka sod rá ban. In: An tall 1994: I. 28.
17 Antall Jó zsef: A nem ze ti li be ra liz mus örök sé ge. In: An tall 1994: II. 205., An tall Jó zsef: Mo dell és va -

ló ság. Eöt vös Jó zsef a ki egye zé si po li ti ka sod rá ban. In: An tall 1994: I. 32., vö. Concha 1918., De ák
1994., Eöt vös egy ház po li ti kai né ze te i ről ld. Csor ba 1999: 95–102.
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vé ri sé get ugyan is – hang sú lyoz ta – Eöt vös a nem ze ti ség nél ál ta lá no sabb: a szo li da ri -
tást, a pol gá ri ös  sze tar to zást, s az eu ró pai ös  sze tar to zást is ma gá ban fog la ló fo ga lom -
nak te kin tet te, amely azon ban a tör té ne lem so rán sze rin te ke vés bé bi zo nyult egy ér -
tel mű en ér tel mez he tő nek, ami ért is vé gül a nem ze ti ség gon do la tá val be he lyet te sít ve
konk re ti zál ta azt.18

Is me re tes, hogy a nem ze ti li be ra liz mus a 19. szá zad ban meg ha tá ro zó sze re pet
ját szott a nem zet ál lam ki ala ku lá sá ban, mint ahogy a ma gyar tör té ne ti li be ra liz mus is
szo ro san ös  sze kap cso ló dott a nem ze ti új já szü le tés gon do la tá val. A nem ze ti jel zőt
azon ban An tall, akár csak Eöt vös, tá vol ról sem a ki re kesz tés szán dé ká val hasz nál ta,
hiszen a cent ra lis ta po li ti kus – amint ar ra a nem ze ti li be ra liz mus örök sé gé ről tar tott
elő adá sá ban An tall rá mu ta tott – a nem ze ti ér zést a fö de ra liz mus gon do la tá val egyez -
tet ve ép pen a né pe ket ös  sze fo gó fö de ra liz mus ban je löl te meg a jö vő útját.19 A sza bad-
el vű ma gyar nem zet ál lam-fel fo gás el fo ga dá sa ugyan ak kor – em lé kez te tett An tall az
eöt vö si gon do lat me ne tet to vább kí sé rő in terp re tá ci ó já ban – au to ma ti ku san egyet je -
len tett a te rü le ti sért he tet len ség hez tör té nő ra gasz ko dás sal, mi u tán Eöt vös úgy ítél te
meg, hogy az ál lam nak szö vet sé gi ala pon tör té nő, a nem ze ti sé gek ön kor mány za tát
meg va ló sí tó át szer ve zé se egye ne sen an nak fel osz tá sá hoz ve ze tett vol na. Az egy po li -
ti kai nem zet gon do la tá hoz ra gasz kod va, s „a leg jobb nem ze ti sé gi po li ti kát” a mű velt ség
ter jesz té sé ben je löl ve meg, az „ön fel szá mo lás” he lyett olyan „ta pin ta tos, nagy vo na lú
nem ze ti sé gi po li ti kát aján lott, amely ben a ma gyar ság mű velt sé gi fö lé nyé re tá masz -
kod va gya ko rol ja hatalmát.”20

Eöt vös Jó zsef gaz da ság po li ti kai né ze te i nek ta nul má nyo zá sa so rán An tall meg -
ál la pí tot ta, hogy a cent ra lis ta po li ti kus nak a klas  szi kus ka pi ta liz mus ban ki bon ta ko -
zó sza bad ke res ke del mi po li ti kát igen lő fel fo gá sa Szé ché nyi Ist ván prog ram já hoz állt
kö ze lebb, mi köz ben el len tét be ke rült Kos suth és Friedrich List pro tek ci o nis ta vé dő vám-
po li ti kai el kép ze lé se i vel. Gaz da ság po li ti kai tö rek vé se i nek sark pont ját a kor lát lan sza -
bad ke res ke de lem ben meg je löl ve őszin tén hitt a ma gyar ka pi ta liz mus fej lő dé sé ben,
és el uta sí tot ta az ipar „mes ter sé ges fel ne ve lé se” politikáját.21 A ki egye zés meg kö té sét
kö ve tő en s a kö zös vám te rü le tet lét re ho zó új bi ro dal mi gaz da ság po li ti ka is me re té ben
azon ban – mu ta tott rá An tall – már ma ga is el fo gad ta a fej let len or szá gok ipa ro sí tá -
sá nak vé dő vám mal tá mo ga tott mer kan ti lis ta mód sze rét, ám Kos suth tel jes gaz da sá gi
füg get len sé get kö ve te lő prog ram já val el len té te sen a kö zös bi ro da lom meg szi lár dí tá sát
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18 Antall Jó zsef: A nem ze ti li be ra liz mus örök sé ge. In: An tall 1994: II. 204.
19 Uo. 203–204.
20 Antall Jó zsef: Mo dell és va ló ság. Eöt vös Jó zsef a ki egye zé si po li ti ka sod rá ban. In: An tall 1994: I. 29.
21 Antall Jó zsef: Eöt vös Jó zsef Po li ti kai He ti lap-ja és a ki egye zés elő ké szí té se. In: An tall 1994: I. 83., 88.
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a kö zös vám te rü le ten és va lu ta rend sze ren ala pu ló gaz da sá gi ér dek kö zös ség bá zi sán
vél te elérhetőnek.22 Eöt vös vé le mé nyé nek mó do su lá sát An tall a nem zet kö zi kö rül -
mé nyek re ál po li ti kai tu do má sul vé te lé re, va la mint ar ra az el kép ze lés re ve zet te vis  sza,
amely sze rint ezen az úton aka dá lyoz ha tó meg Auszt ria né met tar to má nya i nak csat -
la ko zá sa a né met egységhez.23

Eöt vös po li ti kai ma ga tar tá sá nak ala ku lá sa szem pont já ból An tall kü lö nö sen fon -
tos kö rül mény nek te kin tet te, hogy „nyug ta lan egyé ni sé gét ha tá ro zott po li ti kai kül de -
tés tu dat ha tot ta át.” Cse lek vő ter mé sze té vel el len ke zett a pas  szív el len ál lás, ezért már
Vi lá gos után a ki egye zés ben ke res te az egyet len ki utat, majd a tét len ség szá má ra el -
vi sel he tet len kö rül mé nye it meg ta pasz tal va a Bach-rend szer évei alatt meg elé ge dett
vol na már akár a sza bad el vű esz mék alap ján át ala kí tott bi ro dal mon be lü li po zí ci ó val
is, az az az áp ri li si tör vé nyek ben ki mun kált nem ze ti ön ren del ke zés hely re ál lí tá sa nél -
kül is haj lan dó nak mu tat ko zott egy sza bad el vű Habs burg Bi ro da lom ban el fo gad ni
Ma gyar or szág új he lyét. A ha ma ro san be kö vet ke ző ra di ká lis kül po li ti kai vál to zá sok,
min de nek előtt az 1859. jú ni us 4-én meg ví vott s a Habs bur gok szá má ra sú lyos ve re -
ség gel vég ző dő Solferino mel let ti rend kí vül vé res csa ta ha tá sá ra azon ban mó do sí tot -
ta álláspontját.24
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Fó nagy Zol tán

EGY SZÍN HÁ ZI BOT RÁNY ANA TÓ MI Á JA

Ada lé kok a vi sel ke dés kul tú ra pol gá ri a so dá sá hoz

Az 1843-as far sang utol só nap ja i ban egy bot rány ba ful ladt hang ver seny ka var ta fel a
fő vá ros társaséletét: feb ru ár 27-én a Vá ro si (Né met) Szín ház ban szín pad ra lép te kor
ki fü tyül tek egy he ge dű vir tu ózt, a bel ga Hen ri Vieuxtemps-t. Az el ma radt kon cert ről
ha tá ro zott szer kesz tő sé gi vé le mény kí sé re té ben rész le te sen be szá molt az ös  szes Pest-
Bu dán meg je le nő hír lap és di vat lap. Szé che nyi Ist ván há rom ré szes cikk so ro za tot szen -
telt az in ci dens nek a Je len kor ban, a Kos suth tal kö zel két éve fo lyó po lé mia kon tex tu -
sá ba he lyez ve a szín há zi bot rányt, amely nél egyéb ként egyi kük sem volt je len.

Eset ta nul má nyunk ban a po li ti ka tör té ne ti vo nat ko zá sok alá ren delt sze re pet kap tak.
A szín há zi rend bon tás sal, mint po li ti kai gesz tus sal, il let ve az zal a köz éle ti táj kép pel, amely -
ben po li ti kai ter mé sze tű vé vált egy ere de ti leg kul tu rá lis jel le gű ese mény, Lac kó Mi hály
már fog lal ko zott. Ő ele mez te a bot rány Szé che nyi -fé le in terp re tá ci ó ját is. A re form po li -
ti kus az eset ürü gyén az ér zel mi ala pú na ci o na liz mus fe nye ge tő ve szé lye i re hív ta fel a fi -
gyel met, a füt  työ gő „hős lel kü le tű nem ze dé ket” pe dig a nem zeti moz ga lom tö me ge i vel
azo no sí tot ta. Az epi zód Lac kó esz me tör té ne ti lá tó szög ében „la bo ra tó ri u mi kí sér let ként”
de monst rál ta a nem ze ti kö zös ség konstituálódásának egyik sa já tos sá gát: azt, hogy az 
„el kép zelt kö zös ség” szü le té sé nek di na mi ká já val szem ben oly kor az egy ér tel mű ta pasz ta -
la ti té nyek is erőt len nek bi zo nyul tak: „Ah hoz, hogy a nem zet va ló ban érez ze kö zös sé gét
és ere jét, so ro za tos té ve dé sek re van szük ség – ar ra te hát, hogy az em be rek sze me a múlt -
ba ré vül jön, vagy ar ra, hogy bár mi lyen po li ti kai ese mény, a ma ga in du lat éb resz tő ere jé vel
el fed je kü lön bö ző sé gü ket [ki eme lés tő lem – F. Z.] s ellentéteiket.”1

Aláb bi fej te ge té se ink ben a mikrotörténet lá tó szö gé ből ki in dul va el ső sor ban a
bot rány kultúr- és tár sa da lom tör té ne ti ös  sze füg gé se i vel fog lal ko zunk, kü lö nös te kin -
tet tel a nyil vá nos tér vi sel ke dés kul tú rá já nak pol gá ri a so dá sá ra.

1 Lackó 1977: 64–68.
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A „BOT RÁ NYOS SZÍN HÁ ZI BOT RÁNY”

Ma gát az ese ményt, il let ve előz mé nye it nagy pon tos ság gal re konst ru ál hat juk a saj tó -
tu dó sí tá sok alap ján. A be szá mo lók kal min den lé nye ges pon ton egye ző en – de az ese -
mény vá zat a sze mé lyes do ku men tum mű fa ji sa já tos sá ga i nak meg fe le lő en „fel öl töz -
tet ve”, anek do ta-jel le gű zárt narratívává ke re kít ve – be szél te el azt az egyik aktor,
Degré Ala jos is, negy ven év vel ké sőbb pa pír ra ve tett emlékiratában.2

1843. ja nu ár 23. és feb ru ár 10. kö zött Bartay End ré nek, a Nem ze ti Szín ház bér lő-
igaz ga tó já nak meg hí vá sá ra Pes ten kon cer te zett Hen ri Vieuxtemps he ge dű mű vész, akit
fi a tal ko ra el le né re – itt-tar tóz ko dá sa ide jén töl töt te be 23. évét – a kor szak egyik leg -
na gyobb hang sze res vir tu ó za ként ün ne pel tek Eu ró pa nagy vá ro sa i ban. (Hang fel vé te lek
hí ján a mo dern ze ne kri ti ka mér cé jé vel nem tud juk mi nő sí te ni elő adó mű vé sze tét, de a
tár sa da lom tör té nész szem pont já ból a mű vé szi mi nő ség kér dé se úgy is ér dek te len; a vir -
tu óz csak mint a pol gá ri nyil vá nos ság új fó ru mán, a vá ro si hang ver seny ter mek ben
kiala kult ko rai sztár kul tusz ala nya von ja ma gá ra figyelmünket.)3

Bartay, a félprofi pol gár mu zsi kus 1843 ele jén csődközeli hely zet ben vet te át a Nem -
ze ti Szín há zat. A ran gos kül föl di ze né szek, éne ke sek, tán co sok, sőt, cir kusz mű vé szek fel -
lép te té sét az el pár tolt kö zön ség vissza hó dí tá sá nak, és ve le együtt a pénz ügyi hely zet sta -
bi li zá lá sá nak esz kö ze ként alkalmazta.4 Az el ső nagy név, akit si ke rült szer ződ tet nie,
Vieuxtemps volt. Mi vel a Bécs ből le uta zó mű vész nek csak feb ru ár köze pé ig volt „lyuk”
a hang ver senynap tá rá ban, Bartay nyu godt szív vel ál lí tot ta a hir det mé nyek ben, hogy
„Vieuxtemps ez út tal egye dül a nem ze ti szín pa don hal lat ja magát.” Az „ez út tal” ar ra em -
lé kez tet te a ze ne ba rá to kat, hogy 1837 far sang ján az akkor 17 éves, cso da gye rek ként fel -
tűnt he ge dűs vé gig ze nél te az ös  szes al kal mas pes ti hely színt: a Redout mind két ter mét,
a Ka szi nót, va la mint a Né met Szín há zat (a Pes ti Magyar Szín ház ak kor még épü lő ben
volt).5 A Redout nagy ter mé ben ak kor Kos suth is hal lot ta őt játszani.6

74 Fónagy Zoltán

2 Degré 1983: 92–95.
3 A hang sze res vir tu o zi tás Niccolò Pa ga ni ni kö rül lét re jött kul tu sza a 19. szá zad má so dik ne gye dé ben

él te fény ko rát. A vir tu ó zok kö rül ki ala kult tö meg pszi chó zis csak rész ben ma gya ráz ha tó a mű vé szi
minő ség gel. Edler: 2002: 709–711.

4 Kerényi 1990: 288., Szil ágyi 1975: 155–158.
5 Pest-Buda az 1830-as évek ben ke rült fel a kon ti nens hang ver seny tér ké pé re, el ső sor ban a vá ro si közép -

osz tály gya ra po dá sá nak kö vet kez mé nye ként, de az egyéb fel té te lek is ja vul tak: nagy ren dez vény ter -
mek épül tek, lét re jöt tek a ze nei élet a szer ve ze ti ke re tei, a gőz ha jó zás meg in dul tá val pe dig ug rás sze rűen
ja vult a vá ros el ér he tő sé ge. Se bes tyén 1940: 97.

6 „Estve Vieuxtemps virtuos he ge dűs concertjét hall gat tam. Vieuxtemps 16 éves le het, s va ló ban mes ter,
gyö nyö rű édes han go kat csal ki he ge dű jé ből. Ját szott zon go ra kí sé ret tel variatiókat is ma gyar thémára.”
– örö kí tet te meg az él ményt nap ló be jegy zés ében. Barta 1966: 588.
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Az 1843. ja nu ár 23. és feb ru ár 10. kö zött le zaj lott négy nagy si ke rű kon cert után a
pes ti né met la pok tu dat ták, hogy a „fe lül múl ha tat lan” he ge dű vir tu óz, bár pes ti tar tóz -
ko dá sa rö vi debb re volt ter vez ve, nem tu dott el len áll ni a ze ne ba rát ok min den fe lől ki fe -
je zett ké ré sé nek, így feb ru ár 17-én még egy szer fog ját sza ni, ez út tal a né met szín ház ban.
A hir de tés „nagy zajt csi nált a fő vá ro si ma gyar–né met köz vé le mény szét ága zó köz vé -
le mény ének gyá rá ban.” A ma gya ro sí tás lá zá ban égő vá ros ban – ahol ho va to vább min -
den új cé gér vagy ki ra ka ti rek lám cé du la nyel vét köz ügy ként tár gyal ták a la pok, a szín -
ház ba já rást pe dig az iden ti tás vá lasz tás pró ba kö ve ként in terp re tál ták – „kezdék
be szél ni, hogy a fi a tal ság ki akar ja a mű vészt fü työl ni a né met színházban.”7

Mind Bartay, mind Vieuxtemps nyug ta tó nyi lat ko za to kat tett köz zé a saj tó ban,
sőt a mű vész Eöt vös Jó zsef bá ró köz ve tí té sé vel nyil vá nos ság ra hoz ta szer ző dé sét is.
Eb ből egy ér tel mű en ki de rült, hogy az exk lu zi vi tás csak a négy hang ver seny ide jé re
vo nat ko zott. Mi vel a szer ző dés meg kö té se kor Vieuxtemps úgy ter vez te, leg ké sőbb
feb ru ár 12-én vis  sza uta zik Bécs be, Bartay is jó hi sze mű en hir det te ki zá ró la gos nak a
Nem ze ti Színház-beli hang ver se nye ket. Ám bé csi fel lé pé se el ma radt, így nem volt
aka dá lya, hogy to vább időz zön Pes ten. Az újonc igaz ga tó fél tet te a sza va hi he tő sé gét,
ezért rá ígért a Né met Szín ház aján la tá ra, a mű vész azon ban ra gasz ko dott újabb szer -
ző dé se tel je sí té sé hez. Mi u tán pes ti kör nye ze te el ma gya ráz ta ne ki, mi lyen in du la tok
ke reszt tü zé be ke rült ön hi bá ján kí vül, a mű vé szi presz tí zsé re és eg zisz ten ci á lis füg -
get len sé gé re egy aránt büsz ke elő adó nagy vo na lú gesz tus sal pró bál ta meg el si mí ta ni
a na ci o na liz mus fű töt te konf lik tust. El ha lasz tot ta a Né met Színház-beli fel lé pést, és
a Nem ze ti ben adott egy ötö dik hang ver senyt, ez út tal in gye ne sen, a kon zer va tó ri um
(a Pest-Bu dai Han gász egye sü let ének is ko lá ja) ja vá ra. A komp ro mis  szu mos meg ol -
dás után re mél he tő volt, hogy el ma rad a bot rány, ám a jó té kony fel lé pés, amit a de -
monst rá ci ó ra ké szü lő „ga ráz dák […] ala mizs ná nak ne vez tek, […] azo kat ki nem
engesztelé.”8

Feb ru ár 27-én egy egy fel vo ná sos víg já ték után lé pett szín pad ra a bel ga he ge dűs.
(A kor szak ban a tisz tán inst ru men tá lis kon cert rit ka ság szám ba ment, a ze né vel „áru -
kap cso lás ban” vi zu á lis él ményt is várt a kö zön ség.) A sztár ven dég „taps özön nel fo gad -
ta tott, s le csil la pul ván a taps, né hány éles fütty hallatá ma gát; Vieuxtemps úr a szín -
ről el tá vo zott s a leg za jo sabb ki hí vás sem volt ké pes őt vis  sza ve zet ni.” A mű vész
el hagy ta a szín ház épü le tet, „a kár pit le bo csát ta tik”, de a csa ló dott és dü hös kö zön ség
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7 Regélő Pes ti Di vat lap 1843. 18. márc. 2. 570., Der Spi e gel 1843. 13. febr. 15. 103. A ma gyar és a né met
szín ház vi szo nyá ra: Ká dár 1923: 75–76.

8 Jelenkor 1843:16. febr. 26. 81., 18. márc. 5. 91.; Vi lág 1843:15. febr. 22. 115., 16. febr. 25. 122.; Pes ti Hír -
lap 1843:224. febr. 23. 123.; Re gé lő Pes ti Di vat lap 1843:16. febr. 23. 498., 18. márc. 2. 570.
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to vább tom bolt, s a ter met csak nagy fá rad ság gal le he tett ki ürí te ni. A zűr za var ban
„ut cai su han cok tör tek a szín pad ra, ma go kat lám pa ol to ga tás sal s ci gány ke re kek kel
mulatva.”9 A ma gát a tün te tés egyik szer ve ző jé nek val ló Degré em lé ke zé se sze rint a
pro vo ká to rok a szín ház föld szint jén ki sebb cso por tok ban szét szór tan he lyez ked tek el,
ve re ke dés re is fel ké szül ve. Er re azon ban nem ke rült sor: a csa ló dott, szó ra ko zá sá ban
meg za vart szín há zi kö zön ség csak ver bá li san fe jez te ki dü hét. Az erő fö lé nyé től me -
git ta so dott cso port az zal te téz te a pro vo ká ci ót, hogy ki jut va a tér re, „né hány ci pész -
inast fo gott el az ácsor gók kö zül, be do bál ta a szín pad ra, hadd mu lat tas sák a kö zön -
sé get pénzeért. És e bá tor fic kók te le to rok kal kezd tek paj zán da lo kat éne kel ni, mi ket
sok sze mér mes le ány ka pi rul va kény sze rült meg hall gat ni.” A post festa köz be lé pő vá -
ro si rend őr ség a mun kás ka ma szok le tar tóz ta tá sá val és meg ves  szőz te té sé vel de monst -
rál ta a rend helyreállítását.10

A Né met Szín ház arisz tok ra ta pá holy bér lő i nek egy cso port ja még meg kí sé rel te
a meg sér tett mű vészt egy zárt kö rű, ki emel ke dő en ho no rált kon cert aján la tá val ki en -
gesz tel ni, ám ő ezt „az ál ta lá no san is mert kö rül mé nyek re” hi vat koz va ud va ri a san visz-
 sza uta sí tot ta és már ci us 5-én el uta zott Pestről.11

A szín há zi bot rány ról rész le te sen be szá mo ló fő vá ro si saj tó egy han gú lag el ítél te
a pro vo ká ci ót. Leg éle seb ben a kon zer va tív Nem ze ti Új ság tu dó sí tó ja, a tör té net író
Majláth Já nos gróf fo gal ma zott: „Va ló ban pi szok a nem ze ti ség szent ügye ürü gye alatt
illy ocs mány sá go kat el kö vet ni.” A tett a „leg na gyobb il let len ség, szem te len ség, otrom -
ba dur va ság”, amely „árt a ma gyar szín ház nak, árt fő vá ro sunk mű ve lő dé si hí ré nek, árt
a ma gyar név nek”, és az zal fe nye get, hogy „sem mi je les mű vész töb bé Pest re jőni nem
fog.” Bár kik vol tak a fü tyü lők, „a tett min den eset re gaz, […] ot rom ba ság, be tyár ság”
– szö gez te le a széchenyiánus Je len kor. A leg eny héb ben az új kon zer va tív Vi lág fe jez -
te ki ros  szal lá sát: a fő vá ro si hí rek szer kesz tő je szük sé ges nek tar tot ta „mel lé ke sen” az
ol va só tu do má sá ra hoz ni azt is, hogy csak hal lo más ból is me ri a tör tén te ket, mert
maga nem jár a né met színházba.12

A más kor min dig nap ra kész Kos suth a Pes ti Hír lap ban csak tíz nap pal az eset
után, ak kor is érez he tő kel let len ség gel, a tör tén te ket ba ga tel li zál va nyil vá ní tott vé le -
ményt az eset ről, amely a fő vá ro si a kat „csak nem lá zas gyul la dás ba hoz ta”, de a „vi dé -
ki kö zön sé get” alig ha fog ja ér de kel ni. A „ko runk ban egész a kór sá gig bál vá nyo zott
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9 Nemzeti Új ság 1843:18. márc. 1. 136.; Vi lág 1843:18. márc. 4. 138–139.; Je len kor 1843:18. márc. 5. 91.;
Hon de rű 1843:9. márc. 4. 313–314.; Pes ti Hír lap 1843:228. márc. 9. 157.; Der Spi e gel 1843:17 márc. 1. 135.

10 Degré 1983: 95.
11 Jelenkor 1843:18. márc. 5. 91.; Der Spi e gel 1843:19. márc. 8. 151.; Vi lág 1843:19. márc. 8. 147.
12 Ld. a 8. jegy ze tet.
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hang- és han ga mű vé szet szé les e vi lá gon min de nütt pénzt ke re ső mes ter ség gé” vált,
ve ze ti be kom men tár ját, azt su gall va, hogy a bot rány nem több, mint a szó ra koz ta tó -
ipar pi a ci ver se nyé nek vad haj tá sa, amely egy „ko moly” po li ti kai lap fi gyel mé re ke vés -
sé mél tó. A szer kesz tő azon ban nem tér he tett ki az egy ér tel mű ál lás fog la lás elől, hi -
szen az élénk saj tó vissz hang kö ze pet te hall ga tá sa a rend bon tás he lyes lé sé nek
tűn he tett. („Vieuxtemps […] bot rány. Je len kor, Vi lág ír ró la – ké te sen – Hír lap hall -
gat!” je gyez te be nap ló já ba már ci us 5-én Szé che nyi, érez he tő kár öröm mel ér zé kel ve
vi ta part ne re kí nos helyzetét.13) A „mű velt em be rek” kö zös sé gé nek tag ja ként ki fe jez -
te hát saj nál ko zá sát a „bot rá nyos szín há zi bot rány” fe lett, a ki fü tyü lést „nyo mo rult,
ga ráz da, pisz kos tett”-nek bé lye gez te, de igye ke zett a fe le lős sé get meg osz ta ni, és az
eset je len tő sé gét ki seb bí te ni. Így Bartayt a meg gon do lat lan rek lá mért hi báz tat ta,
Vieuxtemps sér tett tá vo zá sá val kap cso lat ban pe dig ér zé kel tet te, hogy re ak ci ó ját el -
túl zott nak, a torz sztár kul tusz kö vet kez mé nyé nek is tart ja. „Nehány ga ráz da paj kos
fütty hős nem a ma gyar nem zet […] 10–12 szín há zi fütty a ma gyar név nek sem hí rét,
sem ne vét nem ké pes be mocs kol ni” – bagetellizálta a tör tén te ket a Nem ze ti Új ság gal
vitázva.14

A tar tal mi és sti lá ris el lent mon dá so kat a szer kesz tő szo rult hely ze te ma gya ráz -
ta. Kos suth a „mű velt ség” ne vé ben, a pol gá ri vi sel ke dés kul tú ra sza bá lyai ér tel mé ben
kény te len volt el ha tá ro lód ni egy tet től, amely nek el kö ve tő i vel – a li be rá lis nem ze ti
re form moz ga lom leg ak tí vabb, könnyen mo bi li zál ha tó se géd csa pa tá nak tag ja i val –
szö vet sé ges vi szony ban állt. Sem hall gat nia, sem ki tér nie nem le he tett, hi szen a fő vá ro -
si po li ti kai osz tály tag jai pon to san tud ták, kik vol tak a bot rány ki ter ve lői és vég re haj tói.
Pél dá ul az a Degré Ala jos, aki fél év vel ko ráb ban a Kos suth név nap ja al kal má ból ren de -
zett nagy sza bá sú köz té ri de monst rá ci ón az ün nep lő tö meg ve zér szó no ka ként kö szön -
töt te a Pes ti Hír lap szerkesztőjét.15

AZ AKTOROK

Bár a saj tó – rész ben a cen zú ra ti lal mai, rész ben a sze mé lyi sé gi jo gok ko ra be li sa -
já tos ér tel me zé se mi att ki ala kult anonimizáló be széd mód nak meg fe le lő en – sen -
kit nem ne ve zett meg a rend bon tók kö zül, Degré em lék ira ta alap ján elég pon to -
san kö rül ha tá rol ha tó a részt ve vők kö re. Az em lé ke ző a váradi jog aka dé mia
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13 Széchenyi 1978: 1003.
14 Pesti Hír lap 1843:228. márc. 9. 123.
15 Degré 1983: 83–84.
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el vég zé se után 1841 és 1843 kö zött jog gya kor la tát vé gez te Pes ten a ki rá lyi táb la
mel lett. Az iro dal mi és zsur na lisz ti kai am bí ci ó kat dé del ge tő fi a tal em ber tár sas
kap cso la ta i nak egy jól kö rül ha tá rol ha tó, ge ne rá ci ós és szociokulturális ala pon ki -
ala kult in for má lis cso port adott ke re tet. Tag jai fő leg a fel ső bí ró sá gok mel lett kö te -
le ző gya kor la tu kat tel je sí tő, zöm mel fris sen a fő vá ros ba ke rült, vi dé ki ne me si vagy
ho no rá ci or szár ma zá sú jo gá szok, il let ve a bő vü lő saj tó fi a tal mun ka tár sai vol tak, 
a fe le lős ség nél kü li di ák élet és a fel nőtt eg zisz ten cia te rem tés ha tár hely ze té ben.
Számos szál kap csol ta őket a kul tu rá lis (iro dal mi-szín há zi) elit hez is: töb ben kö -
zü lük eb be kí ván tak be ke rül ni. Jó részt eb ben a kö zeg ben szo ci a li zá lód tak azok a
fi a tal ér tel mi sé gi ek, akik 1848 már ci u sá ban majd önál ló po li ti kai té nye ző ként pro -
fi lí roz zák ma gu kat. Át me ne ti lét hely ze tük tör vény sze rű kö vet kez mé nye volt a nagy
mo bi li tás, a cso port ös  sze té te le fo lya ma to san vál to zott. La za szer ve ző dé se ik nek
Pest nyil vá nos te rei – ká vé há zak, ven dég lők, szín ház – biz to sí tot tak va la me lyest
sta bil ke re te ket.

Ez a cso por to su lás al kot ta a nyil vá nos ság ha gyo má nyos és újon nan ke let ke zett
te re i ben – ülés ter mek kar za tán, egye sü le tek ben, a tár sas élet szín te re in, a kul tu rá lis
in téz mé nyek ben – a li be rá lis el len zé ki ség, il let ve az az zal szer ves egy sé get al ko tó ma -
gyar na ci o na liz mus lel kes és ak tív bá zi sát. Önál ló té nye ző ként elő ször az 1832–36-os
or szág gyű lé sen ar ti ku lá ló dott ez a fi a tal jo gász-ér tel mi sé gi ré teg, majd az 1840-es
évek ben mind na gyobb in for má lis be fo lyás ra tett szert. A kö zön ség pas  szív, fi gye lő
sze rep kö ré ből rend re ki lép ve a po li ti kai nyil vá nos ság ak tív té nye ző jé vé avan zsált,
meg nyil vá nu lá sa i val mint egy „tes tet adott” a köz vé le mény el vont fo gal má nak. A ju -
rá tu sok vol tak azok, akik han gos tet szés nyil vá ní tá suk kal, szim pá tia tün te té se ik kel
fel erő sí tet ték az ülés ter mek ben, vá ro si köz te re ken a li be rá lis el len zék lát ha tó sá gát,
il let ve el len tün te té sek kel rom bol ták a kon zer va tív-kor mány pár ti po li ti ku sok sze -
mé lyes presz tí zsét, vagy oly kor a szó szo ros ér tel mé ben „hall ha tat lan ná” tet ték őket
za jon gá suk kal. Meg nyil vá nu lá sa i kat egy ko rú an is, utó lag is egy po li ti kai meg győ -
ző dés – az élet ko ri sa já tos sá gok nak meg fe le lő he ves sé gű, nagy ér zel mi azo no su lás -
sal tör té nő – ki fe je zé se ként in terp re tál ták az érin tet tek. Ám nem Degré az egyet len,
aki el is mer te, hogy oly kor va ló ság gal meg ré sze gí tet te őket az in for má lis ha ta lom,
amely re a köz te rek ben szert tet tek; az ér zel mi ala pú na ci o na liz mus fel vi rág zá sa ide -
jén pe dig a „ki há gá sok nak is mind ég tud tunk va la mi ha za fi as vagy nem ze ti es indo -
kát fel ta lál ni.” Si ke res sé gük egyik tit ka a ren di tár sa da lom sa já tos sá gá ban, az au to -
nó mi ák, pár hu za mos jog ren dek lé te zé sé ben rej lett. A fi a ta lok több fé le jog cí men is
igényt tart hat tak a „te rü le ten kí vü li ség” pri vi lé gi u má ra a vá ro si ha tó sá gok kal szem -
ben: sze mé lyes ne mes sé gük re vagy „anya tes tü le tük” – a ki rá lyi táb la, or szág gyű lés,
vár me gyei ad mi niszt rá ció – im mu ni tá sá ra hi vat koz va. „Se szol ga bí ró, se vá ros ka -
pi tány, se sem mi fé le tör vény szék ügye ink ben nem bí rás kod ha tott, csak egye dül a
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ki rá lyi táb la” – em lé ke zett nosztalgikusan a ren di kor szak hé za gos jog biz ton ság ára
Degré.16

Bár ne ve ket az ő em lék ira ta sem em lít a pro vo ká ció tör té ne té nek el be szé lé se so -
rán, Szé che nyi nap ló já ból, il let ve cikk so ro za tá ból azo no sít hat juk a „fő ko lom post”
(vagy akit a gróf an nak tar tott). „Teg nap ki fü tyül ték Vieuxtemps-t a né met szín ház -
ban! […] Iri nyi és tár sai. […] A HŐS LEL KÜ LE TŰ NEM ZE DÉK!” – je gyez te be a
bot rány más nap ján nap ló já ba. Bár el ső he lyen Iri nyi Jó zsef re, a 12 pont maj da ni meg -
fo gal ma zó já ra, az Athenaeum és a Pes ti Hír lap mun ka társ ára gon dol tunk, ő ek kor
még nyu gat-eu ró pai uta zá son tar tóz ko dott. A nap ló már ci us 5-i be jegy zé se egy ér tel -
mű vé is te szi, hogy az idő sebb Iri nyi-fi vér nek, Já nos nak, a rob ba nás men tes gyu fa fel -
ta lá ló já nak tu laj do ní tott fő sze re pet Szé che nyi: „Iri nyi mű he lyé be, hogy em lé kez tes -
sem […] Vieuxtemps-ra” – je gyez te fel lá to ga tá sát a jó zsef vá ro si kis üzem ben. Iri nyi
ta lál má nyá ra, il let ve ke nyér ke re ső fog lal ko zá sá ra cikk so ro za tá nak el ső ré szé ben több -
ször is utalt egy – iro dal mi to posz nak tű nő – me ta fo rá val: a nem ze ti sé gi „oda-vis  sza -
tor lás” mag va it „bi zo nyos újnemű Pro me the u sok” szór ják szét, akik „nem ép pen
égbül, de ki tud ja hon nan ragadák nem szel le mi, de csak anya gi ros  szul gyú ló vi lá gu -
kat” – iro ni zált a po lé mia he vé ben a mél tá nyos ság ra nem min dig ügye lő gróf a tűz -
gyúj tást meg kön  nyí tő feltalálón.17

„ÁRT FŐ VÁ RO SUNK MŰ VE LŐ DÉ SI HÍ RÉ NEK”

Míg Szé che nyi az eset kap csán a szü le tő mo dern nem ze ti kö zös sé gek el len sé ges ke dé -
sé ben rej lő be lát ha tat lan ve szé lyek re kon cent rált cikk so ro za tá ban, a saj tó kom men tá -
rok el ső sor ban azt rót ták fel a bot rány oko zók nak, hogy a kon cert meg za va rá sá val a
mű ve lő dés, mű velt ség ha zai ál la po tá ról – a Der Spi e gel szó hasz ná la tá val a Kultur -
standról – ál lí tot tak ki rossz bi zo nyít ványt a kül föld előtt. Ami be kö vet ke zett, az a
„mű velt ség nek el len té te” – „bár do lat lan ság, ne ve let len ség, il let len ség, pi szok, szó val:
mind az, ami mű ve let len sé get tanúsít.”18

De va jon mit is ér tet tek pon to san a „mű velt ség” ál ta lá nos fo gal ma alatt a kom -
men tá rok? Ér tel me zé sünk sze rint a mű velt ség eb ben a kon tex tus ban nem ál ta lá nos -
ság ban az ér té kes nek el is mert kul tu rá lis ja vak is me re tét je len tet te, ha nem egé szen szű -
ken ér tel mez ve a vá ro si nyil vá nos tér ben va ló vi sel ke dés pol gá ri nor má i nak el sa já tí tá sát
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16 Degré 1983: 89.
17 Széchenyi 1978: 1002. (a verzállal sze dett sza vak ere de ti leg is ma gya rul), 1004., Szé che nyi 1843: 123–125.
18 Der Spi e gel 1843:17. sz. márc. 1. 135.; Nem ze ti Új ság 1843:19. márc. 8. 150–151.
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és bir tok lá sát. Szi no ni má ja ként gyak ran hasz nál ták a „ci vi li zá ció” „ci vi li zált ság” fogal -
mát is: „ho va lesz a vir rad ni in dult ma gyar civilisatio?” – ke ser gett pél dá ul a Hon de rű
publicistája.19

A vo nat ko zó nor ma rend szer egyik fő ele me az ön ma gunk fe let ti ál lan dó fel -
ügye let ér vény re jut ta tá sa volt, a „pszi chés bel ső kény szer ap pa rá tus sa já tos sta bi li tá -
sa, amely min den ci vi li zált em ber ma ga tar tá sá nak egyik dön tő vo ná sá vá” vált. A nyil -
vá nos ság te re i ben a vi sel ke dés fő zsi nór mér ték évé az ön meg tar tóz ta tó fe gye lem vált.
Az ön fe gye lem bir tok lá sát kü lö nö sen jól le he tett de monst rál ni a csend ben ma ra dás -
sal, fő leg olyan szi tu á ci ók ban, „ami kor va la ki vagy va la mi mély ér zel mi ha tást vált ki
[…], pél dá ul egy szí né szi ala kí tás, egy ze ne mű meg hall ga tá sa vagy va la mi lyen drá -
mai ki fej le tű hét köz na pi esemény.”20

A „csend tér fog la lá sá ban” út tö rő sze re pet ját szot tak a nagy vá ros ok szín há zai és
hang ver seny ter mei a 19. szá zad el ső fe lé ben. A szé le se dő és ez zel együtt he te ro gé -
neb bé vá ló pub li kum csak fo ko za to san fo gad ta el, hogy a ko ráb ban ter mé sze tes nek
szá mí tó elő adás köz be ni be szél ge tés, a han gos, spon tán tet szés- vagy nem tet szés-nyil -
vá ní tás a mű ve let len ség íté le tét von ja ma ga után.21 (A re form ko ri pes ti szín há zi elő -
adá so kon és kon cer te ken a pub li kum tag jai még gyak ran jöt tek-men tek, be szél get tek
az elő adás köz ben.) Az egyik el ső ma gyar nyel vű vi sel ke dé si nor ma gyűj te mény
viszont már azt suly kol ta, hogy „a mó dos ság el len vét kez nénk, ha a kontzertekben
[…] az elő a dott da lo kat vagy mu zsi ka da ra bo kat da lol va vagy fü tyül ve kí sér nők; ha
fe jünk kel, ke zünk kel vagy lá bunk kal a tak tust ver nők, s má sok nak fi gyel mét így
háborgatnók.”22

A magaskultúra in téz mé nye i ben el in dult fo lya mat ha tó kör ének ki szé le se dé sé vel
a nagy vá ro si nyil vá nos ság te re i ben a pas  szív né zői-hall ga tói at ti tűd vált a vi sel ke dés ál -
ta lá nos nor má já vá. Ami et től el ütött, ne ga tív ér ték tar ta lom mal te lí tő dött, tár sa dal mi
presz tízs vesz te ség gel járt, szo ci á li san le ér té kel te az elkövetőt.23 A Vieux temps-t ki fü -
tyü lők kel kap cso lat ban hasz nált pe jo ra tív mi nő sí té sek pon to san tük rö zik ezt az ér ték -
íté le tet: a ci vi li zá ció előt ti ál la pot ra utal nak (bar bár), a vá ro si em ber ál tal kul tu rá li -
san ala cso nyabb ren dű nek bé lyeg zett vi dé ki ség gel, az ag rár vi lág gal kap cso la to sak
(pó ri as, be tyár) vagy a leg ala cso nyabb stá tu szú vá ro si ré te gek hez kö tőd nek (ut ca su -
hanc, söp re dék).
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19 Honderű 1843:9. márc. 4. 313–314.
20 Elias 1987: 683–684., Gyáni 1999: 24–25.
21 Sennett 1998: 223–224.
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A bot rány ról szó ló tu dó sí tá sok ban – a fel ső osz tá lyok hoz tar to zó nő ket ért in -
zul tus fe let ti saj nál ko zás ban – jól ér zé kel he tő, mi lyen ki hí vást je len tett a városiasodó
tár sa da lom szá má ra az a kö rül mény, hogy a nyil vá nos te rek ben a tár sa da lom he te ro -
gén ré te gei szo ros fi zi kai kö zel ség be ke rül tek egy más sal. A je len lét hez va ló jog itt
ugyan is egyet len, elv ben bár ki ál tal tel je sít he tő fel té tel tel je sí té sé hez, a be lé pő jegy
meg vá sár lá sá hoz volt köt ve, szem ben a nem-nyil vá nos, rep re zen ta tív kul tú ra fo gyasz -
tás al kal ma i val, ahol a tár sa dal mi presz tízs, a rendhez/réteghez/csoporthoz va ló tar -
to zás, a sze mé lyes kap cso lat ré vén vál ha tott né ző vé vagy hall ga tó vá va la ki. A konf lik -
tus hely ze tek mér sék lé sét cé loz ta a hely re szó ló je gyek ter je dé se, va la mint a jegy ára kon
ke resz tül ki ala ku ló tér be li ta go lás, amely a tár sa dal mi ta go ló dás le ké pe ző dé se ként
va la me lyest meg óv ta a „mű velt” kö zön sé get az „il let len” szi tu á ci ók tól, de leg alább a
vi sel ke dé si nor má kat meg sér tő szom széd tól.

A „pén zen szer zett rész vé te li jog” – a rend za va rók ra néz ve sú lyos bí tó kö rül -
mény ként – meg je le nik a tu dó sí tá sok ban is, hi szen a be lé pő je gyet meg vá sár ló kat
meg fosz tot ták az el len ér ték ként ne kik já ró él mény től. Szé che nyi cik ké ben fik tív vi ta -
part ne re – „egy ko moly ké pű te kin tély” – ar cha i ku san ér tel mez te a meg vá sá rolt jo -
gok kö rét: „Pénzeért tet szé sét vagy nem tet szé sét nyil vá ní ta ni s e’ sze rint va la mint
tap sol ni, úgy fü tyül ni is min den ki nek sza bad,” és ha en nek a jog nak a gya kor lá sa üt -
kö zik má sok jo gá val a za var ta lan mű él ve zet re, az az „ha né hány áb rán dos” az ér zel -
mi re ak ci ó i ban „túl csa pong, ám hoz za rend re őket a kö zön ség.” A gróf, mint a pol -
gá ri vi sel ke dés kul tú ra ha zai út tö rő je azon ban csak azért hoz ta szó ba a tár sa dal mi
fe gyel me zés ha gyo má nyos mód ját – ami kor a kö zös ség tag jai ak tív rész vé tel ük kel
köz vet le nül kor ri gál ják, vagy meg to rol ják a nor ma sér tő vi sel ke dést –, hogy rög tön
rá mu tas son: a mo dern nagy vá ros he te ro gén tár sa dal mi kö ze gé ben ez az esz köz már
al kal mat lan a „rend” fenn tar tá sá ra. „A jobb ra va ló kö zön ség so ha ma ga ma gá nak
[…] elég té telt ven ni, az az ve re ke dé sek be ke ve red ni nem fog, mi vel a leg na gyobb hős
is fé lénk szín há zak ban, nép ve gyü le tek közt s a t., mint hogy az illyesekben szer zett
kék ép pen olly rút, mint a milly dí szes csa ta me zőn nyert s a vi téz nek hom lo kán látszó
ék.” A pol gá ri tár sa da lom ban a min den hol je len le vő kül ső fel ügye let he lyett a bel ső
kont roll nak kell a hét köz na pi élet rend jét fenn tar tó me cha niz mus sá vál nia: „va la mint
nyers erő és bá tor ság győ zött az előtt több nyi re, ma pe dig mű velt ség és ér te lem győz”
– ér zé kel tet te a vál to zás irá nyát a reformer.24

Vé gül az eset kap csán a nyil vá nos tér hasz ná lat új rend jé nek még egy ele mét
emel jük ki: a sze rep lő (aktor) és a pas  szív né ző kö zöt ti ha tár vo nal át jár ha tat lan ná
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24 Széchenyi 1843: 159–160.
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válá sát. A 19. szá zad el ső fe le eb ben a te kin tet ben még át me ne ti jel le gű. Vi szony lag
gyak ran elő for dult, hogy hang ver se nyen, szín ház ban a ket tő kö zöt ti ha tár el mo só -
dott, va la ki a pas  szív szem lé lő sze re pé ből ki lép ve – aka rat la nul – a fi gye lem tár gyá -
vá, vagy – szán dé ko san – cse lek vő vé vált. Az előb bi szi tu á ci ó ba köz sze rep lők ke rül -
tek időn ként, a pas  szív né ző nek-hall ga tó nak pe dig fő ként a tet szés nyil vá ní tás
al kal mai – vagy rit káb ban a nem tet szé sé – nyúj tot tak le he tő sé get, hogy ma ga is az
„elő adás” ré szé vé, ak tív sze rep lő jé vé vál jon. A ki emel ke dő kul tu rá lis és köz éle ti sze -
rep lők kul tu szá nak jel leg ze tes for mai ele mei vol tak a re form kor ban a vá ro si nyil vá -
nos te rek ben ren de zett de monst rá ci ók: a kö szön tő dísz me net, fák lyás me net, ze nés
kö szön tés, vagy ép pen a „köz vé le mény” ros  szal lá sát ki fe je ző macs ka ze ne. Ilyen kor
az ut ca szín pad dá, a me net ben vo nu ló kö zön ség pe dig akt or rá vált.

*

A Vieuxtemps-botrányt egy több szö rös ha tár hely zet pro duk tu ma ként is ér tel mez het -
jük. Az át me ne ti kor szak mé hé ben szü le tő ben volt a mo dern pol gá ri nem zet a ma ga ki -
zá ró la gos ság-igé nyé vel. Más részt el kez dő dött már az a pa ra dig ma vál tás, amely a tár sa -
da lom hét köz na pi rend jé nek fenn tar tá sát új ala pok ra he lyez te. Pest-Buda vi szony lag
gyors nö ve ke dés nek és „sű rű sö dés nek” in dult vá ro si te re i ben kü lön bö ző nor ma ren dek
és kul tu rá lis ha gyo má nyok ke rül tek szo ro san egy más mel lé, üt köz tek össze, gyak ran
zavar ba hoz va e te rek hasz ná ló it. Az el ma radt hang ver seny ál tal ki vál tott ér zel mi re ak -
ci ók he ves sé gé ből az is ki ol vas ha tó, hogy a szü le tő nem ze tek, nem zet ál la mok a le gi ti -
má ció egyik fon tos for rá sa ként te kin tet ték a mű velt ség, ezen be lül a pol gá ri vi sel ke dés -
kul tú ra bir tok lá sá ra. Úgy lát ták, en nek meg sér té se ve szé lyez te ti a ma gyar ság be fo ga dá sát
a ci vi li zált nem ze tek kö zös sé gé be, ezért kel lett szin te ri tu á li san el ítél nie min den ki nek,
aki igényt tar tott a mű velt em be rek kö zös sé gé hez va ló tar to zás ra.

FOR RÁ SOK

Hon de rű 1843. 
Je len kor 1843.
Nem ze ti Új ság 1843.
Pester Tageblatt 1843.
Pes ti Hír lap 1843.
Re gé lő Pes ti Di vat lap 1843.
Der Ungar 1843.
Vi lág 1843.
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A mívelt tár sal ko dó vagy a vi lág ba lé pő if jú és a jó tó nu sú fi nom mívelésű if jú dá ma 1836:
Heckenast, Pest.

Barta Ist ván (s. a. r.) 1966: Kos suth La jos: If jú ko ri ira tok. Tör vény ha tó sá gi Tu dó sí tá sok.
Aka dé mi ai, Bp. (Kos suth La jos ös  szes mű vei VI.)

Degré Ala jos 1983: Vis  sza em lé ke zé se im. Szép iro dal mi, Bp.
Szé che nyi Ist ván 1978: Nap ló. (Vál., szerk. Olt vá nyi Amb rus.) Gon do lat, Bp.
Szé che nyi Ist ván 1843: Vieuxtemps. I–III. In: Je len kor 1843. 25. márc. 30. 123–125., 28. ápr. 9.
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Szil ágyi Pál 1975: Egy nagy apa re géi uno ká i nak. Ma gyar Szín há zi In té zet, Bp. (Szín ház tör té -
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Föglein Gi zel la

A CSON KA „KIS NEM ZET GYŰ LÉS” 
BIR TOK-MEN TE SÍ TÉ SEI (1945)

Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés (INGY) deb re ce ni, el ső ülés sza kán, 1944. de cem ber 21–
22-én nem csak a köz pon ti tör vény ho zó ha ta lom és az Ide ig le nes Nem ze ti Kor mány
(INK) szü le tett meg, de egyút tal to váb bi ál lam ha tal mi in téz mé nyek is lét re jöt tek, s
egyút tal meg is kezd ték mű kö dé sü ket.

A CSON KA IDE IG LE NES NEM ZET GYŰ LÉS PO LI TI KAI BI ZOTT SÁ GA 
(1944. DE CEM BER 22. – 1945. SZEP TEM BER 6.)

A cson ka INGY PB lét re jöt te

Az INGY 1944. de cem ber 22-én – elő ze tes párt kö zi meg ál la po dás alap ján – ere de ti -
leg pro vi zó ri kus jelleggel,1 „az ide ig le nes kor mány meg ala kí tá sa cél já ból” 23 (22+1)
ta gú Po li ti kai Bi zott sá got (PB) vá lasz tott a soraiból.2

Az INGY a Po li ti kai Bi zott ság egy han gú ál lás fog la lá sa alap ján – még ugyan csak 1944.
de cem ber 22-én – ha tá ro za tot ho zott az ál lam főt meg il le tő ki ne ve zé si jog kör gya kor lá sá -
ról. Tu laj don kép pen ez zel a ha tá ro zat tal vált ál lan dó szerv vé az Ide ig le nes Nem zet gyű lés
Poli ti kai Bi zott sá ga is, amely – ki egé szít ve ere de ti leg meg ál la pí tott ha tás kör ét – olyan ha tá -
ro za tot ho zott, hogy mi u tán „a Nem zet gyű lés nem ül het ös  sze és mi vel a Po li ti kai Bi zott -
sá got a Nem zet gyű lés a po li ti kai pár tok ból ala kí tot ta, a Bizott ság ide ig le ne sen át vet te a nem -
zet gyű lés fel ada tát és ren del ke zé se i vel a szu ve rén nem zet gyű lés mű kö dé sét pótolja.”3

1 Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés Po li ti kai Bi zott sá ga. MOL XVIII–3. 1. do boz. Ide ig le nes Nem zet gyű lés.
2 Gergely 1974: 89–104.
3 Paál – Radó 1947: 209.
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A PB ha ma ro san ki bő ví tet te ere de ti leg meg ál la pí tott ha tás kör ét, és 1944. de cem -
ber 22-étől, 1945. szep tem ber 6-ig, (az az a „tel jes” Ide ig le nes Nem zet gyű lés bu da pes ti
ös  sze hí vá sá ig) tu laj don kép pen az INGY fel ada tát lát ta el.

A ház- és PB el nök, pár ton kí vü li Zsedényi Bé la sza va i val: „a bi zott ság meg ala -
kí tá sá ra vo nat ko zó lag a pár tok egy más kö zött párt kö zi egyez sé get lé te sí tet tek, s en -
nek alap ján az Ide ig le nes Nem zet gyű lés egy han gú lag meg vá lasz tot ta a Po li ti kai
Bizottságot.”4

A PB ön ma ga jel le gét és ha tás kör ét a kö vet ke zők ben lát ta: „nem más, mint egy
kis nem zet gyű lés”, „a nem zet nek fe le lős nem zet gyű lés ki csi nyí tett má sa”, „a nem zet -
gyű lés jo gát gya ko rol ja”, „szu ve rén nem zet gyű lést he lyet te sí tő szerv.”5

A cson ka INGY PB ös  sze té te le

A deb re ce ni Ide ig le nes Nem zet gyű lés lét szá má nak ép pen egy ti zed ét tet te ki a Po li ti -
kai Bi zott ság lét szá ma, ös  sze té te le azon ban je len tő sen el tért at tól. A PB-ben az MKP
és szö vet sé ge se i nek (SZDP, NPP) együt tes ará nya alul múl ta az ide ig le nes nem zet -
gyű lés be li ará nyu kat. A Po li ti kai Bi zott ság ös  sze té te le te hát nem an  nyi ra az Ide ig le -
nes Nem zet gyű lés ös  sze té tel éhez, ha nem in kább az Ide ig le nes Nem ze ti Kor má nyé hoz
(INK) állt kö ze lebb.

1. táb lá zat. Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés, az Ide ig le nes Nem ze ti Kor mány és az Ide ig le nes
Nem zet gyű lés Po li ti kai Bi zott sá ga ös  sze té te le (1944. de cem ber 22.)6

86 Föglein Gizella

4 INN 22.
5 Kovács 1981: 120.
6 Saját ké szí té sű táb lá zat – F. G.

Gergely_kotet_jul25_:press 2012.08.23. 15:31 Page 86 (Black plate)



A PB ere de te vis  sza nyú lik az 1931:XXVI. tör vény cik kel lét re ho zott 33 ta gú or szá gos
bi zott ság hoz, il let ve az 1941:XI. tör vény cik kel 42 ta gú ra bő ví tett or szá gos bi zott ság -
hoz. Az ún. 33-as, il let ve 42-es bi zott ság ha tás kö ré be tar to zott az or szág gyű lés el len -
őr zé si jo gá nak gya kor lá sa. Kö ze lebb ről az, hogy „a gaz da sá gi és hi tel élet rend jé nek,
to váb bá az ál lam ház tar tás egyen sú lyá nak” biz to sí tá sá val kap cso la tos mi nisz té ri u mi
fel ha tal ma zás alap ján 

„terv be vett in téz ke dés he lyes sé gét és cél sze rű sé gét meg vizs gál ja és ar ra vo nat ko zó lag
vé le mé nyét nyil vá nít sa. […] a mi nisz té ri um ál tal be je len tett in téz ke dé sek kö rén túl
is fi gyel mez tet he ti úgy a mi nisz té ri u mot, mint az or szág gyű lést a je len tör vény
vég re haj tá sa so rán ta pasz talt hi á nyok ra, ja vas la to kat te het úgy a mi nisz té ri um nak,
mint az or szág gyű lés nek a je len tör vény vég re haj tá sa kö ré ben kí vá na tos és cél sze rű
in téz ke dé sek re, vé gül ja va sol hat ja az or szág gyű lés nek a je len tör vény vég re haj tá sa
kö ré ben a mi nisz té ri um fe le lős ség re vo ná sát.” 

A 33-as, il let ve a 42-es bi zott ság az or szág gyű lés el na po lá sa alatt, va la mint an nak fel -
osz la tá sa után is mű kö dött, utób bi eset ben egé szen ad dig, amíg az új or szág gyű lés
nem intézkedett.7

A cson ka Po li ti kai Bi zott ság ko a lí ci ós jel le gű volt. Az FKGP-t 5 (Ba logh Ist ván,
Gyön gyö si Já nos, Őry Ist ván, Váczi Jó zsef, Vásáry Ist ván); az MKP-t és SZDP-t 4-4
(Gerő Er nő, Nagy Im re, Ré vai Jó zsef, Schimmer (Do bó) Ist ván, il let ve Ko vács Já nos,
Né meth Ist ván, Pozsgay Gyu la, Valentiny Ágos ton); az NPP-t 3 (Er dei Fe renc, Nagy
Zol tán, Szu la And rás); a PDP-t 2 (Mol nár Kál mán, Őrley Zol tán) és a pár ton kí vü lie -
ket (pkv) 5 (Bánáss Lász ló, Ju hász Nagy Sán dor, Mik lós Bé la, Ré vész Im re, Zsedényi
Bé la) kép vi se lő rep re zen tál ta (2. táblázat).

A 23 ta gú cson ka Po li ti kai Bi zott ság ban az FKGP, a PDP és a pár ton kí vü li ek 12
fő vel (52,18%) voltak kép vi sel ve. Az MKP, az SZDP és a NPP 11 fő vel (47,82%) kép -
vi sel tet te ma gát; a szö vet sé ges pár tok ese té ben rész ben „cent ris ta” vagy „jobb ol da li”,
rész ben az MKP uta sí tá sai sze rint el já ró ta gok kal. 

Ez utób bit lát szik alá tá masz ta ni Gerő Er nő nek Rá ko si Má tyás hoz Moszk vá ba írt,
1944. de cem ber 28-i je len té se is, mely ki fe je zés re jut tat ta azt a vé le mé nyét, hogy az MKP
szá má ra: „[…] a Po li ti kai Bi zott ság ös  sze té te le nem túl sá go san jó”; s egyút tal meg fo gal -
maz ta a bi zott ság po li ti kai ös  sze té tel ének mó do sí tá sá ra vo nat ko zó szán dé kát is, azt ti.,
hogy a PB-t „a leg kö ze leb bi nem zet gyű lé si ülés sza kon új já kel le ne szervezni.”8
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7 Magyar Tör vény tár 1931: 285–286., Ma gyar Tör vény tár 1941: 43.
8 Izsák – Kun 1994: 13., 15.
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2. táb lá zat. A cson ka Ide ig le nes Nem zet gyű lés Po li ti kai Bi zott sá ga tag jai – 23 (22+1 elnök*) 
fő (1944. de cem ber 22.)9

A cson ka INGY PB mű kö dé se

A PB az INGY ülé sei kö zöt ti idő szak ban el len őriz te a kor mányt, köz re mű kö dött a kor -
mány za ti te vé keny ség ben, s mint „ki se gí tő szerv” el vé gez te azo kat az el ke rül he tet le nül
sür gős fel ada to kat, ame lyek nem zet gyű lé si ha tá ro za to kat kö ve tel tek, az zal a vál lalt kö te -
le zett ség gel, hogy meg ho zott ha tá ro za ta it tu do má sul vé tel és jó vá ha gyás vé gett a nem zet -
gyű lés elé terjeszti.10 A PB po li ti kai elő ké szí tő sze re pe mel lett így egyi de jű leg a leg főbb
ál lam ha tal mi szerv mun ká ját tes te sí tet te meg, pon to sab ban mint egy ki sa já tí tot ta.

Sa já tos mó don az INGY egyes bi zott sá ga it (Al kot mány jo gi, Föld bir tok-po li ti kai,
Gaz da sá gi, Men tel mi és Véd erő Bi zott ság), il let ve azok tag ja it mind a PB ala kí tot ta és
vá lasz tot ta meg.11 E par la men ti bi zott sá gok lét re ho zá sá ra a cson ka INGY rö vid, deb -
re ce ni ülés sza ka ide jén már nem ke rül he tett sor, ugyan ak kor a PB rend kí vül szé les ha -
tás kö ré be ez mint egy „be le tar to zott.”

88 Föglein Gizella

9  A Nem zet gyű lés Po li ti kai Bi zott sá gá nak pár tok sze rin ti ös  sze té te le az 1944. de cem ber 22-én meg vá -
lasz tott Po li ti kai Bi zott ság ban. MOL XVIII–5. 11. do boz. – Az ál ló, fél kö vér be tűk kel írt sze mé lyek az
INGY PB sta bil tag jai, a dőlt be tűk kel írt sze mé lyek 1944. de cem ber 22. és 1945. szep tem ber 6. kö zött
vol tak PB ta gok.
x A PB he lyet tes el nö ke.
* Ne ve nincs fel tün tet ve, de mint az INGY el nö ke, hi va tal ból a PB el nö ke is. – Sa ját ké szí té sű táb lá zat – F. G.

10 Az INGY PB el nö ké nek be szá mo ló ja az Ide ig le nes Nem zet gyű lés 1945. szep tem ber 6-i ülé sén. (INN 66.)
11 A Man dá tum vizs gá ló Bi zott ság tag ja it az INGY vá lasz tot ta meg.
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A PB ügyrendje12 sze rint a PB el nö ke az Ide ig le nes Nem zet gyű lés el nö ke, aka -
dá lyoz ta tá sa ese tén an nak al el nö ke (Ju hász Nagy Sán dor); tag jai pe dig az INGY ál tal
vá lasz tott ta gok vol tak. Az el nök a PB-t bár mi kor ös  sze hív hat ta; a mi nisz ter ta nács
kí ván sá gá ra, vagy a PB ta gok fe le ré szé nek hoz zá be nyúj tott írás be li ké rel mé re pe dig
kö te les volt a bi zott sá got ös  sze hív ni.

A cson ka INGY PB öt al ka lom mal ülé se zett: 1945. ja nu ár 26-án és már ci us 12-
én Deb re cen ben; majd má jus 11-én, jú ni us 1-jén, jú li us 21-én, Budapesten.13

A „cson ka”, majd a „tel jes” INGY PB el ső ren dű fel ada tai kö zé tar to zott pl. az
ál lam fői jo gok ide ig le nes gya kor lá sá nak ki ala kí tá sa, a bir tok-men te sí té si ügyek el -
bí rá lá sa, a kor mány fel ha tal ma zá sá nak kér dé se, a vá lasz tó jo gi ren del ke zé sek meg -
vi ta tá sa stb. 

Az INGY PB el ső, 1945. ja nu ár 26-i ülé se a ke gyel me zé si és más, az ál lam főt
meg il le tő ha tás kö rök ről tárgyalt.14 A Nem ze ti Fő ta nács fel ál lí tá sá ról szó ló 59/1945.
Eln. szá mú – az INGY PB és az INK ál tal lét re ho zott – ren de let e PB ülé sen szü le tett
meg, de nyil vá nos ság ra csak feb ru ár 10-én került.15 E bi zott sá gi ülés vé gül is az zal az
in dok kal, hogy „so kan hi á nyoz nak”, és kü lön ben sem ér ke zett még el az ide je a Nem -
ze ti Fő ta nács „ak ci ó ba lé pé sé nek”, el ha lasz tot ta a Nem ze ti Fő ta nács har ma dik tag já -
nak és he lyet te sé nek meg vá lasz tá sát. 

Az INGY PB má so dik, 1945. már ci us 12-i ülé se al kot mány jo gi kér dé se ket is
meg vi ta tott. Ezen a PB ülé sen vá lasz tot ták meg Gerő Er nőt a Nem ze ti Fő ta nács har -
ma dik tag ja ként és Ré vai Jó zse fet pót tag ként, ide ig le nes jelleggel.16

Ezen az ülé sen, na pi ren den kí vül és na pi rend előtt kért szót Gerő Er nő. Ja vas -
la ta sze rint az „Ide ig le nes Nem zet gyű lés Po li ti kai Bi zott sá ga az Ide ig le nes Nem zet -
gyű lés után új ra vá lasz tan dó.” Idő köz ben ugyan is a pár tok nak „oly ve ze tői ke rül tek
elő, akik a Po li ti kai Bi zott ság meg ala ku lá sa kor még nem le het tek a Po li ti kai Bi zott -
ság tag jai, vi szont most szük sé ges nek lát szik az, hogy ezek is részt ve gye nek a Po li ti -
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12 A Po li ti kai Bi zott ság ügy rend je. (MOL XVIII–5. 11. do boz. Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés, a Nem zet -
gyű lés és az Or szág gyű lés Po li ti kai Bi zott sá gá nak ügy rend jei, a bi zott ság mű kö dé sé ről szó ló jegy ző -
köny vek, je len té sek 1945–1949.)

13 Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés Po li ti kai Bi zott sá gá nak jegy ző köny vei. (MOL XVIII–5. 1. do boz.)
14 Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés Po li ti kai Bi zott sá ga 1945. ja nu ár 26-i ülé sé nek jegy ző köny ve. (MOL

XVII–5. 1. do boz. Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés, a Nem zet gyű lés és az Or szág gyű lés Po li ti kai Bi zott -
sá ga ülé se i nek jegy ző köny vei.)

15 59/1945. Eln. sz. Ma gyar Köz löny 1945. feb ru ár 10.
16 Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés Po li ti kai Bi zott sá ga 1945. ja nu ár 26-i ülé sé nek jegy ző köny ve. (MOL

XVII–5. 1. do boz.)
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kai Bi zott ság ülé se in, mint ren des ta gok.” In dít vá nyoz ta to váb bá a PB tag lét szá mát
22-ről 35-re felemelni.17

A deb re ce ni Ide ig le nes Nem zet gyű lés a há bo rús kö rül mé nyek ből adó dó an, ön -
ma gát kor lá toz va, még nem ho zott leg ma ga sabb szin tű jog sza bá lyo kat, va gyis tör vé -
nye ket, csak ha tá ro za to kat, mi vel a bu da pes ti és a du nán tú li kép vi se lők, az az a tel jes -
ség hí ján még „cson ka” volt. Így tör vény al ko tás ra tu laj don kép pen még nem is volt
jo go sult, pon to sab ban nem is jo go sí tot ta fel ön ma gát. A tör vény ho zó funk ci ót majd
csak az 1945. szep tem be ri, im már tel jes bu da pes ti ülés szak és az utá na kö vet ke zők
gyakorolták.18

A cson ka „kis nem zet gyű lés” a men te sí té si ké rel mek elő ze tes vé le mé nye zé sé re
Föld bir tok-po li ti kai Al bi zott sá got hí vott élet re. A bir tok-men te sí té si ügyek ben a
cson ka, majd a tel jes „kis nem zet gyű lés” há rom ülé sén – 1945. jú ni us 1., jú li us 21.,
szep tem ber 27. – fog lal ko zott. 

A nagy bir tok rend szer meg szün te té sé ről és a földmíves nép föld höz jut ta tá sá ról
szó ló jogszabály19 alap ján – a má so dik vi lág há bo rú alat ti, antináci te vé keny ség iga zo -
lá sá val – leg fel jebb 300 ka taszt rá lis hold föld volt men te sít he tő.

3. táb lá zat. A cson ka Ide ig le nes Nem zet gyű lés Po li ti kai Bi zott sá gá nak bir tok-men te sí té sei és
a bir tok-men te sí tet tek 1945-ben20
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17 Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés Po li ti kai Bi zott sá ga 1945. már ci us 12-i ülé sé nek jegy ző köny ve. (MOL
XVII–5. 1. do boz.)

18 Kovács 1987.
19 600/1945. M. E. sz. Ma gyar Köz löny 1945. már ci us 17.
20 Az Ide ig le nes Nem zet gyű lés és a nem zet gyű lés Po li ti kai Bi zott sá gá nak föl bir tok ren de zé si ira tai 1945–

1947. (MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 1–344. szá mú ik ta tott ira tok.). Sa ját ké szí té sű táb lá zat – F. G.
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21 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 121/1945. PB ha tá ro zat
22 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 16/1945. PB ha tá ro zat
23 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 37/1945. PB ha tá ro zat
24 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 123/1945. PB ha tá ro zat
25 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 145/1945. PB ha tá ro zat
26 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 131/1945. PB ha tá ro zat
27 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 3/1945. PB ha tá ro zat
28 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 126/1945. PB ha tá ro zat
29 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 23/1945. PB ha tá ro zat
30 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 13/1945. PB ha tá ro zat
31 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 128/1945. PB ha tá ro zat
32 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 36/1945. PB ha tá ro zat
33 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 129/1945. PB ha tá ro zat
34 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 24/1945. PB ha tá ro zat
35 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 130/1945. PB ha tá ro zat
36 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 132/1945. PB ha tá ro zat
37 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 133/1945. PB ha tá ro zat
38 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 7/1945. PB ha tá ro zat
39 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 133/1945. PB ha tá ro zat
40 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 1/1945. PB ha tá ro zat
41 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 15/1945. PB ha tá ro zat
42 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 39/1945. PB ha tá ro zat
43 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 125/1945. PB ha tá ro zat
44 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 136/1945. PB ha tá ro zat
45 MOL XVIII–5. II. té tel. 2., 3. do boz, 135/1945. PB ha tá ro zat
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A „nagy men te sí té sek” zö me 1945-ben, a cson ka Ide ig le nes Nem zet gyű lés idő -
sza ká ban zaj lott. Az írás ban, vagy ta núk kal hi te le sí tett bir tok-men te sí té si ké rel met
be nyúj tók s men te sí tést ka pók kö zött, a há bo rú előt ti rend szer ből a tör té nel mi arisz -
tok rá ci á hoz tar to zók, a cí mek kel és ran gok kal bí rók, vagy a gaz da sá gi elit kép vi se lői,
egy há zi mél tó sá gok, s a há bo rú utá ni rend szer po li ti kai elit je volt rep re zen tál va.

A „cson ka”, majd a „tel jes” Ide ig le nes Nem zet gyű lés Po li ti kai Bi zott sá gá nak
napi rend jé re ke rü lő ügyek, el ső ren dű fel ada tok, mint egy elő re je lez ték azt, hogy a
kü lön le ges stá tu sú „kis nem zet gyű lés” nem csak az Ide ig le nes Nem zet gyű lé si
ciklusban,46 ha nem azt kö ve tő en is mű köd ni fog.

LE VÉL TÁ RI FOR RÁ SOK

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (MOL)
XVIII–3. Az ál lam ha ta lom fel sőbb szer vei. Ide ig le nes Nem zet gyű lés. 1. do boz.
XVIII–5. Az ál lam ha ta lom fel sőbb szer vei. Nem zet gyű lés (Ide ig le nes Nem zet gyű lés,
Or szág gyű lés) Po li ti kai Bi zott sá ga. II. té tel. 2., 3. do boz; 11. do boz.

NYOM TA TOTT FOR RÁ SOK

INN: Ide ig le nes Nem zet gyű lés Nap ló ja. Hi te les ki adás. Bp., 1946.
Izsák La jos – Kun Mik lós (szerk., utó szó) 1994: Moszk vá nak jelentjük… Tit kos do ku men tu mok

1944–1948. Bp.
Ma gyar Köz löny 1945. feb ru ár 10.
Ma gyar Köz löny 1945. már ci us 17.
Ma gyar Tör vény tár 1931: Ma gyar Tör vény tár. 1931. évi tör vény cik kek. Bp., 1932.
Ma gyar Tör vény tár 1941: Ma gyar Tör vény tár. 1941. évi tör vény cik kek. Bp., é. n.
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46 Az INGY cik lu sa 1944. de cem ber 21. – 1945. no vem ber 29. kö zött volt.
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Gyáni Gá bor

VI SZÁLY KO DÁS ÉS TÁR SA DAL MI NYU GA LOM

Me lyik for dul elő gyak rab ban, a vi szály ko dás vagy a nyu ga lom? Ne héz er re a kér dés -
re meg nyug ta tó an fe lel ni. Ta lán ezért is te szik fel oly rit kán. Ami kor a há rom Tilly
(Charles, Louise és Richard) az 1970-es évek de re kán „Lá za dó év szá zad” cím mel
kom pa ra tív tör té ne ti mun kát je len te tett meg, a szer zők ma guk is el is mer ték, ten den -
ci ó zus, alig in do kol ha tó cí met ad tak köny vük nek. „Mi ért tá masz ta na igényt az 1830
és 1930 kö zöt ti idő szak ar ra, hogy lá za dó nak ne vez zük? Nincs te le va jon a leg több
szá zad ilyen vagy olyan lá za dás sal? Mit szól junk az 1830 előt ti negy ven év hez, vagy
az 1930-at kö ve tő negy ven tur bu lens év hez?” A kér dés re, hogy mi ért ép pen ezt a száz
esz ten dőt vá lasz tot ták vizs gá la tuk tár gyá ul, azt vá la szol ták: azért, mert az ur ba ni zá -
ció és az ipa ro so dás ál tal kel tett konf lik tu sok ös  sze ha son lí tó ku ta tá sá ra tö re ked tek
egy jól do ku men tált pe ri ó dus tekintetében.1

A mi kor volt több és mi kor ke ve sebb tár sa dal mi konf lik tus kér dé se fon tos, ám
ta lán en nél is ér dek fe szí tőbb meg tud ni, hogy mi ve zet konf lik tus hoz, és mi va jon a
tár sa dal mi bé ke kul csa. A konf lik tus, mely nek leg ki éle zet tebb for má ja a há bo rú, épp -
úgy az el len ség és a ba rát egy ér tel mű meg kü lön böz te té sé ből fa kad, mint a tár sa dalmi
bé ke, amely vi szont együtt mű kö dé sen, az egy más iránt ta nú sí tott tü rel men nyug szik.
A kér dést a nem zet kö zi jog szem pont já ból át te kin tő Carl Schmitt ki je len tet te: ál ta -
lá nos az a meg győ ző dés, hogy nincs tertium datur, mi vel Inter pacem et bellum ni hil
est medium (A bé ke és a há bo rú kö zött nincs kö zép út). Schmitt azon ban 1932-ben úgy
vél te, lé te zik va la mi lyen köz tes hely zet. Pél dá ja így szól: az el ső vi lág há bo rú ban győz -
tes an tant ha tal mak olyan bé ke dik tá tu mo kat szab tak, me lyek kel a bé két a há bo rú más
esz kö zök kel tör té nő foly ta tá sá vá tet ték. Kö vet ke zés kép pen: „Az el len ség fo ga lom ér -
vé nyes sé gi kö rét úgy ki tá gí tot ták, hogy ez ál tal már nem csak a har co lók és a nem-
har co lók kü lönb sé ge, ha nem a há bo rú és a bé ke kö zöt ti meg kü lön böz te tés is fel szá -
mol ha tó lett.”2

1 Tilly – Tilly – Tilly 1975: vii.
2 Schmitt 1998: 29–30.
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A há bo rú és a bé ke fo gal ma i nak ilye tén egy be mo sá sa az erő sza kos cse le ke de te -
ket is bé ke ként lát tat ja és for dít va. Eb ből egye ne sen kö vet ke zik, hogy nem csu pán
ak kor áll elő há bo rús hely zet, ami kor a kez de mé nye ző fél há bo rút akar vagy a ki rob -
ban tá sá ra ké szül. Nem me rül nénk be le a kér dés nem zet kö zi jo gi dis kur zu sá ba, an  nyit
azon ban ta lán meg je gyez he tünk, nem fel tét le nül kü lö nül el egy más tól kris tály tisz ta
mó don a há bo rú és a bé ke mint egy más sal szem ben ál ló két em be ri lét hely zet. 

A jo gi decizionizmus mint af fé le szub jek ti vis ta és vo lun ta ris ta fel fo gás el le né ben
töb ben is azt ál lít ják te hát, hogy a bé ke ma ga is te lít ve van időn ként po ten ci á lis el len -
sé ges ke dés sel és há bo rús ko dás sal. Friedrich En gels az el ső je len tős (ta lán a leg je len tő -
sebb) mun ká já ban, amit az an gol mun kás osz tály hely ze té ről írt az 1840-es évek ele jén,
szin tén e né zet nek adott han got. A lon do ni ut cán nyüzs gő tö me get meg ta pasz tal va,
nyom ban úgy gon dol ta, a tár sa dal mi bé ke min den na pi ke re tei kö zött tény le ge sen
vívott szo ci á lis há bo rú zaj lik a sze me előtt: „úgy ro han nak el egy más mel lett [a tö meg -
ben az em be rek], mint ha nem vol ná nak kö zös cél ja ik, mint ha sem mi kö zük sem volna
egy más hoz.” Az a „bru tá lis kö zöny”, amit az em be rek eköz ben egy más iránt ta nú sí ta -
nak, az a mér he tet len ego iz mus, ami im már alap el ve a tár sa dal mi szer ve ző dés nek, azzal
jár, hogy az em be ri tár sa da lom monászokra esik szét, „ame lyek mind egyi ké nek kü lön
élet el ve és kü lön cél ja van.” Ezek után ki le het je len te ni: „itt nyíl tan meg üzen ték a szo -
ci á lis há bo rút, min den ki há bo rú ját min den ki el len.” Ez a há bo rú a tő ke, a lét fenn tar -
tási cik kek és a ter me lé si esz kö zök, va gyis az anya gi ja vak bir tok lá sá ért, azért fo lyik
tehát, hogy ki ren del kez zék (in kább) mind eme jó szá gok kal. A szem ben ál ló fe lek szün -
te le nül meg üt köz nek egy más sal eb ben a nyílt szo ci á lis háborúban.3

A tár sa dal mi egyen lőt len sé gek rend sze re ab ovo konf lik tu sok kal van te li, amely
a bé ke lát sza tát en ge di így csu pán ér vé nye sül ni a min den na pi élet ben. Ez per sze csu -
pán egy le het sé ges fel fo gás az adott kér dés ről. Az ál la mok kö zöt ti, oly kor há bo rú val
vég ző dő konf lik tu sok köz vet len ki vál tó oka it la tol gat va Lev Tolsz toj ha tá ro zot tan
tagad ja az ál lam ha tal mak ben nük ját szott dön tő sze re pét – még ha so kan en nek épp
az el len ke ző jét gon dol ják is. A Há bo rú és bé ke ne gye dik köny vét kö ve tő epi ló gus ban
ki fej tett tör té net fi lo zó fi ai gon do lat me net ben amel lett ér vel Tolsz toj, hogy az ese ményt
nem az azt meg elő ző pa rancs, nem az an nak for rá sá ul szol gá ló ha tal mi aka rat vált ja
ki. Nem ad ugyan ma gya rá za tot Tolsz toj ar ra néz ve, hogy mi ért kö vet ke zik be ak kor
az ese mény, ki fe je zi vi szont két sé ge it azt il le tő en, hogy va la mely ese ményt vis  sza le -
het ne ve zet ni a ha tal mi pa rancs szó ra. A ha ta lom ugyan is sze rin te nem tesz mást,
mint csu pán iga zol ja a cse lek vé sek iga zát vagy jog sze rű sé gét. Az 1789-es fran cia for -
ra da lom hoz köt he tő pol gár há bo rút hoz za fel pél da ként el gon do lá sa ér zé kel te té sé re. 
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3 Engels 1954: 62–63.
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„A fran ci ák bi zo nyos is mert vagy is me ret len okok nál fog va pusz tí ta ni és gyil kol ni
kez dik egy mást. És en nek az ese mény nek meg fe lel, azt kí sé ri az az em be rek ki fe -
je zett aka ra tá ban meg nyil vá nu ló iga zo lás, hogy ez szük sé ges Fran cia or szág üd ve,
a sza bad ság és az egyen lő ség meg te rem té se cél já ból. Az em be rek ab ba hagy ják
egymás öl dök lé sét; ezt az ese ményt meg az az iga zo lás kí sé ri, hogy szük ség van 
a ha ta lom egy sé gé re, mert szem be kell száll ni Eu ró pá val stb.”4

Tolsz toj úgy vé li, nincs ezek nek az iga zo lá sok nak „sem mi lyen ál ta lá nos je len tő sé gük,
sőt el lent mon da nak egy más nak”, en nek el le né re „a ma guk ko rá ban még is meg van a
szük sé ges je len tő sé gük.” Töb bek közt azért, mert „le ve szik az er köl csi fe le lős sé get azok -
ról, akik elő idé zik a kér dé ses ese ményt.” S mi u tán „[e]zek nél kül az iga zo lá sok nél kül
nem le het meg ma gya ráz ni a leg egy sze rűbb kér dést sem, amely min den ese mény vizs -
gá la ta kor fel me rül: mi lyen mó don haj ta nak vég re az em be rek mil li ói kö zös gaz tet te -
ket, gyil kos sá go kat, há bo rú kat stb?”,5 vi tat ha tat lan a tör té nel mi sze re pük. 

Az em be ri élet konf lik tu sai, Tolsz toj fel fo gá sá ban, az em be ri együtt élés ál tal de -
ter mi nált ok sze rű ség nek a fo lyo má nyai. Mi ért rob ban ki há bo rú vagy for ra da lom?
„Nem tud juk, csak azt tud juk, hogy en nek vagy an nak a cse lek vés nek vég re haj tá sa
cél já ból bi zo nyos cso port ba tö mö rül nek az em be rek, és mind nyá jan részt vesz nek
ben ne; és azt mond juk, hogy ez azért van így, mert más képp nem is le het el kép zel ni,
ez törvény.”6 Az zal já rul hoz zá a ha ta lom mind eh hez, hogy bár nem vesz köz vet le nül
részt a cse lek vés ben, ugyan ak kor nyil vá nos sá got biz to sít a cse lek vés re vo nat ko zó vé -
le mé nyek nek, fel te vé sek nek és igazolásoknak.7 Tolsz toj va ló já ban ter mé sze ti en ti tá -
sok mód já ra ke ze li az em be ri cse le ke de te ket, amik nek így nem ré sze, leg föl jebb kül -
ső le ges tar to zé ka a ha ta lom va la mely meg nyi lat ko zá sa, amely ar ra irá nyul, hogy
meg ma gya ráz za, egyút tal iga zol ja mind ezen cse le ke de te ket. S no ha a ha tal mi ma -
gya rá zat nak és iga zo lás nak köz vet le nül sem mi lyen sze re pe sincs az em be ri cse le ke -
de tek ke let ke zé sé ben és le fo lyá sá ban, a ha tal mi szó még is fon tos, mert az em be rek
nem tud nak él ni sa ját tet te ik rep re zen tá ci ói nél kül, ami vi szont ma gá tól a ha ta lom -
tól ered. 

A szin tén gya kor ta böl csel ke dő Elias Canettitől sem me rő ben ide gen a konf lik tus
fo gal má nak a na tu ra li zá lá sa. A tö meg és a ha ta lom prob lé má já nak szen telt ér dek fe szí tő
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4 Tolsztoj 1993: 436.
5 Tolsztoj 1993: 436–437.
6 Tolsztoj 1993: 439.
7 Tolsztoj 1993: 438.
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mun ká já ban ki je len ti, már a tö meg pusz ta lé té nek is, még in kább a tö meg fenn ma -
ra dá sá nak úgy szól ván el en ged he tet len fel té te le egy má sik tö meg lé te zé se, amely utal
az el ső meg lé té re. A „ket tős tö meg” leg is mer tebb meg nyil vá nu lá sa az, ami kor úgy
ke rül szem be egy más sal két tö meg, hogy el len ség ként vi szo nyul nak egymáshoz.8
A há bo rús ko dást ez eset ben az te szi szin te el ke rül he tet len né, hogy felül kí ván ke re -
ked ni a két tö meg egy má son, mi vel csu pán így ér zi iga zolt nak ön nön ki zá ró la gos
léte zé sét. A tö meg ugyan is már a pusz ta lét re jöt té vel ar ra te szi fel az éle tét, „az a leg -
főbb szán dé ka, hogy szel le mé vel és cse le ked ve meg őriz ze ma gát. Ha er ről le mond, az
éle tét ve ti pré dá ra. A har ci as tö meg min dig úgy cse lek szik, mint ha kí vü le min den
csak is ha lá los volna.”9 Canetti konk lú zi ó ja így szól: 

„A har ci cse lek mé nye ket min den kor jel lem ző kü lö nös és fél re is mer he tet len nagy -
fe szült ség nek két táp lá ló oka van: a so ka ság elé be akar vág ni a ha lál nak, és tö meg -
ben cse lek szik. Az utób bi hí ján az előb bi vel si kert el ér ni vég képp nincs mód. Amíg
a há bo rú tart, tar ta nia kell a tö meg nek is, és a há bo rú nak tu laj don kép pen ak kor
van vé ge, ami kor a so ka ság már nem tö meg. A há bo rú a tö me get mint tö me get
bizo nyos élet tar tam re mé nyé vel ke cseg te ti, s ez jócs kán hoz zá já rult a há bo rúk
kedveltségéhez.”10

A tö meg gé át lé nye gü lő so ka ság nak, és az ez zel szük ség kép pen együtt já ró konf lik -
tus nak mint af fé le ant ro po ló gi ai ál lan dó nak a té zi se olyan meg ál la pí tás, ame lyet egy -
szer re iga zol nak meg cá fol nak is a tör té nel mi evi den ci ák. Canetti, aho gyan Pa ta ki
Fe renc is meg jegy zi, a tö meg túl sá go san tág fo gal má val dol go zik, amely hí ján van a konk -
rét meg ha tá ro zott ság nak, és amely nek az egye dü li att ri bú tu ma csu pán a számos ság.11

Nem min den so ka ság, amit Canetti au to ma ti ku san a tö meg rang já val ru ház fel, al kot
ugyan ak kor pszi cho ló gi ai ér te lem ben vett egy sé ges tö me get; így pe dig nem is vár ha -
tó el tő le, hogy úgy vi sel ked jen, aho gyan a ket tős tö meg el mé le te su gall ja.

A mo dern vá ro si és ipa ri vi lág, aho gyan az 1840-es évek ben En gels azt ész lel te,
a tö meg ben va ló min den na pi élet, a tö meg kö ze gé ben tör té nő cse lek vés te re pe. Ennek
el le né re a mo dern ko ri tö me gek (vagy csu pán so ka sá gok) zöm mel bé ké ben él nek,
ahe lyett hogy vív nák a szo ci á lis há bo rú ju kat, amit En gels és a mar xis ták el vár nak tő -
lük; de a má sik ha lá lát sem kí ván ják fel tét le nül, hogy ez ál tal bi zo nyít sák az élet re va -
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8 Canetti 1991: 63.
9 Canetti 1991: 72.
10 Canetti 1991: 73.
11 Pataki 1998: 105.
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ló sá gu kat, aho gyan Canetti su gall ja, ami kor meg hir de ti a tö meg ere den dő aggresszi -
vi tásának az elvét.12 Mi nek tu laj do nít ha tó ez va jon? 

Ami kor ke res sük a vá laszt ez utób bi kér dés re, kü lö nö sen nagy hasz nát ve het jük
Michel Foucault kor má nyoz ha tó ság (gouvernementalité) fo gal má nak. Ha ta lom fel fo -
gá sá hoz híven,13 az 1978-ban a Collège de France-ban tar tott ne ve ze tes elő adá sá ban
(A „kormányozhatóság”)14 Foucault ki fej tet te: „A kor má nyoz ha tó ság kor sza ká ban
élünk, ame lyet a 18. szá zad ban dol goz tak ki.”15 A kor má nyoz ha tó ság ab ból az el vi,
egyút tal gya kor la ti fej le mény ből kö vet ke zik, hogy az ál la mot „el árasz tot ta”, „át itat ta”
a kor mány zás éthosza. A „kor mány zó Ál lam” a ha ta lom gya kor lás sa já tos for má ja,
„ame lyet már nem a te rü le ti ség, az el fog lalt föld fel szín ha tá roz meg, ha nem egy tö -
meg; a né pes ség tö me ge, ki ter je dé sé vel, sű rű sé gé vel és per sze a te rü le té vel is, de ez
egyet len té nye ző csupán.”16 A kor má nyoz ha tó ság ré vén a szu ve rén ál la mi ha ta lom
ezen túl va ló já ban a kor mány zá si tech ni kák bo nyo lult együt te se ként nyil vá nul meg. 

„A »kormányozhatóság« szón – rész le te zi Foucault a meg ha tá ro zást – há rom dol got
ér tek. Elő ször is az in téz mé nyek, fo lya ma tok, elem zé sek és gon do lat me ne tek,
számí tá sok és tak ti kák ös  szes sé gét, amely le he tő vé te szi a ha ta lom ezen tel jes ség -
gel spe ci fi kus és komp lex gya kor la tát, amely nek leg főbb cél ja a né pes ség, fő tudás -
for má ja a po li ti kai gaz da ság tan, leg fon to sabb tech ni kai esz kö zei pe dig a biz ton sá gi
intézkedések.”17

Így gyű ri vé gül ma ga alá a kor má nyoz ha tó ság az ál la mi ha ta lom meg szo kott for máit
(a fel ség jo got, a fe gyel me zést), hogy új ál lam for ma ként fog lal ja el a he lyét a mai világ -
ban. A kor mány zás nak ez az új mű vé sze te lép te hát ha tály ba ak kor, mi dőn már nem
csu pán fent ről le fe lé ha lad va ér vé nye sül az ál la mi aka rat, ha nem úgy, hogy a tár sa -
dalmi kont roll dif fúz erő te ré ben fej ti ki a ha ta lom a ma ga ere jét. Azok ra az in téz mé -
nyek re há rul ilyen for mán a ha ta lom gya kor lá sá nak a fel ada ta, me lyek kö ze gé ben
folyik a min den na pi em be ri élet is (a kór ház ban, az is ko lá ban, a mun ka he lye ken),
vagy ma gá ban a tu dás ban tes te sül meg, amely pe dig dis kur zus ként ke rí ti kör be az
em be ri élet gya kor la tot. Mind ez így együtt mind in kább bel ső vé vá lik, hogy má so dik
ter mé sze tünk ké avas sa a ha tal mat, amely be lénk köl töz ve ér vé nye sí ti ez után ön ma gát
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14 Foucault 1998: 106–123.
15 Foucault 1998: 122.
16 Foucault 1998: 123.
17 Foucault 1998: 121–122.
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a kor má nyoz ha tó ság je gyé ben. A (mo dern) ha ta lom nak ez a lét mód ja a jól el ren de -
zett bol dog tár sa da lom nak, a né pes ség nek az ér de ke it hi va tott szol gál ni; kü lön fé le
ha tal mi tech ni kák ré vén meg te rem ti ugyan is a ha ta lom ál tal sza bad dá tett in di vi duu -
mok ban a gaz da sá gi, a po li ti kai és a kul tu rá lis jó lét és biz ton ság vi lá gát vagy egy ilyen
vi lág ér zü le tét és tu da tát. 

A kor má nyoz ha tó ság ezen fo gal ma sza bad in di vi duu mo kat fel té te lez, sza bad in -
di vi duu mo kat kö ve tel a ha tal mat ma guk fe lett gya kor ló tör té nel mi ágen sek sze re pé -
ben. A li be rá lis ka pi ta liz mus sal ve szi kez de tét, majd a jó lé ti ál lam mal ha lad to vább és
tel je se dik ki az a fo lya mat, mely nek so rán az „Ál la mot át itat ja a kor má nyoz ha tó ság.”
Olyan tár sa da lom ke let ke zik en nek ered mé nye ként, mely ben nem ve tik alá töb bé az
egyé ne ket (az egyes cso por to kat) az ál la mi aka rat nak, hogy en ge del mes ség re, sza bály -
kö ve tő vi sel ke dés re kény sze rít sék őket. A kor má nyoz ha tó ság je gyé ben mű kö dő ha ta -
lom ugyan is azt a cse lek vé si te ret struk tu rál ja csu pán, ahol az em be rek sa ját ma guk
kor má nyoz zák ön ma gu kat. A jo gok kal és sza bad ság gal fel ru há zott mo dern in di vi duu -
mok amel lett, hogy sza ba don vá laszt hat nak és dönt het nek sa ját ügye ik ben, rá is kény -
sze rül nek egyút tal, hogy hely ze tü ket a szá muk ra biz to sí tott sza bad ság fel tét elei kö zött
ér tel mez zék, és eh hez iga zít sák hoz zá az életstratégiájukat.18

Nem vo nul azon ban ki az ál lam ilyen for mán sem a ha ta lom gya kor lá sá ból: ar ról
van csu pán szó, ami azon ban nem is ke vés, hogy az ál lam bo nyo lult köz ve tí tő rend sze rek
sok szin tű há ló za tán ke resz tül ér vé nye sí ti ez után az aka ra tát. A ha ta lom, ami rend sze rint
kí vül ről hat az alá ve tet tek re, a kor má nyoz ha tó ság fel tét elei kö zött im már bel ső vé vá lik. 
Ez pe dig azt je len ti, hogy – a conduct of conduct el vé nek meg fe le lő en – az alatt va lók ból
indi vi duu mok ká elő lé pő egyé nek, sza bad sá guk bir to ká ban, mint au to nóm lé nyek gya -
ko rol ják (ma guk fe lett) a ha tal mat. En nek megfelően foly ton kez de mé nyez nek, sze mé lyes
fele lős sé get vi sel nek, va gyis: tény le ge sen cse lek vő ké pe sek. Mind ezt azon ban nem a ha ta -
lom el len lá ba sa i ként, ha nem azért te szik, hogy meg fe lel je nek a kor má nyoz ha tó ság el vá -
rá sá nak, amely az egyén re bíz za sa ját ma ga irá nyí tá sá nak a fel ada tát. 

Az an gol tör té net írás ban egy re gyak rab ban hasz no sít ják ma nap ság a kor má -
nyoz ha tó ság (governmentality) foucault-i fo gal mát. Ez eset ben nem az ál lam ha tal -
mat, a ha ta lom bir tok ló it és a ha ta lom for rá sát, ha nem fő ként vagy egye dül csak a
ha ta lom gya kor lá sá nak szer te ága zó in téz mé nyi és más faj ta me cha niz mu sa it ra gad ják
meg a tör té né szek; azo kat a gya kor la to kat, stra té gi á kat és tech no ló gi á kat ré sze sí tik
te hát ki tün te tett fi gye lem ben, ame lyek a tár sa dal mi tér ben szét szó ród va fej tik ki kény -
sze rí tő ere jü ket az em be rek min den na pi életében.19
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Mi kö vet ke zik va jon a kor má nyoz ha tó ság fo gal má ból a vi szály ko dás és a tár sa -
dal mi nyu ga lom an ti nó mi á já ra néz ve? En gels és má sok fel fo gá sa sze rint az egyé ni
sza bad ság ki tá gu lá sa és an nak al kal man kén ti túl bur ján zá sa – va gyis az in di vi du á lis
ön zés el ural ko dá sa – rej tett, idő vel azon ban ki rob ba nó szo ci á lis há bo rút ké szít elő.
A szo ci á lis nyug ta lan ság így vé gül el ve zet a szo ci á lis for ra da lom hoz, mely nek fel tét elei
kö zött az ön ző egyé nek az ér de ke ik nek leg in kább meg fe le lő tár su lá sok ba (osz tá lyok -
ba) egye sül nek (cse lek vő tö meg gé vál nak), hogy konf ron tá lód ja nak más tö me gek kel.
Ezen ös  sze csa pás ered mé nye ként pe dig meg te rem tő dik vég re – a szubsztanciális tár -
sa dal mi egyen lő ség alap ja in – az iga zi tár sa dal mi bé ke. 

Foucault kor má nyoz ha tó ság-fo gal má nak a tük ré ben azon ban nem tű nik már
oly ma gá tól ér te tő dő nek ez a fel te vés (vagy in kább csak vágy, ne tán utó pia). Hi szen
a kor má nyoz ha tó ság gal át ita tott ál lam meg en ge di, sőt mond hat ni ki kö ve te li az egyén
ön ma ga fe lett gya ko rolt ha tal mát, ahe lyett hogy át en ged né ezt a ha tal mat egy kül ső
in téz mé nyes erő nek, ma gá nak a fe gyel me ző és igaz ság osz tó ál lam nak. Ez ál tal le csök -
ken, ha nem is szű nik meg tel jes ség gel a tár sa dal mi bé két ve szé lyez te tő konf lik tu sok
le he tő sé ge. Mes  sze ve zet ne, ha meg pró bál nánk szám ba ven ni az ál lí tá sun kat alá tá -
masz tó tör té nel mi je len sé ge ket, így uta lunk csu pán a jó lé ti ál lam ra, a mo dern
korporatív ha tal mi be ren dez ke dés el ter jedt sé gé re vagy a ci vil tár sa da lom he lyen kén -
ti és időn kén ti vi ru len ci á já ra. Kö zös vo ná suk, hogy az egyez ke dé sek és egyez te té sek
be ik ta tá sá val konf lik tus meg ol dó és konf lik tus ol dó ha tás sal jár nak. 

Ko moly kri ti ká val il let he tő ezek után Tolsz toj fel fo gá sa a ter mé sze ti tör vény
ere jé vel ha tó tör té nel mi ese mé nyek ről, va la mint azon né ze te, hogy az zal já rul nak
hoz zá csu pán a ha ta lom kép vi se le té ben el já ró nagy em be rek a tör té nel mi cse le ke de -
tek hez, hogy utó lag meg ad ják az er köl csi iga zo lá su kat. Elő ször is nem tű nik úgy,
hogy a há bo rús ko dás a ter mé sze ti tör vény ere jé vel hat az em be ri élet ben. Má sod szor,
nem fel tét le nül áll ja meg az sem a he lyét, hogy a ha ta lom csu pán meg ma gya ráz za és
er köl csi leg mi nő sí ti a ko ráb ban már el kö ve tett tet te ket. A cse lek vő ség bir to ká ban
min den fej lett in di vi duum szá má ra adott ugyan is az ér tel me zés és az er köl csi fo ga -
lom al ko tás el vi és gya kor la ti le he tő sé ge (is). Ha pe dig a cse le ke det és an nak er kölcsi
iga zo lá sa nem vá lik el egy más tól úgy, aho gyan Tolsz toj ál lí tot ta, ak kor a cse lek vés -
sel egy be fo nó dó, azt an ti ci pá ló és ar ra egyút tal vis  sza ha tó in ten ció és tu da tos ság
oly kor kor ri gál hat ja is a ter mé sze ti tör vény ként ha tó erők mű kö dé sét. Így pe dig bár -
ki bir tok ba ve he ti azt, amit Bibó Ist ván az erő szak meg sze lí dí té sé nek a le he tő sé ge -
ként ne ve zett meg, és amit nor ma gya nánt nyom ban hoz zá is ren delt az em be ri lét hez.
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„Min den ter mé keny tár sa da lom szer ve zés alap ja az a fel is me rés, hogy az em be rek
kö zött le küzd he tet len ér dek el len té tek nin cse nek, csak gör csös fé lel mek van nak,
[…] ame lyek meg me re ve dett tár sa dal mi szi tu á ci ók ra épül nek, azon ban nem
való sá gos ér dek el len té tek re, ha nem meg me re ve dett tár sa dal mi szi tu á ci ók ból
faka dó érdek ellentétekre.”20

Eb ből a fel is me rés ből fa kad sze rin te, hogy „min den ne mű tár sa da lom re form, for ra dal -
mi és nem for ra dal mi egy aránt, egye dül iga zol ha tó cél ja a tár sa da lom ban lé vő fé le lem -
men  nyi ség, erő szak men  nyi ség és gyű lö let men  nyi ség csökkentése.”21 Úgy tű nik, nem
áll na gyon mes  sze egy más tól a tár sa dal mi re form ezen bibói óha ja és a kor má nyoz ha -
tó ság fo gal má val ki fe je zett li be rá lis és/vagy neo li be rá lis ha tal mi konst ruk ció. 

S mi va jon a hely zet a „ket tős tö meg” Canetti-féle el vé vel, amely a ba rát-el len ség
ket tős ség ből fa ka dó de monst rá ci ós ha tás ter mé sze ti tör vé nyé re ve ze ti vis  sza a szün te len
em be ri vi szály okát. Ha amorf tö meg he lyett fej lett in di vi duu mok ból ál ló so ka sá got kép -
ze lünk ma gunk elé, mely gon do lat nak meg van a re a li tá sa, fö löt tébb va ló szí nűt len, hogy
min dig és min den hol szá mol ni kel le ne a ket tős tö meg ha tás el len áll ha tat lan ere jé vel. 
A Le Bon nal kez dő dő tö meg- és tö meg em ber-el mé le tek mind az in di vi du a li tás el ve szej -
té sé nek, az egyé ni ség fá jó hi á nyá nak a kultúrkritikai és pes  szi mis ta tör té net fi lo zó fi ai lát -
le le te i vel szol gál tak. Tény, hogy foly ton új ra kép ző dik ez a tö meg is, ami ről a kö zel múlt -
ból is van nak, le het nek élénk ta pasz ta la ti em lé ke ink. Ta gad ha tat lan ugyan ak kor az is,
hogy a tö meg vi sel ke dés nek, a tö meg ben va ló vi sel ke dés nek ezen kon ven ci o ná lis mód ja,
amely nyílt vagy lá tens konf lik tu sok ból ered, és meg an  nyi újabb konf lik tus hoz ve zet,
sok kal in kább ki vé tel, mint sza bály. Ha nem így len ne, akkor foly to nos vi szá lyok kö ze -
pet te él nénk na pi éle tün ket, már pe dig a ket tős tö meg lap pan gó vagy exp li cit meg lé te el -
le nére sem ép pen ez a hely zet. Ta pasz ta la ti evi den cia, hogy leg alább is a fej lett vi lág ban
a ba rát-el len ség fo gal mi és ima gi ná ri us ket tő se ma már nem hat az zal az el len áll ha tat lan
erő vel, mint tör tént a múlt ban. So kat tom pul tak ugyan is újab ban a val lá si, et ni kai, 
osz tály- és nem ze ti el len té tek. Nem enyész tek el ugyan egé szen, sőt oly kor itt-ott még fel -
lob ban nak, ám ez zel együtt is több nyi re a to le ran cia szel le mé ben szem lé lik és ke ze lik
nap ja ink ban a ve lük együtt já ró meg osz tott sá go kat. 

Nem ál lít hat juk, ki ál lít hat na ilyet egy ál ta lán, hogy nap ja ink ban nin cse nek töb bé
tár sa dal mi konf lik tu sok, be le ért ve a há bo rús ko dá so kat is. Ugyan ak kor, a po ten ci á lis konf -
lik tus for rá sok szün te len bő vü lé se el le né re sem az ál lan dó, a min dent át ha tó konf lik tu sok
ural ják min den na pi éle tün ket. Ez pe dig ad né mi re ményt a jö vő re néz ve is.
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Hermann Ró bert

PO LI TI KUS BÓL TÖR TÉ NET ÍRÓ – SZALAY LÁSZ LÓ 
DIP LO MÁ CI AI TE VÉ KENY SÉ GE 1849-BEN

Szalay Lász ló 1848. évi frank fur ti, majd ezt kö ve tő, 1848. no vem ber–de cem be ri si ker -
te len lon do ni kül de té sé vel Kár olyi Ár pád, Urbán Ala dár, Ger gely And rás, Erdődy
Gábor mun kái je len tős ter je de lem ben fog lal koz tak. 1849-es tény ke dé sé ről jó val ke ve -
sebb adat áll ren del ke zé sünk re, ho lott ezek is azt bi zo nyít ják, hogy Szalay – el len tét -
ben egyes élet raj zi mun kák ál lí tá sa i val – gya kor la ti lag a fegy ver le té tel hí ré nek meg ér -
ke zé sé ig ak tív sze re pet ját szott a nyu gat-eu ró pai ma gyar dip lo má ci ai ak ci ók ban.

Szalay 1848 vé gén hagy ta el Lon dont, s Pá rizs ba ment.1 1849 feb ru ár já ban Brüsz -
 szel be uta zott, hogy az olasz ügyek ren de zé sé re ös  sze hí van dó kong res  szu son pró bál -
ja meg Ma gyar or szá got képviselni.2 Itt kap ta meg va la mi kor már ci us má so dik fe lé ben
Kos suth 1848. de cem ber 24-én Te le ki hez írott, a kül föl di ma gyar „dip lo ma ták” fel ada -
ta i ról szó ló le ve lét, ame lyet Szarvady Fri gyes, a pá ri zsi ma gyar „kö vet ség” tit ká ra kül -
dött má so lat ban utá na. Mi u tán vi szony lag ha mar nyil ván va ló vá vált, hogy a kong resz -
 szus tól a ma gyar ügy szem pont já ból sem mit sem le het vár ni, Szarvady már ci us 15-én
már ar ról szá mol be Kos suth nak, hogy „Szalay tán Frank furt ba vagy Ber lin be fog
men ni, ha ott mű kö dé se i re ked ve ző tért lát.”3

1849. áp ri lis 10-én Szalay még min dig Brüs  szel ből írt François Pierre Guillaume
Guizot-nak, Fran cia or szág volt kül ügy mi nisz ter ének, aki vel 1848. de cem ber fo lya -
mán Lon don ban már találkoztak.4 Ak kor Guizot-tól is csak azo kat a vá da kat hal lotta

1 Horváth é. n.: II. 47.; Pulszky 1958: I. 307.
2 Pulszky Ferenc – Kossuth Lajosnak, Párizs, 1849. febr. 26. Közli Óvári-Avary é. n.: I. 427–448. Ld. még

Szalay 1850. máj. 11-én Batthyány Lajosnéhoz intézett levelét (fénymásolata birtokomban), valamint
1853. jún. 6-án Alexander Bachhoz intézett beadványát, közli Szalay 1913: 210.

3 Közli Óvári-Avary é. n. I.: 436–438.
4 Találkozójukról megemlékezik 1853. december 12-én Szemere Bertalanhoz intézett levelében.

Kivonatosan közli Szalay 1913: 229–231., teljes terjedelmében Szemere 1999: 91–92. Az eredetit ld.
OSZK Kt. Levelestár.
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vis  sza, hogy a ma gya rok el nyom ják a szlo vá ko kat stb., Szalay igye ke zett meg győz ni
az el len ke ző jé ről, de Guizot is csak an  nyit tu dott ne ki ta ná csol ni: „Egyez ked je nek ki
Auszt ri á val; Orosz or szág in ter ven ci ó ja ne kem nap ról-nap ra va ló szí nűbb nek látszik.”5

Brüs  szel ből írott le ve lé ben ma gán jel le gű szí ves sé get kért a je les fran cia tu dós tól: szü -
le ten dő gyer me ke ke reszt ap já nak kér te fel.6 Áp ri lis 14-én szin tén Brüs  szel ből írt
Pulszky Fe renc nek a kül po li ti kai ki lá tá sok ról: 

„Ked ves ba rá tom,
De rék em ber vagy, nem csak mert leánypropagatiót má sok ra bíz ván, fi a kat, s min -
dig csak fi a kat nemzesz, ha nem azért is, mert John Bull hír lap ja i val is oly liaisonba7

ke ve red tél, mely szin tén nem fog ter mé ket len ma rad ni. Már mi e lőtt le ve le det vet -
tem, lát tam ke zed nyo mát egy-két lon do ni la pon, mert Kla u zált és Kraust s. a. t.
hogy em le get ték vol na, ha nem ins pi rál tat nak ál ta lad.
Egyéb iránt a leg de re kabb és leg sze ren csé sebb em ber is csak a szi tu á ció elő nye i nek
vagy nachtheileinek8 ará nyá ban hat hat, s tar tok tő le, hogy Palmerston, ha mind -
járt fél Eu ró pát is fal nák fel az oro szok, még sem tesz éret tünk sem mit, de sem mit.
L’épreuve ne se fera pas attendre.9 Orosz or szág és Auszt ria te het nek, amit akar -
nak, Ang lia és Fran cia or szág werden sich Alles gefallen lassen. Grand bien leur
fasse!10 S ha Ang lia és Fran cia or szág így vi se lik ma go kat, hogy vár hatsz va la mit
Hol lan di á tól, mely nek az eu ró pai tractátusok azon kép pen, mint sa ját nyo mo rú
ál lá sa a ne ut ra li tást, az az az úgy ne ve zett nagy ha tal mas sá gok előt ti bó ko lást nya -
ká ba varr ták!
Te le ki vis  sza utaz tá ban nehány na pig itt mu la to zott, úgy ta pasz tal tam, hogy egész -
sé gi ál la po ta kis sé ja vult.
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5  Szalay ezzel kapcsolatban 1848. december 21-én Teleki Lászlóhoz intézett levelét kivonatosan közli
Horváth é. n.: II. 47. – Valószínűleg Guizot nyilatkozatának és Palmerston elutasító magatartásának
kombinálásából született az a Csengery Antal 1851. január 28-i levelében szereplő adat, amely szerint
Palmerston azt mondta volna Szalaynak (akivel nem is találkozott), „hogy ha Magyarország túlmegy
az 1848-iki követelésen, s az európai súlyegyent felbontással fenyegeti azáltal, hogy itt egy nagyhatal-
masság feloszlását idézné elő; az esetre az orosz intervenció előre el van határozva.” Csengery szerint
Szalay erről szóló jelentését két példányban is elküldte volna Kossuthnak, aki ennek ellenére mon-
datta volna ki a függetlenséget és a Habsburg-ház trónfosztását. Csengery 1928: 436.

6  Közli V. Waldapfel 1967: 808–809.
7  Viszonyba.
8  Hátrányainak.
9  A megpróbáltatás nem várat magára.
10 Angliának és Franciaországnak minden tetszeni fog. Nagy tetszés cselekedeteiknek!
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Én egy röp ira ton dol go zom je len leg, »Lettres sur la Hongrie« cím alatt, mely nek
el ső le ve le it Te le ki, ki előtt azo kat fel ol vas tam, he lyes nek ta lál ta, úgy lát szik.
Is ten Ve led! ha írsz hit ve sed nek, az enyimnek szí ves üdvezletét is írd meg ne ki; hogy
őt a mart. 28-dikai fej le mé nyért igen sze ren csés nek tartja,11 cela va sans dire.12

Ba rá tod Szalay
Áp ri lis 5. és 6-dika di cső sé ges na pok vol tak fegy ve re ink re nézve,13 ad ja Is ten, hogy
Bu da pest ke zünk be le gyen, mi e lőtt az olasz or szá gi pót lék Windisch-Grätz tá bo -
rá ba érkezik.”14

Nem tud ni, hogy el ju tott-e Szalayhoz az alább kö zölt, Kos suth ál tal a trón fosz tást kö -
ve tő en egy hó nap pal ki adott, Deb re cen ben, 1849. má jus 14-én kelt meg bí zás, Kos suth
La jos kor mány zó el nök le ve le Frank furt am Ma in sza bad vá ros sze ná tu sá hoz.

Az ed di gi iro da lom ban csu pán egyet len uta lást is me rünk er re az ok mány ra: a
kül ügy mi nisz té ri um 1849. má jus 19-i, a kor mány zat ad di gi kül ügyi ak ci ó i ra vo nat -
ko zó ira tok ról ké szí tett jegy zé ké ben a 33. té tel szám alatt sze re pel a „Szalay Lász ló -
nak Né met or szág ba lett ki kül de té se kor adott uta sí tás” fo gal maz vá nya, ma ga az irat
azon ban nincs meg. No ha Barta Ist ván jegy ze té ben ezt a Szalaynak adott 1848. jú lius
19-i uta sí tás sal azo no sít ja, a 34. té tel szám alatt ta lál ha tó be jegy zés („Kör irat a né met
sta tu sok hoz ha zánk füg get len sé ge tár gyá ban”) nyil ván va ló vá te szi, hogy nem az 1848.
jú li u si, ha nem egy 1849. má ju si, min den va ló szí nű ség sze rint az alább kö zölt ok -
mány ról le het szó.15 Szalay újabb frank fur ti kül de té sé re csu pán V. Waldapfel Eszter
mo nog rá fi á já ban van egy meg le he tő sen ho má lyos utalás.16
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11 Pulszky Ferenc fiának, Gyulának (1849–1863) a születéséről van szó.
12 Mondani sem kell.
13 A Görgei vezette magyar fősereg 1849. április 6-án Isaszegnél megverte a Windisch-Grätz tábornagy

vezette cs. kir. csapatokat.
14 OSZK Kt. Fond 67/86. Részleteit idézi Fenyő 2003: 109–110. Április 10-én Brüsszelből írt Guizot-nak

is, közli V. Waldapfel 1967: 808–809.
15 KLÖM XV.: 356.
16 V. Waldapfel 1962: 39., egy, közelebbi megjelölés nélküli berni osztrák követjelentés alapján azt állítja,

hogy Szalay Brüsszelből április végén visszatért Németországba, s megkísérelt bekapcsolódni „az egyre in-
kább jobbra tolódó frankfurti parlament munkájába.” Jómagam csupán Odelga berni osztrák követ 1849.
június 16-án Felix zu Schwarzenberg herceghez, az osztrák miniszterelnökhöz intézett 45/B. jelentésében
találtam Szalayra vonatkozó adatot; ebben azonban csak az szerepel, hogy Szalay „Magyarországnak a
német központi hatalomhoz kinevezett egykori teljhatalmú megbízottja”-ként (ehemalige Bevollmächtig -
ter Ungarns bei der deutschen Centralgewalt) nevezte meg magát, amikor a svájci nemzetgyűlési képvis-
előknek megküldte a „Lettres sur la Hongrie” első füzetét. HHStA. Politisches Archiv. Ministerium des
Äussern. XXVII. Schweiz. Karton 14. Berichte, Weisungen 1849. I. Rapports de Berne 1849. Mivel 
V. Waldapfel 1962: 40. erre a jelentésre hivatkozik, valószínűleg a fenti adatot értette félre.
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Kos suth 1849. má jus 14-én Frank furt am Ma in bi ro dal mi vá ros sze ná tu sá hoz in -
té zett le ve le, amely a sza bad ság harc le ve ré se után ke let ke zett vizs gá la ti ira tok kö zött,
má so lat ban ma radt fenn, ma gyar for dí tás ban a kö vet ke ző kép pen hang zik:

„Ne mes Sze ná tus!

A ma gyar nem zet gyű lés Ma gyar or szá got va la men  nyi, ve le egye sült or szág gal
együtt sza bad, füg get len ál lam nak, a Habsburg–Lothringen-uralkodóházat pe dig
trón fosz tott nak nyil vá ní tot ta, ez zel egyi de jű leg alul írot tat a ma gyar ál lam kor -
mány zó el nö ké vé, s e mi nő sé gé ben a vég re haj tó ha ta lom fe jé vé vá lasz tot ta.
E jo gá nál fog va, ame lyet Ma gyar or szág nem zet gyű lé se a nép ne vé ben ado má nyo -
zott ne ki, alul írott ki ne ve zi Szalay [Lász lót] Frank furt am Ma in sza bad vá ro sa sze -
ná tu sa mel lé rend kí vü li kö ve té nek.
Az il le tő megbízatik az zal, hogy Frank furt am Ma in sza bad vá ro sa sze ná tu sá val kö -
zöl je ezen ese ményt, s át ad ja szá má ra Ma gyar or szág Füg get len sé gi Nyi lat ko za tát.
Alul írott a sze ná tus fi gyel mé be ajánl ja ezen ok mányt, mi vel meg van győ ződ ve
ar ról, hogy a sze ná tus igaz ság sze re te te ezen lé pést, amely re Ma gyar or szág kény sze -
rít ve lát ta ma gát, csak he lye sel ni tud ja. – E meg győ ző dés re tá masz kod va, alul írott
bi zo nyos ság gal re mé li, hogy a sze ná tus Szalayt a ma gyar ál lam rend kí vü li kö ve té -
nek el is me ri, s szá má ra mind azon jo go kat biz to sít ja, ame lyek a nép jog nak meg fe -
le lő en egy dip lo má ci ai ügy nök nek rang ja alap ján jár nak, ami ként egy ben re mé li,
hogy a sze ná tus Ma gyar or szá got egy dip lo má ci ai ügy nök ki kül dé sé vel meg tisz te li,
hogy a két ál lam ér de ké ben dip lo má ci ai kap cso la tot kössenek.”17

Az új meg bí zás nem egye di ak ció volt, ha nem ré szét ké pez te a fris sen ala kult
ma gyar kor mány zat dip lo má ci ai of fen zí vá já nak. Bat thyá ny Káz mér kül ügy mi nisz -
ter ezen a na pon adott hi va ta los meg bí zó le ve let a Lon don ban több hó nap ja mű kö dő
Pulszky Ferencnek.18 Pulszky ki kül de té sé ről má jus 15-én ér te sí tet te Palmerston brit
külügyminisztert,19 s ezt ki egé szí tet te egy igen rész le tes újabb uta sí tás Pulszkyhoz,
amely ben an nak szük sé ges sé gét ecse tel te, hogy a nyu ga ti nagy ha tal mak til ta koz za nak
az orosz in ter ven ció ellen.20 Má jus 16-án szü le tett meg Bat thyá ny hi va ta los jegy zé ke
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17 KA. Gouvernement Wien. Karton 8. Politische Erhebungskommission. Post 2. No. 6. Ungarische
Gesandschaft [in Frankfurt] Beilage 33.

18 Közli Óvári-Avary é. n.: I. 509. és Pulszky 1958: I. 540.
19 Közli Horváth 1937: 147.
20 Közli Jánossy 1937: 113–116. Teleki is hasonló utasítást kapott. Eredetijét ld. MOL P 1807. A Puky

család iratai. 2. cs., 8. tétel. Ld. erre még a külügyminisztérium említett, máj. 19-i iratjegyzékét, No. 58. 
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a Ga lí ci á ban össz pon to sí tott orosz had se reg pa rancs no ká hoz, amely ben fel vi lá go sí -
tást kért az orosz csa pat moz gá sok okairól.21 Má jus 19-én Bat thyá ny jegy zék ben közöl te
Palmerstonnal, hogy az orosz in ter ven ció kü szö bön áll, s kér te, hogy az an gol kor -
mány lép jen fel az in ter ven ció el len. 

A lé nyeg is mét az volt, hogy Orosz or szág a ma gyar or szá gi in ter ven ció után el -
ér het né ré gi vá gyát, s „egye dü li han ga dó len ne az Északi-ten ger től a Dardanellákig.”22

Ugyan ezen a na pon Pulszky újabb uta sí tást ka pott, amely ke res ke del mi elő nyö ket
aján lott Nagy-Bri tan ni á nak, s sür get te a brit ha jó had mi előbbi fel vo nu lá sát a Dar da -
nel lák nál és a Balti-tengeren.23 Ami a Szalaynak kül dött uta sí tást egye di vé te szi, az az,
hogy nem a kül ügy mi nisz ter, ha nem a kor mány zó el nök ír ta alá, míg a töb bi ok má -
nyon Bat thyá ny Káz mér alá írá sa sze re pelt.

Te le ki egy, 1849. má jus 14-én kelt le ve lé ből úgy tű nik, hogy Szalay ek kor még va -
la hol né met te rü le ten (nem tud ni, pon to san hol) le he tett, mert pénzt is kül dött neki.24

Má jus 25-én Te le ki Pá rizs ból ar ról tá jé koz tat ta Pulszkyt, hogy ír Szalaynak; az elő ző
nap szin tén Pulszkyhoz in té zett le ve lé ből ki de rül, hogy a cél az volt, mi sze rint a frank -
fur ti nem zet gyű lés a ma gyar or szá gi orosz in ter ven ció el le né ben fran cia be avat ko zást
kér jen. Mi u tán azon ban Te le ki Szarvadyt akar ta Frank furt ba kül de ni, nem vi lá gos,
hogy Szalay ott volt-e, vagy sem.25 Má jus 31-én Badenben volt, va ló szí nű leg az ot tani
for ra dal mi ese mé nyek ről akart kö ze leb bi hí re ket szerezni.26

Szalay egy 1853-ban Ale xan der Bach hoz in té zett be ad vá nya sze rint a trón fosz tás és
a Füg get len sé gi Nyi lat ko zat után fö lös le ges nek lát ta Brüs  szel ben lé tét, s 1849 má ju sá ban
Zü rich be ment. In nen csu pán egyet len je len tést kül dött ha za: eb ben fel hív ta a kor mány
fi gyel mét, hogy a badeni és pfalzi for ra dal mi ese mé nyek re nem ér de mes ala poz ni, s hogy
nem az im má ron min den ha ta lom nél kü li, Frank furt ból Stutt gart ba át te le pült né met
nem zet gyű lés sel, ha nem a né met kor má nyok kal kel le ne fel ven ni a kapcsolatot.27
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„Gróf Teleki Lászlóhoz intézett levél, melyben felszólíttatik, hogy az orosz interventio ellen a francia
kormánynál erélyesen működjék; Pulszky Ferencnek ugyan e tárgyban”: KLÖM  XV.: 357.

21 MOL R 23. Henryk Dembiñski iratai. 2. k. No. 38. Kivonatosan közli Danzer 1874: 279–286.
22 Közli Horváth 1937: 150–154. és 290–292.; KLÖM  XV.: 350–353.
23 Közli Óvári-Avary é. n.: I. 509–510.; Pulszky 1958: I. 541–542.
24 Teleki – Kossuthnak, Párizs, 1849. máj. 14. Közli Óvári-Avary é. n.: I. 506–509., kivonatosan Teleki

1961: II. 25–29.; egy másik példány alapján Füzes 1999: 214–219.
25 A két levelet közli Óvári-Avary é. n. II. 88–89., Pulszky 1958: I. 520–522. és V. Waldapfel 1955: 389–391.
26 Erről egy Badenben 1849. máj. 31-én kelt magánjellegű meghívó tanúskodik. OSZK Kt. Analekta 5521.

Szalay László életére vonatkozó irományok. Ugyanitt található két hotelszámla is, május 26–31., ill.
május 31. – június közötti időszakról, de sajnos egyiken sincs helységnév.

27 Szalay 1913: 210. Szalay beadványában nem datálja a magyar kormányhoz intézett jelentést, hanem
csupán május és augusztus közé helyezi. Miután a frankfurti parlament május 30-án helyezte át szék-
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A Szalay re mény vesz tett sé gé vel kap cso la tos ál lí tást az tán a szak iro da lom egy ré sze
kri ti kát la nul átvette.28

Nos, Szalay re mény vesz tett sé ge nem le he tett olyan ko moly, hi szen Svájc ban, Zü -
rich ben fe jez te be és ad ta ki előbb foly ta tá sok ban, majd egy be köt ve a „Lettres sur la
Hongrie” cí mű röp irat so ro za tát. Ezt, mint a Pulszkyhoz áp ri lis 14-én írott le vél ből
tud juk, még Brüs  szel ben kezd te el ki dol goz ni, s a szin tén ott tar tóz ko dó Te le ki László -
nak is meg mu tat ta az el ké szült részeket.29 A röp irat Ma gyar or szág nak a Habs burg
Bi ro dal mon be lü li köz jo gi hely ze té vel, a for ra da lom, il let ve a Bat thyá ny -kor mány
idő sza ká nak tör té ne té vel, vé gül a ma gyar el le nes oszt rák és nem ze ti sé gi tö rek vé sek
jog ta lan sá gá val fog lal ko zik. Az el ső le vél jú ni us 6-i, az ötö dik, utol só le vél au gusz tus
16-i dá tu mot vi sel magán.30 A röp irat so ro zat „he lyi hasz ná lat ra”, az az el ső sor ban a
sváj ci köz vé le mény meg dol go zá sá ra ké szült, s Szalay az egyes ré sze ket fo lya ma to san
meg küld te a sváj ci nem zet gyű lés nek. Jú li us 15-én Te le ki nek az orosz in ter ven ci ó ról
szó ló röp ira tát küld te meg a képviselőknek.31

Az is tény, hogy Szalay 1849 má ju sa után sem esett ki a ma gyar dip lo ma ták so -
rá ból. Ezt – no ha meg le he tő sen sze gé nye sen – a ma gyar dip lo ma ták fenn ma radt le -
ve lei is bi zo nyít ják. Pulszky jú ni us 16-án azt je len tet te Bat thyá ny Káz mér nak, hogy
Szalay Bern ben van.32 1849. jú li us 6-án Bat thyá ny Káz mér meg küld te ne ki az na pi
kör le ve lét a ma gyar or szá gi ha di helyzetről.33 Ugyan ezen a na pon a ma gyar ba rát
piemonti dip lo ma ta, Giuseppe Carrossini to váb bí tot ta Szalaynak Belg rád ból Bat thyá ny
Káz mér kül ügy mi nisz ter egyik kör le ve lét, va la mint tu dat ta ve le a leg újabb ha di híre -
ket.34 Jú li us 26-án Te le ki em lí ti őt egy levelében.35 Vé gül, au gusz tus 16-án Szarvady

110 Hermann Róbert

helyét Stuttgartba, s a württembergi kormány június 18-án oszlatta fel a parlamentet, a jelentés nyil-
vánvalóan valamikor június első felében keletkezhetett. Alexander Flegler szintén úgy tudja, hogy
Szalay 1849. május elején települt át Belgiumból Svájcba. Flegler 1878: 20.

28 Így Angyal 1914: 47–48.; V. Waldapfel 1962: 39–40.; Antalffy 1983: 226. A szerzők csupán arról feled-
keztek meg, hogy Szalay mindezt egy, Alexander Bach osztrák belügyminiszterhez írott, saját hazaté-
rését előkészítő beadványban írta. Erre eklatáns példa Horváth 1964: 383. – Szalay további működé-
séről nagyjából az alább hivatkozott adatok alapján, igen elismerően ír Fenyő 2003: 109–110.

29 OSZK Kt. Fond 67/86.
30 A munkára ld. Flegler 1878: 15–19.; R. Várkonyi 1973: II. 458–459.; Antalffy 1983: 227–231.
31 Dezsényi 1938: 51–53. Ld. még Dezsényi 1946: 137–139.
32 Közli Óvári-Avary é. n.: I. 512–513.
33 Közli Óvári-Avary é. n.: I. 515–516.; Pulszky 1958: I. 549. Hasonló körlevelet kapott Teleki László is.

MOL P 1807. A Puky család iratai. 2. cs., 8. tétel.
34 A Pulszkynak küldött példány alapján, utalva a mellette lévő, Szalaynak szóló példányra, közli 

V. Waldapfel 1965: 161–162. A közlő szerint Batthyány június 10-i, véleményem szerint június 25-i kör-
levele lehetett az irat mellett.

35 Közli V. Waldapfel 1965: 244–245.
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kér te Pulszkyt, hogy a Szalaynak szó ló, de té ve dés ből ne ki kéz be sí tett sür gö nyö ket
küld je vis  sza, mert Szalay is most küld te vis  sza a Pulszkynak szólókat.36

Szalay jú li us ele jén rö vid idő re Genf be ment, majd vissza tért a Zü rich mel let ti
Unterstrassba.37 In nen írt jú li us 28-án Josef Maria von Radowitznak. A le vél ben lel -
kes han gon szólt a ma gyar küz de lem ről, s kö zöl te, hogy a ma gyar kor mány is mé tel -
ten fel ha tal maz ta őt, hogy Ma gyar or szá got a né met kor má nyok nál, il let ve az is mét ösz-
sze hí van dó né met nem zet gyű lés nél kép vi sel je. Egy ben kér te Radowitzot, tu das sa ve le,
haj lan dó len ne-e a po rosz kor mány érint ke zés be lép ni a ma gyar ral, s hogy Radowitz
kí vá na tos nak te kin ti-e az ő meg je le né sét Berlinben.38 A le vél alap ján úgy tű nik, Szalay
fent em lí tett, a né met or szá gi po li ti kai ki lá tá sok ról szó ló le ve le csak ugyan el ju tott a ma -
gyar kor mány hoz, amely mint egy er re vá la szol va meg bíz ta őt az or szág ot ta ni kép vi se -
le té vel, s Szalay tel je sen ért he tő mó don, a leg erő sebb, egy ben Auszt ria po ten ci á lis vetély -
tár sát je len tő ál lam, Po rosz or szág kor má nyá val akar ta fel ven ni a kap cso la tot.

Tud juk, hogy Kos suth még áp ri lis 26-án küld te ki Po rosz or szág ba Lichtenstein
Györ gyöt. Fel ada ta a ma gyar or szá gi po li ti kai ese mé nyek is mer te té se, az oszt rák pro -
pa gan da ha zug sá ga i nak meg cá fo lá sa, il let ve az volt, hogy „úgy dip lo má ci ai, mint
keres ke del mi te kin tet ben egyen ges se a kö ze le dés és a meg ér tés út ját Ma gyar or szág és
Né met or szág – és ki vált képp Po rosz or szág között.”39

Lichtenstein kül de té se azon ban – akár csak az utá na kül dött ma gyar ügy nö kö ké, köz -
tük Gottlieb August Wimmeré – nem járt kü lö nö sebb ered mén  nyel, a po rosz kor mány
nem volt haj lan dó hi va ta lo san érint ke zés be lép ni egyi kük kel sem. Wimmert előbb szí vé lye -
sen fo gad ták, majd 48 órá val ké sőbb ki uta sí tot ták, az tán még is en ge dé lyez ték az ott
maradását.40 Er ről Lichtenstein szá molt be, az zal, hogy „úgy lát szik az it te ni kor mány a ma -
gyar dol gok ki me ne tel ét be akar ja vár ni és ha meg ver jük az ellen sé get, ba rát ko zik velünk.”41

Radowitz Szalaynak írott vá la szát – ha volt ilyen vá lasz egy ál ta lán – nem is mer -
jük. A „Lettres sur la Hongrie” ötö dik foly ta tá sá nak meg je le né se után rö vid del
Zürich be is meg jött a fegy ver le té tel hí re, s ez zel Szalay dip lo ma tai mű kö dé se is vé get
ért. Egy má sik, szin tén Eöt vös höz in té zett 1849-es le ve lé ben ar ról írt, hogy ta nul má -
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36 Közli V. Waldapfel 1965: 313–314. – Elképzelhető, hogy ezek Batthyány Kázmér, illetve Carossini július
6-i iratai voltak, s ezért találhatók ma is a Pulszky-hagyatékban.

37 Ld. erre 1849. júl. 6-án feleségéhez írott levelét: OSZK Kt. Levelestár. Szalay László levelei feleségéhez.
38 Közli Nehring 1977: 63.
39 Közli Hermann 1992: 152–153. Vö. KLÖM XV.: 145.
40 Wimmer – Pulszkynak, Berlin, 1849. júl. 27. Közli V. Waldapfel 1965: 247–249.
41 V. Waldapfel 1962: 315–319.; Lichtenstein György – Pulszkynak, Berlin, 1849. aug. 4. Közli 

V. Waldapfel 1965: 285–286. „Az esetleges 1849-es magyar-porosz kapcsolatokról, érintkezésekről
kevés az ismeretünk – a kérdéskör kutatásra vár.” – írja a kérdés legjobb magyar szakértője. Gergely
2006: 85. Wimmer küldetésére ld. Tilcsik 2008: 194–206.
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nyoz ni fog ja a nem zet tör té ne tét, „hogy lás sam: le het-e még reménylenünk. A nem -
zet nek tu laj do nai egy ese mény ál tal nem vál toz hat nak meg, ezért egész múlt ja az, mi -
ben jö vő jé nek kul csát találhatjuk.”42

Szalay úgy lát ta, az önál ló Ma gyar or szág nak egy elő re nincs jö vő je, egy újabb
eu ró pai for ra da lom ból pe dig csak Ma gyar or szág el len sé gei, a szlá vok profitálhat ná -
nak.43 Há tat for dí tott hát a po li ti ká nak, emig ráns tár sai kö zül alig va la ki vel ápol ta a
kap cso la tot, s tá vol tar tot ta ma gát az emig rá ció po li ti kai vi tá i tól is; ta lán ez zel is ma -
gya ráz ha tó, hogy Szemerével, aki hez pe dig ko ráb ban oly szo ros ba rát ság fűz te, alig le -
ve le zett. 1850-től nagy mun ká ján, a Ma gyar or szág tör té ne te kö te te in dol go zott. Ahogy
egy Eöt vös höz írott le ve lé ben, tő le szo kat lan nya ka te kert ség gel meg fo gal maz ta, „sem -
mi két ség, a tör té ne ti ta nul má nyok el ha nya go lá sa nem a le ges leg al kal ma sabb esz köz
he lyes vi lá gí tás ban lát tat ni az if jabb nem ze dék kel tár gya kat és viszonyokat.”44

LE VÉL TÁ RI FOR RÁ SOK

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (MOL)
P 1807. Csa lá di le vél tá rak. A Puky csa lád ira tai. 2. cs. 8. té tel.
R 23. Az 1526 utá ni gyűj te mény. Henryk Dembiński ira tai. 2. k.

Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár, Kéz irat tár (OSzK Kt.) 
Analekta 5521. Szalay Lász ló éle té re vo nat ko zó iro má nyok. 
Fond 67. Pulszky Fe renc ha gya té ka. No. 86. 
Le ve les tár. Szalay Lász ló le ve lei fe le sé gé hez.
Le ve les tár. Szalay Lász ló le ve lei Szemere Ber ta lan hoz.

Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA)
Politisches Archiv. Ministerium des Äussern. XXVII. Schweiz. Kar ton 14. Berichte,
Weisungen 1849. I. Rapports de Berne 1849. 

Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv (KA)
Gouvernement Wi en. Kar ton 8. Politische Erhebungskommission. Post 2. No. 6.
Ungarische Gesandschaft [in Frank furt] Beilage 33.

Szalay – Batthyánynénak: Szalay Lász ló – Bat thyá ny Lajosnénak, Genf, 1850. máj. 11. Fény -
má so la ta bir to kom ban. 

112 Hermann Róbert

42 A levelet közelebbi dátummegjelölés nélkül idézi Eötvös 1975: 237. – Érdekes módon, ez a levéltö-
redék elkerülte Szalay Gábor figyelmét, s nem vette fel az általa kiadott levelezéskötetbe. Maga az ere-
deti elveszett vagy lappang.

43 Ld. erre az 1853. dec. 12-én Szemere Bertalanhoz intézett levelét. Közli Szemere 1999: 91–92.
44 Bern, 1854. szept. 28. Közli Szalay 1913: 252–253.
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KI ADOTT FOR RÁ SOK

Csengery An tal 1928: Csengery An tal hát ra ha gyott ira tai és fel jegy zé sei. (S. a. r. Csengery
Lóránt, bev. Wlassics Gyu la.) Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat, Bp. (Magyar or szág újabbkori
tör té ne té nek for rá sai. Hi va ta los ira tok és le ve lek.) 

Danzer F. Alfonsz 1874: Dembinski Ma gyar or szá gon. A ve zér hát ra ha gyott ira ta i ból.
Athenaeum, Bp. 

Hermann Ró bert 1992: Kos suth La jos, az Or szá gos Hon vé del mi Bi zott mány és a kor mány zó -
el nö ki iro da ki adat lan ira tai 1849-ből. Had tör té nel mi Köz le mé nyek (105.) 3. 137–162.

Hor váth, Eugene 1937: Origins of the Crimean War. Documents Relative to the Russian
Intervention in Hun ga ry and Transylvania 1848–1849. (Klny., South Eastern Affairs.) Bp. 

KLÖM XV.: Kos suth La jos ös  szes mun kái. XV. Kos suth La jos kor mány zó el nö ki ira tai. (S. a. r.
Barta Ist ván.) Aka dé mi ai, Bp. (Ma gyar or szág újabbkori tör té ne té nek for rá sai.)

Nehring, Karl 1977: Die Beziehungen Ungarns zur deutschen Nationalversammlung im Jahre
1848. Südost-Forschungen XXXVI. 35–63.

Óvári-Avary Kár oly é. n.: A sza bad ság harc dip lo má ci ai for rás anya ga. A Há bo rús Fele lős ség 
I–II. h. n.

Pulszky Fe renc 1958: Éle tem és ko rom. I–II. (S. a. r. Olt vá nyi Amb rus.) Szép iro dal mi, Bp. (Ma -
gyar Szá za dok.)

Szalay Lász ló 1913: Szalay Lász ló le ve lei. (Köz re ad. Dr. bá ró Szalay Gá bor.) Frank lin Tár su lat,
Bp. 

Szemere Ber ta lan 1999: Szemere Ber ta lan le ve les köny ve 1849–1865. (S. a. r. Al bert Gá bor.)
Balas si, Bp. 

Te le ki Lász ló 1961: Te le ki Lász ló vá lo ga tott mun kái. I–II. (Szerk., bev.  Ke mény G. Gábor, vál.
Kozocsa Sán dor, Gunst Pé ter, Hor váth Zol tán.) Szép iro dal mi, Bp. (Ma gyar Szá za dok.)

V. Waldapfel Esz ter 1955: A for ra da lom és sza bad ság harc le ve les tá ra. III. Köz mű ve lő dé si, Bp. 
V. Waldapfel Esz ter 1965: A for ra da lom és sza bad ság harc le ve les tá ra. IV. Gon do lat, Bp. 
V. Waldapfel Esz ter 1967: Szalay Lász ló két le ve le Guizot fran cia kül ügy mi nisz ter hez. Ma gyar

Tu do mány (12. (74.)) 6. 807–809.

HIVATKOZOTT IRODALOM

An gyal Dá vid 1914: Szalay Lász ló em lé ke ze te. Szü le té se 100. év for du ló ja al kal má ból. MTA,
Bp. (A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia elhúnyt tag jai fö lött tar tott em lék be szé dek. XVI. 11.)

Antalffy György 1983: Szalay Lász ló, a re form kor po li ti kai-jo gi gon dol ko dó ja. Köz gaz da sá gi
és Jo gi, Bp. 

Szalay László diplomáciai tevékenysége 1849-ben   113
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Dezsényi Bé la 1938: Ma gyar-sváj ci szel le mi kap cso la tok a sza bad ság harc ide jén. L’écho de la
guerre pour l’indépendance hongroise dans la presse suisse. Du nán túl Pé csi Egye te mi
Könyv ki adó, Bp. (Bibliothèque de l’Institut Français à l’Université de Bu da pest 37.)

Dezsényi Bé la 1946: Ma gyar or szág és Svájc. Of fi ci na, Bp. (Ha zánk és a nagy vi lág VI.)  
Eöt vös Jó zsef 1975: Szalay Lász ló. In: Eöt vös Jó zsef: Arc ké pek és prog ra mok. (S. a. r. Fe nyő

István.) (Eöt vös Jó zsef mű vei.) Ma gyar He li kon, Bp., 212–243.
Fe nyő Ist ván 2003: A cent ra lis ták az 1848-as for ra da lom ban. Ar gu men tum, Bp.
Flegler Sán dor 1878: Szalay Lász ló és mun kái. (Ford. ifj. Szinnyei Jó zsef.) Frank lin Tár su lat, Bp. 
Fü zes Mik lós 1999: Bat thyá ny Káz mér gróf di lem má ja (A ma gyar kül po li ti ka al ter na tí vái 1849

áp ri lis–jú ni u sá ban). In: Ódor Im re – Lengvári Ist ván (szerk.): Ba ra nya. Em lék szám az
1848–49-es for ra da lom és sza bad ság harc tisz te le té re. 1998–1999. (XI–XII.) Ba ra nya
Megyei Le vél tár, Pécs, 203–235.

Ger gely And rás 2006.: Kos suth és a né met egy ség, 1841–1871. In: Hermann Ró bert (szerk.):
Kos suth La jos, a ma gya rok Mó ze se. Osiris, Bp., 75–94.

Hor váth Mi hály é. n.: Ma gyar or szág füg get len sé gi harczának tör té ne te 1848 és 1849-ben.
II.  2. ki ad. Ráth Mór, Bp. 

Hor váth Zol tán 1964: Te le ki Lász ló 1810–1861. Aka dé mi ai, Bp. 
Jánossy Dé nes 1937: Great Britain and Kos suth. Sár kány, Bp. (Études sur l’Europe Centre-

Oriental – Ostmitteleuropäische Bibliothek No. 9.)
R. Várkonyi Ág nes 1973: A po zi ti vis ta tör té net szem lé let a ma gyar tör té net írás ban. II. Aka dé -

mi ai, Bp. (Tu do mány tör té ne ti ta nul má nyok 6.)
Tilcsik György 2008: Ada tok a ma gyar dip lo má cia 1849 ké ső nya rán tett utol só erő fe szí té se i -

hez. Te le ki Lász ló 1849. au gusz tus 16-án, Pá rizs ban kelt le ve le Gottlieb August
Wimmerhez. Sop ro ni Szem le (62.) 1. 194–206.

V. Waldapfel Esz ter 1962: A füg get len ma gyar kül po li ti ka 1848–1849. Aka dé mi ai, Bp. 
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Ko vács I. Gá bor

PRO TES TÁNS EGYE TE MI TA NÁ ROK MA GYAR OR SZÁG 
EGYE TE ME IN 1848 ÉS 1944 KÖ ZÖTT

Az egye tem „hit fe le ke ze ti jel leg nél kü li ál lam in té ze ti mi nő sé ge” és 
a fe le ke ze ti mű ve lő dé si alak za tok

Ta nul má nyunk fő cím ét ol vas va fel vet he tő, hogy van-e ér tel me egy ál ta lán ilyen dol -
go za tot ír ni. Va jon az egy sze rű adat köz lé sen és a fe le ke ze ti ér dek lő dé sen túl mi lyen
tu do má nyos prob le ma ti ká ja le het en nek a té má nak? Al cí münk már két irány ban is
je lez egy-egy vizs gál ha tó kér dés kört. Az el ső prob lé ma pol gá ri kor szak be li egye te -
me ink hit fe le ke ze ti jel le ge. El ső és so ká ig egyet len egye te mün ket, a nagy szom ba tit,
Páz mány Pé ter esz ter go mi ér sek 1635-ben, mint ér se ki egye te met ala pí tot ta, s a je zsui ta
rend ve ze té sé re bíz ta. En nek az in téz mény nek a ka to li kus jel le ge egy ér tel mű volt. 
A ka to li kus hit tu do má nyi kar nak, az elő ké szí tő böl csé sze ti s az 1667-ben lét re ho zott
jo gi kar nak ér te lem sze rű en csak ka to li kus ta ná rai le het tek. 

Az egye tem Má ria Te ré zia ál tal tör tént új ra ala pí tá sa, a je zsu i ta rend fel osz la tá -
sa, az Inaugurale Dip lo ma 1780-as ki adá sa után ki rá lyi el ha tá ro zás alap ján az ér se ki
ma gyar tu do mány egye tem ki rá lyi ma gyar tu do mány egye tem mé lett, de ka to li kus jel -
le ge meg kér dő je lez he tet len ma radt, az egye te mi ala pok ka to li kus egy há zi ere de te és
a ka to li ciz mus ál lam val lás sze re pe mi att is. Ez utób bi, az ál lam val lás jel leg az 1791-es
egy há zi tör vé nyek kel, a be vett fe le ke ze tek új rend sze ré vel ugyan lé nye gé ben meg -
szűnt, sőt a tör vény ki mond ta, hogy a nyil vá nos ál lá sok nál nem le het kü lönb sé get
ten ni (be vett) fe le ke ze ti ho va tar to zás alap ján, még is ez után még év ti ze de kig fel sem
me rült, hogy az or vo si kar ral négy ka rú vá nőtt, im már pes ti egye te men más mint ka -
to li kus tu dós ki ne ve zett egye te mi ta nár le het ne. 

Csak a re form kor ban, a li be rá lis szel le mi ség fo ko za tos ter je dé sé vel for dult elő
elő ször 1841-ben, hogy egy meg hir de tett pro fes  szo ri ál lás ra egy ál ta lán je lent ke zett
egy nem ka to li kus pá lyá zó is. A se bé sze ti tan szék re as pi rá ló or vo sok kö zött volt
ugyan is az evan gé li kus pa pi csa lád ból szár ma zó Balassa Já nos is. Ér de kes mó don csak
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a hos  sza dal mas procedúra1 utol só fó ru mán, az Ál lam ta nács nál me rül tek fel ag gá lyok
a leg esé lye sebb Balassa lu the rá nus sá ga mi att. Ek kor ve tő dött fel egyéb ként elő ször,
hogy va jon az egye te mi ta ná rok ra is vo nat ko zik-e az 1791-es ren del ke zés, amely sze -
rint a nyil vá nos ál lá sok nál nem le het szem pont a fe le ke zet. Vé gül V. Fer di nánd az
Állam ta nács al ter na tív ja vas la tai kö zül 1843-ban Balassát ne vez te ki, így ő, a ma gyar
or vo si is ko la ala pí tó ja, lett Ma gyar or szág el ső nem ka to li kus egye te mi tanára.2
Ez után a pre ce dens után Eöt vös Jó zsef 1848-as egye te mi alap sza bály-ter ve ze té nek
6. pa ra gra fu sá ban már az sze re pel, hogy az „egye te mi ta ná rok val lás kü lönb ség nél -
kül al kal maz tat nak.” Ez ugyan csak ter ve zet ma radt, de a for ra dal mi idők ben, 1848
jú ni u sá ban a ma gyar kor mány újabb pro tes tánst ne ve zett ki a pes ti egye tem egyik
pro fes  szo ri szé ké be. A ma gya rul nem tu dó Sangaletti Edu árd he lyét a ké mia tan szé -
ken ek kor fog lal ta el a kés már ki ere de tű pé csi gyógy sze rész csa lád ban szü le tett, s öt
évig Kés már kon ta nult evan gé li kus ipar ta no dai ta nár, Nendtvich Károly.3

Az ez után kö vet ke ző bő más fél év ti zed ben a ki egye zé s ig nem tör tént iga zi át tö -
rés. Az ön kény ura lom éve i ben csu pán egy pro tes tánst ne vez tek ki egye te mi ta nár nak.
Leo Thun mi nisz ter még 1851-ben a nö vény ta ni tan szék nyil vá nos ren des ta ná rá vá
ne vez tet te ki a for ra da lom utá ni iga zo lá si el já rás nál jó mi nő sí tést ka pott Gerenday
Józsefet,4 aki már 1849-től he lyet tes ként ta ní tott. Gerenday, aki nek ap ja 1837-től a
Nem ze ti Szín ház szám ve vő je volt, any ja pe dig több ge ne rá ci ós pa pi csa lád ból
származott,5 a har ma dik pro tes táns, de az el ső re for má tus volt a pes ti egye tem pro -
fes  szo rai kö zött. A kor mány zat ezt kö ve tő en, a Szent szék kel kö ten dő 1855-ös kon kor -
dá tum előtt, óva tos lett, még az egye te mi ta nár ság elő szo bá já nak te kint he tő ma gán -
ta ná ri habilitációknál is. 

A Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um 1853 de cem be ré ben olyan ren de le -
tet bo csá tott ki, amely elő ír ta, hogy ha nem ka to li kus sze mély fo lya mo dik ma gán ta -
nár sá gért, ak kor az egye tem nek még az el já rás meg in dí tá sa előtt kér nie kell a mi nisz -
té ri um hozzájárulását.6 Az egye tem ka to li kus jel le gé vel kap cso la tos óva tos ság nak lett
a kár val lott ja 1855-ben az evan gé li kus Wag ner Já nos, aki egy jó mó dú ko má ro mi
viasz gyer tya ön tő mes ter fia volt. A bé csi egye te men vég zett Wag ner már 1841-es első
pá lyá zá sa kor ki tű nő re fe ren ci á kat ka pott, s 1847-ben ki ne vez ték a dietetika rend kí -

116 Kovács I. Gábor

1 Az egye te mi ta ná ri ki ne ve zés hez ve ze tő vál to zó ügy me ne tet le ír tuk. Ko vács 2011: 271–275.
2 Győri 1936: 412–426.
3 Politikai ma ga tar tá sa mi att már az 1849 év vé gi Geringer-féle „purificatio” meg fosz tot ta ta ná ri ál lá sá -

tól. Győry 1936: 492–496. Ké sőbb mű egye te mi ta nár lett.
4 „Kifogástalan po li ti kai ér zü le tű”; Szentpétery I. 1935: 414.
5 Lukácsy 2011: 14–20.
6 Sashegyi 1974: 351–352.
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vü li ta ná rá vá, 1848–1849-ben pe dig he lyet te sí tet te a ma gya rul nem tu dó Tognio La -
jost az ál ta lá nos kór tan és gyógy szer tan tan szé ken. Tognio 1854 vé gi ha lá la után a
hely tar tó ság el is mer te, hogy a pá lyá zók kö zül Wag ner a leg ki vá lóbb, még is evan gé li -
kus sá ga (és két sé ges lo ja li tá sa) mi att nem tá mo gat ta kinevezését.7 Köz vet le nül az Ok -
tó be ri Dip lo ma ki adá sa után vi szont már si ker rel pá lyáz ha tott a se bé szek ré szé re ren -
delt bel gyó gyá sza ti tan szék re. A hely tar tó ság ek ko ri vé le mé nye sze rint az a
kö rül mény, „hogy ágos tai hit val lá sú, nem szol gál hat aka dá lyul egy gya kor la ti tu do -
má nyos tan szék re va ló meg hí vá sá nak.” A ki rály 1861. ja nu ár 8-án ki is nevezte.8

A pro vi zó ri um éve i ben új ra erős nyo más ér vé nye sült az egye tem ka to li kus jel -
le gé nek meg óvá sa ér de ké ben. Scitovszky Já nos her ceg prí más min den olyan eset ben
in ter ve ni ált, ami kor pro tes táns vagy iz ra e li ta val lá sú sze mély habilitációjáról vagy
pro fes  szo ri ki ne ve zé sé ről volt szó. Le ve let írt a Hely tar tó ta nács nak, sőt 1865 ja nu ár -
já ban Wag ner Já nos újabb pá lyá za ta mi att a ki rály nak is.9 Mi vel azon ban eb ben az
eset ben csak át he lye zés ről volt szó a má sik bel gyó gyá sza ti tan szék re, s a bé csi ta nul -
má nyi ta nács is Wag nert mi nő sí tet te a leg ér de me sebb pá lyá zó nak, a vál to zó po li ti kai
hely zet ben a ki rály 1865. jú li us 20-án még is őt ne vez te ki. A ka to li kus jel leg kö rü li bi -
zony ta lan sá got azon ban jól mu tat ja, hogy a Wag ner Já nos ko ráb bi tan szé ké re pá lyá -
zó, ere de ti leg iz ra e li ta, de gye rek ként ka to li zált Ko rá nyi Fri gyes ki ne ve zé se 1866-ban
majd nem meg hi ú sult ami att, hogy ak tá já ra va la ki fel je gyez te azt a té ves in for má ci ót,
hogy há zas sá ga, re for má tus fe le sé ge mi att pro tes táns sá lett.10 A ki egye zés előtt mind -
azo nál tal még egy pro tes táns pro fes  szort ne vez tek ki a pes ti egye tem re. A 28 éves,
evan gé li kus Ju rá nyi La jos Gerenday örö ké be lé pett a nö vény tan tan szé ken. A nyír egy -
há zi szü le té sű, Bécs ben és Jé ná ban ta nult Ju rá nyi ap ja lel kész és gim ná zi u mi igaz ga -
tó volt.

Balassa Já nos 1843-as ki ne ve zé sé től kezd ve, te hát 24 év alatt 5 pro tes táns val lá -
sú sze mélyt ne vez tek ki a pes ti egye tem pro fes  szo ri ka rá ba. Ez ke ve sebb, mint a ki -
ne ve zet tek 5 szá za lé ka, szem ben a több mint 90 szá za lék nyi ka to li kus sal (1. táb lá zat).
Az erős ka to li kus túl súly el le né re ez a 24 év az egy ér tel mű ka to li kus jel leg las sú ero -
dá ló dá sá nak a ne gyed szá za da. Eöt vös Jó zsef, aki nek 1848-as egye te mi alap sza bály-
ter ve ze té ben is sze re pelt az egye te mi ta ná rok val lás kü lönb ség nél kül va ló ki vá lasz tá -
sá nak szem pont ja, a ki egye zés után a li be rá lis or szág gyű lé si több ség re tá masz kod va
azu tán ki is nyil vá ní tot ta az egye tem hit fe le ke ze ti jel leg nél kü li mi nő sé gét. 

Protestáns egyetemi tanárok Magyarország egyetemein   117

7 Győry 1936: 472., 522.
8 Győry 1936: 549.
9 Sashegyi 1974: 350–353.
10 Korányi 1928: 39.
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1. táb lá zat. A ma gyar or szá gi egye te mek kü lön bö ző fe le ke ze tű egye te mi ta ná rai az el ső 
ki ne ve zé sük sze rin ti cso por tok ban 1848 és 1944 kö zött (ab szo lút szám ban és szá za lék ban)

118 Kovács I. Gábor
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1868-ban az egye te mi ta ná rok fi ze té sé nek eme lé sé ről dönt ve a kö vet ke ző ra di -
ká lis for mu lát hasz nál ták: „meg je gyez tet vén, hogy az en ge dé lye zett összeg az egye tem
hit fe le ke ze ti jel leg nél kü li ál lam in té ze ti mi nő sé gé hez köt tet vén, eb ből a hit ta ni kar nem
részesíttethetett.”11 A jo gi kar ugyan jegy ző köny vi leg rög zít tet te jo gi ag gá lya it az egye -
te mi alap és egyéb ala pít vá nyai ter mé sze té ről, de en nek nem volt to váb bi gya kor la ti
je len tő sé ge. A kér dés lé nye gé ben el dőlt. Eöt vös Jó zsef, mint val lás- és köz ok ta tás ügyi
mi nisz ter a pes ti egye tem re 4 év alatt 4 pro tes tánst ter jesz tett fel a ki rály nak ki ne ve -
zés re: a jo gi ka ron 1868-ban a szentgáli ne me si közbirtokosi szár ma zá sú Kerkápoly
Ká rolyt, a pá pai re for má tus kol lé gi um ne velt jét; a böl csész ka ron 1868-ban a re for -
má tus fe le ke ze ti sé get fel vett, zsi dó szár ma zá sú Vámbéry Ár min nyel vészt; 1870-ben
Sa la mon Fe ren cet, a dé vai re for má tus lel kész fi át, a nagyenyedi kol lé gi um ban ne vel -
ke dett tör té nészt és az evan gé li kus Greguss Ágos ton iro dal márt, az eper je si lí ce um lel -
ké szi ké pe sí té sű igaz ga tó-ta ná rá nak fi át.

2. táb lá za tunk ról le ol vas hat juk, hogy az Eöt vös-fé le át tö rés utá ni 74 év ben
(1944-ig) to váb bi 55 pro tes táns ka pott egye te mi ta ná ri ki ne ve zést a bu da pes ti tu do -
mány egye tem re. Ös  szes sé gé ben te hát az 1848 és 1944 kö zött mű kö dött 373 bu da -
pesti tu do mány egye te mi ta nár nak 17,1 szá za lé ka volt pro tes táns. (27 fő re for má tus,
37 pe dig evan gé li kus). Ez azt mu tat ja, hogy a ma gyar or szá gi egye te mek kö zül itt volt
a leg ala cso nyabb a pro tes táns rész arány. A hit tu do má nyi ka ron per sze ér te lem sze rű en
csak ka to li kus ta ná rok vol tak, de a ka to li kus jel leg meg szű né se el le né re a töb bi ka ron
is mind vé gig ki emelt sze re pe ma radt a ka to li ku sok nak. Míg az ös  szes egye tem át la -
gá ban 62,8 szá za lék volt a ró mai ka to li kus pro fes  szo rok ará nya, ad dig a bu da pes ti
tudo mány egye tem ös  szes ki ne ve zett ta ná rá nak 75,3 szá za lé ka volt ró mai ka to li kus. 
Ez azt je len ti, hogy a bu da pes ti tu do mány egye te men a hit fe le ke ze ti jel leg for má lis
meg szű né se el le né re az Eöt vös ál tal hang sú lyo zott „ál lam in té ze ti mi nő sé gen” 1944-ig
mind vé gig át ütött a ka to li kus jelleg.12

De va jon a töb bi egye tem nek van-e eb ben a kor lá to zott, nem jo gi ér te lem ben va la mi
fe le ke ze ti jel le ge? Idő rend ben Ma gyar or szág má so dik egye te me a Mű egye tem. Ez ugyan
ko ráb ban is mű kö dött, de csak 1871-ben emel ték egye te mi rang ra. Fe le ke ze ti ka rak te rét
ezek a kö rül mé nyek is be fo lyá sol ták. Ko ráb bi, több nyi re még 1867 előtt ki ne ve zett, de fo -
lya ma to san to vább szol gá ló ta ná rai dön tő több sé gük ben ka to li ku sok vol tak. Nem lé vén
azon ban jo gi vagy ha gyo mány ban gyö ke re ző aka dá lya a ki ne ve zés nek, ki sebb számban 
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11 Eckhart 1936: 561.
12 Külön ér de kes je len ség, hogy en nek a jel leg nek az el hú zó dó ha tá sa mi lyen so ká ig aka dá lyoz ta iz ra e -

li ta fe le ke ze tű pro fes  szo rok ki ne ve zé sét. En nek a ta bu nak a meg tö ré se csak Eöt vös Lo ránd 1894-es
rövid mi nisz ter sé ge ide jén kö vet ke zett be. Ko vács 2011: 281–283.
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2. táb lá zat. Az egyes ma gyar or szá gi egye te mek re ki ne ve zett ta ná rok fe le ke ze ti meg osz lá sa 
1848 és 1944 kö zött (ab szo lút szám ban és szá za lék ban)

már a ki egye zés előtt mű köd tek itt pro tes táns ta ná rok is. Ezt a tu do mány egye te mi nél kis -
sé nyi tot tabb, de azért erős ka to li kus do mi nan ci á jú fe le ke ze ti szer ke ze tet mu tat ja, hogy
1944-ig ös  szes sé gé ben 68,5 szá za lék kal itt is át lag fö löt ti a ka to li kus pro fes  szo rok rész ará -
nya. A több sé gé ben evan gé li kus pro tes tán sok ré sze se dé se pe dig 28,1 szá za lék. 
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Az 1872 vé gén in du ló ko lozs vá ri tu do mány egye tem pro fes  szo ri ka rá nak fe le -
ke ze ti ös  sze té tel ét be fo lyá sol ta Er dély Ma gyar or szág tól el té rő fe le ke ze ti szer ke ze te,
ki egyen sú lyo zot tabb mű ve lő dé si ha gyo má nyai, és az egye tem előz mé nyé nek te kint he -
tő ki rá lyi jog aka dé mia és az or vo si-se bé sze ti in té zet ta nár sá gá nak fe le ke ze ti meg osz -
lá sa. Az is lé nye ges volt, hogy az 1872-ben ki ne ve zett 40 egye te mi ta nár ki vá lasz tá sá -
nál a kez de mé nye ző mi nisz ter nek, Eöt vös utód já nak, a li be rá lis Trefort Ágos ton nak
ke ve sebb meg kö tés sel kel lett szá mol nia. Az el ső negy ven ko lozs vá ri pro fes  szor nak
így 40 szá za lé ka volt pro tes táns (9 fő re for má tus, 6 evan gé li kus és 1 uni tá ri us). Ek kor
ne vez tet te ki Trefort Ma gyar or szág el ső iz ra e li ta fe le ke ze tű egye te mi ta ná rát is.13

Az 1919-es év vé gé ig ki ne ve zett ös  szes ko lozs vá ri egye te mi ta nár nak 35,5 szá za lé ka
volt pro tes táns (34 fő re for má tus, 16 evan gé li kus, 3 uni tá ri us), 6,3 szá za lé ka iz ra e lita
(9 fő) s csak 53,5 szá za lé ka ró mai ka to li kus. Itt je gyez zük meg, hogy a Sze ge den
tovább mű kö dő, volt ko lozs vá ri Fe renc Jó zsef Tu do mány egye te men és az 1940-ben
ala pí tott sze ge di Hor thy Mik lós Tu do mány egye te men ki ne ve zett ös  szes egye te mi
tanár nak 42,6 szá za lé ka volt pro tes táns. Az 1940-ben Ko lozs vár ra vissza té rő ma gyar
egye tem nek pe dig 1944-ig már majd nem fe le rész ben pro tes táns pro fes  szo rai vol tak
(47,1 %, 19 fő re for má tus, 6 evan gé li kus és 4 uni tá ri us). 

Az el ső egy ér tel mű en pro tes táns do mi nan ci á jú egye tem az 1912-ben ala pí tott,
de csak 1914-ben in du ló deb re ce ni tu do mány egye tem lett. Ez per sze nem meg le pő,
ma gya ráz ha tó a vá ros és a ré gió fe le ke ze ti vi szo nya i val, s az zal is, hogy az új egye tem
a vá ros és a ti szán tú li re for má tus egy ház ke rü let sok ol da lú tá mo ga tá sá val a deb re ce -
ni re for má tus kol lé gi um bá zi sán jött lét re. Szi go rú an jo gi ér te lem ben nem volt an nak
jog utód ja, de sok te kin tet ben még is a többszáz éves in téz mény ki tel je se dé sé nek te kin -
tet ték. A foly to nos sá got je lez te, hogy lé nye gé ben a re for má tus te o ló gi ai aka dé mia ala -
kult az egye tem re for má tus hit tu do má nyi ka rá vá. A jo gi kar erő sen épí tett a kol lé gi -
um jog aka dé mi á já ra, a böl csé szet tu do má nyi kar pe dig a böl csé sze ti aka dé mi á ra.
A há rom re for má tus aka dé mia ta ná rai né hány ki vé tel től el te kint ve ki ne ve zett egye -
te mi ta ná rok let tek. Az 1914-ben ki ne ve zett 28 pro fes  szor kö zül 17 ko ráb ban a kol -
lé gi um aka dé mi ai ta go za tá nak ta ná ra volt.14

Ös  szes sé gé ben az 1914 és 1944 kö zött mű kö dött deb re ce ni pro fes  szo rok csak -
nem két har ma da (64,7 %) pro tes táns volt, szem ben az egy har mad nyi ka to li kus sal
(35,4 %). Ha még az ed di gi sta tisz ti kai ada tok hoz hoz zá fűz zük az evan gé li ku sok vi -
szony lag ma ga sabb szám ará nyát a po zso nyi tu do mány egye te men (evan gé li kus hit tu -
do má nyi kar ral), ak kor ki je lent het jük, hogy a pes ti tu do mány egye tem jo gi ér te lem ben
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13 Kovács 2011: 280.
14 Varga 1967: 31.
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vett ka to li kus fe le ke ze ti jel le gé nek 1867 utá ni egy ér tel mű meg szű né se el le né re az
egyes egye te mek ta ná ri ka ra i nak hos  szabb tör té ne ti idő szak okon át íve lő, sa já tos fe -
le ke ze ti struk tú rá ja volt. Az egye te mek kü lön bö ző tan szé ke i nek be töl té sé nél a két -
ség te len „ál lam in té ze ti mi nő ség” el le né re nem el ha nya gol ha tó szem pont ma radt a
fe le ke ze ti ho va tar to zás. A ka ro kon, az egye te mi au to nó mi á kon be lü li lob bi zá sok nál,
a mi nisz té ri u mi ál lás fog la lás ok nál, tak ti ká zá sok nál va la mi lyen mér ték ben mind vé gig
sze re pet ját szott a ki ala kult fe le ke ze ti szer ke ze tek vé del mé nek vagy ilyen-olyan irá nyú
meg vál toz ta tá sá nak a szándéka.15

A dol go za tunk al cím ében jel zett el ső kér dés kör le zá rá sa ként te kint sük át, hogy
a 97 év egy mást kö ve tő sza ka sza i ban mi ként vál toz tak a ka to li kus (ró mai + gö rög) és
a pro tes táns (re for má tus + evan gé li kus + uni tá ri us) fe le ke ze ti töm bök egy más hoz vi -
szo nyí tott ará nyai. Az 1. sz. táb lá zat ada tai alap ján meg ál la pít hat juk, hogy az 1867
előtt ki ne ve zett egye te mi ta ná rok kö zött a ka to li ku sok szá ma 17-sze re se a pro tes tán -
so ké nak. Az Eöt vös Jó zsef-fé le egy ér tel mű ta bu dön tés és az új egye te mek be lé pé se
után ez a szor zó mind az 1894-ig tar tó sza kasz ban, mind az Eöt vös Lo ránd mi nisz -
ter sé gé vel kez dő dő s 1919 vé gé ig tar tó idő szak ban 1,92-re csök kent. Az arány te hát
a du a liz mus egész idő sza ká ban ál lan dó nak te kint he tő. A két vi lág há bo rú kö zöt ti, 
lé nye gé ben Klebelsberg Kunó-féle mi nisz te ri érá ban 1931-ig a ki ne ve zett ka to li kus
pro fes  szo rok szá ma már csak 1,76-szo ro sa volt a pro tes tán sok szá má nak. A kö vet ke -
ző, 1932-től 1944-ig tar tó sza kasz ban pe dig a kü lönb ség to vább szű kült, s már csak
1,42-sze res volt a ka to li kus több let. Az arány vál to zás nak ez a ten den ci á ja, ez a nem
je len ték te len el to ló dás a tudáselit csú csán, amely nem füg get len az iz ra e li ta egye te mi
ta ná rok szá má nak ala ku lá sá tól sem, a ké sőb bi ek ben mé lyebb elem zést ér de mel.

Vé ge ze tül ves sünk leg alább egy fu tó pil lan tást a ta nul mány al cím ében sze rep lő
má so dik prob lé má ra, hogy tud ni il lik az egye te mi ta ná rok kö ré ben mi ként je len tek
meg a kü lön bö ző fe le ke ze ti-mű ve lő dé si alak za tok. Ki mu tat ha tók-e egy ál ta lán va la -
mi nő kü lönb sé gek a más-más fe le ke ze tű pro fes  szo rok kö zött? In do kolt-e az egye te -
mes tu do má nyos ság mű ve lő it fe le ke ze ti cso por ton ként vizs gál ni? Most csu pán refor -
má tus-evan gé li kus vi szony lat ban em lí tünk né hány mu ta tót, ame lyek ka rak te res
kü lönb sé ge ket je lez nek. Nyil ván nem meg le pő, hogy több sé gük ben sa ját fe le ke ze tük
sű rű sö dé si pont ja i ról, törzs te rü le té ről, is ko lá zá si-mű ve lő dé si köz pont ja ik kör nyé ké -
ről szár maz tak: a re for má tu sok fő leg Er dély ből és a Ti szán túl ról, né hány észak ke le ti
és du nán tú li me gyé ből, az evan gé li ku sok pe dig dön tő en a Fel vi dék ről és a Du nán túl
meg ha tá ro zott ré szé ről. A re for má tu sok szü le té si hely sé ge i nek fe le pol gá ri ko ri jog -
ál lás sze rint kis- és nagy köz ség volt köz igaz ga tá si funk ció nél kül. Ezek ko ráb ban rendi
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15 Varga 1967: 28–29.
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ki vált ság nél kü li te le pü lé sek vol tak vagy oppidumok. Az evan gé li ku sok szü le té si he -
lyei kö zött ke ve sebb a köz ség, több a ren de zett ta ná csú vá ros, ame lyek ko ráb ban java -
részt sza bad ki rá lyi vá ro sok vol tak. Az evan gé li ku sok kö zött két szer ak ko ra arány ban
van nak olya nok is, akik a fő vá ros ban szü let tek, mint a re for má tu sok kö zött.

A re for má tus egye te mi ta ná rok apai ágon 62 szá za lék ban szár maz tak ré gi ne mesi
csa lád ból, az evan gé li ku sok pe dig csak 26 szá za lék ban. Vi szont az újnemesek (1790
utá ni ne me sí tés) ará nya az evan gé li ku sok nál dup lá ja a re for má tu sok ará nyá nak.
(8,7% a 3,9%-kal szem ben.) A re for má tu sok apá i nak kö zel két har ma da köz szol gá la -
ti tiszt vi se lő, az evan gé li ku sok nál ez csak 50 szá za lék, vi szont ná luk több az önál ló. 
A re for má tus apák kö zött több mint 40 szá za lék egy há zi vagy tan ügyi szol gá lat ban állt
(lel ké szek, ta ná rok, ta ní tók), az evan gé li ku sok nál ez csak 27 szá za lék, de kö zü lük töb -
ben mű köd tek a szak igaz ga tás ban, szak szol gá lat ban. 

Ha hi e rar chi kus szin tek sze rint vizs gá ló dunk, ak kor azt lát juk, hogy az evan gé -
li ku sok nál a szü lők na gyobb arány ban tar toz tak a fel ső kö zép osz tály hoz, a re for má -
tu sok nál meg in kább a kö zép osz tály tör zsé hez és a kis pol gár ság kü lön bö ző
szegmenseihez.16 Az egye te mi ta ná rok kö zül a re for má tu sok na gyobb va ló szí nű ség -
gel űz tek böl csész- és tár sa da lom tu do má nyo kat, ki vált jog tu do mányt, míg az evan -
gé li ku sok nál az élő és élet te len ter mé szet tu do mány volt a jel lem zőbb, kü lö nö sen az
or vo si és a mű sza ki tu do má nyok. 

A most ki emelt né hány mu ta tó sze rin ti el té rő ará nyok is meg győ ző en mu tat -
ják, hogy a két pro tes táns fe le ke zet ből szár ma zó egye te mi ta ná rok va ló ban kü lön bö -
ző mű ve lő dé si töm bök höz tar toz tak, s hoz zá te het jük, hogy min den jel sze rint el té rő
etnokulturális jel le gük is volt. Ter mé sze te sen eze ket a mu ta tó kat, s még má so kat is ér -
de mes majd ala po sab ban s to váb bi fe le ke ze tek kon tex tu sá ban is vizs gál ni, hogy pon -
to sab ban, meg győ zőb ben tud juk jel le mez ni s meg konst ru ál ni eze ket a fe le ke ze ti-
műve lő dé si töm bö ket eset le ges et ni kai szí ne ik kel együtt. 

Leg utol já ra még szük sé ges szám ba ven nünk, hogy az egyéb ként még ku ta tan -
dó csa lá di mi liő után kö vet ke ző szo ci a li zá ci ós stá di um, az ál ta lá ban nyolc évig tar tó
kö zép is ko lá zás men  nyi re volt fe le ke ze ti leg ho mo gén. Rész le te sen fel dol go zott ada -
ta ink szerint17 a re for má tus egye te mi ta ná rok kö zel két har ma da egy ér tel mű en re for -
má tus kö zép is ko lá zás ban vett részt. Ez így volt még a leg utol só szü le té si kohorsznál
is. Ös  szes sé gé ben a re for má tu sok 75 szá za lé ka ta nult va la mi lyen kon fi gu rá ci ó ban
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16 A hi e rar chi kus ta go lást le ír tuk egy ko ráb bi dol go za tunk ban. Ko vács – Ken de 2011: 173–192., de kü -
lö nö sen a 191. ol da lon.

17 Ebben az egy ka to li kus ból át tért és a ti zen két iz ra e li tá ból ki ke resz tel ke dett pro tes táns pro fesszor ada -
tai is ben ne van nak.
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pro tes táns kö zép is ko lá ban. (8% nem is mert vagy meg ha tá ro zó jel leg nél kü li ve gyes;
8% ál la mi; 9% ka to li kus.) Az uni tá ri us pro fes  szo rok kö zép is ko lá zá sa még a re for má -
tu so ké nál is egységesebb.18 Az evan gé li ku so ké vi szont fe le ke ze ti leg egy fo ko zat tal ke -
vés bé ho mo gén volt. 55 szá za lé kuk járt egy ér tel mű en evan gé li kus is ko lá ba. Ez úgy jön
ki, hogy a 60 szá za lék fö löt ti át la gok a két utol só szü le té si kohorsznál 50 majd 37 szá -
za lék ra csök ken tek. Va la mi lyen for má ban az ös  szes evan gé li kus egye te mi ta nár nak a
63 szá za lé ka járt pro tes táns is ko lá ba. (10% nem is mert vagy ve gyes; 12% ál la mi; 15%
ka to li kus.) 

Is mer ve a re for má tus, evan gé li kus és uni tá ri us is ko lák ka rak te rét, mű ve lő dé si ha -
gyo má nya it, kultivációit, azt mond hat juk, hogy az el té ré sek el le né re ös  szes sé gé ben az
is ko lá zá si ada tok is azt lát sza nak iga zol ni, hogy a tudáselitnek eb ben a meg ha tá ro zó
kö ré ben is van ér tel me jel leg ze tes fe le ke ze ti-mű ve lő dé si alak za tok ról be szél ni.

Az ada tok, sta tisz ti kák és táb lá za tok for rá sa: Ko vács I. Gá bor – Kiss Lász ló –
Kiss Zsu zsan na – Ta kács Ár pád: A ma gyar or szá gi egye te mi ta ná rok adat tá ra 1848–
1944. Kéz irat.
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Ko vács I. Gá bor – Ken de Gá bor 2011: A két vi lág há bo rú kö zöt ti egye te mi ta ná rok rekrutációja
és a kö zép ré te gek hi e rar chi á ja a tár sa dal mi rangcímrendszer sze rint a du a liz mus ko ri
Ma gyar or szá gon. In: Ko vács I. Gá bor: Eli tek és is ko lák, fe le ke ze tek és et ni ku mok. Tár sa -
da lom- és kul tú ra tör té ne ti ta nul má nyok. Bp., 99–198.
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Sashegyi Osz kár 1974: Ira tok a ma gyar fel ső ok ta tás tör té ne té ből 1849–1867. Bp.
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Az adat tár gaz da gí tá sát, fel dol go zá sát az EL TE Tár sa da lom tu do má nyi Kar tá mo gat ta.
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Kö vér György

A SZÍV HANG JA A VEGYESHÁZASSÁGRÓL

Slachta Etel ka le ve le Körmöczy Im ré nek, 1842 

A vegyesházasságokkal kap cso la tos re form ko ri iro da lom el ső sor ban a po li ti kai fel hő -
ré gió vi tá i ról szól, va gyis ar ról, mi lyen me gyei, or szág gyű lé si vagy ép pen saj tó po lé -
mia folyt a kér dés ről. Még Kos suth há zas sá gát is el ső sor ban eb ből a „kar za ti” lá tó szög -
ből szo kás értelmezni.1

Slachta Etel ka (1821–1876) nap ló ja és le ve le zé se mél tán kel tet te fel a tör té net -
írás figyelmét.2 Nap ló já nak 1841 nya rán Ba la ton fü re den írott ré szé ben, ami kor any -
ja tár sa sá gá ban épp a férj je löl tek kö zött vá lo ga tott, buk kant fel Szekrényessy Jó zsef
(1811–1877) ne ve. A kap cso la tot kez det ben be ár nyé kol ta, hogy a fér fi re for má tus
volt, amit a szín ka to li kus csa lád ból szár ma zó Etel ka ak kor már sú lyos be teg any ja ki -
fe je zet ten el uta sí tó an ke zelt. A le ány ele in te töb bek kö zött azért is tar tot ta tá vol ma -
gá tól a már ak kor is he ve sen ud var ló Szekrényessyt, mert – mint ír ta – „anyám so ha
sem egyez ne meg, nem csak mert kál vi nis ta, ha nem mi vel csak ügyvéd.”3 Az anya,
szü le tett Hauer bá ró nő au gusz tus 20-án be kö vet ke zett ha lá la azon ban fel gyor sí tot ta
az ese mé nye ket, és a há zas ság út já ból az anyai el len ke zés fe le ke ze ti és szo ci á lis mo tí -
vu mai el há rul tak. A tit kos el jegy zés re még az év de cem be ré ben, a há zas ság kö tés re
pe dig 1842. má jus 11-én sor ke rült. Meg kell je gyez nünk, hogy ket te jük le ve le zé sé ben
a vegyesházasság ügye szó ba jött ugyan, de el ső sor ban Etel ka to le ráns ál lás pont já nak
kö szön he tő en, nem fog lalt el túl nagy teret.4

1 Fazekas 2004. Fa ze kas Csa bá nak az egy ház po li ti ka kér dés kö ré ről két elekt ro ni kus kö tet nyi pub li ká ció -
ja ös  sze gyűlt. Fa ze kas 2003; 2010. Kos suth há zas sá gá ra néz ve ki vé tel szám ba megy Losonczy Tóth for -
rás köz lé se: Losonczy Tóth 2008: 107–111.

2 „…kacérkodni fo gok ve le.” (szerk. Ka to na) I–IV. 2004–2007; Ka to na 2008; Gyáni 2005; Kö vér 2011.
3 „…kacérkodni fo gok ve le.” III. 2006: 172. (1841. júl. 26.)
4 Az ügyet, na gyon óva to san, ne hogy fél re ér tes sék, Szekrényessy hoz ta szó ba, ami kor a sza bad ság ról,

pon to sab ban an nak há zas ság ál ta li csor bu lá sá ról vi táz tak: „… ho ni tör vé nye ink […] a ve gyes há zas sá go -
kat a ka to li kus val lás rend sza bá lyai sze rint trak tál tat ják, me lyek sze rint, mint ön is tud ja, a há zas sá gok
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Szekrényessy Fü red ről va ló el uta zá sa után, Etel ka 1841. au gusz tus 18-án is mer ke -
dett ös  sze Ba la ton fü re den „ama hí res ka lo csai pro fes  szor ral, Körmöczy Imrével.”5 Er ről
le vél ben Szekrényessynek is be szá molt. A tisz te len dő kel le mes be nyo mást tett rá: 

„Egy oly fel vi lá go so dott, el més, bal hi e del me ken túl emel ke dett pa pot még rit kán
lát tam. Fo gal ma ink a val lás ról, s val lá sos ság ról oly egyen lők, oly men tek min den
túl zás tól valának. Csak bán tam, hogy két nap pal ez után el uta zott. 14 na pig tő -
szom szé dunk s az utol só két nap ban is mer ked tem meg csak ve le! Ez már rossz
csil lag zat! E két na pon, mely nek dél után ján úgy szól ván ki zá ró lag ve le sé tál va a
kor ri do ron töl ték, csak anyám csen ge té sé re si et vén be, igen kel le me sen mulattam.”6

Az ak kor még leg fel jebb esély te le nül re mény ke dő Szekrényessy sem hagy ta po zi tív vá -
lasz nél kül e ta lál ko zást, bár so ra in mint ha át üt ne sze mer nyi iró nia: „Körmöczy Imre
pro fes  szor úr ral meg is mer ke dé sén ör ven dek, el kép ze lem, hogy mi lyen jól mu lat ta
ma gát a tisz telt úr.”7

Pe dig, ha tud tak vol na már ak kor a ne ve zett úr szi go rú vé le ke dé sé ről a
vegyesházasságot il le tő en, alig ha fo gad ják ilyen osz tat lan öröm mel az új is me ret sé get.
Körmöczy ugyan is tá vol ról sem volt az a fel vi lá go sult fő pap, ami lyen nek Etel ka el ső
lá tás ra hit te (vagy ami lyen nek mu tat ta ma gát). A vegyesházasság kér dé se kö rü li csa -
tá ro zá sok ban ma kacs kon zer va tív alap ál lás sal vett részt, az ún. ál dás meg ta ga dá si ügy -
ben köz zé tett röp ira ta ki fe je zet ten a militáns iro má nyok kö zé tartozott.8 A De ák Fe -
renc ál tal fo gal ma zott Za la me gyei fel irat el len az 1791:26. tc. utá ni kor szak ról
ha mi sí tat lan kon zer va tív ér ve lés sel szólt: 

„…ha te hát a mos to ha idők nek vi szon tag sá gai mi att, sze re tet tel pá ro sult en ge dé -
keny ség s más né ze tek ből bi zo nyos idő kig el is tá vo zott a ma gyar egy ház a catholika
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sacramentumok lé vén, fel bont ha tat la nok. El len ben a pro tes tán sok val lás el vei sze rint a há zas sá gok
szent sacramentumok nem lé vén, tör vé nyes ok elő ad ta eset ben fel bont ha tók és sza bad sá guk ban ál la fe -
lek nek más há zas ság ra lép ni ük.” Ka to na V. 2008: 107. Etel ka nem is ér tet te fél re: „Mi vel ön mint
Calvinista, sza bad sá gát ál doz za né kem, a tör té net úgy hoz za ma gá val, hogy ép pen né kem is több sza -
bad sá gom van, mint bár mi nő le ány nak.” SL XIV. 1. do boz (1842. jan. 3.) Idé zi Kö vér 2011: 237.

5 Katona 2008: 66. Körmöczy Im re (1811–1871) Ka lo csán, majd Pes ten az egy ház tör té net ta ná ra, 1846-
tól nagy vá ra di ka no nok. Ferenczy–Danielik 1856: 270–272; Szinnyei 1891–1914: VII. 89–90. Körmöczy -
ről leg fris seb ben Fa ze kas 2012. (Ez úton kö szö nöm, hogy a szer ző meg je le nés alatt ál ló kéz ira tát ren -
del ke zé sem re bo csá tot ta.)

6 Katona 2008: 66–67.
7 Katona 2008: 94.
8 K. J. 1841. A vi ták ra s kü lö nö sen Körmöczy röp irat ára: Fa ze kas 2005:140–141.
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kö zön sé ges anya szent egy ház szi go rú gya kor la tá tól, a val lás tár gyá ban idős ülés nek
he lye nem le het vén, mi dőn ah hoz vis  sza tér ez nekie vét kül nem csak nem tulaj donít -
tathatik, ha nem in kább azért, hogy ere de ti ös vé nyé re vis  sza lép, mél tán dícsértethetik.”
(Ki eme lés – K. Gy.)9

A re for má ci ó ról el íté lő en szól va ugyan ak kor „kor sze rű en historizálja” a nem ze ti éb -
re dés re to ri ká ját: „[…] öt szá za do kig egy igaz is te ni hit men  nyei kö te lé ki vel
öszveforrasztott nem ze tün ket, az újonan hir de tett hit tan meg szag gat ni tö re ke dett, és
így az egyes sé get, e nem ze ti jó lét, nagy ság és bol dog ság szü lő annyát, sír ba taszítá.”10

Az, hogy a hí vő ka to li kus Etel ka, há zas sá ga ügyé ben Körmöczy ka no nok hoz
for dult, rész ben a ve le kap cso la tos il lú zi ók nak volt kö szön he tő, rész ben an nak, hogy
any ja ha lá la után a tisz te len dő le vél ben fe jez te ki együtt ér zé sét az el ár vult le án  nyal, 
s „szent en gesz te lő ál do za tot mu ta tott be” az el hunyt lel ki üdvéért.11 Az előz mé nyek
után ér zel mi leg is lo gi kus nak tűnt hos  szas ha lo ga tás után ne ki ül ni az írás nak, ami kor
a há zas ság kö tés ügye ak tu á lis sá vált. An nál na gyobb le he tett a csa ló dás, ugyan is
Körmöczy meg le he tő sen ki ok ta tó, el lent mon dást nem tű rő hang nem ben iga zí tot ta el
a le ányt. Körmöczy le ve lét ugyan nem is mer jük, de az ál ta la írt röp irat és Etel ka
válasz le ve le alap ján nem ne héz el kép zel ni, hogy mit is tar tal maz ha tott.

A LEVÉL(RÉSZLET)

Szá munk ra amúgy is sok kal ér de ke sebb Etel ka hos  szú le ve le, amely szán dé ka sze rint
egy mű velt ka to li kus sze rel mes le ány ér ve it so rol ta fel a val lás ügyi kér dés ben. Ér de -
mes hos  sza sab ban be le ol vas ni eb be a szö veg be. A Sop ron ban, 1842. már ci us 4-én
kelt le vél ben Etel ka elő ször ta nú sá got tett mély val lá sos sá gá ról, s ar ról az in tel lek tuá -
lis szint ről, ame lyen áll va mél tó tár sal ko dó part ne re („ba rát ja”) tud len ni a hír ne ves
pro fes  szor nak. S nem ma rad adós az őszin te vá las  szal, jól le het tisz tá ban volt az zal,
hogy Körmöczy a kor el is mert szónoka.12
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9 K. J. 1841: [11] (Az ere de ti ben lap szá mo zás nem lé vén, ar ra sa ját paginálásunk sze rint hi vat ko zunk.)
Az új kon zer va tív prog ram ki ala ku lá sá ról Ger gely 1967; Dé nes 1989: 28–75.

10 K. J. 1841: [5]
11 SL XIV. 27. Slachta Etel ka – Körmöczy Im re ka no nok úr nak (1841. szept. 8.) [A cím zés lát ha tó an utó -

la gos!] Az Etel ka ál tal írt le ve lek nek a sop ro ni le vél tár ba ke rült fo gal maz vá nyai ma rad tak fenn,
Körmöczy le ve lei nem is me re te sek.

12 A le vél rész le tet a mai köz pon to zás sze rint tes  szük köz zé, ugyan ak kor meg őriz tük az ere de ti nyelv -
hasz ná lat sa já tos sá ga it.
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„De most le ve le egy kis sé csik lan dós pont já hoz. Ön ér zé ke nyen ve szi e ki té te lem:
»nagyon csa lat koz tam vol na ön ben, ha illy fe lül emel ke dett nem volna!« Ezt va ló -
ban azon erős hi e de lem ben mondám,hogy ön nek né ze te az enyimmel öszhangzó.
[sic!] Azon ban tá vol va gyok önt ezért ke vés bé tisz tel ni. Jól tu dom én, hogy az indi -
vi duu mok kü lön böz nek, így a kö ve te lé sek is, mi ket egyik a má sik ról fel te het, 
s ten ni akar. Ha két ba rát an  nyi, de an  nyi elv és né zet ben sympathizál, s tör té ne -
te sen egy tárgy ban nem ha son ló, egye ző vé le mé nyű, meg szűn je nek ba rá tok len ni?
– Milly igaz ta lan vol na ez! Hisz az egész nagy te rem tés ben még egy le ve le a fá nak
sem ha son lít tö ké lye sen a má sik hoz! Én önt va ló ban ílly fe lül emel ke dett nek hívém,
s ál lí tá sai dac zá ra, még egy re hi szem. Igen, igen, bo csás son ön meg, de még egyre
hi szem! Ön egy ház em be re, s így kö te les sé ge azon ügy mel lett harczolni, mellynek
igaz ság ta lan sá ga, em be ri sza bad sá got, min den jobb ér zést, a szí vek leg szen tebb
fri gyét öl dök lő igaz ság ta lan sá ga el len egy egész or szág, ön nek édes hon ja fel jaj -
dult! Ön egy ház em be re, s így meg győ ző dé sé nek ke resz te li azt, mit szí ve mé lyé ben
kár hoz tat, igen, szí ve mé lyé ben, mert ön nek ne mes szí ve van, em ber sze re tet tel
me le gen át ha tott ne mes szí ve! Ne kár hoz tas son ön en gem, mint sem oka i mat meg
nem hall gat ta, én ön nek a múlt kor e tár gyat csak kön  nyen említém; hall gas son
most en gem meg, s pil lant son ez után szí ve leg mé lyebb rej te ké be, s ön érez ni fogja,
hogy ott va la mi mo zog; s ön ben me leg buz ga lom fog el árad ni, s a ter mé sze ti igaz -
sá gos ér zet megczáfolni fog ja azt, mit az egy há zi tudománnyal hi á ba akar ma gá nak
fel dis pu tál ni! Hidje el, én e fe lett még sem mit sem ol vas tam, a melly vé le mény cse -
ré be ösmerőseimmel ereszkedém is, az csak rö vid; csak tö re de zett vala egy köny -
nyű váz lat ként. Mit én ön nek most irandok, nem el sa já tí tott ide gen vé le mény, nem
könyv ből me rí tett tu do mány; ha nem egy sze rű, ter mé sze ti el mém felszóllalása,
tisz ta szí vem ér zé se. Min dig min den ben a kor ral kell ha lad nunk, s így előbb
kérem, fon tol ja azt meg, hogy je len leg a vi lá gos ér te lem ko rát él jük, s mind in kább
meg szűn ni kezd a vak buz ga lom zsar no kos ko dó óri á si ha tal ma. Ve gyen ön egy
catholicus s egy protestans, magasb míveltségű, vi lá gos el mé jű, ép né ze tű – nem
korcs – ha nem sőt in kább ki tű nő je les sé gű lé lek ere jű fi a tal em bert elő. A catholikus
if jú nem böj töl, mi sé be csak mu lat ság ból jár, Szűz Má ri át nem hisz, Krisz tus urun kat
fen sé ges pr[ófét]ának, de nem is ten fi á nak vall ja. Mond ja, hogy mind nyá jan Is ten
fi ai va gyunk, s az Is ten ség min den ki ben mun kál ko dik, ki tű nő en Krisztus[ban]
mun kál ko dott, ki ben an  nyi lé lek erő vala, in kább a legkínosb ha lál lal meg hal ni,
mint sem meg győ ző dé sé től el tér ni. S így e szem pont ból vé ve mélt[án] Is ten fi á nak
ne ve zi, azon ban szép re gé nek tart ja azt, hogy Má ria mint szűz Is ten től foga[n]ott.
A catholikus if jú gún  nyal néz le val lás kül ső sé ge ink rej té lyes czifraságaira, 
s szégyenelné ma gát ezek nek hó dol ni, ha nem bigottriáknak ne ve zi el, ép pen mi vel
rejtélyességök mi att kép te len fel fog ni, el ér te ni azo kat. Szán ja a catholica höl gye ket,
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kik di á kul nem tud ván, nem ért he tik a szent evangéliomot mi se alatt, nem buz dul -
hat nak ez ál tal fel, s így vagy automatként ott áll nak, s hall gat ják az ért he tet len
Isten igét, mellyet pe dig érteniök kel le ne! – vagy kén te le nek egy vas tag bib li át ma -
gok kal hurczolni, hogy ab ból az iszo nyú avult stylú evangéliomot a di ák érthetlen
fel ol va sás alatt ki ol vas sák. A catholica if jú általán ke ve set hisz, hogy bár pa rá nyi
hi e del me ne jo go sít sa ba rá tit azon ész re vé tel re, hogy ő – mint ők ne ve zik – bi gott.
Hidje el, t[isztelt] b[arátom], ez nem túl zás, hű élet kép. A pro tes táns if jú val lá sa 
s ne vel te té sé nél fog va nem böj töl, nem hisz Szűz Má ri át, s töb be ket, mik re őt val lá sa
jo go sít ja. Azon ban áj ta tos; jó predicatiojába szí ve sen el jár, s mély tisz te let tel, teljes
meg győ ző dés sel hó dol egy sze rű cultusának, melly olly vi lá go san fel tár va fek szik
előt te, hogy azt olly kön  nyen, olly szí ve sen fel fog ja, hi szi, s sze rin te al kal maz za
ma gát. S míg a pro tes táns val lá sa csak ne vel te té se ál tal tö ké lyet len, ő még is leg -
alább hó dol en nek, míg a catholica vét ség gel, bű nö sen gú nyol, meg vet; a protestans
a mit nem hisz, val lá sá nak cultusa kö vet kez té ben nem hi szi; míg a catholica val lá sa
cultusához kép pest ép pen sem mit hisz, s így na gyon na gyon vét kez. A protestans
az hi szi, mit vallástanja ta nít; a catolica elbízottsággal, s ön hitt ség gel azt semmikép
hi szi, mi re vallástanja ok tat ja. S most mond ja né kem ön, pár to lat la nul s igaz sá go -
san, mellyik a jobb? Az é, ki bár fölélyetlenebb vallástanjának hó dol, vagy az, ki az
egyedöl bol do gí tót vét ség gel meg ve ti? Va ló ban ide je már, hogy val lá sunk
világosbuljon /de Is ten ment sen meg, hogy ez ál tal cson kul jon, elcsavartassék!/ 
– csak ez az egyet len mód azt vesz té be ro ha ná sá tól meg óv ni! Mond ja ön né kem
most, mellyik bol do gít hat ja in kább ne jét, a val lá sá hoz hí ven ra gasz ko dó, vagy az
azt meg ve tő? Ki val lá sá hoz hű, ki val lá sos s áj ta tos, az ne jé hez is hű leend, mert lé -
lek is me re tes; míg a döly fös meg ve tő nek nem lé vén tisz ta val lá sos sá ga, csak ha mar
ne jét is meg ve ti, mint leg szen tebb jét: val lá sát megveté! - - - De most az ál dás ra. Ön
mond ja: »hogy a ve gyes há zas ság ra fel tét le nül ál ló nő, ön val lá sát gyer me ke i ben
meg vet vén, ez ál tal mél tat lan a szent áldásra.«13 Önök ez ál tal visszaijjeszteni, visz -
 sza bor zasz ta ni akar nak ben nün ket quasi át kok s kár ho za tok kal. S ide il lik ama
fen teb bi mon dá som, hogy je len leg a vi lá gos ér te lem ko rát él jük, s mind in kább
meg szűn ni kezd a vak buz ga lom zsar no kos ko dó, óri á si ha tal ma. Önök ma gok
megvallák, hogy a pap ál dá sa há zas ság kö tés nél csak kül ső for ma li tás, s nem is
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13 A Körmöczy le ve lé ből át vett idé zet egy ér tel mű en rí mel Körmöczy röp ira tá nak vo nat ko zó pas  szu sá ra:
„…kit szent hi té nek alap-el vei, mag zat já nak lel ki ve sze del me vis  sza nem tart a fel té tel nél kü li ve gyes
há zas sá gok tól, nem igen fog ja vis  sza ret ten te ni az ál dás meg ta ga dá sa is.” Körmöczy 1841: [14] Nem
zár hat juk ki, hogy Etel ka a röp ira tot is ol vas ta, de le ve lé ben ki zá ró lag a röp irat ér ve it vissz hang zó le -
vél re hi vat ko zik.
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szük sé ges. E kijelentésökkel ma gok horgolák visszaijjesztő kár ho za tok, vissza bor -
zasz tó quasi át kok nya ká ra a kö te let. Önök, ura im, itt czélt té vesz tet tek, mert a
visszaijjesztés he lyett csak nyil ván ki mu tat ták, hogy ál dás – mi nek pe dig oly
kifejezhetlen szent nek kel le ne len nie! – itt ha szon ta lan. S így is van. Há zas ság kö -
tés nél ki a vég re haj tó minister? a há za su ló pár. A pap itt nem Is ten he lyett, ha nem
csak úgy ad ja és mond ja az ál dást, mint ha mint privat em ber mon da ná:
»szerencsét kí vá nok néktek!« Már pe dig, ki ezt nem tud ja, aka rat la nul vis  sza bor -
zad önök át ka előtt – a vak buz ga lom leg szebb di a da lát üli itt, s fel bont ja né ha, 
de há la Is ten, fel vi lá go so dott ko runk ban csak né ha a szí vek szent fri gyét. S tud ja
é ön, hogy ez vé tek, ha a pár szent von zal má nak gátot akar nak vet ni, s két sze re -
tő, egy mást ér tő lény egye sü lé sét hát rál ni – óv ják meg ma go kat et től! Bűnt kö vet -
nek önök el az if jú pá ron, bűnt az em be ri sé gen, bűnt az Is ten sé gen, melly őket
egy más szá má ra te rem te ni lát szott! Ne emel jék önök hát rá ló kép pen ava tat lan ke -
ze ik közökbe14 – ha nem fon tol ják in kább meg, hogy elég szí vet tör meg, elég bol -
dog sá got ás alá a sors, melly ked vét le li e ke gyet len já ték ban – egye sít sék in kább,
ne pe dig bont sák fel a szí vek szent fri gyét: adok egy ese tet, mellyet, íme, ön nel,
t[isztelt] b[arátom] köz lök. »Egy fi a tal le ány nak a tör té net, sor sa ked vez vén, ő
szeren csés olly szü lék gyer me ke len ni, kik lé lek is me re tes do log nak vevén en nek
ne vel te té sét – őt sa ját ma gok, s pe dig úgy nevelék, hogy el me te het sé ge it ki fejt vén,
ő egyi ke a ki és fel tű nőbb höl gyek nek, mi ko ránt sem sa ját, egye dül te rem tő je 
s szü lei ér de me. E ki és fel tű né se okozá, hogy szá mos vagy in kább szám ta lan
udvar lói, hó do lói, imá dói és ké rői valának. Azon ban a le ány nagy kö ve te lé se ket
tett, no ha nem túl zot ta kat. Ő nem vala exaltált, nem álmoda ma gá nak Adonis
szép sé ge ket – szí ve s el vei tisz ták és ne me sek, mint a nap fény, s ki tű zött czélja:
szel le mi él ve zet. Ki tű zött czélja ez, mert ő nem csak e fu tó lét nek akar él ni; mi vel
ő az em ber ben en nek leg ne me sebb jét »lelkét« tanulá tisz tel ni, s mi vel ezt be csü li
mind nek fe lett is. A le ány feltevé ma gá ban so ha férj hez men ni. Azon ban ő – ho -
lott ezt so ha reményleni meré – ide ál ját fellelé –, s pe dig nem tán olly férj fi ú ban,
ki rész vét len irán ta, ha nem sőt el len ke ző en őt már öt év olta, de tit kon sze re lem
he vé vel imád ja, tit kon, mi vel az if jú ne mes, és jel le mes, s bűn nek tar tot ta vol na a
le ány hoz előbb kö ze led ni, viszonérzése meg nye ré sé re min den ere jét for dí ta ni,
mint sem ko mo lyan felléphete. [Ez]erek kö zött ön alig fog egy párt lel ni, melly eny -
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14 Az „ava tat lan ke zek” em le ge té se köz ve tett hi vat ko zás Körmöczy röp irat ára (il let ve an nak le vél be li
vissz hang já ra). Csak míg Körmöczy „az is te ni val lás tár gya i ban” „a vi lá gi ha ta lom ava tat lan ke ze i ről”
ír, ad dig Etel ka az „ava tat lan pa pi kéz re” for dít ja a szót. V. ö. Körmöczy 1841: [8]
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nyi re ér te né egy mást, en  nyi re hasonelv és hasonnézet, en  nyi sympathia, de még a
leg ap róbb, leg cse ké lyebb cse kély sé gek ben is - - - S pe dig nem úgy, hogy csak az
egyik al kal maz za ma gát a má sik után – nem, nem! min den bel ső leg érez ve
vagyon, min den a lé lek ből fa kad. Az if jú nál is fő czél: szel le mi él ve zet. S lesz nek
ta lán sok, csak kéj va dá szó if jak, kik őt vagy exaltáltnak /mert min den lé lek emel -
ke dett sé get így szo kás most pró zai, alan ti, ál la ti vi lá gunk ban elnevezni/ fog ják
ne vez ni, vagy ál lí ta ni, hogy megfoghatlan hi deg sé gű em ber, megfoghatlan
philosophus. Hisz e jó em be rek nem tud ják, men  nyi vel fenségesb a lelkiszeretet
a csupa[sz] sze re lem nél! Va ló ban en  nyi sympathiát én még két lény kö zött e vi -
lá gon nem lát tam, s ál lí tom, ha ezer Is te nünk is vol na, ez ezer Is ten őket egy más
szá má ra te rem te ni lát szott, azon ban a le ány catholica, az if jú protestans. A le ány
tud ja, hogy a fi út az atyá nak il lő ne vel ni. Bol dog ta lan azon fiú ne ve lés, mellyet az
anya ve zé rel. Ho gyan kí ván hat ja ön, hogy az atya más, mint sa ját val lá sá ban ok -
tas sa fi át? Ez, s ez a reversalis ki csa va rás szü li a val lás kö zöm bös sé get. Ez, t[isztelt]
b[arátom], s csak ez! Ha önök reversalist nem kí ván nak, az anya le á nya it buz gó
catholicusokká, az atya fi át be csü le tes re for má tus sá – mint ed dig tör tént – ne ve li.
Ha önök azon ban reversalist pra[e]tendálnak, az atya fi át ne vel vén, nem ad hat
néki fel vi lá go sí tást oly val lás fe lett, mellyet nem ösmer, s mert az if jú – bár szülei
őt catholicussá nevel ni ígér ték – még is kö zöm bö sen néz e val lás ra, s azt kö ve ti,
melly fe lett atya fel vi lá go sít hat ja őt, azt hi szi, mi nek hi te mel lett atya is csak be -
csü le tes em ber!! S íme, itt a bűn! A catholicus if jú re for má tus lesz! S pe dig ez
kikerülhetlen, ha min den úgy fo lyik, mint foly nia kell, az az az atya ne ve li fi át. 
S így nem a ve gyes há zas ság, ha nem reversalis ki csa va rás szü li a val lás kö zöm -
bös sé get! A le ány, bár buz gó catholicus, még is reversalis nél kül nyújt ja ke zét
szerettetének [sic!]. Reversalis nél kül, mert ő fen teb bi ál lí tá som igaz sá gát ér zi, 
s mert ő job ban sze re ti, hogy fi á ból be csü le tes, val lá sos, Is ten fé lő re for má tus le -
gyen, mint sem vagy csak félcatholica, vagy egyi ke azon döly fös, val lást meg ve tő
s gú nyo ló catholica if jak nak, mint ön őket ezerekként lát hat ja. Ön ál lít ja:
»méltatlan az ál dás ra, ki Is ten s egy há za ti lal má nak el le né re fellázult sze rel mi 
vá gyát kö vet vén, fel tét le nül lép ve gyes házas ságra!«15 A le ány oly kifejezhetlen
tisz ta, mint ég ből jött le ány! Tánczon kül [sic!], még so ha fér fi kar fogá át de re kát,
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15 Az Etel ka le ve lé ben sze rep lő Körmöczy-levélből va ló újabb idé zet nek is fel lel he tő a röp irat be li meg -
fe le lő je: „Ha azon ban ő szent hi té nek megveté szó zat ját, in kább vá gya it, mint Is ten nek sza va it kö vet -
te, s az Anya szent egy ház ti lal má nak el le né re a pol gá ri tör vény en ge del mé vel élt; úgy ő a ké sőb ben fel -
éb re dő lel ki isméret mar do sá sit mél tán szen ve di és azo kat előbb utóbb el sem kerülendi.” Körmöczy
1841: [15]
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s aj ká nak csók ját őrzé, mint szent sé get, mely nek el ső vesz té vel tisz ta sá gá nak 
el ső zománcza el vész. Ő, bár kifejezhetlenül, ha tár ta la nul sze re ti je gye sét, még
most is jobb sze ret né, ha az if jú csak test vé re vol na – s ő így él vez het né há zas sá -
ga ké jét, sze re te te édes sé gét. A le ány már há rom hol nap ólta je gyes vala, s csak 
e há rom hó nap után nyeré az if jú egy szép tet té ért höl gye el ső csó kát – s mi dőn
az if jú lán go ló ér zet tel átkarolá a le ány kar csú de re kát, s mi dőn szívá az aj kak ról
az el ső csók mé zét – ak kor meg bor zadt a le ány lel ke mé lyé ben, s vis  sza bor zadt
azon gon do lat nál: hogy ő is le fog rán tat ni tisz ta sá ga egé ből; ő is lealacsonyúlni
férj fiú ne jé vé - - S le ány tár sai exaltáltnak nevezék az angyaltiszta le ányt;
kineveték, hogy föl dön tisz ta eget ke res; hogy kéjt nem lel ab ban, mi em be ri - -
Igen, de a le ány em be ri nek azt ne ve zi, mi nagy, ne mes és szent – mi ben ne szel -
le mi –, csak az kéj ne ki, mi a lé lek nek kéj – a por hü vely előtt öszveborzad. Azon -
ban ő nem akar exaltáltnak ne vez tet ni, alá ja akar ja ma gát vet ni a ter mé szet tör -
vé nyé nek – s egé ből le rán tat ni –, mert elő le ge sen még is csak föl dön él. S bár az
if jú nem olly tisz ta, mi nő a le ány, ő még is kifejezhetlen lélekemeltségű és
nemesérzésű; s eb ben is – men  nyi re természetév[el] öszvefér – rend kí vül
sympathizál a le án  nyal. A le ány ha ta lom mal vív ma ga el len – s bár már kö zel 
es ke té se, ő ez esz mé nél min dig bensejében meg ráz kó dik, fe jét két ke zé be rej ti, 
s egy esz mé től me ne kül ni tö rek szik, mellyet barátnéi exaltáltnak ne vez nek! - -
Ön, t[isztelt] b[arátom], ma ga lesz kén te len meg val la ni, hogy e hölgy nél fellázult
sze rel mi vá gyat fel ten ni va ló di vé tek, va ló di szentségtelenítés! A le ány hi deg ész -
szel, ko moly meg fon to lás sal, lel ke leg mé lyebb meg győ ző dé sé vel nyújt ja ke zét az
if jú nak, mi vel tisz ta sá gát exaltatiónak ne ve zik, mi vel a le ány ren del te té se nő len ni.
S ő e hi deg és  szel még is re for má tus nak nyújt ja ke zét. S ön mond ja, hogy Is ten és
egy ház tilt ják ezt? Igen, mit az egy ház tilt, azt hi szi, Is ten is tilt ja! De száljon [sic!]
ön ma gá ba, t[isztelt] b[arátom], s mond ja né kem, hogy tilt hat ná Is ten két olly
lény egye sü lé sét, ki ket, s ha ezer Is te nünk is vol na, mind ez ezer egy más nak 
s csak egy más nak teremthete!! - - Most, t[isztelt] b[arátom], meg hall gat ta ön
okai mat, s bár mint egy ház em be re vá dol ni fog en gem, mint em ber még is iga zol ni
fog ja sza va im. Ön tud ja már, hogy én em ber név alatt nem gyar ló sá got s gyen ge -
sé get ér tek, ha nem hogy ma gas szem pont ból fo gom ezt fel; csak a lé lek le vén em -
be ri mél tó sá gunk – a töb bi mind por, mind ál la ti; – mind álom! Te hát ön nek lel -
ke […] ! ön lel ke mé lyé ben fel fog szóllamlani a mél tá nyos ság és igaz sá gos ság
szent szó za ta, s ön ben az em ber, e ne mes, e szent, kár hoz tat ni fog ja a theolog[ia]
hi deg fe sze ge té se it, kár hoz tat ni azt, hogy gyen ge em be ri kar szövetkez[ik] a ha -
tal mas Is ten ség el len! Ön me ré szek nek fog ja ta lál ni sza va im, azon ban fon tol ja
csak meg, hogy én sza bad va gyok, mint ma dár a lég ben, hogy en gem nem nyom
azon má zsás te her, va la ki el le né ben va la mit te kin tet be ven ni – hogy én ne ve tek
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min den föl di ran gon, hogy én ne ve tem a föl di nagy sá got, né kem sen ki nagy, senki
ha tal mas: csak Is ten! – csak ez előtt haj tom tér dem, s itt sem ala csony alá zat ból,
ha nem ki ára dó kifejezhetlen tisz te let és imádásból!”16

A le vél vé gén még szól ar ról, hogy e hos  szú le ve let nem egy ül tő hely ben ír ta, hogy a
Körmöczy ál tal fi gyel mé be aján lott Szá za dunk (a Hír nök mel lék lap ja) 88., 101., s 102.
szá ma nem ta lál ha tó Sop ron ban, s hogy Etel ka no vel lá já ról Csá szár Fe renc vé le ményt
mon dott, s mi u tán nem kí ván ja azt ne ve alatt meg je len tet ni, a Kliegl-könyv 2. kö te -
té ben alig ha fog nyom ta tás ban megjelenni.17

SZÖ VEG RÉ TE GEK

Etel ka ugyan erő sen hang sú lyoz za, hogy ő a té ma „fe lett még sem mit nem” ol va sott, 
s hogy amit ő kép vi sel, az a „ter mé sze ti el me fel szó la lá sa”, ám egy ilyen po li ti ka i lag éle sen
vi ta tott té má ban nyil ván sen ki sem füg get le nít he ti ma gát a köz vé le mény dis kur zu sa i tól.
Nem fe led kez he tünk meg ar ról sem, hogy va ló já ban egy ki bon ta ko zó ban lé vő (majd ham -
vá ba holt) író nő „mű ve” fek szik előt tünk, kü lö nö sen ak kor, ami kor egy „élet kép pel”, il let -
ve a lát szó lag más sze mély ről szó ló, de va ló já ban sa ját ma gá ról min tá zott „tör té net tel”
ho za ko dik elő. Mel les leg eb ben az idő ben Körmöczy is pró bál ko zott szép iro da lom mal, bár
amit tő le ol vas tunk, azok ban Etel ka iro dal mi szárny pró bál ga tá sa i hoz ké pest in kább a
gyen ge sé gek tűn tek elő.18 A szö veg nek ezt az aspek tu sát azon ban nem vizs gál juk.

Kí sér let kép pen fo gad juk el az Etel ka ál tal fel kí nált op ci ót, s pró bál juk meg elő -
ször ki há moz ni a szö veg ből azt a nyel vi ré te get, ame lyet az egy sze rű ség ked vé ért a „női
szív hang já nak” ne ve zünk. Ez an nál in kább fon tos szá munk ra, hi szen a nyil vá nos ság -
ban a val lás po li ti kai kér dés ről szin te ki zá ró lag fér fi ak vi táz tak, ezért kü lö nö sen ta nul -
sá gos le het a ma gán le ve le zés ben meg nyil vá nu ló női lá tó szög. S ez ele ve nen érin tet te
a cö li bá tus ban élő egy há zi em bert. Etel ka tu da to san pró bál ja sa ját női pozí ci ó já nak
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16 SL XIV. 27. Slachta Etel ka – Körmöczy Im ré nek (1842. márc. 4.)
17 A Szá za dunk fel so rolt szá ma i ban Körmöczynek „Reunió” cí mű írá sai je len tek meg, ame lyek ben a

pro tes tán so kat kí ván ja vis  sza té rí te ni az anya szent egy ház ke be lé re. Idé zi Fa ze kas 2012. Csá szár Fe renc
(1807–1858) a negy ve nes évek ben vál tó tör vény szé ki ül nök, 1846 és 1849 kö zött a hét sze mé lyes táb la
bí rá ja, 1832-től a MTA le ve le ző, 1847-től ren des tag ja, egy ben író, mű for dí tó, szer kesz tő. Szinnyei
1891–1914: II. 188–194. Csá szár ról leg újab ban: Völgyesi 2010: 113–137. A „Kliegl-könyv” két kö te te
1842-ben je lent meg. Cél ja Kliegl Jó zsef nyom da gép-ta lál má nyá nak fi nan szí ro zá sa lett vol na, de nem
gyűlt össze (más for rá sok kal együtt sem) elég pénz. Klieglről lásd Sza bó 1862.

18 Körmöczy 1843.

Gergely_kotet_jul25_:press 2012.08.23. 15:31 Page 135 (Black plate)



te ré be a má sik fe let be von ni, ami kor a fér fi „szí ve leg mé lyebb rej te ké re” apel lál. S ide tér
vis  sza a fej te ge tés vé gén is, ami kor a pap lel ke mé lyén meg szó la ló „mél tá nyos sá got és igaz -
sá gos sá got” hív ja se gít sé gül. Azt is si ke res sti lisz ti kai fo gás nak te kint het jük, ahogy 
– a vita part ner re to ri ká já hoz iga zod va – a ro man ti kus sze re lem esz mény kulcs sza vai vé -
gig az egész le vé len val lá sos kön tös be cso ma gol va buk kan nak elő („szí vek szent fri gye”, „a
pár szent von zal ma”, „sze re lem he vé vel imád ja”, „men  nyi vel fenségesb a lel ki sze re tet, a
csupa[sz] sze re lem nél”, „angyaltiszta le ány”, „aj ká nak csók ját őrzé mint szent sé get”,
„fellázult sze rel mi vá gyat fel ten ni […] va ló di szentségtelenítés”). Hogy ez men  nyi re szán -
dé kolt re to ri kai esz köz, az leg in kább ott bi zo nyo so dik be, ami kor az ilyen „zo mán cos”
szó for du la tok ré vén „vét kes nek”, sőt „bű nös nek” nyil vá nít ja a te o ló gi a i lag ér ve lő ál lás -
pon tot: vé tek a „két sze re tő, egy mást ér tő lény egye sü lé sét hát rál ni”, sőt egye ne sen „bűn”,
s nem csak „az if jú pá ron”, ha nem „az em be ri sé gen”, „az Is ten sé gen, melly őket egy más
szá má ra te rem te ni lát szott!” S egy eb ből kö vet ke ző, szin te el ej tett mi nő sí tés ta lán a leg mé -
lyebb szú rás, ami kor a pap ság „hát rá ló kép pen ava tat lan ke ze it” em le ge ti (rá adá sul, mint
lát tuk, va ló já ban Körmöczy sza va it ki for gat va, ve le szem ben fel hasz nál va). Az is tu da tos
for du lat, ami kor a val lás hű ség gel mé ri a há zas tár si hű sé get: „mellyik bol do gít hat ja in kább
ne jét, a val lá sá hoz hí ven ra gasz ko dó, vagy az azt meg ve tő? Ki val lá sá hoz hű, ki val lá sos s
áj ta tos, az ne jé hez is hű leend.” A vi ta part ner ar gu men tu ma it igyek szik a ka to li kus ér ve -
lés el len for dí ta ni ak kor is, ami kor ki je len ti: „nem a ve gyes há zas ság, ha nem reversalis ki -
csa va rás szü li a val lás kö zöm bös sé get.” Ne héz nem ész re ven ni, hogy a sza vak mö gött,
Etelka sza va i ban meg bú vik egy rej tett fegy ver is. A „szent zo mánc cal” be vont nyelv va ló -
já ban na gyon is di rekt ero ti kus tar tal ma kat rejt: már a sze mér mes tar tóz ko dás nál is, ami -
kor ar ról vall, hogy „tán con kí vül so ha fér fi kar nem fogá át a le ány de re kát”, de leg in kább
ak kor, ami kor há rom hó nap je gyes ség után, mint egy ju ta lom ként, „[a fér fi] szívá az [női]
aj kak ról az el ső csók mé zét.” Ez nem bűn val lás, nem pe ni ten cia-ké rés, ez egy „sza bad ma -
dár” nyílt és pro vo ka tív lá za dá sa a „te o ló gia hi deg fe sze ge té sei” el len. 

Etel ka ér ve i nek – kom pe ten cia hí ján – nincs ki mon dot tan teológai szint je, ám a ha -
tá ro zott el len vé le mény meg fo gal ma zá sa ér de ké ben a lo gi ka i lag emel ke det tebb dis kur zus
nyel vén is si ke re sen dis pu tál. A fen ti „szív hang ok” ugyan is szé pen si mul nak be le a ko ra -
be li köz be széd, a nyil vá nos ság nyel vi szó kész le té be. Nyo ma té ko sí tás ként több ször is
vissza tér, hogy „je len leg a vi lá gos ér te lem ko rát él jük”, s nem csak já ték a sza vak kal, Etelka
va ló ban úgy gon dol ja, hogy „há la Is ten, fel vi lá go so dott kor ban” él, ami kor „ide je már,
hogy val lá sunk világosbuljon.” Ám a fel vi lá go so dás nyel ve mel lől nem hi á nyoz hat a re -
form ko ri mű velt le ány zó szó tá rá ból sem a ha la dás („min den ben a kor ral kell ha lad nunk”),
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19 A 19. szá zad el ső év ti ze de i nek po li ti kai nyel ve i ről Takáts 2007: 14–47; Dobszay 2008. A „köz vé le -
mény”, a „kor szel lem” és a li be ra liz mus ös  sze füg gé se i ről Ger gely 1987: 143–149.
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sem az „em be ri sza bad ság ra”, sem az „édes hon ra” va ló hivatkozás.19 A köz be széd for du -
la tai azon ban sok kal in kább a le vél rész let el ső fe lé ben do mi nál nak, s mint egy be lő lük fo -
ko za to san bom lik ki és ve szi át a fő szó la mot Etel ka sze mé lyes hang ja.

Hogy Slachta Etel ka és Körmöczy Im re kap cso la ta ho gyan ala kult a ké sőb bi ek -
ben, ar ról nincs tu do má sunk, de a Szekrényessyvel kö tött, re ver zá lis nél kü li vegyes -
házasság után nem is ér de mes efe lől so kat ta lál gat nunk. Az min den eset re tény, hogy bár
Etel ka le ve lét a kor tár sak nem ol vas hat ták, jó val több szív hez szólt, mint a te o ló gus nyil -
vá nos ság ban meg je lent ma gá ba zárt me rev ér vei. Pe dig, mint lát tuk, Körmöczy is igye -
ke zett hit bé li kon zer va ti viz mu sát nem ze ti re to ri ká val „kor sze rű sí te ni.”
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Ku lin Fe renc

A RO MAN TI KUS AT TI TŰD

Ami kor a ’modern’ és a ’posztmodern’ ha tár vi tá ja kap csán a ro man ti ká ról be szé lek,
nem iro da lom- és mű vé szet tör té ne ti je len sé gek re gon do lok el ső sor ban, ha nem ar ra
a tár sa da lom- és szel lem tör té ne ti tünetegyüttesre, amely a kul tú ra- és ci vi li zá ció tör -
té net szer te ága zó je len sé ge i nek ös  sze füg gé sé ben ér tel mez he tő csu pán. Ar ra a tör té -
ne ti fo lya mat ra, amely nek lé nye ge a nyu ga ti ci vi li zá ció rob ba nás sze rű bel ső vál to zá -
sa i ban, s egy szer smind di na mi kus ter jesz ke dé sé ben, az az – vég ső ki fej let ében – 
a globalizációban ra gad ha tó meg. Kö ze lebb ről az ér de kel, hogy az el múlt két száz év ben
tör tént-e olyan for du lat az éle tünk ben, amely nek hor de re je a fran cia for ra da lom hoz
és a 18–19. szá zad for du ló já nak ro man ti kus moz gal ma i hoz mér he tő. Le het-e olyan
sú lyú tör té net fi lo zó fi ai ér ve ket fel vo nul tat ni pél dá ul a ’modern’ és a ’posztmodern’
fo gal ma i nak szem be ál lí tá sá ra, ami nők re a né met böl cse lők tá masz kod tak, ami kor a
ré gi és az új kor szel le mét ha son lí tot ták ös  sze egy más sal. Ami kor Schil ler a na iv és 
a szen ti men tá lis köl té szet, Goe the az an tik és a mo dern vi lág szem lé let, Friedrich
Schlegel a klas  szi kus és a ro man ti kus al ko tó mód szer kü lönb sé ge i ről ér te ke zett. Sem
a ’modern’, sem a ’romantika’ fo ga lom tör té ne te nem ad ezek re a kér dé sek re meg -
nyug ta tó vá laszt. A poszt mo dern kor szak vál tás fi lo zó fi ai igé nyű elem zői (Pl.
Habermas, Mar tin Seel, Maarten Doorman, Pethő Ber ta lan) azt su gall ják, hogy a
mo dern ség gel kez dő dő ten den ci ák ki bon ta ko zá sát és el ága zá sa it ta pasz tal hat juk in -
kább, sem mint va la mi nek a le zá ru lá sát és egy ra di ká li san új kez de tet. Amit
Habermas mond, tud ni il lik, hogy „a mo dern ség a ma ga ori en tá ló mér té ke it nem
[…] akar ja köl csö nöz ni egy má sik kor pél da ké pe i ből; a mo dern ség nek ön ma gá ból
kell me rí te nie sa ját normativitását”1 – nos, ez a jel lem zés ér vé nyes a poszt mo dern re
is. Mar tin Seel sze rint: „A mo dern ség ha tá sos kri ti ká já hoz és a poszt mo dern ne gá -
ci ó já hoz a mo dern ség új faj ta fo gal má ra van szük ség, ame lyet […] má so dik mo dern -
ség nek fo gok nevezni.”2 A mo dern ség foly to nos sá gá ra utal Pethő Ber ta lan is, ami kor

1 Habermas 1998: 12.
2 Seel 2004: 168.

Gergely_kotet_jul25_:press 2012.08.23. 15:31 Page 139 (Black plate)



„a poszt mo dern nek ne ve zett kor szak vál to zást” „a Mo dern vál sá ga”-ként, nem pe dig
fel vál tá sa ként értelmezi.3

Nem újke le tű te hát az a fel fo gás, amely vi tat ja a mo dern ség meg ha la dá sá ról
szóló te ó ri á kat. Az a szem lé let azon ban, amely a posztmodernt a ro man ti ká val is ösz -
sze füg gő nek ér zé ke li, még sem mond ha tó ál ta lá no san el fo ga dott nak. Jól le het en nek
az ös  sze füg gés nek az iro da lom tör té ne ti as pek tu sát Paul de Man A temporalitás re to -
ri ká ja cí mű hí res ta nul má nya már feltárta,4 az eb ből le von ha tó kö vet kez te té sek azon -
ban a po é ti ka te rü le té re korlátozódtak.5 Mé lyebb ös  sze füg gé sek be vi lá gít Maarten
Doormannak a kö zel múlt ban pub li kált A ro man ti kus rend cí mű köny ve, amely ben az
aláb bi kér dés fel ve tés sel ta lál ko zunk: 

„Nem in kább a ro man ti kus rend ho ri zont ján be lül ma rad-e a mo dern iz mus és a
poszt mo dern? Ugyan is a mo dern iz mus a tör té nel mi tu dat ro man ti kus moz ga tó -
ru gó já nak, és a szin te ti kus tör té ne lem irán ti épp oly ro man ti kus bi za lom nak 
a kegyel mé ből lé te zik […] Amen  nyi ben for du lat ról vagy krí zis ről van szó a tör té ne -
lem ben vagy a tör té nel mi kul tú rá ban, az in kább a ro man ti kus rend de zin teg rá ci ó -
já nak, mint a poszt mo dern meg je le né sé nek és ural ko dó vá vá lá sá nak tud ha tó be.”6

Ne gon dol juk, hogy Paul de Mannak a szim bó lum mal, az al le gó ri á val, a dekonstruk -
cióval ope rá ló po é ti kai el mé le te ös  sze egyez tet he tet len Maarten Doorman tör té ne -
lem fi lo zó fi ai kon cep ci ó já val. Ar ról van csu pán szó, hogy mind ket ten be lül ma rad nak
azon a tu do mány tör té ne ti tra dí ci ón, amely ben her me ti ku san el kü lö nül nek egy más -
tól az esz té ti kai és a nem-esz té ti kai prob lé mák. Ar ra a tra dí ci ó ra gon do lok, amely nek
egyik irá nyát kri ti ku sok, esz té ták és iro da lom tör té né szek, a má si kat köl tők, fi lo zó fu -
sok és tör té net tu dós ok kép vi se lik. A ro man ti ka fo ga lom tör té ne té nek 20. szá za di fe -
je ze té ből az egyik ol da lon Arthur Lovejoy, vagy a ve le vi tat ko zó René Wellek ne vé re,
a má si kon pe dig a po li ti kai ro man ti ka olyan te o re ti ku sa i ra utal ha tunk, mint pl. Karl
Schmitt, Isaiah Ber lin vagy ép pen Bibó Ist ván. Az esz té ti kai és a nem-esz té ti kai né -
ző pon tú fo ga lom ér tel me zé sek akár ter mé keny vi tapo zí ci ó ban is le het né nek, ha
ugyan azon tör té ne ti fo lya mat más-más szeg men sé re irá nyul ná nak. A két fé le ro man -
ti ka-kon cep ció kö zöt ti disz kus  szió ne héz sé gét azon ban ép pen az okoz za, hogy tár -
gyuk idő ha tá rai sem es nek egy be. Az egyik fel fo gás sze rint a ro man ti ka az iro dal mi
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3 Pethő 2006: 173.
4 Man, de 1996.
5 Ld.: Bókay 1997: 412–413.
6 Doorman 2006: 102–103.
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és a mű vé sze ti mo dern ség el ső nagy hul lá mát je len ti, s gya kor la ti lag a 19. szá zad első
év ti ze de i re kor lá to zó dik, a má sik ér tel me zés a modernitás szel le mi im pul zu sa i nak a
kö zép ko rig vis  sza nyú ló, s má ig tar tó, a kul tú ra min den szfé rá já ban ki mu tat ha tó ha -
tá sa i ra utal. (Csak pél da ként: He gel Shakes peare élet mű vé ben lát ja a ro man ti ka
betetőződését!7) Fi gye lem re mél tó, hogy mind két kon cep ció a né met ro man ti ka teo -
re ti ku sa i ra ve zet he tő vis  sza. Míg a moz gal mat gründoló Schlegel-fívérek ha tá sá ra a
ro man ti ka el ső sor ban iro da lom tör té ne ti ka te gó ri á vá vá lik, a kor társ né met köl té szet
és fi lo zó fia ki emel ke dő fi gu rái – Hölderlin, Novalis, Schelling, ké sőbb He gel – egy
tá ga sabb, ru gal ma sabb és több di men zi ó jú ro man ti ka fo gal mat ala poz nak meg. Meg -
győ ző dé sem, hogy a ro man ti ka és a modernitás vi szo nyát mi nő sí tő ki je len té sek el -
lent mon dá sai csak eb ben a tá ga sabb ér tel me zé si ke ret ben old ha tók fel.

E rö vid fo ga lom tör té ne ti váz lat után ve tem fel a kér dést: már most me lyik a ro -
man ti kus? A mo dern vagy az antimodern? Va jon az a He gel től Habermasig ma gá tól
ér tő dő nek te kin tett ös  sze füg gés a helyt ál ló-e, amely sze rint „a mo dern mű vé szet a
roman ti ká ban tár ja fel lé nye gét” (Habermas),8 avagy az a kon cep ció kö ze lí ti meg
jobban az igaz sá got, amely sze rint a ro man ti ka nem más, mint a modernitással szem -
beni szel le mi re ak ció. Kon zer va tív vá lasz mind ar ra, amit a leg újabb kor pro du kál:
de mok rá ci á ra, li be ra liz mus ra, szo ci a liz mus ra és na ci o na liz mus ra. Ami ként azt – töb -
bek kö zött – Mannheim Károly9 és Weiss János10 lát ja. To vább men ve: mi kö ze van a
roman ti kus nak a kul tu rá lis tra dí ció egy más sal szem ben ál ló nagy vo nu la ta i hoz? 
A ke resz tény ség szel le me felel-é meg in kább an nak, amit ro man ti kus nak ne ve zünk,
vagy az új kor em be ré nek min den fe let te ál ló val: Is ten nel, po li ti kai ha ta lom mal, mo -
rá lis te kin tél  lyel szem ben lá za dó in di vi du a liz mu sa? A szak rá lis fe lé for du ló asz ke tiz -
mus, vagy a tom bo ló, po gány ön imá dat és élet öröm? Krisz tus vagy Di o nü szosz?
Novalis vagy Nietz sche?

A he lyes vá lasz hoz csak úgy jut ha tunk el, ha be lát juk, hogy ma ga a kér dés fel ve tés
el hi bá zott. Az a vi ta, ame lyik az esz té ti kai de fi ní ci ók ös  sze han gol ha tó sá gá ról zaj lott,
épp oly ter mé ket len, mi ként az a tö rek vés, amely a mo dern po li ti kai esz mék (fi lo zó -
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7  Hegel 1980: II. 128–167.
8  Habermas 1998: 21.
9  Mannheim Kár oly sze rint pl. „A ro man ti ka […] olyan in ga moz gás hoz ha son lít ha tó, mely egy szél ső -

sé ges pon tig ki len dül ve hir te len meg in dul vis  sza fe lé. A ra ci o na li tás nak ez az át csa pá sa ir ra ci o na liz -
mus ba (az ér zel mi élet ben épp úgy, mint a gon dol ko dás mód ban) ezért nem egy szer a fel vi lá go so dás
fő rep re zen tán sa i ban ma guk ban is vég be megy. […] Csak eb ből az in gá ra em lé kez te tő moz gás ból ért -
he tő meg, ami az el len csa pást ugyan ab ból a len gés ből in dít ja, amely ből a ra ci o na liz mus nyer te a maga
erőit […].” Mannheim 1994: 100.

10 Weiss Já nos ír ja: „A vál ság je len sé gek új ra gon do lá sá nak fel ada ta a ro man ti ká ra ma radt; s en nek ke resz -
tül vi te le a ro man ti ka leg na gyobb ér de me.” Weiss 2000: 26.

Gergely_kotet_jul25_:press 2012.08.23. 15:31 Page 141 (Black plate)



fi ák) egyi ké vel vagy má si ká val pró bál ta azo no sí ta ni a ro man ti kát. Nem volt iga za
Lovejoynak – bár me nyi re meg  győ ző ek is a ro man ti ka de fi ní ci ók el lent mon dá sos sá -
gát bi zo nyí tó ér vei –, ami kor a ro man ti ka ér té ke lé sé nek min den ne mű kí sér le tét hi á -
ba va ló nak minősítette,11 de ne he zen véd he tő René Wellek ál lás pont ja is, amely sze -
rint egy sa já tos kép ze let vi lág és ter mé szet szem lé let, il le tő leg a szim bó lum és a mí tosz
ál tal meg ha tá ro zott köl tői stí lus len ne a ro man ti ka lényege.12

Más fe lől – ami ként ar ra el ső ként Mannheim Kár oly mu ta tott rá, a len gő in ga-
me ta fo rá val ki fe je zett, fen tebb idé zett vé le mé nyét is ár nyal va ez zel – nem tart ha tó a
ro man ti ka és a modernitás kul tú ra tör té ne ti és po li ti ka el mé le ti ér vek re tá masz ko dó
szem be ál lí tá sa sem. Karl Heinz Bohrert idé zem: „Mannheim már két ség te le nül óvott
at tól, hogy az ide o ló gi ai és po li ti kai szem ben ál lást a mo dern vi lág meg ha tá ro zó erő -
i vel egy sze rű en azo no sít suk a ro man ti ká val, és fel hív ta a fi gyel met a ro man ti kus tu -
dat ban rej lő »modern-racionáis« mozzanatára.”13

Jo gos le het a kér dés: le het-e egy ál ta lán bár mi fé le po zi tív ál lí tást meg fo gal maz ni a
ro man ti ká ról, a fo ga lom ér tel me zés tör té ne té nek en  nyi re szi go rú kri ti ká ja után. Nos,
úgy gon do lom, hogy igen, le het. Csak a ki in du ló pont ja in kat kell meg vál toz tat ni. Vissza
kell tér nünk a for rás hoz, az az a né met ro man ti kus böl cse lők mód sze ré hez. Az az az esz -
té ti kai, a po é ti kai, a sti lisz ti kai, il le tő leg az esz me tör té ne ti és po li ti ka fi lo zó fi ai meg kö -
ze lí té sek he lyett a szubektum-objektum vi szony „mély szer ke ze tét” kell vizs gá ló dá sunk
kö zép pont já ba ál lí ta ni. A szub jek tum ol da lá ról az ’attitűd’ (a jungi ’beállítódás’), az ob -
jek tum fe lől kö ze lít ve a ’nyugati ci vi li zá ció’ lát sza nak a leg in kább hasz nál ha tó fo gal mak -
nak. Ezek azok a ’médiumok’, ame lyek a ro man ti ka és a modernitás sza vak kal je lölt já -
ték tér nek a szél ső pó lu sa in he lyez ked nek el. Úgy is mond hat juk: a ro man ti ka fo gal ma
olyan tu da ti-pszi chi kai je len sé gek re utal, ame lyek el vá laszt ha tat la nok a Nyu gat mo dern
ko ri tör té ne té nek ten den ci á i tól és krí zi se i től. De lás suk őket kö ze lebb ről! 

142 Kulin Ferenc

11 „[…] mindennemű pró bál ko zás egy adott kor szak ro man ti ká já nak ér té ke lé sé re – még in kább a
roman ti ka egé szé nek ér té ke lé sé re – hi á ba va ló.” Lovejoy 2003: 100.

12 „Ha meg vizs gál juk a ma gu kat Eu ró pa-szer te »romantikusnak« val ló vagy má sok tól így ne ve zett iro -
dal mak főbb jel lem vo ná sa it, ha son ló el kép ze lé sek re buk ka nunk a köl té szet ről, a köl tői kép ze let mű -
kö dé sé ről, és ter mé sze té ről, a ter mé szet és az em ber vi szo nyá ról; ha son ló a köl tői stí lus, a kép hasz ná -
lat, a szim bó lum és mí tosz köz pon tú ság, amely szem lá to mást el tér a ti zen nyol ca dik szá za di
klas  szi ciz mus stí lu sá tól. Ezt az ered ményt erő sít he ti vagy mó do sít hat ja a szub jek ti viz mus, a kö zép kor
és a folk lór fe lé for du lás, és más ha son ló, ma nap ság gyak ran tár gyalt ele mek fi gye lem be vé te le. A kö -
vet ke ző há rom szem pont azon ban kü lö nös kép pen meg győ ző kell, hogy le gyen, mi vel bi zo nyos te -
kin tet ben mind egyik köz pon ti sze re pet tölt be az iro da lom gya kor la tá ban. E há rom szem pont: a kép -
ze let a köl té szet fel fo gás ban, a ter mé szet a vi lág szem lé let ben, és a szim bó lum és a mí tosz a köl tői
stí lus ban.” Wellek 2003: 124.

13 Bohrer 2000: 59.
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A ro man ti kus at ti tűd sa já tos sá ga ta lán az zal a vál to zás sal ér zé kel tet he tő a leg job -
ban, ami a ter mé szet s a szel lem fo gal ma i nak új ra ér tel me zés ben megy vég be. A fel vi -
lá go so dás fi lo zó fi á já ban – Helvetius, Dide rot, Rous seau, Kant, Schil ler, Herder – már
tu da to sul a ter mé szet és a mo dern ci vi li zá ció vi szo nyá nak nö vek vő fe szült sé ge. Van nak
– pl. Rous seau –, akik ve szé lyes ten den ci át lát nak eb ben, de van nak – mint Schil ler –,
akik a kul tú ra, a mű vé szet ál tal fel old ha tó nak tart ják ezt az el len té tet. Bár mi lyen kü -
lönb sé gek le gye nek is azon ban az egyes on to ló gi ai irány za tok kö zött, fon to sabb az,
ami ben kö zös ne ve ző re hoz ha tók. El mond ha tó, hogy a fel vi lá go so dás böl cse lői – és
te gyük hoz zá: az új klas  szi ciz mus irány za tá nak kö ve tői – a ter mé szet és a szel lem vi -
szo nyát két au to nóm lét szfé ra köl csön ha tá sa ként ér tel me zik, s fel bil lent egyen sú lyuk
hely re ál lí tá sá ra tö rek sze nek. 

A ro man ti ka vi lág kép ében ép pen ez a du a lisz ti kus lét szer ke zet bom lik fel. Meg -
szű nik a szem ben ál ló lét szfé rák au to nó mi á ja, s az egy ség esz mé je vá lik ural ko dó vá.
Az új szem lé le tet Schelling fo gal maz za meg a leg ra di ká li sab ban. Ezt ír ja: 

„Nem azt akar juk, hogy a ter mé szet vé let len sze rű en es sen egy be […] szel le münk
tör vé nye i vel, ha nem hogy ő ma ga szük ség kép pen és ele ve ne csu pán ki fe jez ze,
ha nem re a li zál ja is szel le münk tör vé nye it. […] A ter mé szet le gyen a lát ha tó szel lem,
s a szel lem a lát ha tat lan ter mé szet. Itt kell te hát a prob lé má nak meg ol dód nia, a ben -
nünk le vő szel lem nek és a raj tunk kí vü li ter mé szet nek az ab szo lút azonosságában.”14

Schelling prog ram ja össz hang ban van „az ob jek tum és a szub jek tum szét vá laszt ha -
tat lan egy sé gét” hir de tő Hölderlin ál lás pont já val, és kul csot ad a ro man ti ka szá mos
esz té ti kai sa já tos sá gá nak ér tel me zé sé hez is. Min de nek előtt a lí rai mű faj ok ban ér he -
tő tet ten az al ko tói szub jek tum és a fel idé zett tárgy már-már misz ti kus eggyéválásának
kí sér le te. Ám a va la mi lyen kül ső do log gal – ob jek tív lé te ző vel – va ló ér zel mi azo no -
su lás kö ve tel mé nye nem kor lá to zó dik a lí rá ra. Mi több: nem kor lá to zó dik a mű vé sze -
tek re, il le tő leg az ál ta luk kí nált esz té ti kai él mény re sem.

A ro man ti ka ér tel me zé sé nek leg több prob lé má ja és ku dar ca – mi ként utal tam már
rá – ép pen ab ból adó dott, hogy az esz té ták, a kri ti ku sok és a kü lön bö ző mű vé sze ti ágak
tör té ne té nek tu dó sai va la mi fé le esz té ti kai sa já tos ság ban ke res ték az irány zat lé nye gét.
Nem fon tol ták meg, hogy az iro dal mi, a ze nei, a kép ző mű vé sze ti ro man ti ka már csak
spe ci fi kus ki fe je ző dé se egy ra di ká li san új lét él mény nek, amely a mo dern ség el ső nagy,
min den lét szfé rá ra ki ter je dő krí zi sé vel függ ös  sze. Az zal a disz  szo náns létél mén  nyel,
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14 Schelling 1856: 29.
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ame lyet „az em ber tár sa dal mi lé te zé sé nek mély és tar tós meg ren dü lé se” okozott,15

s amely nek fel ol dá sá ra sem a po li ti kai, sem a kul tu rá lis tra dí ció nem kí nált kö vet -
hető min tát. 

A ro man ti ka vi lág né ze ti, ér zel mi és esz mei tar tal mai nem a krí zis ből fa ka dó lét -
él mé nyek nek az áb rá zo lá sa i ban, ha nem ma gá ban az él mény ben je len nek meg el sőd -
le ge sen. Az em be ri tu dat fó ku szá ban ugyan is nem csak a krí zis mi at ti dis  szo nan cia ér -
ze te je le nik meg, ha nem a pszi chi kum és a mo rá lis én spon tán re ak ci ó ja is, s ezek a
re ak ci ók – ma ga tar tás for mák, esz mék, esz té ti kai mi nő sé gek – rend kí vül sok fé lék
lehet nek. Eb ben a sok fé le ség ben pe dig vég le te sen el len té tes nek tű nő at ti tű dök is kife -
je zés re jut hat nak. A lá za dó haj lam, a for ra dal mi gon do lat, a pa te ti kus-re to ri kus önki -
fe je zés épp úgy le het ro man ti kus ka rak te rű, mi ként a ma gá ba zár kó zó lé lek, a res tau -
rá ci ós ide o ló gia és a sti lá ris egy sze rű ség. Nem az a dön tő, hogy mi lyen tí pu sú
at ti tűd ről van szó, ha nem hogy mi lyen az in ten zi tá sa, s hogy mi lyen in ten ció ta pint -
ha tó ki mö göt te. Mert nin cse nek ki zá ró la go san ro man ti kus ma ga tar tás tí pu sok, csu -
pán az ál ta lá nos ant ro po ló gi ai je gyek, pszi chi kai vagy mo rá lis in dí té kú af fek tu sok
ro man ti kus mi nő sé gé ről be szél he tünk. Ahol az adott at ti tűd az él mény szo kat la nul
ma gas hő fok ára utal, s ahol az ’Átélés-Alany’ (Pethő Ber ta lan) ön ref le xi ó já ban ben ne
rej lik az Egy ség te rem tő di na mi ka: akár a vi lág ban va ló fel ol dó dás nak, akár az ego ha -
tár ta lan ki ter jesz té sé nek, a vi lág szub jek tum ál ta li bir tok ba vé tel ének a vá gya, ott ro -
man ti kus at ti tűd ről van szó. Ar ról a ’szubjektumtörténeti’ fej le mény ről van szó, amit
Pethő Ber ta lan így jel le mez: „Az ir ra ci o na li tá sá nál fog va de vi áns po zí ci ó ban kö zölt
Átélés-Alany felstilizál/ód/ása az Észt el len sú lyo zó, sőt, a meg ha son lott Észen fe lül -
emel ke dést kép ze lő lén  nyé. (A po é zis romantizálódik, a ro man ti ka ke len dő lesz, majd
szentimentalizálódik; […].)”16

És mit mond ha tunk egy fe lől a ro man ti ka, a kö zép kor és az orientalizmus, más -
fe lől a ro man ti ka és a modernitás (a nyu ga ti ci vi li zá ció) ös  sze füg gé sé ről? A ro man -
ti ka épp úgy fel erő sí ti azo kat a spi ri tu á lis im pul zu so kat, ame lyek a kö zép ko ri ke resz -
tény ség, vagy ép pen az ’orientális tendencia’17 fe lől érik, mi ként azo kat is, ame lyek a
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15 Pethő 2002: 156.
16 Pethő 2006: 321.
17 A ro man ti kus orientalizmust vizs gá ló Staud Gé za hang sú lyoz za: „A ke resz tény kö zép kor tel je sen át

volt itat va ke le ti es ele mek kel, ame lyek nek köz ve tí tő je a ke let ről szár ma zó val lás volt. A Bib lia az ösz -
sze kö tő ka pocs Ke let és Nyu gat kö zött. Az Ó- és Új tes ta men tum nak szá mos for dí tá sát őriz ték meg kó -
de xe ink. Az Apo ka lip szis lo va sai, a Bib lia egyip to mi és ba bi lo ni tör té ne tei, a zsi dó nép ké pes ke le ti fan -
tá zi á ját tük rö ző Dá vid-zsol tá rok új ra meg új ra be nyo mul nak iro dal munk ba. Le gen dá ink ban is
szám ta lan ke le ti ele met ta lá lunk.” Ld. Staud 1999: 26. 
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nyu ga ti ci vi li zá ció má sik leg erő sebb szel le mi vo nu la tá ban, a sze ku la ri zá ci ó ban rej le -
nek. A ro man ti ka te hát – lé nye ge sze rint – nem irány zat, hi szen nincs irá nya. Nem is
el ső sor ban moz ga lom, mert az egy más tól idő ben és tér ben tá vol eső, spon tán mó don
meg nyi lat ko zó tü ne tei mé lyebb tar tal mak ra utal nak, mint prog ram sze rű tö rek vé sei.
S mi köz ben időn ként egy moz ga lom ál tal ge ne rált irány zat nak tű nik, va ló já ban a
görög–zsidó–keresztény szel le mi ség köl csön ha tá sá ból for má ló dott nyu ga ti kul tú ra
(ci vi li zá ció) mély áram la ta it egyi de jű leg hoz za fel szín re, s sza ba dít ja fel azok lap pan -
gó di na mi ká ját. Az ered mény épp oly el lent mon dá sos, mint ma ga a moz ga tó erő. Noha
vi tat ha tat lan, hogy vi lá gunk nak a nyu ga ti ci vi li zá ció je gyé ben tör té nő egy sé ge sü lé se
a modernitás pro jekt jét va ló sít ja meg, az élet vi lág és a po li ti ka szfé rá i nak ez zel egy -
ide jű mar káns el kü lö nü lé se ugyan úgy a modernitás szel le mé ből fa kad. Épp ily el len -
té tek fe szül nek az egyes em be ren be lül is. Az ob jek tum-szub jek tum hölderlini egy sé-
gé nek té te le a ’dualisztikus el vű’ nyu ga ti lét szem lé let ra di ká lis kri ti ká já nak sür ge tő
igé nyét fe je zi ki, ám en nek az egy ség nek csak az il lú zi ó ja te remt he tő meg – ide ig-órá ig –
a pszi chi kum ban. A vi lág gal va ló eggyéválás misz ti kus vá gya az el len té té be csap át, 
s ép pen a vi lág or ga ni kus/tra di ci o ná lis egy sé gé nek a rom bo ló já vá vá lik. Vé gül is ami -
ként a ro man ti kus irány zat esz té ti kai tel je sít mé nye i nek ha tá sa az ér zel mi és tu da ti
ha tár ál la po tok át élé sé ben ra gad ha tó meg, a ro man ti kus at ti tűd nem-esz té ti kai meg -
nyi lat ko zá sai is ki tö ré si kí sér le tek ként: egy tra di ci o ná lis lét szer ke zet szét zú zá sá nak,
il le tő leg ra di ká lis át ala kí tá sá nak prog ram ja ként ér tel mez he tők. Ez a tra di ci o ná lis lét -
szer ke zet pe dig nem más, mint Eu ró pa (a Nyu gat) szel le mi ka rak te ré nek lé nye ge,
neve ze te sen az a kul tú ra mo dell, amit – Nietz sche, Huizinga, Spengler és Jung nyo mán
– cik lu so san fej lő dő, du a lisz ti kus el vű kul tú rá nak ne vez he tünk. (Szmodis Jenő18) 
Az el len té tek egy sé gé nek klas  szi cis ta el vét va la mely ér ték mo no po li zá lá sá nak prog ram -
ja vált ja fel. A po li ti kai vi lá gá ban (er ről ké sőbb bő veb ben szó lok!) ez az – Eöt vös
József-fé le – ural ko dó esz mék (sza bad ság, egyen lő ség, nem ze ti ség) va la me lyik ének ab -
szo lu ti zá lá sát, az élet vi lág ban a spi ri tu á lis és a ma te ri á lis ja vak kö zöt ti vá lasz tás kény -
sze rét (Goe the Werthere!), az át élés – esz té ti kai – di men zi ó já ban pe dig az ér zel mek és
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Az orientalizmus ké sőb bi ha tá sá ról pe dig Walter Benjamin idéz he tő, aki sze rint „már a ba rokk ban kü -
lö nös ér dek lő dés sel for dul tak a Ke let tör té nel me fe lé, mely be az ab szo lút csá szár ság a ha ta lom olyan
ki tel je se dé sét ér te el, ami lyent a Nyu gat nem is mert. Ezért nyúl vis  sza a Ka ta lin ban Gryphius a per -
zsa sah hoz, Lohenstein pe dig el ső és leg utol só drá má já ban a szultánátushoz. A fő sze re pet azon ban a
teokratikus ala pon nyug vó bi zán ci csá szár ság játs  sza. Ak ko ri ban kez dő dött a bi zán ci bi ro da lom rend -
sze res fel tá rá sa és kutatása… a bi zán ci tör té né szek nagy ki adá sa i val, me lye ket tu dós fran ci ák /…/ ren -
dez tek saj tó alá XIV. La jos véd nök sé ge alatt.” Benjamin 1980: 246.

18 Szmodis 2007.
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tu dat ál la po tok ex ta ti kus sá fo ko zá sá nak haj la mát je len ti (amit Novalis „kvalitatív hat -
vá nyo zás nak” nevez19). 

Szót ér de mel a ro man ti ka és a ke resz tény ség vi szo nya is. A kor társ né met te o -
re ti ku sok – min de nek előtt a Schlegel-fivérek – jól lát ják, hogy a ke resz tény ség szent -
ség ide á ja és vég te len ség-vá gya a vé ges, ’szentségtelen’ va ló ság ban va ló ban vég le tes el -
len té te az ’antik’ kul tú ra szel le mé nek, s en  nyi ben mo dern nek, il let ve ro man ti kus nak
ne vez he tő. Azt azon ban nem ve szik ész re, hogy a 18. szá zad vé gi ro man ti kus szel -
lem nek a ke resz tény ség eme kö zép ko ri as-ka to li kus ér tel me zé se csu pán az egyik ka -
ta li zá ló ja. Nem ve szik ész re, hogy a ke resz tény ség ’végtelen szent ség’ esz mé jé ből a
ro man ti ka in kább a vi lág spi ri tu á lis Egy sé gé nek kép ze tét pá rol ja le, s csak eset le ge -
sen kö tő dik ezen egy ség szak rá lis jel le gé hez. Jól le het egyik-má sik ro man ti kus nál (pl.
Coleridge) er re is lát ha tunk pél dát, több sé gük azon ban nem csak kö zöm bös a ke resz -
tény tra dí ció iránt, ha nem tün te tő en szem be is for dul az zal, s nem a val lá sos is ten él -
mény ben, ha nem a ter mé szet ’pogány’ szem lé le té ben vagy a ’szellem’ sze ku la ri zált fo -
gal má ban ke re si azt a mé di u mot, amely ben az ’én’ és a ’nem-én’, a szub jek tum és az
ob jek tum Egy sé ge megteremthető.20

Ami kor te hát He gel ar ról be szél, hogy a mű vé sze tek a ro man ti ká ban jut nak el
tető pont juk ra, ezt csak úgy ér tel mez het jük, hogy a nyu ga ti szel lem, a nyu ga ti kul tú ra
eb ben az – utol só – kor stí lus ban éri el le he tő sé gei ha tá rát. Nem a nyu ga ti tár sa dal mak
ha lál tán cá ról van szó, „csu pán” ar ról, hogy az a szem lé let mód és szel le mi ség, amely a
Nyu gat cik lu sos kul tú rá it te rem tet te, töb bé nem Eu ró pá ban fej ti ki a leg di na mi ku sab -
ban a ha tá sát, ha nem majd – Szmodis Je nő ki fe je zé sé vel – mint egy „ki he lye ző dik” az
At lan ti óce án túl só partjára.21 Az az nem ki me rül, nem el hal ez a szel lem, ha nem – ép pen
el len ke ző leg – an  nyi ra fe szült té vá lik az őt mű köd te tő du a lisz ti kus ér ték struk tú ra, hogy
tra di ci o ná lis kö ze gé ben már nem ké pes to vább mű köd ni. Ez azt je len ti, hogy ha a sajá -
to san nyu ga ti szel lem lé nye ge a spi ri tu a li tás és a ra ci o na li tás ter mé keny köl csön ha tá sá -
ban ra gad ha tó meg, a ro man ti ká ban mind két pó lus oly an  nyi ra túl he vül, hogy je len tős
klí ma vál to zás nél kül egyik sem őriz he ti meg élet ké pes sé gét. 
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19 „A vi lá got romantizálni kell. Így ta lál juk meg is mét az ere de ti ér tel met. A romantizálás nem más, mint
kva li ta tív hat vá nyo zás. Az ala cso nyabb ön ma gunk egy jobb ön ma gunk kal azo no sul ezen ope rá ció fo -
lya mán, ahogy mi ma gunk is egy ilyen kva li ta tív hat vány sort al ko tunk. Ez a mű ve let még tel jes ség gel
is me ret len. Az zal, hogy a kö zön sé ges nek ma gas ér tel met, a meg szo kott nak ti tok za tos te kin télyt, az is -
mert nek az is me ret len mél tó sá gát, a vé ges nek a vég te len lát sza tát adom, romantizálom őket.” (Mannheim
Kár oly ki eme lé sei.) Mannheim 1994: 103.

20 Ld. Földényi F. Lász ló nak a ro man ti ka-fo ga lom ér tel me zés tör té ne té ben sze rin tem mér föld kő nek
tekint he tő ta nul má nyát: Földényi 2001.

21 Ld. Szmodis 2007: 146.
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Az, ami Ame ri ká ban a 18–19., majd a tá vo li Ke le ten a 20. szá zad ban tör té nik,
szem lé le te sen iga zol ja ezt a kon cep ci ót. Az egyik ol da lon a bi gott val lá sos ság nem is
csak a kö zép kor ra, ha nem az ős ke resz tény ség idő szak ára em lé kez te tő spi ri tu á lis moz -
gal ma kat ge ne rál, a má si kon a sze ku la ri zá ció s a mo dern, pol gá ri esz mék – a fran cia
fel vi lá go so dás és for ra da lom esz méi – olyan ele men tá ris len dü let tel tör nek be a po -
li ti kai és a hét köz na pi szfé rá ba, ami nő a Na pó le on utá ni res ta u rá ci ós kor szak tól kez -
dő dő en Eu ró pá ban el kép zel he tet len. Ha nem re ked is ki az öreg kon ti nens vég ér vé -
nye sen a nyu ga ti tí pu sú mo der ni zá ció fo lya ma tá ból, a friss im pul zu so kat már nem ő
ad ja a vi lág nak, ha nem ő kap ja Amerikától.22

A ro man ti ka mind azo nál tal nem csu pán ön tu dat lan vég já té ka a nyu ga ti szel -
lem eu ró pai pá lya fu tá sá nak, ha nem a kul tú ra szub jek tu ma i nak – a vég zet elő ér ze te
ál tal mo ti vált – ön ref le xi ó ja is. Míg e szel lem al ka ti sa ját sá ga, az az du a lisz ti kus szer -
ke ze te a mű vé sze te ken kí vül a kon zer va ti viz mus és a li be ra liz mus, il le tő leg a po zi ti -
viz mus és a historicizmus. vagy ép pen a behaviorizmus és a vitalizmus el len tét pár jai -
ban iga zo dik az ön ma ga elő idéz te vál to zá sok hoz, a mű vé szet ki lép az ép pen ál ta la
ger jesz tett, ám to vább nem he vít he tő fe szült ség tér ből, s vagy ősé hez, a monisztikus
kul tú rák esz mé nyé hez: a Ke let ál lan dó sá gá hoz tér vis  sza, vagy az iz mu sok szé dült
rán ga tó zá sá val pró bál ja ki sza kí ta ni ma gát hasz nál ha tat lan ná vált örök sé ge há ló já ból,
s kre ált jö vő ké pe i vel te remt új transz cen den ci át. Ös  sze ge zés kép pen el mond hat juk: 
a roman ti ka a nyu ga ti mo der ni zá ció tör té ne té nek leg kri ti ku sabb „pil la na ta”. Fel ve ti a
ra di ká lis irány vál tás – a res ta u rá ció vs. for ra da lom – le he tő sé gét, de ki bon ta ko zá sa
során vé gül is az el len erők in ten zi tá sá nak meg sok szo ro zó dá sa kö vet ke zik be. Ma gá ba
sű rí ti a nyu ga ti szel lem min den el lent mon dá sát, he ves in ter ak ci ó ra kény sze rí ti is azo -
kat, ám vé gül is ezek az el lent mon dás ok – igaz, egy mér he tet le nül na gyobb kul tu rá lis
erő köz pont gra vi tá ci ós te rén be lül – to vább mű köd nek. 

Mint ami kor egy tör pe csil lag hir te len szupernovává rob ban, hogy azu tán ugyan -
azon tör vé nyek szel le mé ben foly tas sa mű kö dé sét – sok szo ro san ma ga sabb hő fo kon,
na gyobb fe lü le ten, és sok kal mes  szebb re ha tó su gár zás sal. Akár az esz té ti kai, akár a
nem-esz té ti kai szfé ra mo dern és poszt mo dern je gye it vizs gál juk, fel is mer het jük ben -
nük an nak a kul tu rá lis ős rob ba nás nak a nyo ma it, amely a ro man ti kus szel lem ha tá -
sá ra a 18–19. szá zad for du ló ján kö vet ke zett be a nyu ga ti ci vi li zá ció tör té ne té ben. Úgy
vé lem – s ez zel vis  sza uta lok a ta nul má nyom be ve ze tő jé ben fel tett kér dés re – ilyen
hor de re jű ’esemény’ az óta nem tör tént a kul tú ránk ban. 

Nem gon do lom, hogy a ro man ti ka fen tebb vá zolt ér tel me zé se alap ján le zár ha -
tók len né nek a ’posztmodern’ fo gal ma kö rü li vi ták. Ép pen el len ke ző leg: úgy vé lem,
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22 E fo lya mat gaz da sá gi, po li ti kai és kul tu rá lis ös  sze te vő i nek szem lé le tes elem zé sét ad ja Matolcsy 2004.
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hogy a ’romantikus’ és a ’modern’ vi szo nyá nak új ra gon do lá sa új len dü le tet ad hat a
’posztmodern’-ről fo lyó dis kur zus nak. Ah hoz ugyan is, hogy a ’modern’ bár mi lyen
irány ban tör té nő meg ha la dá sá ról be szél hes sünk, nem ke rül het jük meg fej lő dés tör té -
net ének azt a kor sza kát, amely ben ere de ti pro jekt jé nek leg mé lyebb el lent mon dá sai a
vég le te kig ki éle ződ nek, s amely kor sza kot kö ve tő en ezek a mély, bel ső el lent mon dás -
ok a tu da ti-pszi chi kai di men zi ón át tör ve a tár sa dal mi-tör té nel mi lét szer ke ze tet for -
má ló erők ké válnak.23 Ez a kor szak már pe dig a ro man ti ka kor sza ka. S ha a
’romantikus’ jel zőt nem csu pán és nem el ső sor ban egy mű vé szet-, il le tő leg iro da lom -
tör té ne ti irány zat meg je lö lé sé re, ha nem esz me-, po li ti ka- és men ta li tás tör té ne ti fo ga -
lom ként is hasz nál juk, ha tá rát konk rét idő pont ban, 1848/49-ben je löl het jük meg.
Mert aho gyan a ma gyar for ra da lom s az ön vé del mi há bo rú nem pusz tán nem ze ti
vál lal ko zás volt, ha nem a ’modern’ egy más sal szem ben bon ta ko zó ten den ci á i nak ki -
éle zett küz del me, a sza bad ság harc le ve ré se is a ’modern’ egyik rend szer-al ter na tí vá -
já nak hos  szú idő táv ra ki ha tó győ zel mét je len tet te ri vá li sa fö lött. A küz de lem el ső
szín te re a nagy fran cia for ra da lom volt, amely – Eöt vös Jó zsef szerint24 – már elő re ve -
tí tet te a Nyu gat (Eu ró pa) 20. szá za di vé res konf lik tu sa it is, ám ép pen az eöt vö si di ag -
nó zis meg fo gal ma zá sá nak idő pont ja – 1851–1852 – bi zo nyít ja, hogy 1848/49 ta pasz -
ta la tai nél kül nem le he tett vol na fel is mer ni az új- és a leg újabb kor rend szer konf lik tu sa it
’szabályozó’ tör vény sze rű sé gek lé nye gi azo nos sá gát. 1848/49 ese mé nyei nyo mán vá -
lik lét él mén  nyé az a fel is me rés, amely sze rint a tár sa dal mi mo der ni zá ció ’uralkodó
esz méi’ – sza bad ság, egyen lő ség, nem ze ti ség – fel old ha tat lan lo gi kai el len tét ben áll -
nak egy más sal, s mi u tán egy sé ges prog ram ként nem meg va ló sít ha tók, rész ér té ke ik re -
a li zá lá sa csak kí mé let len küz de lem árán, a ha ta lo mért fo lyó po li ti kai ér de kű erő szak-
al kal ma zás vi lág mé re tű esz ka lá ci ó ja ré vén tör tén het meg.

A ro man ti ka szü le té se, ’felnövekedése’ és ago ni zá lá sa nem vé let le nül esik a két
nagy tör té nel mi ese mény: 1789 és 1848/49 kö zé. An nak a lánc re ak ci ó nak, amit egy -
fe lől a ja ko bi nus moz ga lom, más fe lől a na pó le o ni dik ta tú ra egész Eu ró pá ban be in dít,
épp oly tör vény sze rű kö vet kez mé nye lesz az ’uralkodó esz mék’ ha tá sá ra szer ve ző dő
erő szak el vű in téz mé nyek – pár tok, moz gal mak, ál la mok – ha ta lom kon cent rá ci ó ra
irá nyu ló tö rek vé se, mi ként azok nak a kul tu rá lis, val lá si, ide o ló gi ai és po li ti kai tra dí -
ci ók nak a fel erő sö dé se, ame lyek esélyt kí nál nak a ’modern’ pro jekt jé nek al kot má nyos
ke re tek kö zöt ti, erő szak men tes esz kö zök kel tör té nő meg va ló sí tá sá ra. A ro man ti kus
tu dat nak, a ro man ti kus at ti tűd nek épp úgy meg ha tá ro zó sze re pe van ezek nek a tradi -

148 Kulin Ferenc

23 Arról a je len ség ről van szó, amit Pethő Ber ta lan az Át élés ’társadalmi té nye ző vé vá lá sa ként’ jel le mez.
(Té zi sek a Poszt – Mo dern Mér le gen c. kon fe ren ci á hoz. Kéz irat, 2010. no vem ber)

24 Eötvös 1902.
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ci o ná lis ér té kek nek az élet re gal va ni zá lá sá ban, mi ként a mo dern ra ci o na liz mus erő -
szak el vű po li ti kai pro jekt je i nek a ki mun ká lá sá ban. A ro man ti ka hős kor sza ká nak élet -
tar ta ma épen azért kor lá to zó dik a 18–19. szá za di eu ró pai for ra dal mak kö zöt ti idő -
szak ra, mert mind két pro jekt ethoszát, túl fű tött sé gét a má sik kal va ló ’végső le szá mo lás’
– tu da tos vagy ön tu dat lan – am bí ci ó ja táp lál ja. 

Az 1848-as ma gyar for ra da lom azért vi lág tör té nel mi je len tő sé gű, mert fel tud -
ja mu tat ni, hogy egy nem ze ti kul tú ra tár sa da lom szer ve ző ere je nem csak az ön vé dő
me cha niz mu sok mű köd te té sé re, ha nem ön ma ga kor sze rű sí té sé re, meg újí tá sá ra is ké -
pes. 1849 tra gi kus ’üzenete’ pe dig az, hogy a nem ze ti kö zös sé gek – és egy ál ta lán: a kö -
zös sé gek! – mind ad dig véd te le nek a mo dern ra ci o na liz mus erő szak el vű ha ta lom szer -
ve ző dé se i vel szem ben, amíg kul tu rá lis erő tar ta lé ka i kat nem tud ják kö zös ér de ke ik
szol gá la tá ba ál lí ta ni. 

Az új kor ta lán leg erő sebb szel le mi mély áram la tá val fel szín re tö rő nem zet esz me
ro man ti kus vál fa ja al kal mat lan nak bi zo nyult a ’modern’ bel ső el lent mon dá sa i nak fel -
ol dá sá ra. A ’nemzet’-nek csak egy poszt ro man ti kus mi nő sé ge sza ba dít hat ja fel azo -
kat a pszi chi kai és mo rá lis ener gi á kat, ame lyek a mo dern ra ci o na liz mus glo bá lis ha -
tá sa i nak: a lét ron tás Lé tet be töl tő Ha ta lom má szer ve ző dő erő i nek gá tat szab hat nak.
A ma gyar kul tú ra – min de nek előtt Arany Já nos lí rá já ban, Ke mény Zsig mond re gé -
nye i ben, Eöt vös Jó zsef, Liszt Fe renc és Szé che nyi Ist ván ér te ke ző pró zá já ban s majd
a 20. szá za di klas  szi ku sa ink élet mű ve i ben – 1849 óta ter me li-ér le li ezt a faj ta kor sze -
rű, poszt ro man ti kus nem zet esz mét, s húsz év vel a rend szer vál to zás után a ma gyar
po li ti ka is kö zel ju tott ah hoz, hogy egész tér sé günk ben ka ta li zá ló já vá vál jék an nak a
fo lya mat nak, amely a mo dern ci vi li zá ció ér ték el vű, közösségcentrikus kor rek ci ó já hoz
ve zet het. 

A 19. szá za di sza bad ság har cunk le ve ré se óta el telt más fél év szá za dot alig ha ért -
het jük meg, ha tör té né se i ben nem a ’modern’ bel ső fe szült sé ge i ből szár ma zó konf lik -
tu sok sa já to san ma gyar vál to za tát is mer jük fel. Ám van a meg ér tés nek egy mód szer -
ta ni kri té ri u ma is. Ah hoz, hogy egy tör té nel mi ál la pot ról, fo lya mat ról, egy po li ti ku si
cse le ke det oka i ról, in dí té ka i ról íté le tet mond has sunk, épp úgy fel kell mér nünk azok
tu da ti-pszi chi kai kör nye ze tét, mi ként azt a ha tal mi kons tel lá ci ót, amely a po li ti kai
szán dé kok kom mu ni ká lá sá nak mód ját meg ha tá roz zák. Egy má sik ta nul má nyom ban
(A mo dern poszt ro man ti kus for du la ta 1848-ban) en nek a mód szer ta ni elv nek az al -
kal ma zá sá ra te szek kí sér le tet. 
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Ma jo ros Ist ván

CI VI LI ZÁ CIÓ KONT RA KUL TÚ RA?

Meg jegy zé sek a gyar ma to sí tás né hány fo gal má val kap cso lat ban

A gyar ma to sí tás sa já tos ci vi li zá ci ós ta lál ko zá sok so ro za ta. Ma ga a ci vi li zá ció fo ga -
lom azon ban ma gya rá zat ra szo rul, mert egy má sik, a kul tú ra ki fe je zés úgy tű nik, kon -
ku rál ve le. S azért is, mert a két fo gal mat gyak ran hasz nál ják együtt, jól le het nem de -
rül ki pon to san, hogy szi no nim ki fe je zés ről, vagy ár nyalt, il let ve lé nye gi el té rés ről
van szó. Az aláb bi ak ban meg vizs gál juk az em lí tett két fo gal mat, majd ma gát a gyar -
ma to sí tás ki fe je zést is. 

A szo ci o ló gia a kul tú ra fo gal mat használja,1 s eb be a ma ga sabb ren dű szel le mi
te vé keny ség épp úgy be le tar to zik, mint az élet mód, az em be rek köz ti kap cso lat rend -
szer, vagy az em ber ál tal lét re ho zott anya gi ter mé kek ös  szes sé ge. S hogy mi ért a kul -
tú ra mel lett vok solt a szo ci o ló gia, ho lott a ci vi li zá ció is meg je le nik a szó tá rá ban, ne -
héz meg mon da ni. Ta lán azért, mert a kul tu rá lis ant ro po ló gia is a kul tú ra fo gal má val
dol go zik, s még je len tés be li kü lönb sé gek sin cse nek. Leg fel jebb ki vé telt erő sí tő sza -
bály ként je le nik meg Philip Bagby vé le mé nye, vagy in kább ja vas la ta, hogy a kul tú ra
ki fe je zés a nem ur ba ni zált vi dé kek re vo nat koz zon, így fe jez ve ki az ala cso nyabb mi -
nő sé get, míg a ci vi li zá ció je lez né a ma gas kva li tást az zal, hogy a vá ro si je len sé gek re
használják.2

Le het, hogy a szo ci o ló gia dön té sét a kul tú ra szó ré geb bi vol ta is be fo lyá sol ta, hi -
szen Ci ce ro szó hasz ná la tá ban is meg ta lál juk, míg a ci vi li zá ció ki fe je zés iga zán a 18.
szá zad ban csi nált kar ri ert Fran cia or szág ban, jól le het mel lék né vi vál to zat ban az elő ző
két szá zad ban már hasz nál ták. A be rob bant ci vi li zá ció fo ga lom a fel vi lá go so dás sal, 
a ha la dás sal azo no sí tot ta ma gát, s ha tó kör ét az in tel lek tu á lis szfé rá ban épp úgy ér vé -
nyes nek te kin tet te, mint a tár sa da lom, a mo rál vagy a tech ni ka te rü le tén. A 19. szá zad
már töb bes szám ban hasz nál ta a fo gal mat, az elő ző szá za di egész azon ban tér ben és

1 Andorka 1997: 488–489.
2 Braudel 1977: 107. In: Glatz – Niederhauser 1977: 100–142.
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idő ben fel da ra bo ló dott. En nek el le né re úgy tűnt, hogy a 18. szá zad igen tá gan de fi -
ni ált je len té se ez zel nem mó do sult. A tá ma dást nem is a töb bes szám in téz te a tar ta -
lom el len, ha nem a né met te rü let ről be tört kul tú ra ki fe je zés az zal, hogy meg kü lön -
böz tet te ma gát a ci vi li zá ci ó tól. Ma gá nak az in tel lek tu á lis szfé rát fog lal ta le, te hát az
em be ri élet szel le mi ol da lát, míg az anya gi te rü le tet a ci vi li zá ci ó nak hagy ta meg. E kü -
lönb sé get jól ér zé kel te tik az olyan meg jegy zé sek, mi sze rint a ci vi li zá ció bul dó ze rei
tönk re te szik a kul tú rát, il let ve a tech ni ka a rom bo lás ve szé lyét hor doz za ma gá ban a
kul tú ra te rü le tén. E 18–19. szá za di el kü lö nü lés úgy tű nik ál lan dó sult, s a né met nyelv -
te rü let a kul tú ra-ci vi li zá ció fel osz tást, míg a la tin vi lág a fran cia fel vi lá go so dás tág ér -
tel mű, az em be ri élet szel le mi és anya gi ol da lát egy aránt ma gá ban fog la ló ci vi li zá ció
fo gal mát hasz nál ja szí ve seb ben. 

Az igaz ság per sze az, hogy egy ér tel mű meg ha tá ro zás nin csen. Braudel hi á ba tett
kör uta zást a ci vi li zá ció és a kul tú ra leg je le sebb nek tar tott szakértőinél,3 nem ka pott
jobb ered ményt, mert a de fi ní ci ó val min den ki adós ma radt, s ezt Braudel sem pó tol -
ta. An  nyit azért meg jegy zett, hogy a ci vi li zá ci ót csak a tár sa da lom tu do mány ok ös  szes -
sé ge ké pes át fog ni, s ez egy szer re je len ti a már em lí tett tág meg ha tá ro zást s a fran cia
An na les fo lyó irat to tá lis tör té ne lem re vo nat ko zó tö rek vé sét. Braudeltől azt is meg -
tud juk, hogy egy ci vi li zá ci ó nak tér ben, idő ben meg húz ha tók a ha tá rai, s a po li ti kai,
gaz da sá gi, tár sa dal mi meg ráz kód ta tá so kat túl éli, az az a ci vi li zá ci ók nem ha lan dó ak,
ahogy ezt a fran cia Paul Valéry hang sú lyoz za A szel lem vál sá ga (La Crise de l’Esprit)
cí mű, 1919-ben meg je lent munkájában.4 S ez fon tos, mert ci vi li zá ci ós szem mel néz -
ve a tör té ne lem ben nin cse nek olyan tö ré sek, mint ha tár sa dal mi for má ci ók sze rint
vizs gál nánk az em be ri ség his tó ri á ját. A ci vi li zá ci ós ele mek egy ci vi li zá ci ón be lül és
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3 Elsősorban fran cia, an gol és né met szer ző ket vizs gál. Guizot-nál kez di, aki től jog gal vár ha tó el va la mi
de fi ní ció, hi szen két mun ká já ban is köz pon ti he lyet kap a ci vi li zá ció (Histoire de la civilization en France
és Histoire de la civilization en Europe). En nek el le né re, csak ös  szeg zés ként von hat ja le a kö vet kez te tést:
a ci vi li zá ci ót Guizot a 18. szá za di fran cia fel vi lá go so dás ér tel mé ben hasz nál ja. A né met Jakob
Burckhardt-nál – a re ne szánsz Itá li át vizs gál ja (Die Kultur der Renaissance in Italien) – szin tén a mód -
szer a mérv adó, s esze rint a kul tú ra herderi je len tést hor doz az zal, hogy a mű vé szet re, val lás ra vo nat -
ko zik. Oswald Spengler (A Nyu gat al ko nya) már kü lönb sé get tesz kul tú ra és ci vi li zá ció kö zött. S bár az
előb bi ná la is szel le mi al ko tás, a ci vi li zá ci ó tól az zal kü lön böz te ti meg, hogy a kul tú ra a kez de tet, a fel -
emel ke dést je len ti, a ci vi li zá ció pe dig a ha nyat lást. Ezért sze rin te az eu ró pai kul tú ra a fran cia for ra da -
lom mal és Na pó le on nal ér vé get, mert Eu ró pa el ér te vég ki fej let ét, s ez után át lép a ci vi li zá ció, te hát a
ha nyat lás ko rá ba. Toynbee-tól meg tud juk még, hogy a ci vi li zá ció moz gás, uta zás és a tör té ne lem leg -
ki sebb ku ta tá si egy sé ge. A ci vi li zá ció ná la va ló ban töb bes szá mú, hi szen 21–22 ci vi li zá ci ót (Nyu gat, isz -
lám, az or to dox ke resz tény ség, stb.) szá mol ös  sze, me lyek fő jel leg ze tes sé ge az, hogy nagy tér sé gek re ter -
jed nek ki, hos  szú élet tar ta mú ak, s van szü le té sük, fej lő dé sük és ha lá luk. Braudel 1977: 100–142.

4 „Mi, ci vi li zá ci ók most tud juk iga zán, hogy ha lan dó ak vagyunk…” – idé zi Réau, Élisabeth du 2008: 71.
E so kat idé zett mon da tot azon ban az I. vi lág há bo rú ször nyű sé gei ih let ték.
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egy más kö zött is ván do rol nak, át men tőd nek. Te gyük mind eh hez Vi tá nyi Iván vé le -
mé nyét, aki sze rint az újabb an gol szász iro da lom a ci vi li zá ci ót a ci vil tár sa da lom hoz
kapcsolja.5 Ez zel azon ban nem fog lal ko zunk, mert mes  szi re vin ne min ket a gyar ma -
to sí tás kér dé sé től. 

Kul tú ra ügy ben Egon Friedell is tett egy Braudelhez ha son ló szel le mi kör uta -
zást, amely azért iz gal mas, mert az ed di gi e ket új szem pont ok kal egé szí ti ki. Sze rin te
az ös  szes em be ri élet meg nyil vá nu lás a kul tú ra kö ré be tar to zik, az em be ri te vé keny -
ség azon ban hierarchizált. Leg alul ra a gaz da sá got, a kul tú ra nyers anya gát he lye zi, 
s még azt a ké te lyét is meg fo gal maz za, hogy az em be ri élet nek ez a ma te ri á lis ol da la
nem biz tos, hogy ide tar to zik, leg fel jebb a kul tú ra elő fel té te le le het. A kö vet ke ző lép -
cső fok okon a tár sa dal mat, az ál la mot, majd az er köl csöt ta lál juk, s jön a szel le mi élet,
mely nek leg al só fo kát a tu do mány és a tech ni ka je len ti, ez után a mű vé szet és a fi lo -
zó fia kö vet ke zik, vé gül az em be ri mű ve lő dés csú csá ra a val lást he lye zi. Szel le mes az
a ha son la ta, mi sze rint a kul tú ra az em be ri szer ve zet hez ha son ló, ahol az ál lam al kot ja
a csont vá zat, a gaz da ság a vér edény rend szert, a tár sa da lom az ideg rend szert, a tu do -
mány je len ti az eze ket ki töl tő húst, a mű vé szet az ér zék szer vek nek fe lel meg, a fi lo zó fia
kép vi se li az agyat, a val lás pe dig az egész tes tet ös  sze fo gó lé lek, amely a vi lág lát ha tat -
lan erő i vel is kap cso la tot te remt. Friedell kul tú ra fo gal ma leg alább olyan tág, mint
Braudel ci vi li zá ci ó ja, s ez még ak kor is igaz, ha Friedell szá má ra a szel lem bi ro dal ma
a von zó, me lyet épp úgy rang so rol, mint a kul tú ra töb bi al ko tó rész ét. Egyet azon ban
nem fe lejt el: a ré szek egy sé get al kot nak az egész ben, a kultúrában.6

A 20. szá zad ki lenc ve nes éve i ben a ci vi li zá ció és a kul tú ra fo gal ma Huntington
ame ri kai po li to ló gus nak kö szön he tő en is mét meg moz gat ta a tu do mány em be re it és
a szé le sebb köz vé le ményt az zal a fel ve tés sel, hogy a 21. szá zad ban az em be ri sé get a ci -
vi li zá ci ós konf lik tu sok fog ják megosztani.7 Nem me gyünk be le, men  nyi re el fo gad -
ha tó vagy meg ala po zott ez a né zet, csu pán azért fog lal ko zunk Huntingtonnal, hogy
adott-e va la mi újat a két fo ga lom je len té sé hez. Meg ha tá ro zá sa i ban Spenglerre és
Toynbee-ra is me rünk, amit pe dig a ci vi li zá ció kö zös al ko tó ele me i ről mond, az inkább
a nem zet fo gal mát jut tat ja eszünk be. Egyéb ként ki tű nő en ös  sze fog lal ja az ad di gi el -
mé le te ket, de új meg kö ze lí tést, új ele me ket nem ka punk tő le, ha csak azt a cím ben
su gallt le egy sze rű sí tést nem, mi sze rint a ci vi li zá ci ós ta lál ko zás ös  sze csa pá sok hoz,
kataszt ró fák hoz ve zet. Egy ci vi li zá ci ós ta lál ko zás azon ban en nél komp le xebb, még
ös  sze csa pás ese tén is.

Civilizáció kontra kultúra?   153

5 Vitányi 2002: 722.
6 Friedell 1989: 35–42.
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A fen ti, ko ránt sem tel jes kör ké pet azért raj zol tuk meg, hogy je lez zük, men  nyi -
re nem kön  nyű fo ga lom mal van dol gunk. A gyar ma to sí tás tör té ne té hez azon ban,
ami kor Eu ró pa nem ze tei, bi ro dal mai Ame ri ka, Fe ke te-Af ri ka vagy Ázsia kü lön bö ző
né pe i vel ta lál koz tak, még sem le het a ci vi li zá ció vagy a kul tú ra fo gal má nál job bat
talál ni. El ső sor ban azért, amit Braudel em lí tett, mi sze rint a tö ré sek el le né re mind két
fo ga lom ban ben ne van a kon ti nu i tás. Ezt per sze in kább a ci vi li zá ció kép vi se li, amely
ta lán tör té ne tibb, mint az ún. ke mény tár sa da lom tu do mány ok ál tal hasz nált kul tú ra
fo ga lom. Ezért hasz nál ha tó a gyar ma to sí tás vizs gá la tá nál az em be ri élet anya gi és
szel le mi te rü le te it egy aránt ma gá ban fog la ló ci vi li zá ció fo ga lom fran cia ér tel me zés -
ben. Ter mé sze te sen a kul tú ra ki fe je zést sem le het mel lőz ni a gyar ma to sí tás nál, de
nem a né met ér tel me zést, ha nem a kul tú rát, mint a ci vi li zá ció szi no ni má ját s a szo -
ci o ló gia ál tal adott tág ér tel me zést. 

A gyar ma to sí tás, mint em lí tet tük, ci vi li zá ci ós ta lál ko zás. Ez zel kap cso lat ban egy mél -
tat la nul hát tér be szo rí tott szer zőt, Urs Bitterli ne vét kell meg em lí te nünk, aki nem a ci vi li -
zá ci ók ös  sze csa pá sá ról ír könyvében,8 ha nem ta lál ko zá si for má kat mu tat be, ame lyek ben
ter mé sze te sen ös  sze csa pás is van, de ez a meg kö ze lí tés még is ár nyal tabb ké pet ad a ci vi li -
zá ci ók ta lál ko zá sá ról, mint amit Huntington köny ve su gall. Eu ró pa és a ten ge ren tú li te rü -
le tek vi szo nyá ban kul túr kap cso lat ról ír, s ez tel je sen meg fe lel a né met ha gyo má nyok nak.
Ez a kap cso lat a ta lál ko zá sok so rán kü lön bö ző for mák ban jött lét re. Az új don sá got, mely
egy szer re meg le pe tés és bi zony ta lan ság, öröm és gya nak vás, az el ső ta lál ko zás je len tet te. 
A kö vet ke ző lé pés ál ta lá ban at tól füg gött, hogy a két fél kö zül me lyik az, ame lyik tud ja,
mit akar a má sik tól. A ci vi li zá ci ós kap cso la tok ed di gi tör té ne te azt mu tat ja, hogy ál ta lá ban
az eu ró pai fél tet te meg ezt a kö vet ke ző lé pést, mi u tán rá jött tech ni kai és ka to nai fö lé nyé -
re a má sik fél lel szem ben, ame lyet a cél ér de ké ben ki is hasz nált. Az el ső konf lik tu sok 
a meg gaz da go dást je len tő ne mes fém meg szer zé se mi att rob ban tak ki, s ez mind két fél
számá ra tra gi kus volt. Az Új vi lág fel fe de zé se több ilyen ese tet produkált.9

A ci vi li zá ci ók tar tó sabb együtt lé te ala kít ja ki Bitterli sze rint a kultúrkapcsolatot,10

amely sze rin te kön  nyebb azok kal a né pek kel, ame lyek már le te le pült élet mó dot foly -
tat nak. Pél da ként az arab vi lá got em lí ti, il let ve azo kat a tér sé ge ket, ame lyek az isz lám
ha tá sa alatt áll nak, mint Nyu gat- vagy Ke let-Af ri ka, hoz zá té ve Ja pánt és Kí nát is.

154 Majoros István

7  Huntington 1998: 27–43.
8  Bitterli 1982.
9  Bitterli a La Navidad ne vű erő dít mény ese tét ír ja le, ame lyet 1492-ben Ko lum busz ala pí tott Ha i ti szi -

ge tén, s ami kor egy év vel ké sőbb vis  sza tért döb ben ten ta pasz tal ta, hogy a tá masz pont a hát ra ha gyott
em be rek kel együtt meg sem mi sült. A tra gé di át az arany utá ni haj sza s az okoz ta, hogy a spa nyo lok
vissza él tek hely ze tük kel, s ra bol tak, fosz to gat tak a he lyi la ko sok kö zött. Bitterli 1982: 167–168.

10 Bitterli 1982: 119.
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A ne he zebb ese tek kö zé so rol ja a la tin-ame ri kai tér sé get az ott élők rossz al kal maz -
ko dó ké pes sé gé re hi vat koz va. Nem sza bad azon ban el fe lej te ni, hogy a spa nyo lok és
a por tu gá lok tar tós le te le pe dés re ren dez ked tek be, ezért na gyobb szá mú be ván dor ló
ér ke zett, akik föl det sze rez tek, s hoz zá kezd tek a ne mes fém ki ak ná zá sá hoz. Ez zel
szem ben az isz lám vi lág gal, a Kí ná val vagy Ja pán nal va ló vi szonyt kez det ben nem ez
jel le mez te, ha nem a ke res ke del mi kap cso lat ki épí té se, ami szük ség sze rű en so ká ig a
foga dó ci vi li zá ci ók fö lé nyét je len tet te. A tar tós be ren dez ke dés azon ban ezek ben a tér -
sé gek ben is konf lik tu so kat, ös  sze üt kö zé se ket oko zott, ne he zít ve a ci vi li zá ci ók együtt -
mű kö dé sét, ami te hát nem fel tét le nül az al kal maz ko dó ké pes ség függ vé nye. 

Bitterli a kul túr kap cso lat nak két for má ját em lí ti, a rab szol ga sá got és a hit té rí tést.
Hoz zá kell ten ni azon ban, hogy mind két for ma ese té ben az ide gen ci vi li zá ció volt ki -
sebb ség ben, s így együtt mű kö dés re kény sze rült a fo ga dó val. Tar tós érint ke zés so rán,
ami kor az ide gen, ál ta lá ban az eu ró pai ci vi li zá ció tech ni kai, ka to nai, szel le mi, sőt lét -
szám be li fö lé nye ér vé nye sült, el in dult egy akkulturációnak ne ve zett as  szi mi lá ci ós
folyamat.11 Vol tak és van nak azon ban olyan ci vi li zá ci ók, ame lyek az as  szi mi lá ció meg -
aka dá lyo zá sá ra tö re ked nek, és el uta sít ják, hogy az eu ró pai ha tás ér vé nye sül jön ná luk.
Ez az ún. ellenakkulturáció el ső sor ban az isz lám vi lág ban fi gyel he tő meg, de a nyu -
ga ti kul tú ra irán ti el len szenv vel más hol, pl. Kínában12 is ta lál ko zunk. 

A ci vi li zá ci ók tar tós együtt élé se per sze nem csu pán az egyik fel ol dó dá sát je len ti a má -
sik ban, s nem csu pán el len szen vet, el uta sí tást hoz lét re, ha nem a ci vi li zá ci ók olyan ös  sze -
fo nó dá sát, há zas sá gát, inkulturációját13 is ered mé nyez he ti, ami kor egy új ci vi li zá ció jön lét -
re. Bitterli pél da ként Bra zí lia ese tét mu tat ja be, ami kor a fe ke te-afri kai, az in di án és a
por tu gál kul tú ra ta lál ko zá sá ból, együtt élé sé ből lét re jött a bra zil civi li zá ció. Eb ben per sze
a por tu gá lok nagy fo kú ru gal mas sá gá nak is sze re pe volt, ami el ső sor ban azt je len tet te, hogy
a por tu gál fér fi ak és a fe ke te, va la mint az in di án nők kap cso la tá ból szár ma zó gyer me ke ket
be fo gad ta a tár sa da lom, s ez le he tő vé tet te a fajok s a ci vi li zá ci ók keveredését.14

A ci vi li zá ció és a kul tú ra fo gal mai mel lett ér de mes meg vizs gál nunk a gyar ma to -
sí tás fo gal mát is, el ső sor ban azért, mert a 15. szá zad vé gé vel kez dő dő mo dern euró pai
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11 Bitterli 1982: 206.
12 Bitterli 1982: 214. Ami kor Li ge ti La jos az 1920-as évek vé gén Sang haj ban volt, egy 13. szá zad vé gi

mon gol fel irat után ku ta tott a kí nai ne gyed ben, me lyet egy pa go dá ban vé gül meg ta lált, de a vizs gá ló -
dást gyor san be kel lett fe jez nie, mi vel a kí na i ak el kezd tek ki a bál ni fe lé je. „A leg eny hébb dí szí tő jel ző,
amel  lyel il let tek, a »nyugati ördög« volt. A to váb bi ak ban nem egy szer volt még mó dom ban ugyane
»megtiszteltetésben« ré sze sül ni. Él ve az zal a gya nú val, hogy eset leg nem ér tem, amit mon da nak, köz -
ért he tő ség cél já ból rö gök kel és sze mét tel is meg do bál tak, hogy két sé ge im ne ma rad has sa nak ér zel meik
fe lől.” – ír ja két ci vi li zá ció kép vi se lő i nek ta lál ko zá sá ról. Li ge ti 1988: 62.

13 Az inkulturáció fo gal mat Boda Lász ló hasz nál ja (Boda 1994: 20–22.) a kul tú rák há zas sá ga ér te lem ben.
14 Bitterli 1982: 215–222.
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gyar ma to sí tás nem előz mény nél kü li. A szá lak az óko ri gö rö gök höz, ró ma i ak hoz ve -
zet nek, s a kö zép kor ban is ta lál ko zunk ez zel a fo lya mat tal. Az új ko ri ko lo ni zá ció
azon ban azt az új don sá got hoz ta, hogy Eu ró pa ezt a te vé keny sé get ki ter jesz tet te az
egész föld go lyó ra, s a meg szer zett te rü le te ket az anya or szág pe ri fé ri á já vá tet te, mely -
nek gaz da sá gát a cent rum igé nye i nek meg fe le lő en ala kí tot ta át,15 mi köz ben a gyar ma -
to sí tott te rü le tek ka to na i lag, po li ti ka i lag, köz igaz ga tá si lag is az anya or szág be fo lyá sa
alá ke rül tek. A gyar ma to sí tás ban a mo dern pi ac gaz da ság és a ha gyo má nyos tár sa da -
lom in téz mény rend sze re, a bi ro da lom ke ve re dik egy más sal, így a gyar mat egy szer re
pi ac te rem tő és pi ac el le nes. Ezért hos  szú tá von mint bi ro da lom ös  sze om lik, mert rá -
fi ze té ses, pi ac gaz da ság ként vi szont elő se gí ti előbb a ke res ke del mi, majd az ipa ri vi lág -
ka pi ta liz mus kiépülését.16

Az ókor a gyar ma to sí tás két vál to za tát kí nál ta az új ko ri Eu ró pá nak. A gö rö gök -
nél a po lisz ból ki ván do rol tak ál tal ala pí tott új te le pü lés nem volt alá ren del ve a ki bo -
csá tó nak. A ró mai colonia vi szont a la kat lan vagy meg hó dí tott te rü le tek be né pe sí té -
sét je len tet te, s amely bár municipális au to nó mi át él ve zett, po li ti ka i lag azon ban
Ró má tól füg gött. A kö zép ko ri és az új ko ri Eu ró pa a ró mai ha gyo mányt foly tat ta, s a
gyar mat, il let ve en nek vál to za tai is a la tin colonia szó ból ered nek. A mo dern eu ró pai
nyel vek ben ez a ki fe je zés a 14. szá zad tól je lent meg, s a 19. szá zad két leg na gyobb
gyar ma to sí tó ja, Ang lia és Fran cia or szág a 17. szá zad tól kezd te hasz nál ni a ko ló nia
ki fe je zést a ten ge ren tú li szer ze mé nyek re, mi köz ben a fran cia habitation (te lep) és a
plantation (ül tet vény) vagy az an gol settlement (te lep) sza vak még együtt sze re pel tek
az előb bi vel. A colonia szó ból az tán az an go lok szár maz tat tak elő ször egy kis szó csok -
rot még a 18. szá zad ban. A gyar mat azon ban an gol és fran cia ér tel me zés ben egy aránt
azt a te rü le tet je len tet te, ame lyet azért ta lál tak ki, hogy a rit ka és drá ga ter mé ke ket biz -
to sít sa a met ro po lisz nak, il let ve a gyar ma ton ta lál ha tó föl det és for rá so kat az anya or -
szág igé nye i nek meg fe le lő en fej les  szék, mi köz ben ez a meg szer zett te rü let jo gi lag,
poli ti ka i lag a met ro po lisz nak van alárendelve.17

Ha a gyar ma to sí tást ci vi li zá ci ós szem pont ból néz zük, az anya or szág a sa ját ci -
vi li zá ci ó ját akar ta ez zel erő sí te ni. Ez vi tat ha tat la nul si ke rült, hi szen a 19. szá zad vé -

156 Majoros István

15 A cent rum-pe ri fé ria fo ga lom mal ta lál ko zunk Immanuel Wallerstein mun ká i ban, pl. A mo dern vi -
lág gaz da sá gi rend szer ki ala ku lá sa. A tő kés me ző gaz da ság és az eu ró pai vi lág gaz da ság ere de te a XVI. szá -
zad ban. Gon do lat, Bp. 1983.

16 Majoros Ist ván 1995: 25.
17 Az észak-ame ri kai füg get len sé gi há bo rú fel ve tet te azt a kér dést, hogy az új ál la mok meg őr zik-e a ko -

ló nia el ne ve zést, s ha igen, ak kor a szó az óko ri gö rög gyar ma tok je len té sét – apoikiai, a ki ván dor lók
te rü le te – kap ja, amely nem je len tett alá ren de lést a ki bo csá tó vá ros ál lam nak, míg a ko ló nia 18. szá -
za di je len té se alá ren delt sé get tar tal ma zott. Ezért az új ame ri kai ál la mok, hogy az el ne ve zés sel is hang- 
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gé re a nagyhatalmiság, a nagy ság egyik is mér ve volt az, hogy egy ha ta lom ren del ke -
zik-e gyar ma tok kal vagy sem, s en nek je len tő sé gét az el ső vi lág há bo rú mu tat ta meg
iga zán. A gyar ma to sí tás azon ban egy ci vi li zá ci ós „csap dát” is ma gá ban rej tett. A bi -
ro da lom ugyan is hos  szabb tá von nyi tott sá got fel té te lez, kü lön ben nem le het tar tós.
A nyi tott ság vi szont el in dít ja a már em lí tett akkulturációs, majd inkulturációs fo lya -
ma to kat, ezek pe dig a met ro po lisz ci vi li zá ci ó já nak a gyö ke res át ala ku lá sát ered mé -
nyez he tik, s ered mé nye zik is, ahogy ezt nap ja ink Eu ró pá já ban ta pasz tal hat juk. 
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sú lyoz zák füg get len sé gü ket, az 1775-ben fel vett Egye sült Ko ló ni ák ne vet 1776-ban, a Füg get len sé gi Nyi -
lat ko zat ban Egye sült Ál la mok ra vál toz tat ták. Pervillé 1993: 4–7.
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Manhercz Or so lya

V. FER DI NÁND ÚTINAPLÓI

V. Fer di nánd alak já ról, be teg sé gé ről, szel le mi szín vo na lá ról szá mos fel te vés, vé le mény
lé te zik. Dr. Gerd Holler 1986-ban meg je lent élet raj za a tör té nel mi té nye ket és le vél -
tá ri for rá so kat egy or vos szem szö gé ből pró bál ja új ra ér tel mez ni, így kí sé rel ve meg diag -
nosz ti zál ni Fer di nánd egész sé gi ál la po tát. Az ered mény igen ked ve ző, Holler jelen tő -
sen fi no mít ja a fő her ceg szel le mi ka pa ci tá sá ról ko ráb ban al ko tott ké pet. Esze rint
Fer di nánd több ide gen nyel vet el sa já tí tott, köz tük a ma gyart is, ta nult tör té nel met, 
nö vény-, ás vány tant, eu ró pai sta tisz ti kát, ma te ma ti kát, il let ve ka pott ka to nai neve lést
is, jól lo va golt, gya ko rol ta a lö vé sze tet, ko csi haj tást. Mind emel lett ügye sen raj zolt, zon -
go rá zott és trom bi tán is ját szott, so kat járt ope ra elő adás ok ra. Fel nő ve rend sze re sen
va dá szott, ahogy az egy Habs burg-fő her ceg hez il lett, le ve le zett szép és éles írás sal, 
szí ve sen táncolt.1

Holler Fer di nánd epi lep szi á ját is vizs gál ja, amely be teg ség nem volt is me ret len
a Habs burg-csa lád ban, bár a szer ző ezt nem egye dül a di nasz ti kus há zas ság po li ti ká -
ból adó dó bel ter jes ség re ve ze ti vis  sza, ha nem a nem meg fe le lő szü lé si mód sze rek re
is.2 Fer di nánd fő ka ma rá sa, Victor Ségur-Cabanac gróf, a csá szár sze mé lyi sé gé nek ál -
ta lá nos jel lem zé se kor úgy fo gal maz, hogy Fer di nánd egész sé ge meg ren dült, és idő ről
idő re egy sú lyos be teg ség sújtotta.3 Ezen a meg fo gal ma zá son azon ban ér ző dik a sze -
mé lyes szol gá lat ból fa ka dó el fo gult ság. A leg újab ban meg je lent – in kább nép sze rű sí -
tő, mint tu do má nyos – ma gyar élet rajz az epi lep szia mel lett a szé le sebb ér te lem ben
vett autizmus je le it vé li fel fe dez ni Fer di nánd kór tör té net ében, bár a szer ző nem jel zi
a for rá so kat, ame lyek a fel té te le zés alap já ul szolgálnak.4

Nem tö ké le tes egész sé ge el le né re Fer di nánd már ti zen éve sen so kat volt tá vol
Bécs től – kény szer ből. Gyer mek- és if jú ko rá nak meg ha tá ro zó él mé nye volt ugyan is

1 Holler 1986: 26–27., 58–61., 91–94., 102–112.
2 Holler 1986: 23.
3 Ségur-Cabanac 1912: XI.
4 Kiss-Béry 2011: 8.
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a fran ci ák elő li me ne kü lés. Az ud var nak 1797-ben, 1805-ben és 1809-ben is el kel lett
hagy nia Bé cset, hogy a nyu gat fe lől ér ke ző tá ma dás elől a bi ro da lom ke le ti fe lé be
meneküljön.5

AZ 1809-ES BU DAI ÚTINAPLÓ6

1809-ben Na pó le on elő re nyo mu lá sa ar ra kényszerítette a csá szá ri csa lá dot, hogy el hagy -
ják a fran cia meg szál lás tól fe nye ge tett Bé cset. Áp ri lis 30-án kez dő dött a me ne kü lő-uta -
zás (Flüchtungsreise), né hány nap pal ko ráb ban pe dig meg szü le tett az in téz ke dés az ér -
té kek és fon tos ira tok ví zi úton va ló Bu dá ra me ne kí té sé ről. Az ud var el ső ál lo má sa is
Bu da, il let ve Nagyvárad,7 majd ké sőbb Eger volt. I. Fe renc már ko ráb ban csat la ko zott
had se reg éhez, és a jú li u si fegy ver szü net után hit ve se, Má ria Ludovika8 is Ko má rom ba lá -
to ga tott, ahol az oszt rák ka to nai tá bor ak kor tájt ál lo má so zott. A ki rály né ezek után még
több ször el lá to ga tott az ural ko dó ké sőb bi ta tai fő ha di szál lás ára, majd idő ről idő re vis  sza -
tért Bu dá ra, aho va szep tem ber 19-én Fer di nánd fő her ceg is visszaérkezett.9

A há bo rús ve szély el múl tá val el ső ként I. Fe renc tért vis  sza Bécs be no vem ber
27-én. A csa lád töb bi tag ját a ka nya ró aka dá lyoz ta a ha za té rés ben, a fer tő ző be teg ség
mi att az ural ko dó sem lá to gat ha tott Bu dá ra, a csa lád te hát még so ká ig nem egye sül -
he tett. Má ria Ludovika és Fer di nánd vé gül csak 1810. ja nu ár 29-én ér ke zett vis  sza a
császárvárosba.10

Uta zá sa i ról Fer di nánd ál ta lá ban nap lót ve ze tett, így tett 1809-ben is az uta zás
első nap já tól kezd ve, amit a Bécs ben ta lál ha tó úti nap ló bi zo nyít. Ezt a szo kást II. József
ho no sí tot ta meg a Habsburg-családban,11 majd I. Fe renc éle té ben is fon tos sze re pet
ka pott az uta zá sok alatt ve ze tett rend sze res na pi beszámoló.12

160 Manhercz Orsolya

5  Holler 1986: 66.; HHStA, HA, OMeA, HZD, Zeremonialprotokolle Bd. 41 (1805–1807) f. 34–36.
6  A fe je zet Fer di nánd úti nap ló ja alap ján író dott, ahol egyéb for rá sok ra tá masz kod tunk, kü lön je lez zük.

Reisejournal […] 1809. HHStA, H-L FA, Handarchiv, Kt. 30. Konv. 26. f. 30–37.
7  József ná dor ar ról szá molt be Já nos fő her ceg nek, hogy a csá szár né a na gyobb gyer me kek kel Bu dán tar -

tóz ko dik, míg a ki seb be ket Nagy vá rad ra küld ték. Jó zsef ná dor Já nos fő her ceg nek, Bu da, 1809. máj. 23.
Domanovszky 1935–1944: III. 464.

8  I. Fe renc har ma dik fe le sé ge, (uno ka test vé re) Má ria Ludovika mo de nai her ceg nő.
9  HHStA, HA, OMeA, HZD, Zeremonialprotokolle Bd. 43 (1809) f. 111–144., Bd. 44 (1810) f. 10.
10 Uo.
11 II. Jó zsef uta zá sa i nak egy ré szét Kul csár Krisz ti na dol goz ta fel. Kul csár 2004.
12 Különösen ér de ke sek Fe renc fő her ce gi úti nap lói, ame lye ket a bi ro da lom kü lön bö ző tar to má nya i ban

tett had gya kor la ti uta zá sok, il let ve a tö rök el le ni had já rat so rán ké szí tett, és mel lék le tek kel is ki egé -
szí tett. HHStA, H-L FA, Handarchiv, Kt. 13–17.
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Út Bu dá ra

Fer di nánd nap ló ja igen ér de kes ol vas mány. Az ek kor 16 éves fő her ceg írás ké pe köny -
nyen ol vas ha tó, a fel me rü lő té mák vál to za to sak, a le írá sok él ve ze te sek. A 16 sű rűn te -
le írt ol da lon ke vés a ja ví tás, a kül alak – pél dá ul a hul lám zó so rok – alap ján fel té te lez -
he tő, hogy ez az ere de ti szö veg, nem pe dig tisz tá zat. A be szá mo ló az áp ri lis 30-i
in du lás rész le tes le írá sá val kez dő dik:

„Az áp ri lis 23-i regensburgi ha di ese mé nyek utá ni meg vál to zott vi szo nyok si et -
tet ték az én és az öcsém13 el uta zá sát Bécs ből. 28-án reg gel 8 óra kor in dul tam el fi -
vé rem mel, Fe renc cel a re zi den ci á ról. Erdling gróf, Erberg báró14 és Gö rög úr15

utaz tak ve lem a ko csi ban. A má so dik ban ült fi vé rem, Fe renc, ne ve lő i vel és az ud -
va ri or vos sal, Habermann ud va ri ta ná csos sal. Még két ko csi volt ve lünk a ka ma -
rai sze mély zet tel. Pálffy Fer di nánd gróf elő re in téz ke dett, hogy a meg ha tá ro zott ál -
lo má so kon gon dos kod ja nak az ét ke zés ről és az éj sza kai szál lás ról, ezért két ko csi
a kony há val és az ágyak kal min dig előrement.”16

Az út vo nal, a kör nyék és a fal vak is me rő sek vol tak a fő her ceg szá má ra, mert ezt az
utat meg tet te már 1797-ben, 1805-ben és 1807-ben is. Ma gyar ó vár ról Fer di nánd már -
is le ve let írt az ál ta la ked ves édes anyá nak ne ve zett mos to há já nak, Má ria Ludovika
ki rály né nak, hogy hírt ad jon az ad dig tör tén tek ről. Más nap ko rán in dul tak to vább, de
előt te még mi sét hall gat tak ab ban a temp lom ban, ame lyet Al bert herceg17 épít te tett.

Fer di nánd már út köz ben ész lel te a há bo rús ké szü lő dés je le it, Győr be ér ke zé -
sük kor a me gyei ne me si fel ke lés csa pa ta ép pen zász ló ava tá sát ün ne pel te. Ácson kel -
lett éj sza káz ni uk, aho va dél után fél 2-kor ér kez tek. Es ter házy Kár oly gróf, a bir to kos,
meg mu tat ta Fer di nánd nak a ker tet és a kör nyé ket, és még va cso ra után is a fő her ce -
gek kel ma radt, akik kel le mes pil la na to kat töl töt tek el tár sa sá gá ban.

Más nap – a reg ge li mi se után – 7 óra kor in dul tak to vább. Az nap nagy részt esett,
ezért az utak rossz ál la pot ban vol tak, az uta zók 5 óra kö rül ér kez tek meg Bu dá ra. Jó zsef
nádort,18 a fő her ce gek nagy báty ját, csak egy órá val ko ráb ban ér te sí tet ték, ezért si e tő sen
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13 Ferenc Kár oly fő her ceg (1802–1878), Fer di nánd öc  cse.
14 Joseph Erberg bá ró, 1808-tól Fer di nánd új ne ve lő je. Holler 1986: 84.
15 Görög De me ter, előbb Fer di nánd, majd Fe renc Kár oly fő her ceg ne ve lő je. Holler 1986: 84.; Pelcz 2009: 13.
16 Reisejournal […] 1809. HHStA, H-L FA, Handarchiv, Kt. 30. f. 30.
17 Albert szász-tescheni her ceg (1738–1822), Má ria Te ré zia lá nyá nak, Má ria Krisz ti na fő her ceg nő nek a

fér je, 1765–1780 kö zött Ma gyar or szág hely tar tó ja.
18 József An tal fő her ceg (1776–1847), 1795-től Ma gyar or szág hely tar tó ja, 1796-tól ná do ra.
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ebé det ké szít te tett az ér ke zők nek. Fer di nánd na gyon örült, hogy sze ren csé sen meg -
ér kez tek, és hogy új ra lát hat ja nagy báty ját. A kö vet ke ző na pon kö vet ték őket a bu dai
„me ne dék be” Fer di nánd és Fe renc Kár oly nő vé rei.

Bu dai na pok

A fi a tal fő her ceg szá má ra Bu dán so kat je len tett nagy báty ja együttérző ma ga tar tá sa,
akit a há bo rús in téz ke dé sek ugyan csak le ter hel tek, még is oda fi gyelt ar ra, hogy uno -
ka öc  csei és uno ka hú gai ké nyel me sen érez zék ma gu kat kény szer lak hely ükön. Az idő
elő re ha lad tá val nagy já ból ki ala kult a bé csi hez ha son ló na pi rend, Fer di nánd a szo ká -
sos na po kon ment mi sé re, az ora tó ri u mot ké nyel mes nek ta lál ta, és a mi se is nagy já -
ból úgy zaj lott, aho gyan Bécs ben. Pro fes  szo ra na pon ta két szer négy órát volt ná la, il -
let ve sok tár gyat Erberg bá ró is mé telt a fi a tal fő her ceg gel.  Bé csi val lás ok ta tó ja he lyett
pe dig he ten te há rom szor jött hoz zá a bu dai ud va ri káp lán. Fer di nánd nap jai te hát
szo ro san be vol tak oszt va, rá adá sul a ta nu lás mel lett an  nyi kel le mes dol got ta lált Budán,
hogy szin te úgy érez te, mint ha Bécs ben len ne. 

Jól lát ha tó an 1809-ben – bár idő be li csú szás sal – már Fer di nánd is a szo ká sos fő -
her ce gi ne ve lést kap ta, pe dig ta nít ta tá sát 6 éves ko ra he lyett csak 9 éves ko rá ban kezd -
ték meg, mi vel gyer mek ko ri fej lő dé se nem volt ki elé gí tő. Fi zi kai ne ve lé sét il le tő en
leg elő ször a fő her ceg sú lyos moz gás ko or di ná ci ós prob lé má it kel lett or vo sol ni, a kö -
te le ző ka to nai kép zés el ma radt, amit a ké sőb bi ek ben – így 1809-ben is – tor ná val,
lövé szet tel, lo vas gya kor la tok kal pótoltak.19

Fer di nánd a bu dai tar tóz ko dás so rán leg job ban az ebé de ket és az es té ket él vez -
te, ami kor csa lád já val le he tett, az asz tal nál pe dig is me ret sé ge ket köt he tett, mert min -
dig ér ke zett va la ki Bécs ből. A szo ká sos ven dé gek (a ná dor fő ud var mes te re, ka ma rá -
sai, ad ju tán sai) mel lett több tá bor nok kal is ta lál ko zott. 

A bu dai he tek egyik leg kel le me sebb él mé nye a Mar git-szi get re tett ki rán du lás
volt. Jó zsef ná dor meg mu tat ta Fer di nánd nak és Fe renc Kár oly nak a szi ge ten lé vő par -
kot. A Du nán va ló át ke lés előtt ha lá szok kal ta lál koz tak, akik a vi za fo gó val vol tak el -
fog lal va, és ami kor a fő her ce gek oda ér tek, ki emel ték a fo gást a víz ből, hogy meg mu -
tas sák ne kik. Fer di nánd szá má ra ez azért volt nagy él mény, mert ko ráb ban még nem
lá tott élő ha lat. A szi get re ér ve a fő her ce gek meg cso dál hat ták az ép pen ki zöl dü lő, kül -
föld ről vá sá rolt fá kat és bok ro kat, ame lye ket a ná dor ül tet te tett. Fer di nánd úti nap ló -
já ban ki tért a szi get tör té ne té re; úgy tud ta, ko ráb ban ki lenc ko los tor állt ott, ame lyek
pusz tu lá sa a tö rök idő nek ró ha tó fel. A fő her ce gek már csak az egy ko ri szo bák rom -
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19 Holler 1986: 50–54.
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ja it lát ták, ame lye ket – Fer di nánd sze rint – ügye sen fel hasz nál tak az an gol stí lu sú
kert ben. 

A ké sőb bi ek ben járt még az Or czy -kert ben, az egyik haj na lon meg te kin tet te a
Gel lért-hegy ről nyí ló pa no rá mát, ki ko csi zott a Szépjuhásznéhoz, il let ve meg is mer -
ke dett Pest tel és Bu dá val, rö vi den ös  sze is ha son lí tot ta a két vá ros ké pét, il let ve né hány
ál ta la is mert ada tot. Kü lö nö sen ér de kes nek ta lál ta a na pon ta két szer fel nyí ló ha jó hi -
dat. Jú ni us ele jén lá to ga tást tett Al bert szász-tescheni her ceg bu da fo ki bir to kán, aki
meg mu tat ta ne ki az ot ta ni bar lan go kat és a pin cét. Fer di nánd cso dál ta a her ce get,
aki idő sen is sok szel le mi és tes ti erő vel ren del ke zett. A fi a tal fő her ceg úgy tud ta, hogy
Al bert egész éle té ben na pi be szá mo lót (Jo ur nal) ve ze tett, ami ta lán kö zös pont ként is
szol gál ha tott be szél ge té se ik so rán. Egy má sik al ka lom mal Fer di nánd el sé tált a Duna
ka nya ru la tá hoz, vis  sza fe lé majd nem el gá zol ta egy ko csi, de vé gül sem mi ba ja sem
lett. Kü lö nös mó don nem em lí ti, hogy bár ki el kí sér te vol na er re a ki rán du lás ra, de ne -
he zen el kép zel he tő, hogy egye dül en ged ték vol na el.

Fer di nánd a gond ter hel tebb idő szak ok ban olyan ki kap cso ló dást ke re sett ma gá -
nak, ami le fog lal ta a fi gyel mét. Töb bek kö zött a Bécs ben el kez dett her bá ri u má val fog -
lal ko zott, ami hez jól jött nagy báty ja nö vény gyűj te mé nye, az ép pen ak kor vi rág zó hol -
land vi rág faj ták, já cin tok, az üveg há zak nö vé nyei, vagy lo va golt, gya ko rol ta a
ko csi haj tást és a célbalövést. Ki hasz nál ta a bu dai re zi den cia kert je ál tal nyúj tott le he -
tő sé ge ket. Itt sza ba don sé tál gat ha tott, anél kül, hogy a nyílt ut cá ra lé pett vol na. Ked -
ve zőt len hí rek ér ke zé se kor azon ban csak az imád ko zás vi gasz tal ta.

Ta vasz ból nyár ba for dul va meg ér kez tek az el ső vi ha rok, egy re me le gebb lett,
Fer di nánd egyik be jegy zé sé ben pon to san meg ad ja, hogy az eső előtt már 27 fok is
volt, de nem jel zi, hogy ez kü lö nö seb ben za var ta vol na. Egész sé gi ál la po tá ra sem pa -
nasz ko dik az úti nap ló ban, egy meg fá zá son kí vül nem em lí ti, hogy be te ges ke dett vol -
na Bu dán.

A bu dai tar tóz ko dás azon ban a sok él mény el le né re nem volt tel je sen fel hőt len,
Fer di nánd ne he zen vi sel te a szü lők től va ló tá vol lé tet, a meg szo kott, ben ső sé ges csa -
lá di élet hi á nyát. So kat je len tett szá má ra a Bu dá ra ér ke ző csa lád tag ok kal va ló együtt -
lét, a tá vol le vők kel pe dig le vél ben tar tot ta a kap cso la tot. Mos to ha any ja, a ki rály né –
meg sza kí tá sok kal – Bu dán tar tóz ko dott ugyan, de ap ját hos  szú ide ig nem lát ta. 16
éves ko rá hoz ké pest lát ha tó an túl sá go san ra gasz ko dott a csa lá di együtt lé tek hez, az
eb ben a kor ban szo ká sos el sza ka dá si, önál ló so dá si tö rek vés nek nincs nyo ma.

A di nasz ti kus rep re zen tá ció

A Bu dán tar tóz ko dó csa lád tag ok nak ter mé sze te sen ele get kel lett ten ni ük a rep re zen -
tá ci ós kö te le zett sé gek nek, ame lyek el ső sor ban a di nasz tia nép sze rű ség ének nö ve lé sét,
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il let ve a la kos ság meg nyug ta tá sát szol gál ták. A rep re zen tá ció kö zép pont já ban a ki rály -
né állt, aki au di en ci át adott, il let ve cercle-t, va gyis kör fo ga dást tar tott, valamint fo gad ta
a Bécs ből me ne kült hi va tal no ko kat és dip lo ma tá kat. A nyil vá nos ün nep sé ge ken azon -
ban raj ta kí vül szá mos csa lád tag – így Fer di nánd is – részt vett. Pün kösd va sár nap ján
pél dá ul je len volt a mi sén a plé bá nia temp lom ban, ké sőbb pe dig mos to ha any ja és nő -
vé re tár sa sá gá ban egy szín há zi elő adás ra is el lá to ga tott. A kö zön ség nagy taps sal fo gad -
ta az ural ko dó csa lád tag ja it, Fer di nánd ek kor lát ta elő ször a bu dai színházat.20

Úr nap ján any já val, a nagy bá csik kal és Má ria Luj zá val részt vett a reg gel 8-tól
dél után 1-ig tar tó nyil vá nos kör me ne ten, ame lyen Jó zsef ná dor ral vo nult fel – ap ja
aka ra tá nak meg fe le lő en – a ne me si fel ke lők egyen ru há já ban. A „prí más nagy bá csi”,
Amb rus főherceg21 mond ta a mi sét, akár csak jú ni us 9-én a to ron tá li in szur rek ció
nyil vá nos bu dai zász ló ava tá sán, ame lyen az ural ko dó csa lád tag jai ugyan csak meg je -
len tek.

Fer di nánd le ír ja, mi sze rint mos to ha any ja, Má ria Ludovika meg en ged te, hogy
fo gad ja a pest-bu dai la ko so kat és hi va tal no ko kat. Lá to ga tó ba ér ke zett hoz zá pél dá ul
a bu dai vá ros bí ró, va la mint a tár nok mes ter a fi á val. Má jus 9-én a Berzeviczy-testvérek
jár tak ná la, majd a bu dai ár va ház ve ze tő je, il let ve több tá bor nok tett lá to ga tást.
Ferdinánd te hát nem volt tel je sen el zár va a nyil vá nos ság elől, töb ben a ki rály néi au -
di en ci ák al kal má val is elé je já rul hat tak. Ugyan ak kor fel tű nő, hogy önál ló köz sze rep -
lé sé re nem ke rült sor, pe dig a ki rály tá vol lé te jó al kal mat kí nált vol na a trón örö kös
szá má ra. Ös  sze ha son lí tás ként ér de mes fel idéz ni, hogy Fe renc Jó zsef el ső hi va ta los
kül de té sét kö zel en  nyi idős ko rá ban, 17 éve sen tel je sí tet te, ami kor az ural ko dó kép -
vi se lő je ként vett részt Ist ván ná dor Pest me gyei fő is pá ni beiktatásán.22

A ha di hely zet ala ku lá sa

A bu dai tar tóz ko dás so rán Fer di nánd fo lya ma to san be szá molt a há bo rús ese mé nyek -
ről, ame lyek ről a Bu dá ra ér ke ző ven dé gek től és fu tá rok tól ér te sül tek. Má jus ele jén
még ked ve ző nek tűnt a ha di hely zet, a ki rály né el uta zott I. Fe renc ka to nai tá bo rá ba,
de ha ma ro san vis  sza is tért. Na pó le on se re ge ugyan is an  nyi ra elő re tört, hogy Bécs
sem volt biz ton sá gos töb bé. Kár oly főherceg23 se re gé vel a vá ros fel men té sé re in dult,
Bécs fő pa rancs nok sá gát Mik sa főherceg24 vet te át. A fe szült ség fo ko zó dá sát je lez te a
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20 Az Agnes Sorel cí mű ope rát ad ták, Fer di nánd sze rint egé szen jól.
21 Károly Amb rus fő her ceg (1785–1809), 1808–1809 kö zött Ma gyar or szág her ceg prí má sa.
22 Gerő 1988: 16., 24.
23 Károly fő her ceg (1771–1847), I. Fe renc öc  cse, csá szá ri tá bor nagy.
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pes ti ne me si fel ke lők át vo nu lá sa Bu dán, a me net élén a ná dor lo va golt ad ju tán sa i val.
Fer di nánd en nek a ki rály né és nő vé rei kí sé re té ben volt szem ta nú ja, mint ahogy an -
nak is, amint ab la ka alatt na pon ta sok fran cia fo goly vo nul el.

A há bo rús ese mé nyek és elő ké szü le tek rész le te i be vi szont nem avat ták be a 16
éves fő her ce get. Nap ló ja lap ja in nem je len nek meg nagy báty ja, Jó zsef ná dor ag go -
dal mai, a ma gyar ne me si fel ke lés sel kap cso la tos prob lé mák, sem a rom ló ha di hely -
zet vagy a Bécs ből me ne kü lő csa lád és hi va ta lok kö rü li szám ta lan teendő.25 Ap ja ennyi
idős ko rá ban már Jó zsef csá szár ral együtt uta zott a bi ro da lom ban, és mér te fel a ka -
to na ság, il let ve a ka to nai lé te sít mé nyek ál la po tát, sőt 1788-ban – igaz, már 20 éve sen –
a tö rök el le ni had já rat ban is részt vett.26 Fer di nánd dal kap cso lat ban azon ban fel sem
me rült, hogy ap já val együtt tá bor ba száll jon, eset leg egy idő re a csá szá ri se reg hez lá -
to gas son, aho gyan azt Fe renc Jó zsef tet te – még nem egé szen 18 éve sen – 1848
áprilisában.27

Kár oly fő her ceg nek vé gül nem si ke rült idő ben Bécs alá ér nie, a vá ros má jus 13-án
el esett. Ez vég le ge sen el dön töt te, hogy a ki rá lyi csa lád nak to vább kell in dul nia, hi -
szen szá mol ni kel lett az zal, hogy az el len ség át lé pi a ha tárt. Má jus 18-án in dult el
Ferenc Kár oly kí sé rő i vel Eger be, a kö vet ke ző na pon nő vé rei utaz tak el. Köz ben jó hí -
re ket kap tak az ural ko dó tól a se reg ál la po tá ról, ezért a ki rály né és Fer di nánd in du lá -
sát el ha lasz tot ták, ami nek a fő her ceg kü lö nö sen örült, mert már meg szok ta a kel le -
mes bu dai éle tet.

A Bu dán ma ra dók nak és a vá ro si la kos ság nak né mi vi gasz ta lást je len tett Kár oly
fő her ceg asperni győ zel mé nek hí re. Az úr na pi kör me net után vi szont is mét rossz hí rek -
kel szem be sül tek: Já nos fő her ce get ugyan is Fürstenfeldnél meg tá mad ták a fran ci ák. Az
in szur rek ci ós se reg nek Győr nél kel lett gyü le kez nie, hogy a ná dor ve ze té se alatt be vár -
ja Já nos fő her ce get és csa pa ta it. Az ag gasz tó kö rül mé nyek mi att vé gül Ferdinándéknak
is el kel lett hagy ni uk Bu dát, az in du lást azon ban meg ne he zí tet te, hogy a Bu da és Pest
kö zöt ti híd egy ha jó bal eset ben meg ron gá ló dott. A hi dat nem si ke rült idő ben meg ja -
ví ta ni, így a csa lád jú ni us 14-én csó na ko kon kelt át a Du nán.

Ezen a pon ton az úti nap ló meg sza kad. Fer di nánd fel te he tő en Eger ben is foly tat -
ta a be szá mo lót, de ezt a részt nem si ke rült fel lel ni a le vél tár ban. Holler azt fel té te le zi,
hogy Fer di nánd kül ső se gít ség nél kül ké szí tet te el az útinaplót,28 azon ban nem sza bad
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24 Miksa Jó zsef fő her ceg (1782–1863), 1807-től al tá bor nagy.
25 Domanovszky 1935–1944: I/2.  213–307., kü lö nö sen 236–237.
26 HHStA, HA, OMeA, HZD, Zeremonialprotokolle Bd. 37 (1786–1790) f. 108.
27 Somogyi 1989: 17.
28 Holler 1986: 86.
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el fe lej te ni, hogy a bu dai tar tóz ko dás ide jén Fer di nánd min den nap ja i nak leg na gyobb
ré szét a ta nu lás tet te ki, a ne ve lők, ta ní tók köz re mű kö dé se bi zo nyá ra so kat szá mí tott
a nap ló el ké szí té se kor. 

Ös  szes sé gé ben egy ak tív, ér dek lő dő if jú ké pe bon ta ko zik ki a be jegy zé sek alap -
ján, aki a várt nál ta lán job ban al kal maz ko dott a körülményekhez,29 bár eh hez szük -
sé ge volt a min den nap ok rend jé nek ki ala kí tá sá ra, a meg szo kott kör nye zet – leg alább
rész le ges – biz to sí tá sá ra, ami nö vel het te Fer di nánd biz ton ság ér zet ét, ka pasz ko dót je -
lent he tett a kü lön le ges kö rül mé nyek kö zött. Ha son ló célt szol gál ha tott a fo lya ma tos
nap ló írás, il let ve a min den na pos le ve le zés szü le i vel. Ugyan ak kor Fer di nánd a nyil vá -
nos ság előt ti sze rep lés ből is ki vet te a ré szét, igaz, nem olyan mér ték ben, aho gyan az
egy 16 éves fő her ceg től el vár ha tó lett vol na, önál ló an nem rep re zen tált, de nem is
búj tat ták el a la kos ság elől, ami fel te he tő en ki elé gí tő egész sé gi ál la po tá nak volt kö -
szön he tő. A bu dai tar tóz ko dás így sok új don ság gal szol gált Fer di nánd szá má ra, aki
nyi tott volt az él mé nyek re, az újon nan meg is mert vá ro sok ra, a hoz zá lá to ga tó em be -
rek re.

Az úti nap ló te hát alá tá maszt ja Holler di ag nó zi sát, két ség te len nek tű nik, hogy
1809-től kez dő dő en Fer di nánd éle té nek egy ko moly fej lő dé si sza ka szá ba lé pett, amely
be teg sé gét te kint ve is bé ké sebb pe ri ó dus volt. A fő her ceg ne ve lé se te rén el ért ered mé -
nyek ben je len tős sze re pet ját szott ap ja har ma dik fe le sé ge, Má ria Ludovika, aki új ne -
ve lőt fo ga dott Fer di nánd mel lé, és nap ról nap ra fi gye lem mel kí sér te fej lő dé sét. Gerd
Holler sze rint en nek a lát vá nyos ja vu lás nak is sze re pe volt ab ban, hogy I. Fe renc egy -
re na gyobb te ret en ge dett fi á nak, majd trón örö kös ként is elismerte.30

FER DI NÁND KÉ SŐB BI ÁL LA PO TA 1847–1848-AS ÚTI NAP LÓI 
TÜK RÉ BEN

Ál ta lá nos ság ban még sem az egész sé ges fő her ceg/ural ko dó ké pe élt a köz vé le mény -
ben, hi szen ez az 1809-es el fo gad ha tó egész sé gi ál la pot saj nos nem ál lan dó sult. Fer -
di nánd nak éle te so rán még ko moly – fel te he tő en epi lep szi ás – ro ha mok kal kel lett
szem be néz nie, ame lyek be szű kí tet ték élet te rét, és min den bi zonnyal ér tel mi ké pes sé -
ge i re is ki ha tot tak. 
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29 A nap ló tar tal mát – ter je del mi okok ból – nem tel jes egé szé ben idéz tük fel, to váb bi szá mos ér de kes
rész let ta lál ha tó ben ne.

30 Holler 1986: 84., 91–98., 107–123., 127–137.
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Er re a szel le mi ha nyat lás ra utal nak ké sőb bi, már ural ko dó ként írott úti nap lói,
ame lye ket az 1847–1848-as ma gyar or szág gyű lés meg nyi tá sa kor és be zá rá sa kor
készített.31 Ezek a nap lók az 1809-es be jegy zé sek hez vi szo nyít va meg döb ben tő en hat -
nak, írás kép ük is el té rő, ne he zen ol vas ha tó, el fo lyó so rok rej tik a né hány na pos po -
zso nyi lá to ga tá sok le írá sát.

A nap ló kat nem kí ván juk rész le te sen be mu tat ni, in kább csak az össz be nyo mást
pró bál juk ér zé kel tet ni. A na pok le írá sa szá raz, a szö veg több nyi re tő mon dat ok ból áll.
Fer di nánd hit ve sé vel, Má ria An ná val, va la mint Kár oly La jos sal, Fe renc Jó zsef fel és
még szá mos fő her ceg gel vett részt az uta zá son. Be szá mo lói alap ján úgy tű nik, hogy
egy pil la nat ra sem ma radt egye dül. A ki rály né, Kár oly La jos, va la me lyik mi nisz ter
vagy hi va tal nok min dig mel let te volt, nem csu pán kí sé ret ként, ha nem in kább fel -
ügye let ként. A rep re zen tá ci ós és hi va ta los kö te le zett sé ge ken túl a szo ká sos rend sze -
rint tel tek a po zso nyi na pok, ami bi zo nyá ra se gít sé get je len tett Fer di nánd nak. A kö -
te le ző nyil vá nos meg je le né se ken kí vül az ural ko dó részt vett szín há zi elő adá son, sé tált
a kor zón, ha az idő en ged te, és ki sebb ki rán du lá so kat is tett. 

El ső sor ban nem is az úti nap lók tar tal ma hat fur csán, sok kal in kább a stí lus és a
hang vé tel. A szö veg ben elő for dul nak gye re kes fel so ro lá sok, ame lyek az egyes ese mé -
nye ken részt ve vő sze mé lyek ne vét, vagy a mi sén hal lott éne kek cí mét tar tal maz zák.
Ugyan csak ki tű nik a gyak ran elő for du ló, szin te ál lan dó vá vá ló „ked ves” jel ző a kö ze -
li csa lád tag ok em lí té se kor, pél dá ul „ked ves fe le sé gem”, „ked ves test vé rem” for má ban. 

Az or szág gyű lés je len tő sé gé ről lát ha tó an nem volt fo gal ma az ural ko dó nak, szá -
má ra a leg fon to sabb vál to zást az je len tet te, hogy be szé de it ma gya rul kel lett el mon -
da nia, és ez min den al ka lom mal erő tel jes ha tást vál tott ki a je len lé vők kö ré ben.

Ezek a be szá mo lók a Ger gely And rás ál tal plasz ti ku san meg raj zolt ké pet erő sí -
tik, amely egy, az át la gos nál ta lán ala cso nyabb ké pes sé gű, de nem gyen ge el mé jű vagy
idi ó ta ural ko dót mu tat be, ha nem egy kis em bert aki „ele mi szin ten ki iga zo dott a vi -
lág ban […], al kal man ként nap lót ve ze tett, meg szo kott kör nye ze té ben is jól ki is mer -
te ma gát. […] ala csony be osz tás ban, pél dá ul hi va ta li ik ta tó se géd ként meg áll ta vol na
a helyét.”32 Ezt tá maszt ja alá, hogy Fer di nánd a trón ról va ló le mon dá sa után, prá gai
„szám űze tés ében” mond hat ni nor má lis éle tet élt, cseh or szá gi bir to ka i val fog lal ko -
zott, gya ko ri lá to ga tó ja volt a szín ház nak, il let ve ter mé szet tu do má nyos ér dek lő dé sé -
nek hódolt.33
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31 Eigenhändiges Tagebuch... HHStA, H-L FA, Handarchiv, Kt. 30. Konv. 26. f. 71–86.; ill. Tagebuch…
Konv. 27. f. 24–29.

32 Gergely 1989: 12.
33 Ségur-Cabanac 1913: 73–79., Holler 1986: 261–266.
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Miru György

EÖT VÖS ÉS SCHVARCZ

Két ok ta tás po li ti kai kon cep ció a du a liz mus kez de tén*

A nép ok ta tá si tör vény ja vas lat kép vi se lő há zi vi tá ján, 1868. no vem ber 20-án egy alig
har minc éves kép vi se lő éles bí rá lat ban ré sze sí tet te a mi nisz ter ja vas la tát, s kö zöl te,
hogy csak az idő rö vid sé ge mi att nem nyújt be egy át fo gó el len-tör vény ja vas la tot. 
Az amúgy ru tin sze rű en fo lyó tör vény al ko tást ez a köz já ték meg za var ta, s pa rázs vi ta
ke re ke dett a hoz zá szó lás ból. A fi a tal kép vi se lő nek, Schvarcz Gyu lá nak ez volt el ső
be szé de a ma gyar par la ment ben, mert egy idő kö zi vá lasz tá son szü lő vá ro sá ban,
Székes fe hér vá ron szer zett man dá tu mát csak há rom nap ja iga zol ta a Ház, az nap, ami -
kor a köz pon ti bi zott ság is be nyúj tot ta je len té sét a nép is ko lai bi zott ság ál tal mó do sí -
tott tör vény ja vas lat ról. Schvarcz tel jes ok ta tás po li ti kai kon cep ci ó já nak ki fej té se he lyett
most csu pán egy rész le tet kí vánt mó do sí ta ni, szank ci o nál ni és ha tár idő höz akar ta
köt ni a köz sé gek is ko la ál lí tá si kö te le zett sé gét. A ha zai és kül föl di pél dák ar ra in tet ték,
hogy a köz sé gek nem fog nak kö te le zett sé ge ik nek meg fe lel ni, s a sze rin te több mint öt -
ezer hi ány zó tan in téz mény nem fog ja a kö zel jö vő ben mű kö dé sét meg kez de ni, ezért
fel ve tet te, hogy a köz sé gi jo gok fel füg gesz té sé vel kö te lez zék a köz sé ge ket az is ko lák
megszervezésére.1

Eöt vös Jó zsef bá ró, a hi va tal ban lé vő val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter nem
osz tot ta kép vi se lő tár sa ag go dal ma it. Bí zott ab ban, hogy a köz sé gek fel is me rik a nép -
ne ve lés igé nye it, s ha nem ké pe sek is ko lát ál lí ta ni, ak kor a mi nisz ter fog el jár ni, vagy
ma ga fog a költ ség ve tés ből er re a cél ra for rá so kat igé nyel ni. Vé le mé nyé ben nem csak
kor mány pár ti, ha nem bal kö zé pi te kin té lyek is tá mo gat ták, bár ma guk sem tit kol ták,

* Ab ban a sze ren csé ben volt ré szem, hogy Ger gely And rás mind két fo ko zat szer zé si el já rá som ban op -
po nen sem volt. Rész le tes bí rá la ta i ból so kat hasz no sít hat tam, csak úgy, mint újabb tör té nel mün ket
elem ző meg ha tá ro zó mun ká i ból. Ku ta tá si té mái kö zül a kö tet szer ző i nek bő ven van mi hez kap cso -
lód ni uk.

1 KN. 1865–1868: X. 331., 353–354.
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hogy bő ven lesz nek köz sé gek, ame lyek nem fog ják a tör vény elő írá sa it be tar ta ni, sőt
Ti sza Kál mán az ál lam se gít ség nyúj tá si ké pes sé gé ben is ké tel ke dett, a szi go rú szank -
ci ót még sem tar tot ták szük sé ges nek. A vi ta he lyen ként a köz sé gi jo gok vé del mé ről,
a nép, a nem zet kö te les ség tu da tá ról, érett sé gé ről folyt to vább, de sze mé lyes ke dés től
sem ma radt men tes. A ta lán mél tat la nul össz tűz be ke rült kez dő kép vi se lő ak kor vesz -
tet te el tü rel mét, ami kor egye sek szak tu dá sát is két ség be vonták.2

A nép is ko lai tör vény ja vas lat tár gya lá sát ke vés vi ta za var ta meg. Nem túl jól si -
ke rült par la men ti be lé pő je után Schvarcz Gyu la még két íz ben tett mó do sí tó in dít -
ványt, a ta ní tó kép zők ta ná ra i nak és a nép is ko lák ta ní tó i nak fi ze té sét kí ván ta fel emel -
ni, mert a ne ve lés ügyet a nem zet el ső fel ada tá nak te kin tet te. A fi ze tés eme lés for rá sát
is meg je löl te, füg get len sé gi kép vi se lő ként a med dő – a kö zös ügyek re for dí tott – 
ki adá sok ból, el ső sor ban a had se reg költ sé ge i ből kí vánt le fa rag ni. Eöt vös az el ső ja vas -
lat ra sze mé lye sen vá la szolt: ma ga is szí ve sen emel né a fi ze té se ket, de a je len hely zet -
ben nem le het ma ga sabb ös  sze ge ket meg ál la pí ta ni. Po lé mi á já ban azt is ki fej tet te, hogy
fe les le ges nek tart ja az el kö vet ke ző évek költ ség ve tés ének ter hé re ki mon da ni a fi ze tés -
eme lést, mert a tör vé nyek a je len nek al kot tat nak. Schvarcz az ele mi és fel ső nép is ko -
lai, va la mint a pol gá ri is ko lai ta ní tók fi ze tés eme lés ét kez de mé nye ző in dít vá nyát már
nem az egyéb ként je len lé vő mi nisz ter vi tat ta, ha nem csak kép vi se lő tár sai. A fi ze té -
sek ről szó ló vi tán el hang zot tak ból Schvarcz azt a kö vet kez te tést von ta le, hogy a költ -
ség ve tés nem lesz ké pes a hi ány zó köz sé gi is ko lák pót lá sá ra sem.3

De mi ből fa kadt az a me rész ség, ami vel Schvarcz Gyu la az ál ta la is el is mert
Eötvös sel több ször is vi tát pro vo kált? A ter mé szet tu do mány ok és az an tik tu do mány -
tör té net iránt ér dek lő dő ki vá ló ké pes sé gű fi a tal em ber tu do má nyos kar ri er je gyor san
ívelt fel fe lé, több kül föl di és ha zai tu dós tár sa ság is tag jai kö zé vá lasz tot ta, így 1864-ben
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á nak is le ve le ző tag ja lett. A hat va nas évek kö ze pé -
től fi gyel mét egy re in kább ko ra tár sa dal má nak kér dé sei, min de nek előtt a kul tú ra és
a tan ügy kö töt ték le. 1865 ele jé től kez dett or szá gos la pok ban tan ügyi té má jú cik ke -
ket ír ni, ek kor meg je lent úti raj zá ban is hos  szan ér te ke zett a kér dés ről, az év kö ze pén
pe dig Új Kor szak cí men szem le jel le gű he ti la pot in dí tott, amely ben nem csak a kül föl -
di és ha zai tu do má nyos ered mé nye ket kí ván ta is mer tet ni, ha nem a köz ok ta tás ügy és
ne ve lés ügy re form ját is elő ké szí te ni. A lap egy évig mű kö dött, majd 1868-ban ha vi
szem le ként pró bál ta Schvarcz is mét fel élesz te ni. Szá mos szak em bert szó lal ta tott meg,
s ő ma ga is cik kek ben fej tet te ki né ze te it az ok ta tás ügy ről, az ál la mi sze rep vál la lás

170 Miru György

2 KN 1865–1868: X. 353–359.; Felkai 1979: 174–176.
3 KN 1865–1868: X. 367–370., 384–387.; Felkai 1979: 177–178. Schvarcz mind a vi tá ra, mind a tör vény

bí rá la tá ra ki tért ké szü lő nagy köz ok ta tá si mun ká já ban. Schvarcz 1869: 499–508.
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mér té ké ről, s el ké szí tet te az ok ta tás tel jes re form ját tar tal ma zó tör vény ter ve zet ét is.
Eöt vös Po li ti kai He ti lap ja, amely egy na pon in dult az Új Kor szak kal, a kül föl di min -
ták túl zott eről te té se mi att bí rál ta írásait.4

Schvarcz po zi ti vis ta szem lé le te alap ján el en ged he tet len nek tar tot ta, hogy a refor -
mo kat a tár sa da lom va lós hely ze té nek is me re té re ala poz za. Ezért sür get te a sta tisz ti -
kai fel mé ré se ket, s ma ga is gyűj tött ada to kat a kü lön bö ző is ko la tí pu sok ról. Eöt vös
mind két mi nisz te ri kur zu sát azért bí rál ta, mert sze rin te nem tett lé pé se ket a ha zai
köz ok ta tá si vi szo nyok fel mé ré sé re. A sta tisz ti kai ada tok bir to ká ban Schvarcz az ok -
ta tás ügy mo nog ra fi kus fel dol go zá sá ba kez dett. Ké szü lő köny ve pon tok ba sze dett váz -
la tát és elő sza vá nak rész le tét kü lön is köz re ad ta, majd 1866-tól öt fü zet ben, vé gül
pedig önál ló kö tet ben je len tet te meg.5

A tan ügy szá má ra a köz mű ve lő dés leg fon to sabb te rü le te volt, ma gá tól a köz -
mű ve lő dés ki bon ta ko zá sá tól pe dig azt re mél te, hogy se gí ti a tár sa da lom pol gá ri irá -
nyú fej lő dé sét és de mok ra ti zá ló dá sát. Az ok ta tás min den szint jé vel fog lal ko zott,
ingye nes sé és egy sé ges sé akar ta ten ni a szer ve ze ti leg egy más ra épü lő ok ta tá si in téz -
mé nye ket, hogy min den ki szá má ra nyi tot tak le gye nek és biz to sít sák a mo bi li tást. 
A tan ügy fej lesz té sé nél az ál lam ki emelt sze re pét hang sú lyoz ta, mert sze rin te sem a
ma gánkez de mé nye zé sek től, sem tár su lá sok tól, sem a fe le ke ze tek től, de még a köz sé -
gek től sem vár ha tó a hi ány zó ok ta tá si inf rast ruk tú ra ki épí té se, kor sze rű el lá tá sa. 
Az ál la mi kez de mé nye zés és ki ter jedt fel adat vál la lás ösz tön ző je ként nem kí ván ta
azon ban más is ko la fenn tar tók jo ga it kor lá toz ni, az ál la mi min ta ta no dák kal csak ver -
seny re akar ta őket kény sze rí te ni.

Azt ja va sol ta, hogy az ál lam min den köz ség ben ál lít son ele mi is ko lát a 7 és 15
év kö zöt ti is ko la kö te le zet tek szá má ra, de leg alább ott, ahol egy ál ta lán nincs is ko la. 
A két év fo lya mos, de akár nyolc éven át vé gez he tő ele mi is ko lá ból a pol gá ri ba vagy a
me gyei fő ta no dá ba le he tett to vább lép ni. A pol gá ri is ko la, ami től Schvarcz a jö vő pol -
gár sá gá nak, kö zép osz tá lyá nak ki ala kí tá sát vár ta, a ke res ke del mi, ipa ri és gaz da sá gi
pá lyák ra ké szü lő ket ok tat ta vol na. A gim ná zi u mok és re ál is ko lák te her men te sí té sé -
re a fel ső pol gá rit szán ta, amely le zárt is me re te i vel nem a fel ső fo kú ok ta tás ra, ha nem
a köz- és ma gán tiszt vi se lői pá lyák ra ké pez te vol na ta nu ló it. A fel ső ok ta tás ra elő ké szí -
tő in téz mé nye ket fő gim ná zi um ok ká és fő re ál is ko lák ká akar ta fej lesz te ni. A kor sze -
rűbb mű velt sé get köz ve tí tő s fő ként mű sza ki, gaz da sá gi pá lyák ra fel ké szí tő re ál is ko -
lá kat pre fe rál ta a ha gyo má nyo sabb, hu mán ori en tált sá gú gim ná zi u mok kal szem ben.
A re ál is ko lák nép sze rű sí té se ér de ké ben a me gyei fő ta no dá ban akar ta in teg rál ni a
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4 [Schvarcz Gyu la] Szent-Katolna 1865: II. 399–471.; Új Kor szak 1865. nov. 6., dec. 11.; An tall 1985: 606–608.
5 Schvarcz 1866.; Schvarcz 1869.
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gim ná zi u mi, re ál is ko lai és a fel ső pol gá ri kép zést, aho va az ele mi ből vagy a pol gá ri ból
le he tett vol na be lép ni, s ami fel ső négy év fo lya mán vá laszt ha tó spe ci á lis tan fo lya ma i -
val a ta go za ti rend szert elő le gez te vol na. A mű egye te mi és az egye te mi kép zés, il let ve a
kü lön bö ző kö zép is ko lai vég zett ség gel be tölt he tő ál lá sok egyen ran gú sá gá val is kö ze lí te -
ni akar ta egy más hoz a gim ná zi u mot és re ál is ko lát, sőt még a fel ső pol gá rit is. 

A fel ső ok ta tás tól a tu dó sok és a dön tés ho zó, irá nyí tó bü rok ra ti kus elit kép zé sét
vár ta, de min dig hang sú lyoz ta, hogy mű sza ki és gaz da sá gi szak em be rek re is nagy
szük ség van. Az egye te mi szer ve zet ki ala kí tá sa kor nem a tu do má nyok rend sze rét kö -
vet te, ha nem a kor mány zás és a tár sa da lom szük ség le te it, az az in kább az al kal ma zott
tu do má nyo kat ré sze sí tet te előny ben. Az ál lam tól vár ta a nem ze ti egye tem fel ál lí tá sát
és a me gyei fő ta no dák szer ve zé sét is, s tár sa dal mi meg be csü lést is biz to sí tó fi ze tés ben
és nyug díj ban akar ta a ta ní tó kat és ta ná ro kat ré sze sí te ni. Gond ja volt a kép zé sü ket el -
lá tó in téz mé nyek fej lesz té sé re is, szak mai elő re lé pé sü ket pe dig a tan fel ügye lői ál lá sok
meg nyi tá sá val ösz tö nöz te volna.6

Schvarcz te hát az ok ta tás ügyek szak ér tő je ként lé pett a kép vi se lők so rá ba, olyan
szak po li ti kus ként, aki a ha zai tan ügy fej lesz té sé ről sa ját ki dol go zott és nyil vá no san is
kép vi selt kon cep ci ó val ren del ke zett. Ezért gon dol ta úgy, hogy az Új Kor szak ha sáb -
jai után a par la ment szó szé kén is meg kell küzd jön Eöt vös sel. Pe dig szem lé le te sok ro -
kon vo nást mu ta tott az egy ko ri cent ra lis ta po li ti kus és tár sai né ze te i vel, akit egy al -
ka lom mal sa ját ge ne rá ci ó ja sza bad el vű és re for mer ne ve lő jé nek nevezett.7 Ked vel te
a fran cia in téz mé nye ket, ter ve i ben szí ve sen hi vat ko zott a fran cia min ták ra. Bár hí ve
volt az ön kor mány zat ok nak, de épp azért, hogy a szak tu dást, szak ér tel met meg fe le -
lő sze rep hez jut tas sa, gyak ran haj lott a cent ra li zá ci ó ra. Fon tos nak tar tot ta a tár sa da -
lom át ala ku lá sá ban és in teg rá lá sá ban az ér tel mi sé get, amely iga zán az ál la mi in téz mé -
nyek ben, a szak ap pa rá tus ban vál ha tott ha té kon  nyá. Hitt az esz mék, oly kor el vont
gon do la tok va ló ság for má ló sze re pé ben, nem utol só sor ban ezért is mi nő sí tet ték dokt -
ri ner nek. El uta sí tot ta a tör té ne ti jo got, a szo kás jo gi gon dol ko dást, a kon ven ci ó kat,
és gyö ke res sza kí tást sür ge tett a múlt tal. Eöt vös nyom do ka in so kat tett az ál la mi
szem lé let el ter jesz té sé ért, szor gal maz ta a kodifikációt, a jog po zi ti viz mus hí ve ként pe -
dig a rész le tes és szak sze rű tör vé nyek meg al ko tá sát. Ra ci o na lis ta-konst ruk ti vis ta libe -
ra liz mu sa ro kon volt az egy ko ri cent ra lis tá ké val, sőt a vi szo nyok meg újí tá sá ban
ugyan olyan „ra di ká lis” in du la tok moz gat ták, mint a fi a tal Eötvöst.8 El tért vi szont ál -
lás pont juk a füg get len ség és ’48 meg íté lé sé ben. Schvarcz füg get len sé gi volt, az emig -
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6 Schvarcz tan ügyi re form ter ve i re em lí tett mű ve in kí vül lásd még Köte 1975: 28–33.; Miru 2000: 17–22.
7 KN 1869–1872: II. 126.
8 Miru 2000: 124.; Takáts 2007: 79–80.
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rán sok kal, köz tük Kos suth tal ke re sett kap cso la tot, le ve le zett is ve le, s részt vett a
kiegye zést el uta sí tó 48-as párt szer ve zé sé ben és prog ram já nak kialakításában.9

Eöt vös per sze már rég nem ott tar tott, ahol húsz év vel az előtt. Na gyobb meg ér -
tést ta nú sí tott a tör té nel mi foly to nos ság és a tör té ne ti jog iránt, és sa ját ko ráb bi esz -
mé it is át ér té kel te. A for ra dal mak ta nul sá ga it ál ta lá no sít ha tó an, az eu ró pai po li ti kai
gon dol ko dók szín vo na lán igye ke zett le von ni. Úgy vél te, hogy a kor ural ko dó esz méi
hely te len ér tel me zé sük kö vet kez té ben alá ás sák az ál la mok sta bi li tá sát, a pol gá ro sí tó
tö rek vé se ket és az egyé ni sza bad sá got. Bi zal mat lan volt a nép szu ve re ni tás sal szem ben,
s el uta sí tot ta a des po tiz mus sal ös  sze kap csolt de mok rá ci át, mert az egyen lő ség meg -
sem mi sí ti a sza bad sá got, hisz szo ci á lis, va gyo ni egyen lő sé get fel té te lez. A po li ti kai
sza bad ság gal, a po li ti kai egyen lő ség gel, a nép szu ve re ni tás sal szem ben az egyé ni ség ki -
bon ta ko zá sát, a sza bad vá lasz tást és ver senyt, a ma gán szfé ra vé del mét, a kény szer -
men tes sé get, va gyis az egyé ni sza bad sá got tar tot ta fon to sabb nak. 

Az egy re ve szé lye seb bé vá ló nem ze ti esz mén is so kat ví vó dott, s csak az Ural kodó
esz mék má so dik kö te té ben ta lált meg nyug ta tó meg ol dást, úgy hogy a nem ze ti ér zést,
nem ze ti jel le get nem a te rü le ti el kü lö nü lés re irá nyu ló au to nó mia tö rek vé sek kel, ha -
nem az egyé ni sza bad ság gal kap csol ta ös  sze. Ké sőbb a nem ze ti sé gi igé nyek ki bon ta -
koz ta tá sá ra, vé del mé re az ön kor mány za to kat tar tot ta a leg meg fe le lőbb nek, mert
védik a ma gán szfé rát, kor lá toz zák az ál lam ha tal mat, s elő moz dít ják a ha la dást.
Ugyan is köny ve el ső kö te té ben Eöt vös még úgy lát ta, ös  sze füg gés ben a nép szu ve re -
ni tás sal, hogy az ál lam ha ta lom mind in kább kor lát lan ná vá lik, s még a ma gán tu laj -
don ra, az egyé ni sza bad ság utol só bás tyá já ra is ki ter jesz ti be fo lyá sát. A má so dik kö -
tet ben már az egyé ni sza bad ság vé del mé ben kor lá toz ni akar ta az ál la mot, va gyis az
egyén, a ha tal ma ki ter jesz té sé re tö rek vő ál lam és a köz tük köz ve tí tő tár su lá sok egyen -
sú lyát ke res te. Az egyé ni sza bad ság ér vé nye sü lé sét az ön kor mány za ti és köz sé gi élet -
re szű kí tet te, de a cent ra li zá ció el len ző i hez csat la koz va köz igaz ga tá si ér te lem ben fel -
fo gott ál la mát is re du kál ta, s azt esz köz nek te kin tet te az egyé ni cé lok meg va ló sí tá sá ban.
Egy ön kor mány zat ok ra épü lő, kor lá to zott ha tal mi kör rel ren del ke ző ál la mot tu dott
össz hang ba hoz ni a kor igé nyé nek te kin tett in di vi du á lis szabadsággal.10

Szem lé le ti for du la ta ok ta tás po li ti kai el kép ze lé se i re is ha tás sal volt. 1848-as tör vény -
ja vas la tá ban és be szé de i ben a „stá tus” kö te les sé gé nek tar tot ta, hogy a nép ok ta tás ról
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9 Schvarcz 1867. au gusz tus 26. és 1868. no vem ber 17. kö zött Kos suth nak írt le ve le it ld. MOL R 90 I.
4888–5144.

10 Eötvös 1981: I. 127–148., II. 207–214.; Eöt vös 1977: 728., 735–736. Eöt vös fel fo gá sá nak vál to zá sá ra épp
Ger gely And rás hív ta fel a fi gyel met: Ger gely 1985. Az Ural ko dó esz mék re ld. még Sőtér 1967: 245–277.;
De ák 1986.; Gángó 2006.; Takáts 2007: 40–45.; Kiss 2008: 21–26., 37–38., 45–48.; Veliky 2009: 218–
221.
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gondos kod jon, amin azt ér tet te, hogy az ál lam kény sze rít he ti a szü lőt gyer me kei kép -
zé sé re, kö te les a ta ní tás fel tét ele it biz to sí ta ni, akár adók ból is, s meg il le ti a fő fel ügye -
le ti jog. Ugyan ak kor nem gon dol ta azt, hogy az ál lam nak kell a ne ve lé si fel ada to kat
tel je sen el lát nia, ezért szük sé ges nek vél te a szü lők és a köz sé gek be fo lyá sá nak fenn -
tar tá sát is. A ta ní tás in gye nes és anya nyel vi lett vol na, a val lás ok ta tást pe dig el akar -
ta kü lö ní te ni az ok ta tás töb bi ré szé től. Ahol ala cso nyabb volt a ta nu lói lét szám, ott
nem fe le ke ze ten kén ti kü lön is ko lát, ha nem kö zös is ko lát akart, ugyan is a kö zös is ko -
lá ban lát ta a jö vő is ko la tí pu sát. Vég ső so ron a köz sé get la kói pót adó já ból akar ta
iskola ál lí tás ra kötelezni.11 Az Ural ko dó esz mék ben és nap ló já ban már ká ros nak vél te,
ha az ál lam szab ja meg pol gá rai né ze te it, sze rin te az ál lam kö te les sé ge nem ter jed ki
ar ra, hogy a pol gá rok anya gi és szel le mi ja va i kat meg sze rez zék, csak ar ra, hogy biz -
to sít sa an nak le he tő sé gét, va gyis az ál lam az ok ta tás ban sem pó tol hat ja az egyé nek
tevé keny sé gét, s a cent ra li zá ci ó tól itt is óva kod ni kell.12

Mind ezek után 1868-ban nem nyil vá ní tot ta az ok ta tást ki zá ró la gos ál la mi fel -
adat tá, s el uta sí tot ta a nép ok ta tás ál la mi mo no po li zá lá sát. Az ál la mot csak az egyik
le het sé ges is ko la fenn tar tó nak te kin tet te, a köz sé get pe dig ak kor kö te lez te pol gá rai
adó já ból is ko la ál lí tás ra, ha a fe le ke ze ti is ko lák hi á nyoz nak, vagy nem fe lel nek meg
az el vá rá sok nak. Bár a kö zös is ko lá val szim pa ti zált, ügyelt ar ra, hogy az egy há zak
isko la ál lí tá si jo ga it ne szű kít se, így to vább ra is meg ha tá ro zó ak ma rad tak a fe le ke ze ti
is ko lák. Ak tí vabb ál la mi sze re pet igé nyelt a ta ní tó kép zők szer ve zé sé ben, s ra gasz ko -
dott az ál la mi fel ügye let hez az ok ta tá si in téz mé nyek fe lett, de el fo gad ta, hogy a fe le -
ke ze ti is ko lák ese té ben az csak köz ve tett le gyen. A nép ne ve lést olyan fel adat nak te -
kin tet te, ami re az ál lam ha tal ma elég te len, s amit a nép csak ma ga old hat meg, ezért
a tár sa dal mi ak ti vi tás fo ko zá sá ra már 1867-ben „nép ne ve lé si egy le tek”-et kez de mé -
nye zett. A fe le ke ze te ket is igye ke zett úgy ke zel ni, mint a nép ok ta tás ban köz re mű kö -
dő tár sa dal mi szer ve ze te ket. Mi vel az egy le ti moz ga lom nem bon ta ko zott ki iga zán,
fel ada ta ik át vál la lá sát és a tár sa dal mi kez de mé nye zés biz to sí tá sát a köz ség nép is ko -
lai ha tó sá gi jo ga it gya kor ló is ko la szék től várta.13

Eöt vös és Schvarcz kö zött a nép is ko lai tör vény vi tá ján az ál la mi sze rep vál la lás
mér té ké ről bon ta ko zott ki po lé mia. Eöt vös, tart va az egy há zak el len ál lá sá tól is, ele -
gen dő nek ítél te a tár sa da lom sze rep vál la lá sát, a fe le ke ze ti is ko láz ta tást és a köz sé gi is -
ko lák fel ál lí tá sát, s az ál lam nak iga zán csak a fel ügye let ben szánt sze re pet. Schvarcz
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11 Eötvös 1976a: 294–323.; Felkai 1979: 83–103.; Nagy 2005: 8–10., 62–63.
12 Eötvös 1977: 648., 735., 736–737.; Eöt vös 1981: II. 233–245.; Felkai 1979: 115–118.
13 Eötvös 1976a: 330–350., 399–417.; Eöt vös 1976b: 533–539.; Eöt vös 1977: 732–734.; Sőtér 1967: 317–

320.; Köte 1975: 42–52.; Felkai 1979: 149–196., 254–264.; Felkai 1983: 14–32.; Nagy 2005: 10–11.
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a fel ügye le ten túl az ál lam köz vet len is ko la fenn tar tó sze re pét igé nyel te, il let ve a köz -
sé gek ese té ben az is ko la ál lí tá si kö te le zett ség ki kény sze rí té sét. Nem bí zott ab ban, hogy
az egyé nek és kö zös sé ge ik meg fe le lő tu da tos ság gal és anya gi erő for rás ok kal ren del -
kez nek ah hoz, hogy ma guk bő vít sék az ok ta tá si inf rast ruk tú rát, s ar ra sem lá tott ga -
ran ci át, hogy a fe le ke ze tek kor sze rű sí te ni fog ják ok ta tá su kat. Ér ve it a mi nisz ter és a
kép vi se lők li be rá lis szó la mok kal uta sí tot ták el, pe dig Schvarcz azért igé nyelt na gyobb
ál la mi be avat ko zást, szo ci á lis tör vény ho zást, a min den ki ál tal ki emelt te rü let ként ke -
zelt ok ta tá son kí vül is, mert fel is mer te, hogy a hoz zá fé rés egyen lő sé gé nek han goz ta -
tá sa elég te len, s szük ség van az ál lam szo ci á lis ki egyen lí tő te vé keny sé gé re is.

A vi ta köz ve tet ten azt is ma gá ban fog lal ta, hogy ki és mi lyen mér ték ben fi nan szí -
roz za a nagy költ ség igé nyű, ugyan ak kor nagy tár sa dal mi hasz nos sá got is biz to sí tó
ok ta tá si rend szert. Schvarcz fej lesz té si igé nyei ir re á li sak vol tak, fő ként a ha ma ro san
egy re sú lyo sabb de fi cit be sül  lye dő költ ség ve tés is me re té ben, il let ve tud va azt, hogy
Eöt vös is mi lyen ne héz küz del met foly ta tott a nép is ko lai tör vény vég re haj tá sá hoz
szük sé ges anya gi forrásokért.14 En nek el le né re nem mu lasz tot ta el, hogy na pi ren den
tart sa a kér dést. A kö vet ke ző or szág gyű lé si cik lus ban az 1870. évi újon cok meg aján -
lá sá ról foly ta tott vi tá ban is mét fel ve tet te, hogy csök ken te ni kel le ne a had ügyi ki adá -
so kat, s töb bet kel le ne a tan ügy re for dí ta ni. Eöt vös mi u tán hely re i ga zí tot ta a fel szó -
la ló kép vi se lőt, el is mer te, hogy az or szág költ het ne töb bet a ne ve lés ügy re. Az 1870-es
költ ség ve tés vi tá já ban is mét arány ta la nul sok nak tar tot ta a med dő ki adá so kat, s új ra
ki fe jez te két sé gét a köz sé gek te her bí ró ké pes sé ge iránt.15

Több szó vál tás ra ke rült sor a mi nisz ter rel az ok ta tá si tár ca költ ség ve tés ének tár -
gya lá sa so rán. Schvarcz, nem elő ször, az zal vá dol ta Eöt vöst, hogy az 1869-es vá lasz tá -
sok ra te kin tet tel ha lo gat ta a nép ok ta tá si tör vény vég re haj tá sát, hogy ne ve szít se el a kor -
mány párt egy há zi tá mo ga tó it. Nem csak a kö zös ség ből ere dő ki adá so kat, ha nem a
mi nisz té ri um köz pon ti ap pa rá tu sá nak költ sé ge it is so kall ta a köz sé gi is ko lák ál lí tá sá ra,
vagy a ta ní tók se gé lye zé sé re elő irány zott ös  sze gek hez ké pest. Azt is szó vá tet te, hogy a
mi nisz ter nem lép fel eré lye sen a kö zös is ko lák el len fo lyó agi tá ci ó val szem ben. 

Vá la szá ban Eöt vös fel so rol ta a mi nisz té ri um kez de mé nye zé se it, kü lö nö sen a ta -
ní tó kép zők fel ál lí tá sa te rén tett lé pé se it, s a kül föl di pél dák ra és sta tisz ti kák ra szí ve -
sen hi vat ko zó vi ta part ner ét az zal in tet te mér sék let re, hogy az ered mé nyek más hol is
hos  szú év ti ze dek alatt szü let tek meg, ezért a ha zai tör vény től sem vár ha tók azon na li
si ke rek. Hang sú lyoz ta, mint már több ször is, hogy a leg fon to sabb nak a nép ok ta tás
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14 Eötvös le ve lei Tanárky Ge de on nak, Lónyay Meny hért nek. Eöt vös 1976b: 563–568.; Cieger 2008: 210–211.,
225–238.

15 KN 1869–1872: III. 265–266., IV. 223–228.
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alap ja i nak le ra ká sát tart ja. De Schvarcz, a pro vo ka tív meg jegy zé sek től sem tar tóz -
kod va, úgy vél te, hogy a mi nisz ter konk rét fel ve té se i re olyan re to ri kai for du la tok kal
vá la szol, ame lyek igaz sá gá ról min den ki meg van győ ződ ve. Eöt vös ki je len té sét, hogy
a nép ma gas szin tű mű velt sé ge nem ér he tő el a tu do má nyok fej lő dé se nél kül, de még -
is a nép ok ta tást te kin ti el ső fel ada tá nak, mert a tu do má nyok fej lő dé se is csak az alap -
ján bon ta koz hat ki, az zal uta sí tot ta el, hogy sze rin te egy szer re, együt te sen és ará nyo -
san kell fej lesz te ni az is ko la rend szer mind há rom szint jét. A rész le tes vi tá ban so kall ta
a mi nisz té ri um köz pon ti ap pa rá tu sát, és bí rál ta szer ve ze tét, nem volt meg elé ged ve a
tan fel ügye lők kel, a ta ná rok ter ve zett fi ze té sé vel, és sür get te a tan dí jak, tan pén zek el -
tör lé sét, va la mint ál lan dó an na pi ren den tar tot ta a mi nisz te ri je len tés el ké szí té sét, a ta -
ní tói fi ze té sek eme lé sét, az egye tem ről, a mű egye tem ről és a kö zép is ko lák ról szó ló
tör vé nyek benyújtását.16

Eöt vös úgy gon dol ta, hogy tör vé nye i vel egy szebb jö vőt ala po zott meg, de sok idő -
re lesz szük ség, amíg azok gyü möl csei beérnek.17 A nagy gond dal és kés ve ös  sze ál lí tott
1870-es nép is ko lai je len tés ből is az de rült ki, hogy sok még a ten ni va ló az ele mi ok ta -
tás te rén. Bár a nép ok ta tást te kin tet te a leg fon to sabb nak, a tan ügy más te rü le te it sem
ha nya gol ta el. 1870 áp ri li sá ban a kis ded óvás ról, a kö zép is ko lá ról és a szak is ko lá ról be -
nyúj tott tör vény ja vas la ta i val együtt há rom fel ső ok ta tá si tár gyú ter ve ze tet ter jesz tett az
or szág gyű lés elé, a mű egye tem fej lesz té sé ről, a ko lozs vá ri egye tem lé te sí té sé ről és a pesti
egye tem átszervezéséről.18 A tör vény ter ve ze tek meg va ló sí tá sa és a nép is ko lai tör vény tel -
jes vég re haj tá sa utó da i ra ma radt. Kö zép is ko lai ter ve ze té ben már nem eről tet te ko ráb -
bi el kép ze lé sét, a há rom fo ko za tú, a lí ce u mot is ma gá ba fog la ló kö zép is ko lát, köz vet len
utó da, Pauler Ti va dar pe dig vis  sza tért a nyolc osz tá lyos for má hoz. Trefort Ágos ton csak
hos  szas küz del mek után tud ta a kö zép is ko lai tör vényt el fo gad tat ni, s nagy erő fe szí té se -
ket tett a re ál is ko lák nak a gim ná zi u mok szint jé re eme lé se ér de ké ben. Az Eöt vös ál tal
ter ve zett, a vá ro si la kos sá got le zárt is me re tek kel a gya kor la ti élet be bo csá tó fel ső nép -
is ko la nem ter jedt el, sőt az ele mi fel ső két osz tá lya sem szer ve ző dött meg, mert a később
si ke re sebb nek bi zo nyu ló pol gá ri is ko la ha son ló funk ci ót töl tött be.
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16 KN 1869–1872: IV. 151., V. 388–396., VI. 113–115., 134., 150–152., 177–178., 192–194. Eöt vös vá la -
szai V. 402–404., VI. 116–117., 148–149. Ld. még KN 1865–1868: XI. 299–300.; KN 1869–1872: 
IV. 32., 83., VI. 39–40., 100–101., X. 309., 343., XII. 109.; Felkai 1979: 211–217. Schvarcz nem csak ok -
ta tá si kér dé sek ben vi tat ko zott Eöt vös sel, ha nem a vá lasz fel ira ti vi tán, va la mint a bí ró sá gok és a köz -
tör vény ha tó ság ok ren de zé sé nek kér dé sé ben is. KN 1869–1872: I. 287., 291., II. 120–122., 125–126., 
IV. 224., IX. 400–404., X. 172–175.

17 1868. de cem ber 7-i le ve le Eöt vös Lo ránd nak. Eöt vös 1976b: 572.
18 Eötvös 1976a: 425–503. A tör vény ter ve ze tek meg vi ta tá sá ra ki kül dött par la men ti bi zott ság ba Schvarcz

Gyu lát is be vá lasz tot ták. KN 1869–1872: VIII. 99., 101.
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Nem tel je sül tek Eöt vös vá ra ko zá sai a köz sé gi is ko lák szer ve ző dé sé ben sem. Eb -
ben a fi nan szí ro zás nak is sze re pe volt, ugyan is a bi zott sá gi mó do sí tás meg en ged te,
hogy az egy há zi is ko la adó ös  sze ge le von ha tó le gyen a köz sé gi is ko la adó ból, mi ál tal
az egy há zi is ko lák is köz jö ve del mek hez ju tot tak. Az idő Schvarcz ag gá lya it iga zol ta.
A köz sé gek sa ját ere jük ből ke vés is ko lát ala pí tot tak, s az ál lam is csak az is ko la kö te -
le zett ség tel je sí té sét, a fe le ke ze ti is ko lák kor sze rű sí té sé nek, bő ví té sé nek ki kény sze rí -
té sét tar tot ta fel ada tá nak, ami hez ál lam se gélyt is biz to sí tott. In kább a vá ro sok ban
szor gal maz ta a fe le ke ze ti is ko lák köz sé gi vé ala kí tá sát, ké sőbb pe dig el kezd te a köz sé -
gi is ko lák ál la mo sí tá sát, il let ve sa ját is ko la ál lí tá si prog ram ja ki bon ta koz ta tá sát. A kor -
szak ban je len tő sen bő vült a nép is ko lai inf rast ruk tú ra, de a fe le ke ze ti is ko lák túl sú lyu -
kat vé gig meg őriz ték. A kö zép fo kú ok ta tás ban na gyobb ál la mi in téz mény ala pí tás
bon ta ko zott ki, ami nek ered mé nye ként egyes szeg men sek ben a fe le ke ze ti túl súlyt si -
ke rült megtörni.19

A kor szak egé szét te kint ve már in kább meg va ló sul tak Eöt vös el kép ze lé sei. Gyak -
ran han goz tat ta, hogy a kor ál ta lá nos ten den ci á já nak a li be rá lis jog- és esély egyen lő -
ség ér vé nye sü lé sé nek, a po li ti kai jo gok bő ví té sé nek a mű velt ség ter je dé se te rem ti meg
fel tét ele it, ezért is tu laj do ní tott ki emelt fon tos sá got a nép ok ta tás nak. Az is ko lai in téz -
mény rend szer fej lesz té sé től Schvarcz egye ne sen de mok ra ti zá ló ha tást várt, a szo ci á -
lis hát rá nyok fel szá mo lá sát, ezért volt tü rel met le nebb, s ezért ösz tö nöz te az ál la mot
gyor sabb át ala ku lást elő moz dí tó lé pé sek re, mert pó tol nia, ser ken te nie kel lett a tár sa -
da lom kol lek tív el kö te le ző dé sét, fe le lős ség vál la lá sát.

FOR RÁ SOK

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (MOL) 
R 90. Az 1526 utá ni gyűj te mény. Kos suth gyűj te mény. Kos suth La jos ira ta i nak idő ren di
ré sze.

KN 1865–1868: Az 1865-dik évi deczember 10-dikére hir de tett or szág gyű lés kép vi se lő há zá nak
nap ló ja. Pest.

KN 1869–1872: Az 1869-dik évi april 20-dikára hir de tett or szág gyű lés kép vi se lő há zá nak 
nap ló ja. Pest.

Új Kor szak 1865–1866, 1868.
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Miskolczy Amb rus

II. JÓ ZSEF RE FORM PO LI TI KÁ JÁ RÓL TÖBB 
MEG KÖ ZE LÍ TÉS BEN

II. Jó zsef pon to san – óra mű ként – mű kö dő gé pe ze tet akart te rem te ni, olyan ál la mot,
amely nek nin cse nek el té rő be ren dez ke dé sű tar to má nyai, ha nem egy sé ges egész, élén
a leg oda adóbb hi va tal nok kal, a hi va tal no kok hi va tal no ká val: a csá szár ral, aki jó pél dá -
val jár elöl, és min den ki oda adó an kö ve ti. Az oda adás mér té két az ér dek ha tá roz ta meg.
Az egyé ni és kö zös sé gi ér de kek azonban rend kí vül vál to za to sak, el té rő ek, egy más sal el -
len té te sek vol tak. II. Jó zsef vi szont min den ki ben fel fo koz ta az ér dek ér vé nye sí tés igé -
nyét, mert ra di ká lis vál toz ta tá sok táv la tát vil lan tot ta fel. És tet te ezt el hi va tott ság ra és
ön hitt ség re val ló ma ga biz tos ság gal és ta pin tat lan ság gal. Ön fe led ten élt vis  sza sa ját
hely ze té vel. Ezt a hely ze tet a tör té ne lem te rem tet te. A hely ze tet Nor bert Elias ki rály -
me cha niz mus ként jel le mez te. Lé nye ge: „bár mely gaz da gon ta golt tár sa da lom ban ak -
kor ér ke zik el az erős köz pon ti ha ta lom órá ja, ami kor a leg fon to sabb funk ci o ná lis
cso por tok ér ték am bi va len ci á ja olyan nagy, tár sa dal mi sú lyuk pe dig an  nyi ra egy forma
lesz, hogy sem dön tő komp ro mis  szum ra nem tud nak jut ni egy más sal, sem min dent
el dön tő harc ra, amely az egyi kük győ zel mé vel végződne.”1 Az an gol ki rá lyok ab szo -
lu tiz mu sa és azok ku dar ca is er re pél da, vé gül az al kot má nyos ki rály ság in téz mé nye -
sí té sé vel si ke rült ki emel ked ni a pol gár há bo rús hely zet ből. 

Így lett Nagy-Bri tan nia a fel vi lá go so dás hí ve i nek min ta ál la ma, mi köz ben a kon -
ti nen sen be kö szön tött az ab szo lu tiz mu sok vi rág ko ra. A leg har ci a sabb ér tel mi sé gi ek
is az ural ko dók tól vár ták a fel vi lá go so dás ér té ke i nek meg fe le lő új vi lág meg te rem té -
sét. Szel le mi fö lé nyük tu da tá ban ad tak ta ná cso kat az ural ko dók nak, va ló já ban ezek -
nek a ki ra kat po li ti ká já hoz as  szisz tál tak. Fran cia or szág ban „a nap ki rály” ural ma után
az ab szo lu tiz mus szét kor hadt, már az 1760-as évek ben jó sol gat ták a rob ba nást, ami
1789-ben be is kö vet ke zett. Köz ben más hol több „Nagy” ab szo lu tis ta ural ko dó ír ta be
ne vét a tör té ne lem be. Nagy Pé ter cár után Nagy Ka ta lin cár nő az, aki to vább ter jesz tet te

1 Elias 2004: I. 413.
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bi ro dal ma ha tá ra it. Nagy Fri gyes had mű vé sze té vel káp ráz tat ta el ko rát. II. Jó zsef is le -
he tett vol na Nagy Jó zsef, pró bál ták is rá ag gat ni a Nagy jel zőt, de nem ra gadt rá. 
Vi szont po li ti ká ja jo ze fi niz mus né ven vo nult be a történelembe.2 Hogy en nek mi a
lénye ge, ar ról so kat le he tett és le het még vi tat koz ni. Van, aki egy ház po li ti ká já ra szű -
kí ti a jo ze fi niz mus fo gal mát, van, aki po li ti ká já nak egé szét ér ti alat ta. A csá szár egyé -
ni sé ge az al fá ja és omegája az egész nek. Mély fi lant ro pi kus meg győ ző dés és ci ni kus
prag ma tiz mus jel lem zi. Ami kor Má ria Te ré zia nyo má ba lé pett, büsz kén nyi lat koz -
tat ta ki: „A fi lo zó fi át tet tem meg bi ro dal mam tör vény ho zó já nak.” Nagy Fri gyes pe -
dig rá is gon dolt, ami kor – Platón fi lo zó fus ál lam esz mény ét meg frics káz va – így szel -
le mes ke dett: „Ha én egy tar to mányt ke mé nyen meg akar nék bün tet ni, ak kor egy
fi lo zó fus sal kormányoztatnám.”3 Ezt iga zol ta a 20. szá za di tör té ne lem is. De Jó zsef
ural ma is. A csá szár leg fel jebb úgy vett re ván sot az evan gé li kus ki rá lyon, aki bi ro dal mát
ép pen szü le té se kor cson kí tot ta meg, hogy Deb re cen ben el mond ta a re for má tu sok nak,
hogy ha nem len ne ka to li kus, ak kor in kább re for má tus len ne, mint sem luthe rá nus,
mert ez a fe le ke zet ne ki stu pi di tás nak tűnik.4

Stu pi di tás nak tart hat ta a tár sa dal mi szer ző dést is. De míg Nagy Fri gyes el is mer -
te a tár sa dal mi szerződést,5 és le mon dott a Kabinettsjustiz gya kor la tá ról, ar ról, hogy
be le szól jon az igaz ság szol gál ta tás me ne té be, Jó zsef a ré gi le gi ti má ci ó val él ve ra ci o ná -
lis dik ta tú rát gya ko rolt, és ural ma alatt, ha va la kit ál lam el le ni vét ség mi att je len tet tek
fel, ak kor na gyon ros  szul járt, bör tön, szám űze tés, deg ra dá lás lett az osz tály ré sze,
holott nem volt sem mi bizonyíték.6 Az ál lam po li ti kát dik tá ló „fi lo zó fia” ugyan is kö -
nyör te len prag ma tiz mus sal ös  sze fo nó dó dog ma tiz mus. Ezt dik tál ta a bi ro da lom épí -
tő lo gi ka. Míg Má ria Te ré zia sír va fa kadt Len gyel or szág fel osz la tá sa kor, Jó zsef örült
az ölük be hul ló zsák mány nak. Az em be ri jo go kat oly lel ke sen kép vi se lő fran cia fi lo -
zó fu sok sem til ta koz tak, mert fon to sabb nak tar tot ták a cár nő ke gye it, és ab ban a sze -
rep ben tet sze leg tek, hogy az em be ri ség ér de ke it szol gál ják, ha ta ná cso kat ad nak a
cár nő nek, aki csak pro pa gan da cé lok ra hasz nál ta őket. A nagy po li ti ka ala kí tói az erő -
egyen súlyt mér le gel ték, és en nek meg fe le lő en cse re be rél ték a tartományokat.7 Köz ben
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2 Beales 1987: 429.; Gutkas 1989: 459.
3 Schuselka 1846: 246.
4 EKK, Ga 131/a/2. k. Sinai Mik lós sze rint Jó zsef így ér velt: „Si ego convictus non es sem de veritate fidei

romano-catholicae, et mihi alterutra ex religione reformata et lutherana eligenda esset, mallem eligere
reformatam, nam in isto lutheranismo aliquam stupiditatem videor mihi videre.”

5 Beales 2009: 40.
6 Bernard 1979: 94–97.
7 Bérenger 2007: 160.
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ott buj kált a fe jek ben a hát só  gon do lat: Jó zsef csá szár a nyu gat-ró mai bi ro da lom meg -
újí tá sá ra tö rek szik, Ka ta lin cár nő a ke let-ró mai örök sé get akar ja megújítani.8

Van va la mi fel eme lő ab ban, ahogy Jó zsef reg gel oly kor ta lán va ló ban imí gyen
fo hász ko dott: „Vég he tet len és meg es mér he tet len Lé lek, aki a pa rasz tot és a Ki rályt
egy ma té ri á ból for mál tad, aki nek te kin te te előtt az em be ri ha ta lom szin te úgy el tű -
nik, mint a por, há lá kat adok te né ked szí vem ből, hogy én né kem a te na pod nak fé -
nyét lát nom is mét meg en ged ted.” Az tán: „Vi lá go sítsd meg az én fő em be re im nek és
ta ná cso sim nak szí ve ket: hogy az igaz ság he lyett ha zug sá got ne ad ja nak előmbe, hogy
a ma gok hasz no kat a köz jó nál fel jebb ne be csül jék, és az ő vál la ik kal en ge met a nagy
teréhnek hor do zá sá ban segítsenek.”9 Csak ta lán fo hász kod ha tott így, mert imád sá -
gos köny ve apok rif, még is meg nyi lat ko zá sa i ból ös  sze le het ne vág ni va la mi ha son lót.
Az érem má sik ol da la, hogy az 1760-as évek ben „Ál mo do zá sok” cím mel olyan ál -
lam fi lo zó fi át ve tett pa pír ra, amely nek ol vas tán öc  cse, Li pót meg ret tent, meg ret ten -
tet te a lo gi kát lan ság és a kö nyör te len des po tiz mus igé nye, hogy az tán egy re job ban
fél jen báty ja kémeitől.10 Jel lem ző, hogy csak 1980-ban kö zöl ték elő ször az ön le lep -
le ző szöveget.11 (Ami kor Marczali Hen rik a ma ga Jó zsef-mo nog rá fi á ját ír ta, ak kor
még a bé csi le vél tár igaz ga tó ja „na gyon erős hang ja mi att” nem tar tot ta „közöl he -
tőnek.”12) „Meg aláz ni és el sze gé nyí te ni a na gyo kat” – tűz te ki cél ként az ál mo do zó
Jó zsef, mert úgy vél te, hogy így az ál lam szol gá la tá ra kény sze rít he ti őket. És ez a
szán dék hol erő seb ben, hol gyen géb ben vé gig vo nult egész politikáján.13 Mi u tán át -
vet te a Mo nar chia ve ze té sét, né hány év múl va hi va tal no ka it is hí res „pász tor le ve lé -
vel”, az az in tel me i vel sér tő mó don ok tat ta ki, mert úgy érez te, és nem ta gad ta, hi va -
tal no kai bó lo gat nak, de uta sí tá sa it sza bo tál ják. Szí ve sen szer vez te át a hi va ta lo kat,
ugyan ak kor hi va tal no ka it nem szí ve sen cse rél te le. Bí zott sa ját ha tal má nak min den -
ha tó sá gá ban, bí zott cél ki tű zé se i nek és  sze rű sé gé ben, ab ban a tu dat ban járt el, hogy
nincs a köz jó hoz ve ze tő má sik út. A nyo mo rú sá gos pa rasz ti sor irán ti rész vét nem -
csak em ber ba rát ság gal és jó zan tár sa da lom po li ti ká val tár sult, ha nem a ne mes ség
pa rasz ti tö me gek kel va ló meg zsa ro lá sá nak gya kor la tá val. „Ha a pa raszt nem akar,
mind oda va gyunk” – fa kadt ki a cseh–oszt rák fő kan cel lár nak, gróf Choteknek,14
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8 Marczali 1881–1888: III. 16–17.
9 Jósef Tsászár Imád sá gos Köny ve. 1787: 5–6. 
10 Wandruszka 1963: 329.; Beales 2009: 371.
11 Beales 1980: 156.
12 Marczali 1881–1888: II. 57.
13 Beales 1987: 488.; Beales 2009: 364.
14 Idézi for rás jel zé se nél kül Marczali 1881–1888: III. 240. Vi szont szó sze rint meg ta lál ha tó az idé zet egy

ké tes hi te lű pro pa gan disz ti kus írás ban: Beytrag zur Characteristik und Regierungs-Geschichte der Kaiser
II. Leopold II. und Franz II. Pa ris, bey Deserrieres im 8ten Jahre der französischen Republik. 41.
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te hát egy olyanvalakinek, aki azok hoz tar to zott, akik nek a meg alá zá sát ko ráb ban
prog ram ként val lot ta.

Leg ki vá lóbb ma gyar fő hi va tal no kai is arisz tok ra ták vol tak. És szin te mind szem -
be for dul tak ve le. Nagy sá gá ra jel lem ző, hogy tűr te az el len vé le ményt, vi szont to le ran -
ci á já nak má sik ar ca kö nyör te len ta pin tat lan sá ga. Sér tő és gu nyo ros meg jegy zé sek kel
ve tet te el az el len vé le ményt. Vé gül a „fe u dá lis” füg gés ben élő pa raszt ság is szem be for -
dult ve le, hi szen a sza bad köl tö zés en ge dé lye zé se, a job bágy szó el tör lé se és fel vál tá -
sa a kolonussal nem vál toz ta tott a lé nye gen, nem ka pott föld tu laj dont, a föl des úr föld -
jén kel lett to vább ra is ro bo tol nia sa ját föld je hasz ná la tá ért. Jó zsef csak sza bá lyoz ta a
föl des úr-pa raszt vi szonyt, és a ro bot meg vál tá sa táv la ti cél ma radt. A mind ed dig adó -
men tes ne mes ség adó alá ve té se csak tetsz he tett a pa raszt nak, de az új adó rend szer
ter ve: a föld tisz ta jö ve del mé nek meg adóz ta tá sa, már ke vés bé. 

Jó zsef szem be for dult sa ját vi lá gá val, az pe dig ve le. Bár éle te vé gén lel ki leg meg -
rop pant, volt lel ki ere je ah hoz, hogy vis  sza von ja ren del ke zé se it há rom ki vé tel lel. Az el -
ső a val lá si tü rel mi ren de let, a má so dik a sza bad köl tö zést be ve ze tő ren de let, a har -
ma dik a plé bá nia-sza bá lyo zás, ami nek cél ja az egy há zi tár sa dal mi köz szol gá lat
biz to sí tá sa volt. A mo nar chia fenn ma ra dá sá nak ér de ké ben le kel lett mon da ni min -
den más ra di ká lis vál toz ta tás ról. És így humanitarizmusával tet te ma gát jel leg ze tes -
sé és em lé ke ze tes sé. Ugyan ak kor ez „a ször nyű gé ni usz”, aki egy ben „ta lán az eu ró -
pai tör té ne lem leg tel je sebb zsarnoka”,15 – leg újabb fran cia élet rajz író ja sze rint –
kö vet ke ze te sen igye ke zett szét ver ni azo kat a tár sa dal mi és po li ti kai ala po kat, ame -
lyek a Habs burg Mo nar chia szá má ra le he tő vé tet ték, hogy min den vál ság ból ki tud -
jon emelkedni.16 A fel vi lá go sult ab szo lu tiz mus re form po li ti ká ját nem ő ér vé nye sí tet -
te, az államrezon dik tál ta azt, és a fel vi lá go so dás sal nem ro kon szen ve ző Má ria Te ré zia
ural ma alatt is ér vé nye sült már, még hoz zá a val lá sos ság je gyé ben is. 

Ami kor a ki rály nő a job bágy szol gál ta tá sok sza bá lyo zá sá nak szük sé ges sé gét
hang sú lyoz ta, a köz jó szol gá la tá nak ki eme lé se mel lett azt is szó vá tet te, hogy nem
akar „el kár hoz ni egy pár mág nás és ne mes miatt.”17 Jó zsef vi szont föl di menny or szá -
got akart, és nem mér le gel te az ér de kek egyez te té sé nek le he tő sé gét. Mint Nagy Frigyes
mond ta, a csá szár mind járt a má so dik lé pést te szi meg, mi e lőtt az el sőt meg tet te
volna.18 Ka zin czy a nyil vá nos ság nak szánt Pá lyám em lé ke ze té ben Jó zsef nagy sá gát és
szán dé ka it is ma gasz tal ta, de ke se rű en jel le mez te: „Nagy em ber volt, de sze ren csét len
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15 Macartney 1969: 119.
16 Bérenger 2007: 125.
17 Marczali 1898: 300.
18 Hajnal 1988: 544.
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uralkodó.”19 El hall gat ta, hogy mi mi att is volt sze ren csét len. De ma gá nak – és nem a
nyil vá nos ság nak szánt el mél ke dé se i ben – meg je gyez te: „Jó zsef nek is az a sze ren csét -
len sé ge volt, ami sok nagy em be rek nek, hogy in kább nézetteték nagy nak azok ál tal,
akik őtet rit kán lát ták, mint akik min den nap vagy gyak ran. Sok szor volt el len ke zés -
ben ma gá val.” Így az tán: „A Jó zsef fel vi lá go so dott sá ga had na gyocs kai fel vi lá go so dás
volt, s igen gyak ran csak pajzánság.”20

Va ló já ban, ön meg sem mi sí tő ön kény ura lom, amely nek he ro i kus gesz tu sa it dics -
fén  nyel övez te az a tör té nel mi em lé ke zet, amely a fel vi lá go so dás esz mé nye it él tet te, és
Jó zsef is gyak ran azok ra hi vat ko zott. Grenville, an gol kül ügyér im már Na pó le on nal
a vi lág nya kán, úgy lát ta, hogy Jó zsef csá szár volt „ko ra el ső jakobinusa.”21 Két ség te -
len, hogy mi köz ben „ügyet len sé ge i vel, ta pin tat lan sá ga i val, cent ra liz mu sá val, és nem
utol só sor ban re form ja i val túl erő vel ren del ke ző ko a lí ci ót hí vott élet re”, és „a fel vi lá go -
so dást is ad absurdum vit te”, a Habs burg Mo nar chia sor sát meg ha tá ro zó esz mé ket és
té nye ket teremtett.22 A Habs bur gok pa raszt po li ti ká ja és a bel ső szabadkereskedelem
biz to sí tá sa mi att a Mo nar chia még előbb re járt, mint a ko ra be li Fran cia or szág és a
né met államok.23 Jó zsef pe dig éle te vé gén olyas mit is mon dott, hogy a fran cia for ra -
da lom csak az ő tíz éves erő fe szí té se it plagizálta,24 de csak a lé nyeg ről fe led ke zett el,
arról, hogy a meg lé vő kép vi se le ti al kot má nyos sá got láb bal ti por ta. Igaz, szin te va la -
men  nyi re form esz mé je fel lel he tő a fran cia fi lo zó fi ai iro da lom ban, nem fi lo zo fált, de
gyak ran hi vat ko zott a to le ran cia és a hu ma ni tás esz mé nyé re és követelményére.25

De any já nak is iga za volt, úgy vi sel ke dett, mint „a szel lem kokottja.”26 És ok kal le he -
tett el mon da ni ró la, hogy egy ma ga volt a konvent.27

Tud juk, a for ra da lom gyer me kei fel fal ták egy mást a kon vent ben is. II. Jó zsef ese -
té ben sa ját jel le me volt az ő hübrisze.28 An nál is in kább, mert ami kor ki csit meg ját szot -
ta ma gát, már-már meg ha tó re a liz mus sal a tár sa dal mi szer ző dés szel le mé ben tu dott
nyi lat koz ni, pa ra dox mó don a cá ri au tok rá ci á ra pre desz ti nált Pál fő her ceg nek: 
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19 Kazinczy 1960: 114.
20 MTAK Kt, K 605. Ka zin czy Fe renc sza bad kő mű ves ira tai. 57.
21 Dickson 1987: 254.
22 Aretin 1985: 524.
23 Good 1984: 35.
24 Wehler 1989: 350.
25 Hantsch 1953: 224–225.
26 Rieser 1963: 62.
27 Taylor 1990: 20.
28 Beales 2009: 668–672.

Gergely_kotet_jul25_:press 2012.08.23. 15:31 Page 183 (Black plate)



„Rit kán le het az egyé nek bol dog sá gá val úgy fog lal koz ni, hogy ne za var nánk meg
gyak ran az egé szet, és úgy tű nik, hogy a nem zet szel le mé re és jel le mé re, va la mint
az ál lam to po grá fi ai hely ze té re ala po zott jó tör vé nyek és be ren dez ke dés alatt min den
egyén nek meg kell ta lál nia a bol dog sá gát az ő ál la má ban, ha jó szel le mű és meg
akar ja ra gad ni az esz kö zö ket, az ural ko dó a tör vé nyek tá ma sza lé vén és ol tal ma -
zó ja min den erő szak tól, olyan, aki csak és ki zá ró lag így ad mi niszt rál ja a leg ki sebb
dol got is, amit alatt va lói rá bíz tak.”

Va ló já ban szél ső sé ges ra ci o na liz mus sal az ál la mot gé pe zet nek te kin tet te, an nak pol -
gá ra it va la mi fé le al kat rész nek – és ma gát is. Idé zett – 1781-es – le ve lé ben ezt sem tit -
kol ta: „egyi ke va gyok azok nak a ma ri o net tek nek, aki ket a gond vi se lés anél kül, hogy
vá laszt hat tam vagy akar tam vol na, ar ra a hely re tett, ame lyet most el fog la lok”, és az -
tán „le hull a füg göny, el ját szom a bo hó za tot, mint va la men  nyi elődöm.”29 A sors vagy
a gond vi se lés iró ni á ja, hogy II. Jó zsef ak kor járt el a Pál fő her ceg nek írt ál lam böl cses -
ség szel le mé ben, ami kor a füg göny le hul lott. Köz ben pe dig tisz tá ban volt a re a li tá sok -
kal is, meg is val lot ta: „A Mo nar chia va la men  nyi tar to má nya egyet len egé szet al kot,
vé get kell vet ni mind an nak ver sen gés nek és elő í té let nek, ame lyek tar to mány és tar -
to mány, nem zet és nem zet, sőt még a kü lön bö ző hi va ta lok ve ze tői kö zött is oly sok
med dő vi szály hoz vezetnek.”30 Vé gül si ke rült el ér nie, hogy szin te va la men  nyit ma ga
el len for dí tot ta vagy tel jes ség gel el ide ge ní tet te.

FOR RÁ SOK
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29 Beer – Fiedler 1901: 392.
30 Bright 1970: 133.
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Pajkossy Gá bor 

KÖL CSEY ÍRÁ SAI WES SE LÉ NYI VÉ DEL MÉ BEN

A ko ráb bi, le zárt Köl csey -össz ki adás ok kö zül Toldy Fe renc, An gyal Dá vid, il let ve
Szauder Jó zsef és Szauder Józsefné ki adá sa tar tal ma zott, „B. Wes se lé nyi Mik lós vé del -
me” cím mel, dokumentumot.1 Toldy, 1861-ben, Köl csey – mint az óta már tud juk –
1838 jú ni u sá ban–jú li u sá ban ke let ke zett, hat fe je zet re ta golt jegy ze te it kö zöl te. Ezek
túl nyo mó részt be ke rül tek a bá ró – alább em lí ten dő – vég le ges vé dő ira tá ba is. A kö -
vet ke ző össz ki adás, ép pen ne gyed szá zad dal ké sőbb, ugyan ezen cím alatt már egy
másik szö ve get tar tal ma zott. Mi u tán Ja kab Elek 1876-ban meg je len tet te Wes se lé nyi
pe ré nek tel jes (il let ve kö zel tel jes) anya gát, s úgy vé le ke dett, hogy az ott ta lál ha tó
védő irat az a Köl csey től szár ma zó „ki me rí tő al ko tás”, amely nek a Toldy-féle szö veg
csu pán „mint egy embriója”,2 An gyal Dá vid már ezt a Jegy ze tek hez ké pest több mint
há rom szor ak ko ra, több mint 15 ív ter je del mű szö ve get vet te fel az ál ta la szer kesz tett
har ma dik össz ki adás ba. Szauder Jó zsef és Szauder Józsefné, 1960-ban, ugyan ezt a
szö ve get kö zöl te. Az im már ötö dik össz ki adás meg je le né sét kö ve tő en azu tán Barta
Ist ván bi zo nyí tot ta, hogy az An gyal, majd Szauderék ál tal ho zott szö veg, ab ban a for -
má ban, aho gyan az fenn ma radt, 1838 ok tó be re után ke let ke zett, az az sem mi kép pen
sem le het Köl csey al ko tá sa, vég le ge sí tő je pe dig Wes se lé nyi vé dő ügy véd je, Benyovszky
Pé ter (vagy mint Wes se lé nyi mo nog rá fu sa, Trócsányi Zsolt hang sú lyoz ta, ma ga a
báró) volt.3

Je len so rok szer ző je, a ha to dik – egy ben kri ti kai igé nyű – össz ki adá son dol go -
zó mun ka cso port tag ja ként, azt a fel ada tot kap ta, hogy Köl csey nek Wes se lé nyi – elv -
ba rát ja és szív bé li jóbarátja – vé del mé ben meg fo gal ma zott ira ta it ren dez ze saj tó alá.4
Köl csey az el sők kö zött is mer te fel an nak je len tő sé gét és kö vet kez mé nye it, hogy a bá -
rót Szatmár vár me gye 1834. de cem ber 9-i köz gyű lé sén el mon dott, a kor mányt bí rá ló

1 Kölcsey 1860–1861: VIII. 3–112., 294.; Köl csey 1886–1887: VIII. 3–453.; Köl csey 1960: II. 631–1018.
2 Jakab 1876: I. 108–313., 2–4. (Ja kab a de re kas vé de lem szer ző sé gé ről).
3 Pajkossy 2000. (Barta, Szauder és Trócsányi vi ta cik ke i nek fel so ro lá sá val)
4 A mun ka cso port az 1990-es évek ele jén jött lét re, a kri ti kai ki adás ke re té ben 1998 óta ed dig tíz kö tet

je lent meg – a Le ve le zés II. és III. kö te té nek lek to ra Ger gely And rás volt.
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fel szó la lá sá ért a Ki rá lyi Táb lán hűt len sé gi per be fog ták. „Köz he lyen [az az ren di fó ru -
mon] sza ba don szól hat ni: constitutionalis jog; s ha va la ki e jog gal vis  sza élt, nincs más
bí rá ja azon gyű lé sen kí vül, me lyet a vis  sza élés sel meg sér tett.” – ír ta an nak a Péchy
Lász ló nak, aki köz vet ve, aka rat la nul is sze re pet ját szott a bá ró per be fo gá sá ban. – „Míg
a bí ró ság a gyű lés bir to ká ban ma rad: ad dig az csak a féketlenséget kor lá toz hat ja. 
De ha a gyű lé sen kí vül más bí ró ság is be le szól hat a do log ban: ak kor nem töb bé a fék -
te len ség, de a szó lás sza bad ság el len vet te tik gát. Ki fog köz gyű lé sen, vagy di é tán me -
rész sza va kat mon da ni, bár igaz sá gos ügy ben is, ha a tá vol ban töm löc és pal los
mutattatik?”5 Köl cseyt – a „ha za és ha la dás” ügye irán ti el kö te le zett sé ge, a bé csi po -
li ti ka 1835 el ső hó nap ja i ban ki bon ta ko zó for du la ta mi att ér zett ag go dal ma, a bá ró -
hoz fű ző dő ba rát sá ga, vé gül azon (szö veg sze rű en nem do ku men tál ha tó, ám ok kal
fel té te lez he tő) lel ki fur da lás-fé le mel lett, hogy Wes se lé nyit an nak nyo mán fog ták per -
be, hogy hí vá sá ra, sa ját me gyé jé ben lé pett fel köz gyű lé sen – a szó lás sza bad ság ügyé -
ben val lott fel fo gá sa is is ar ra kész tet te, hogy tel jes ak ti vi tás sal ve gyen részt a bá ró
védel mé ben.

Köl csey te vé keny sé gét a kö vet ke ző kép pen fog lal hat juk ös  sze. 1835 ta va szán ta -
nú val lo mást tett Wes se lé nyi mel lett, majd az év fo lya mán két íz ben is köz re mű kö -
dött ab ban, hogy Szatmár ked ve ző ál lás fog la lást fo gad jon el a vád lott ügyé ben: jú li -
us ban a me gye a szó lás sza bad ság ügyé nek pár to lá sá ra szó lí tot ta fel or szág gyű lé si
kö ve te it, majd de cem ber ben fel ira tot in té zett az uralkodóhoz.6 1837 vé gén me gyei
ira to kat szer zett be a bá ró nak. 1838 ele jé től pe dig, a ko ráb bi vizs gá lat hoz ké pest jó -
val ak tí vabb sze re pet játsz va, ta nú val lo má so kat tett és részt vett a bá ró szá má ra ked -
ve ző ta nú val lo más ok ös  sze gyűj té sé ben is. 1838 jú ni u sá ban–jú li u sá ban ki dol goz ta a
de re kas vé de lem egyes fe je ze te it (ame lye ket „jegy ze tek nek” ne ve zett), vé gül au gusz -
tus má so dik he té ben, a szó szo ros ér tel mé ben éjt nap pal lá té ve, Wes se lé nyi vel kö zö -
sen ki ala kí tot ták a vé dő irat azon for má ját, ame lyet – ak kor még – a bá ró is vég le ges -
nek te kin tett. A köl tő-po li ti kus te vé keny sé gé ről át fo gó ké pet nyújt 1835 és 1838
kö zöt ti le ve le zé se, ame lyet a ké szü lő kri ti kai ki adás „Le ve le zés” c. alsorozata elő ké szü let -
ben lé vő IV. és V. kö te te tar tal maz majd. Ami Köl csey a bá ró vé del mé ben lét re jött írá sa -
it il le ti: az 1835 ta va szán kelt ta nú val lo más szö ve gét nem is mer jük; a pót uta sí tás, a vár -
me gye em lí tett fel ira ta és az ügy ben a töb bi vár me gyé hez in té zett kör ira ta a „Me gyei
ira tok” cí mű kö te té ben kap he lyet, je len kö tet pe dig, idő rend ben, ös  sze sen tíz, 1838 már -
ci u sa és au gusz tu sa kö zött ke let ke zett Köl csey -do ku men tu mot fog kö zöl ni.

188 Pajkossy Gábor

5 Kölcsey – Péchy Lász ló nak, 1835. márc. 16. Köl csey 1960: III. 711.
6 Az ira tok, má so lat ból, kö zöl ve: Ja kab 1876: II. 261–264.; az utób bi ket tő, Köl csey sk. fo gal maz vá nya

alap ján, kö zöl ve: Kiss – Csor ba 2003: 124–126. is.
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A kö tet ben hoz zuk Köl csey 1838 már ci u sa és au gusz tu sa kö zött tett öt ta nú val -
lo má sát, ame lye ket Wes se lé nyi, il let ve vé dő ügy véd je a vé dő irat mel lék le te ként mint
bi zo nyí té kot a per be ik ta tott. Kö zöl jük – a „Be fe je zés” ki vé te lé vel – a Toldy ál tal
kiadott, ös  sze sen kö zel öt szer zői ív ter je del mű jegy ze te ket (Jegy zet, ha W. pö ré ben
ki fo gá sok kal él ni, lehet-e?; Jegy ze tek azok ról, mik nek mon dá sá val W. vá dol ta tik; Jegy -
ze tek W.-nek be széd be li intentiójáról; Jegy zet azok ra, mik kel (a kér dé ses be szé den
kí vül) W. vá dol ta tik, s fő leg a kir. fiscus utol só replicájára; Jegy zet a k. fiscus azon ál -
lí tá sá ról, hogy a hű te len ség nek nem csak tett le ges fel tá ma dás ban van he lye). Vé gül
hoz zuk a vé dő irat mind ed dig ki adat lan el ső, még Köl csey éle té ben ke let ke zett vál to -
za tát, kö zel 10 szer zői ív ter je de lem ben (és en nek ré sze ként hoz zuk – mert ek kor
kelet ke zett – a „Be fe je zést” is). E vál to zat te hát Köl csey és Wes se lé nyi kö zös al ko tá sa
– egy ben a köl tő utol só mun ká ja –, egy szer smind eb ben ma te ri a li zá ló dott a leg tel je -
seb ben Köl csey köz re mű kö dé se a bá ró vé dő ira tá nak el ké szül té ben. Va la men  nyi itt
kö zölt ira tot Köl csey Wes se lé nyi ké ré sé re, a ve le kö tött meg ál la po dás ke re té ben, ma -
gán sze mély ként, ba rát ként – az az nem me gyei fő jegy ző ként, il let ve vé dő ügy véd ként –
fo gal maz ta meg, il let ve meg fo gal ma zá suk ban mint ilyen vál lalt részt. A ko ráb bi szak -
iro da lom ban, amely a je len le gi nél szű kebb for rás bá zis ra tá masz ko dott, vis  sza-vis  sza tért
az az ál lí tás, hogy Köl csey már 1837 őszén is dol go zott vol na a vé dő ira ton. A fenn -
ma radt do ku men tu mok alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a köl tő-po li ti kus 1838 már ciu -
sá ban kap cso ló dott be a Wes se lé nyi mel lett szó ló ta nú val lo más ok – ek kor meg in du ló –
gyűj té sé be, a vé dő irat ki dol go zá sá ba pe dig mint egy há rom hó nap pal ké sőbb, igaz,
ek kor an nál in ten zí veb ben. 

A bá ró per be li vé de ke zé sé vel kap cso lat ban 1837 ok tó be ré ben két íz ben is, majd
de cem ber ele jén is meg ke res te Köl cseyt, me gyei ira tok be szer zé sét kérve.7 Je lez te
egyút tal, ta nú val lo má so kat kí ván gyűj tet ni egy részt an nak bi zo nyí tá sá ra, hogy a
Fiskus (Hollósy Jó zsef jog ügy-igaz ga tó sá gi ügyész) 1835 ele jén tör vény te le nül be -
avat ko zott a szat má ri be széd re irá nyu ló vizs gá lat ba, be fo lyá sol ta a ta nú kat, s hogy e
ta núk egyrésze irá nyá ban el fo gult, más részt pe dig an nak iga zo lá sá ra, hogy be szé de
nem volt lá zí tó. Meg küld te a kér dő pont ok ter ve ze tét (az ún. deutrumot vagy utrumot),
a vizs gá lat el vég zé sé re Darvay Fe renc fő szol ga bí rót kér te fel. Köl csey a szin tén meg kér -
de zett Eöt vös Mi hál  lyal (az 1835-ös vizs gá lat le foly ta tó já val) együtt a ter ve zett utrumot
„cél irá nyos nak” tar tot ta, kér te azon ban a bá rót, a „kül den dő compulsorium [mandatum
compulsorium, az az a sze mély nök ál tal ki ál lí tott val la tó pa rancs] amen  nyi re le het,
generale le gyen, az az a kér dő pon tok szo ro san ne ha tá roz tas sa nak meg, hogy adan dó
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7 Wesselényi – Köl csey hez, 1837. okt. 5. RGy SzT: XV:86.; Uő – Köl csey hez, 1837. dec. 3. RGy SzT:
XV:96., Köl csey 1990: 270–271.
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al ka lom mal az es ke tő a kö rül mé nyek hez ké pest ap ró vál to zást tehessen.”8 Wes se lé nyi
1838. feb ru ár 5-én küld te el a pa ran csot „kí ván ság sze rint sti li zál va”; fel ha tal maz ta
Kölcseyéket: „[a] kül dött kér dő pont ok hoz még te het tek, mit jó nak lát tok”, fő leg an -
nak bi zo nyí tá sá ra, hogy sem ak kor, sem más kor nem lá zí tott, vé gül ki fe je zet ten meg -
kér te Köl cseyt a 6. kér dő pont újrafogalmazására.9 A deutrum pont ja it – a ta nú val la -
tást óhaj tó fél ké rel me alap ján a pa ran csot ki ál lí tó szerv (je len eset ben te hát a
sze mély nök) ha tá roz ta meg, „a ki hall ga tás nál at tól el tér ni nem volt sza bad” – ír ta
a későfeudáliskori Curia tör té ne té nek mind má ig leg ki vá lóbb is me rő je, hoz zá tet te
azon ban, hogy az „a gya kor lat ban előfordult.”10 Mint öt hó nap pal ké sőb bi le ve lé ből
ki de rül, Köl csey „az új val la tó pon to kat új ra [dol goz ta]” – az az a má so dik, Darvay-
féle vizs gá lat kér dő pont ja i nak vég ső for má ját ő ala kí tot ta ki.11 Wes se lé nyi to váb bá
ta nú val lo más ok be szer zé sét kér te ar ra vo nat ko zó an is, hogy, a Fiskus vá das ko dá sá -
val szem ben, nem állt kap cso lat ban az „or szág gyű lé si if jak kal”, il let ve „azon ka szi nói
egye sü let tel” (a Tár sal ko dá si Egye sü let tel). A vizs gá lat so rán fel tett kér dés meg fo gal -
ma zá sa, he lye sen, kü lönb sé get tett „né mely if jak” és „a po zso nyi if jak casinói tár sa -
sá ga” kö zött, to váb bá an nak ki mu ta tá sá ra irá nyult, hogy az if jú ság előbb küld te el
üd vöz lő ira tát a ko lozs vá ri or szág gyű lé sen tar tóz ko dó Wes se lé nyi nek, mint hogy az
egye sü let meg ala kult vol na, azt va ló szí nű sí ti, hogy e kér dő pon tot is Köl csey fo gal -
maz ta meg, aki, szem ben Wes se lé nyi vel, el ső kéz ből szár ma zó in for má ci ók kal
rendelkezett.12

A ta nú ki hall ga tás ok 1838. már ci us ele jén in dul tak meg, és jú ni us–jú li us ban feje -
ződ tek be. Köl csey már ci us 22-én tet te meg el ső két val lo má sát, há rom nap múl va
pe dig ír no ká val, Pap End ré vel küld te fel a bá ró nak az ad dig össze gyűlt val lo má so -
kat. Wes se lé nyi be szé dé re vo nat ko zó an vé gül ös  sze sen 47 ta nú val lo más gyűlt ös  sze,
a bá ró és az or szág gyű lé si if jak kap cso la tá ra ki lenc. A Fiskus vizs gá la tát és az 1834. 
de cem be ri gyű lést meg elő ző „factiót” il le tő leg azon ban, mint Köl csey már ci us 25-én
el pa na szol ta, „sem mit ki vi lá go sí ta ni nem le he tett”: no ha köz tu do má sú dol gok ról volt
szó, mind ös  sze hat ta nú val lo mást si ke rült ös  sze gyűj te ni. Köl csey, aki a Fiskus vizs gá la ta

190 Pajkossy Gábor

8 Kölcsey – Wes se lé nyi nek, 1837. dec. 14. Köl csey 1990: 271–272. – Az idé ze te ket – a nem meg ho no so -
dott la tin sza vak ki vé te lé vel – a mai he lyes írá si sza bá lyok sze rint kö zöl jük.

9 Wesselényi – Köl csey nek, 1838. febr. 5. Köl csey 1990: 284–287.
10 Varga 1974: 226–227.
11 Kölcsey – Wes se lé nyi nek, 1838. júl. 11. Köl csey 1960: III. 831–832. (A le vél ben a 4. és 6. pont ról van szó.)
12 Jakab 1876: II. 214. Köl csey sze rint az em lék ira tot “1834-ik évi jú ni us ban vagy jú li us ban” (va ló já ban

jú ni us ele jén) ké szí tet ték, a “Casino ös  sze ál lá sá nak kez de te” au gusz tus kö ze pe (az el ső, ala ku ló ülést
jú li us 14-én tar tot ták). Köl csey 2002: 65., 279., 309–310.
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ide jén, 1835. ja nu ár vé gén, feb ru ár ele jén Po zsony ban tar tóz ko dott, er re vo nat ko zóan
nem tett vallomást.13

A vé dő irat ke let ke zés tör té ne tét vizs gál va a Ki rá lyi Táb la 1838. ja nu ár 16-án ho -
zott ún. köz be szó ló íté le té hez kell vis  sza men nünk. Esze rint ki fo gá sok kal hűt len sé gi
per ben vé de kez ni nem le het, a Fiskus ál tal elő ter jesz tett bi zo nyí té kok ter he lő ek, s az
íté let fel szó lí tot ta Wes se lé nyit „de rék vé del me”, az az ér de mi vé de ke zé se benyújtá -
sára.14 Wes se lé nyi az íté le tet tör vény el le nes nek tar tot ta (a Táb la több mint két és fél
éven ke resz tül tény le ge sen meg en ged te a ki fo gá sok kal tör té nő vé de ke zést!), és kez det -
ben az volt az ál lás pont ja, ilyen kö rül mé nyek kö zött egy ál ta lán nem vé de ke zik. Pes -
ten az tán „szám ta lan in tés, ta nács, ké rés” ér te. Bécs fe lé hú zó ba rá tai is mét fo lya mod -
vány be nyúj tá sát ta ná csol ták, a si ker fel té te le vi szont a bű nös ség el is me ré se lett vol na,
amit vi szont a bá ró „er köl csi ön gyil kos ság nak” tartott.15 A meg kér de zett De ák és
Kölcsey egy aránt az ér de mi vé de ke zés be va ló be bo csát ko zást tanácsolta.16 „A vé de ke -
zés új irá nya ja nu ár vé gén–feb ru ár ele jén hos  szas vi ták ban ala kult ki” – ír ja Wes se lé nyi
mo nog rá fu sa. Wes se lé nyi ügy véd jé nek, Benyovszky Pé ter nek az ál lás pont ja győ ze -
del mes ke dett, aki a bá rót is, má sik vé den cét, Kos sut hot is meg győz te ar ról, a vád lott
nem vé de kez het pusz tán ki fo gá sok kal, mert ak kor is el ítél he tik, ha nem nyújt ja be a
de re kas védelmet.17 „[…] el ha tá roz tam ma ga mat, mi sze rint a kifogásokkali élés útján
fo gok to vább lép ni, s kö ze leb bi replicámnak tar tal ma: az actorátus [a Fiskus fel pe res -
sé ge] el le ni ki fo gás leend. Be le fo gom, amen  nyi re le het, e ki fo gás ba sző ni azo kat, mi -
ket va ló di vé del mem re szük sé ges nek lá tok.” – ír ta meg a bá ró el ha tá ro zá sát
Kölcseynek.18 Mi köz ben a ké szü lő vé dő irat va ló já ban ér dem ben, min den rész let re
ki ter je dő en uta sí tot ta vissza a Fiskus vád ja it, a bá ró ké sőbb is ra gasz ko dott ah hoz,
hogy újabb szó vál tást fo gal maz, nem pe dig a de re kas vé del met. 

A köz be szó ló íté le tet kö ve tő en Wes se lé nyi te vé keny sé gé nek kö zép pont já ban egy
ide ig még az el len bi zo nyít vá nyok be szer zé se állt, a vé dő irat el ké szí té se csak ké sőbb, má -
jus tól ke rült na pi rend re. A bá ró má jus 14-én Szatmárba in dult, hogy a hely szí nen irá nyít -
sa a fo lyó vizs gá la to kat és to váb bi ok má nyo kat sze rez zen be. Előbb a me gye szék he lyen,
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13 Kölcsey – Wes se lé nyi nek, 1838. márc. 25. Köl csey 1990: 291. (A ta nú val lo más ok: Ja kab 1876: II. 131–
189., 209–214.; MOL O 73. 3. cso mó, 486–493. /a 43. al pe re si mel lék let, Ja kab ki ad vá nyá ból meg jegy -
zés nél kül hiányzik/.)

14 Jakab 1876: I. 72.
15 Wesselényi – De ák Fe renc nek, 1838. febr. 17. Nedeczky 1876: 373–379., az idé zet: 375.
16 Deák – Wes se lé nyi nek, 1838. jan. 31. Pajkossy 1996: 41–42.; Köl csey – Wes se lé nyi nek, 1838. febr. 14.

Köl csey 1990: 288.
17 Trócsányi 1965: 389.
18 Wesselényi – Köl csey nek, 1838. febr. 23. RGy SzT: XVI:16., Nedeczky 1876: 379–382, az idé zet: 381.
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Nagy ká roly ban ta lál ko zott Köl csey vel: „Há rom és fél év múl va látám vi szont a lel kes
férjfit, s látám ott, hol együtt tip rat tunk le az ok ta lan düh s go nosz ság ál tal.” – ír ta
naplójába.19 Má jus vé gén, im már Csekén, is mét ta lál koz tak, s meg is ál la pod tak: 
„A kö ze leb bi replicám ter vét, s ab be li el ső dolgozásimat mu tat tam Fe renc nek. Ő is fog
ben ne dol goz ni, s a mun kát felosztottuk.”20 A „jegy zék”, „mi sze rint a dol go zást egy -
más kö zött [meg osz tot ták]”, nem ma radt fenn, Wes se lé nyi egy hó nap pal ké sőb bi le -
ve lé ből azon ban meg is mer het jük a be nyúj tan dó rep li ka ter ve zett – az 1838. jú ni u si
újabb köz be szó ló íté le tet kö ve tő en kis sé mó do sult – fel épí té sét és a mun ka meg -
osztását.21

Wes se lé nyi csak nem há rom hó na pos szat má ri tar tóz ko dá sa so rán több nyi re 
Er dő szá dán, a Degenfeld-kastélyban idő zött. Nap ló já ban, to váb bá a Köl csey és 
Wes se lé nyi köz ti le vél vál tás ok ban szá mos uta lást ta lá lunk a kü lön-kü lön vég zett mun -
ka elő re ha la dá sá ról. Köl csey jú li us 11-én ér te sí tet te a bá rót: „Min den nel ké szen va -
gyok; csak ja vít ga tok még…”, jú li us 24-én pe dig rész le te ket ol va sott fel a jegy ze tek ből
lá to ga tó já nak, Szemere Pálnak.22 A bá ró jú ni us 16-án kezd te el dik tál ni a rep li kát
(pon to sab ban an nak rá eső ré szét), a nap ló ba au gusz tus 2-án ke rült be a „Be vé gez -
tem a replicámat” be jegy zés. Wes se lé nyi az el ké szült szö ve get még az nap el is küld te
Köl csey hez, meg kér te, egye sít se az ál ta la meg szö ve ge zett fe je ze tek kel, ahol szük sé -
ges nek lát ja, vál toz tas son, s – („Mes te re vagy a lel kes s erő tel jes be fe je zé sek nek.”) – fel -
kér te a Be fe je zés el ké szí té sé re, no ha az ere de ti leg is Köl csey fel ada ta volt.23

A vé dő irat (pon to sab ban a vé dő irat el ső, Köl csey éle té ben ké szült vál to za ta) vég -
ső ki ala kí tá sá ra au gusz tus 9. és 14. kö zött ke rült sor Köl csey nél, Csekén. A nap ló be -
jegy zé sek sze rint min den nap, több ször is „egész nap”, „sza ka dat lan” dol goz tak a vé -
dő ira ton. A mun ka alap já ul Köl csey Jegy ze te i nek az ere de ti sa ját ke zű tisz tá zat tól
né hány pon ton el té rő má so la ta és a Wes se lé nyi ál tal fo gal ma zott fe je ze tek ugyan csak
má so la ta szol gált. (Mi vel Köl csey Jegy ze te it nem küld te el a bá ró nak, ha nem an nak
meg ér ke zé sé ig ma gá nál tar tot ta, na gyon va ló szí nű nek tart hat juk, hogy a bi zo nyít ha -
tó an Köl csey ál tal meg fo gal ma zott szö veg ré szek be ékelt, az ere de ti tisz tá zat ban azon -
ban nem sze rep lő mon da tok is ma gá tól Köl csey től szár maz nak.) A vé dő irat ezen fo -
gal maz vá nyá nak ter je del me, mint em lí tet tük, kö zel tíz szer zői iv, s a ter je de lem 41–42

192 Pajkossy Gábor

19 Wesselényi: Nap ló, 1838. máj. 19. MOL X 5496. do boz. Idé zi: Sza bó 1990: 67.
20 Wesselényi: Nap ló, 1838. máj. 30. MOL X 5496. do boz. Idé zi: Sza bó 1990: 67.
21 Wesselényi – Köl csey nek, 1838. jún. 29. RGy SzT: XVI:42.
22 Kölcsey – Wes se lé nyi nek, 1838. júl. 11. Köl csey 1960: III. 832.; Szemere Pál – Bártfay Lász ló nak, 1838.

júl. 25. Szvorényi 1890: 325–326.
23 Wesselényi: Nap ló, 1838. aug. 2. MOL X 5496. do boz; Wes se lé nyi – Köl csey nek, 1838. aug. 2. RGy SzT:

XVI:49.
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szá za lé kát te szik ki azok a fe je ze tek, ame lyek Köl csey Jegy ze te i ből ke rül tek át a
védőiratba.24 Az irat több kéz írá sa, több nyi re is me ret le ne ké (Köl csey és Wes se lé nyi
ír no ka ié, kö zü lük a bá ró nap ló já ban Nyírő Jó zsef és Zanati Ig nác ne vét örö kí tet te
meg25), Pap End réé, itt-ott Wes se lé nyié, a vé dő irat mint egy 13–14 szá za lé ka pe dig
Köl csey kéz írá sá val ké szült. Ke ze nyo ma, egy-egy sza vas ja ví tá sa meg ta lál ha tó a kéz -
irat szá mos ol da lán, kö zel har minc eset ben pe dig az öt sor tól a több ol da lig ter je dő
ter je del mű ja ví tást, be tol dást haj tott vég re a szö veg ben. Az ő kéz írá sá val ma radt fenn
a be fe je zés is. 

A Be fe je zés meg szö ve ge zé sé nek kö rül mé nye i ről töb bet is mond ha tunk, en nek
alap ján pe dig a kö zös mun ká ra vo nat ko zó an is le von ha tunk kö vet kez te té se ket. 
„A be re kesz té sen már teg nap óta ba jos ko dunk: de már meg van, és jól.” – ír ta be nap -
ló já ba Wes se lé nyi au gusz tus 14-én. Az utol só be kez dés fenn ma radt előfogalmazvány-
töredékén jól lát ha tó, hogy Wes se lé nyi és Köl csey va ló ban kö zö sen dol goz tak, fel -
váltva ke zel ték a tol lat, a vé gül el ké szült és egy má sik la pon rög zí tett szö ve get Köl csey
má sol ta át a vé dő irat ba, de még eb ben a mun ka fá zis ban is ki sebb ja ví tá so kat haj tott
vég re. Egy má sik eset ben is be pil lan tást nyer he tünk a kö zös mun ká ba. „A Fiskus fel -
pe res sé ge el le ni ki fo gás” vé gé re – a fe je zet meg fo gal ma zá sa Wes se lé nyi fel ada ta volt –
nyolc be kez dés ke rült, Köl csey ke ze írá sá val, amely át ve ze tett a kö vet ke ző, „A janu a -
rius 16-diki íté let ben te kin tet be vet tek ről” cí mű fe je zet hez, amely nek ele jét ugyan -
csak Wes se lé nyi fo gal maz ta meg. A fenn ma radt előfogalmazvány-töredék, mind ket -
te jük kéz írá sá val, ugyan csak az ös  sze kö tő szö veg kö zös meg fo gal ma zá sát bi zo nyít ja,
ame lyet te hát is mét Köl csey má solt át a védőiratba.26

Wes se lé nyi még sem nyúj tot ta be a bí ró ság nak a vé dő ira tot, no ha azt kész nek
te kin tet te. A bá ró ügy véd jé vel együtt a vég ső ha tár idő ként meg adott na pon, au gusz -
tus 21-én fel ke res te a Ki rá lyi Táb la el nö két és a per re fe ren sét, és be je len tet te, hogy be -
nyújt ja az ad dig ös  sze gyűj tött ta nú val lo má so kat (az „el len pró bá kat”), és ké ri a val lo -
má sok bí ró ság előt ti meg hi te le sí té sét. Wes se lé nyi nap ló be jegy zé sé ből nem de rül ki,
hogy a Táb la el nö ke mi ért ér te be az zal, hogy a vád lott a leg utób bi köz be szó ló íté let
csu pán egyik elő írá sá nak tesz ele get, ha csak nem azért, mert „most kö ze lebb ről nem
kap tak sür ge tő pa ran csot” (ti. Bécs ből, a per befejezésére).27 Akár mi ként ítélt lé gyen
azon ban két hó nap pal ko ráb ban a Ki rá lyi Táb la, el nö ké nek, a tör vé nyes ség lát sza tá ra
ügyel ni igyek vő Somssich Pong rác nak (és a pert irá nyí tó tit kos kan cel lá ri ai bi zott ság nak)
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24 MOL X 11.530. do boz. Az ere de ti irat, a Wes se lé nyi-csa lád a Ko lozs vá ri Ál la mi Le vél tár ban őr zött
zsibói le vél tá rá ban, je len leg lap pang.

25 Wesselényi: Nap ló, 1838. aug. 15. MOL X 5496. do boz. Idé zi: Sza bó 1990: 67.
26 Pajkossy 2003. (a két tö re dék: MTAK Kt. Jogt. Or szág gyű lés. Ív rét 80. 32v, 30r.
27 Wesselényi: Nap ló, 1838. aug. 21. MOL X 5496. do boz; Trócsányi 1965: 405.
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va ló já ban ne he zen lett vol na más vá lasz tá sa. A ko ra be li pe res el já rás ban az elő le ges
ta nú val la tás (collateralis inquisitio) anya gát (s Wesselényiék ezt nyúj tot ták be) nem le -
he tett a ta núk meg es ke té se és a bí ró ság vagy ki kül dött je előt ti újabb ki hall ga tá suk
nél kül el fo gad ni; a meghiteltetés időt igé nyelt ugyan, meg ta ga dá sa vi szont tá ma dá si
le he tő sé get biz to sí tott vol na a per be fo gott nak, s to váb bi ér vet ar ra, mi ért nem nyújt -
ja be de re kas vé del mét – hi szen ér de mi el bí rá lá sá nak elő fel té te le volt a hi vat ko zott
tanú val lo más ok hitelesítése.28 Ter je del mi korlátaink nem en ge dik, hogy a vé dő irat
to váb bi sor sát ehe lyütt át te kint sük, mi vel azon ban Köl csey a per ben va ló rész vé te lé -
vel fog lal ko zunk, azt a té ma sem te szi szük sé ges sé. Csak a „vég ered ményt” rög zít jük:
a „de re kas vé de lem” be nyúj tá sá ra vé gül csak nem öt hó nap pal ké sőbb, 1839 ja nu ár -
já ban ke rült sor. A Wes se lé nyi és ügy véd je ál tal új ra és új ra át dol go zott, vé gül De ák
ál tal is re vi de ált szö veg azon ban ek kor már ti zen ket tő he lyett ti zen ki lenc fe je zet re
tago ló dott, ter je del me pe dig több mint más fél sze re sé re nőtt. Ez a szö veg je lent meg
a har ma dik és az ötö dik Köl csey -össz ki adás ban, no ha – mint ép pen öt ven éve tud -
juk – eb ben a for má ban va ló já ban Köl csey ha lá la után ke let ke zett. Ké szü lő kö te tünk
en nek he lyé be kí ván ja ál lí ta ni a Wes se lé nyi vé del mé ben va ló ban Köl csey től szár ma zó,
il let ve az ő köz re mű kö dé sé vel szü le tett szö ve ge ket. 

LE VÉL TÁ RI ÉS KÉZ IRAT TÁ RI FOR RÁ SOK

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (MOL)
X. Film tár 
O 73. Bí ró sá gi le vél tá rak. Sze mély nö ki le vél tár. Fel ség sér té si pe rek 

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Könyv tá ra. Kéz irat tár (MTAK Kt)
Rá day Gyűj te mény (RGy) 

SzT. Kéz irat tár. Szem ere-tár 

KI ADOTT FOR RÁ SOK

Ja kab Elek 1876: B. Wes se lé nyi Mik lós hűt len sé gi bűn pe re. Tör té ne ti be ve ze tés sel. (S. a. r. Ja kab
Elek, ki ad. K. Papp Mik lós.) Ko lozs vár.

Kiss And rás – Csor ba Sán dor 2003: Köl csey Fe renc nó tá ri u si fo gal maz vá nyai Szatmár vár me gye
le vél tá rá ban. (Ös  sze gyűjt. Kiss And rás, szerk., jegyz. Csor ba Sán dor.) Fe hér gyar mat.
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28 Varga 1974: 227.; Trócsányi 1965: 407.
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Köl csey 1860–1861: Köl csey Fe renc min den mun kái. I–VIII. (2., bőv. ki ad. Ki ad. Toldy Fe renc.)
Pest. 

Köl csey 1886–1887: Köl csey Fe renc min den mun kái. I–X. (3., bőv. ki ad. Ki ad. An gyal Dá vid.) Bp., 
Köl csey 1960: Köl csey Fe renc ös  szes mű vei. I–III. (Szerk. Szauder Jó zsef – Szauder Józsefné.) Bp.
Köl csey 1990: Köl csey Fe renc le ve le zé se. Vá lo ga tás. (S. a. r. Sza bó G. Zol tán.) Bp.
Köl csey 2002: Köl csey Fe renc: Or szág gyű lé si na pon kén ti jegy zé sek. (S. a. r. Pajkossy Gá bor.)

Bp. (Köl csey Fe renc min den mun kái. Kri ti kai ki adás. Or szág gyű lé si írá sok II.)
Szvorényi Jó zsef 1890: Szemerei Szemere Pál mun kái. (Szerk. Szvorényi Jó zsef.) III. Vá lo ga -

tott le ve lek (1809–1859). Bp.

HIVATKOZOTT IRODALOM

Nedeczky Ist ván 1876: De ák. A kép vi se le ti al kot mány meg ala pí tá sa. Bp.
Pajkossy Gá bor 1996: De ák há rom le ve le Wes se lé nyi hez. Le vél tá ri Szem le (46.) 2. 35–45.
Pajkossy Gá bor 2000: „Ki ír ta Köl csey »Wesselényi védelme« cí mű mun ká ját?” Egy kö zel négy

év ti ze des vi tá ról. In: A hos  szú ti zen ki len ce dik és a rö vid hu sza dik szá zad. Ta nul má nyok
Pölöskei Fe renc kö szön té sé re. (Főszerk. Ger gely Je nő.) Bp. 403–412.

Pajkossy Gá bor 2003: Egy be kez dés Köl csey utol só mun ká já ból. In Sza bó G. Zol tán 60. szü le -
tés nap já ra. 2003. áp ri lis 9. [Bp.] 39–41.

Sza bó G. Zol tán 1990: A Köl csey -nap ló Wes se lé nyi je és a Wes se lé nyi-nap ló Köl csey je. In: Re mény
s em lé ke zet. Ta nul má nyok Köl csey Fe renc ről. (Szerk. Taxner-Tóth Er nő – G. Merva
Mária.) Bp.–Fehérgyarmat.

Trócsányi Zsolt 1965: Wes se lé nyi Mik lós. Bp.
Var ga End re 1974: A Ki rá lyi Curia. 1780–1850. Bp.
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Pritz Pál

ÉSZAK PÁ RI ZSÁ BAN, KOP PEN HÁ GÁ BAN

Barcza György az el ső nagy há bo rú má so dik felében*

„Se hol nem ját szik a sa ját jö vő bi zony ta lan sá ga olyan nagy sze re pet, mint a dip -
lo ma ta éle té ben. Ha tud tam vol na, hogy mi lyen ször nyű há rom évet fo gunk ott
eltöl te ni, nem lép tem vol na Hellas szent föld jé re. Ez a há rom vég te len év, a le ír ha -
tat la nul ször nyű for ró ság, a gö rö gök el len szen ves sé ge, a ha zá tól éve kig volt el zárt ság,
az utol só év ben az ál lan dó élet ve szély, amely ben lé tünk ott le be gett, mind az, ami
ak kor el vi sel he tet len nek lát szott, most csu pán em lék, mely még is gaz da gí tot ta 
éle tün ket, és most vis  sza pil lant va sok ér de ke set rejt magában.”1

Eze ket a so ro kat a két há bo rú kö zöt ti ma gyar dip lo má cia egyik je les sze mé lyi sé -
ge az 1917-es esz ten dő re vis  sza pil lant va gé pe li egy más alá 1924 ok tó be ré ben Bécs ben
né me tül írt vis  sza em lé ke zé se i ben. Ab ban a me mo ár ban, amely az ame ri kai egye sült ál -
la mok be li Hoover In té zet ben őr zött hét do boz nyi nap ló fo lyam ban rej tő zik-rej tő zött.

* Barcza György éle té nek ku ta tá sát igen csak meg kön  nyí ti, hogy a dip lo ma ta pá lya fu tá sá nak meg is me -
ré sé hez igen gaz dag do ku men tá ci ót ha gyott az utó kor ra. Az ame ri kai egye sült ál la mok be li Stanfordban
lé vő Hoover In té zet ben el he lye zett Barcza-hagyaték nem ke ve sebb mint ti zen két nagy do bozt tölt meg.
Míg a vis  sza em lé ke zés há rom do boz nyi, ad dig az 1914 ele jé től 1947 vé gé ig ve ze tett nap lók hét (!) do -
boz ban nyer tek el he lye zést. A ne ve ze tes em lék irat zö me 1994-ben je lent meg. Ld. Barcza 1994. A ha -
gya ték ra vo nat ko zó ada tok ra ld. Barcza 1994: II. 239.

1 HIA, Kopenhagen, 74/162. 2011 őszén az a sze ren cse ért, hogy a Hoover In té zet ben sa ját ku ta tá su kat végző
Ba logh Mar git és Bog nár Sza bi na jó vol tá ból az egész nap ló fo lyam ról szin te hi ány ta lan di gi tá lis má so la tot
kap tam. (Az el ső szám a for rás ol dal szá mát, a má so dik szám a di gi tá lis fel vé tel szá mát ad ja meg.)
Barcza György 1923. jú li us el se jén Bécs ből Ró má ba uta zott. Meg ér kez ve az örök vá ros ban, a Via
Venetón lé vő Palace szál ló ban jú li us 9-én (az utat ele jé től meg ele ve nít ve) kez di is mét gé pel ni 1916
őszén ab ba ha gyott nap ló be jegy zé se it. Im má ron ma gya rul. Ad dig né me tül írt. Ahol az – mint itt is – vé -
lel münk sze rint szük sé ges, ott jegy zet ben az ere de ti szö ve get is kö zöl jük. (A fen ti idé zet kulcs mon da -
ta né me tül: „Hätte ich damals als ich im Jahre 1914 nach Athen ging gewusst welch schreckliche drei
Jahre dort verbringen werden, hätte ich jedenfalls nicht den geheiligten Boden Hellas betreten.”)
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Te hát amely ről mind ez ide ig a szak má nak (jól le het a ha gya ték év ti ze dek óta ku tat -
ha tó) nem volt értesülése.2

Mi vel a dip lo má cia so kak ál tal iri gyelt, nem ke ve sek ál tal dölyf fel le ke zelt vi lá -
gá ban az élet szá mos vo nat ko zás ban (bár mily fur csa is ez so kak fü lé nek) fél ka to nai
ke mény ség gel és szer ve zett ség gel zaj lik, ezért e so rok ál ta lá ban hű en tük rö zik a va -
ló sá got. Jól le het Barcza György mind két me mo ár já ban, s azok ban is több he lyütt azt
ál lít ja, hogy me rő vé let len ség foly tán ke rült Kop pen há gá ba, ám ezt il le tő en már mesz -
sze nem va gyunk oly bizonyosak.3 Ha csu pán az idé zett, 1924-ből va ló ön val lo mást
néz zük, s azt vet jük egy be az ő Athén ből Szó fi á ba tör té nő át he lye zé sé nek ter vé vel,
ak kor is jog gal le het az ol va só nak ké te lye a le ír tak kal kap cso lat ban.

Ám bár hogy vé le ked jünk is a dol gok ala ku lá sá ról, bi zo nyo san van nak két ség be -
von ha tat lan té nyek. Je len ese tünk ben az, amit ép pen ma gá tól Barcza György től tu -
dunk: míg ma ga és fe le sé ge szá má ra a gö rög fő vá ros em lé ke olyan volt mint egy „rossz
álom”,4 ad dig Kop pen há ga ma ga volt az „oá zis”, az „idill.”5

És – tel je sen füg get le nül Barcza György pá lya fu tá sa is mert, lát vá nyos tényeitől6

– a be ve ze tő ben idé zett so rok alap ján is na gyon vi lá gos: nem tucatdiplomatával fog -
lal ko zunk: sze mé lyi sé get idé zünk meg, aki na gyon is is me ri az idők vál to zá sá nak az
em be ri né ző pont ok ra, azok ala ku lá sá ra gya ko rolt ha tá sát. Aki egyet len rö vid szö ve -
gen be lül ké pes ar ra, hogy egy szer re idéz ze fel Athén nak azt a vi lá gát, amely be (utó -
lag vis  sza pil lant va) so ha nem tet te vol na be a lá bát, s még is lát ja/meg lát ja, el is me ri
ezen ne héz esz ten dők éle tét gaz da gí tó vol tát. Ar ról a dip lo ma tá ról be szé lünk, aki
majd ké sőbb sem mi vel sem tart ja ma gát ke ve sebb re – mond juk – gróf Csáky Ist ván -
nál, Bárdossy Lász ló nál. Aki, mi u tán pá lyá ja de rék ba tört – mi u tán kény te len volt
lát ni, hogy sem mi lyen ér de mi esz köz nem ma radt ke zé ben a má so dik vi lág há bo rú ör -
vé nyé ben ful dok ló or szág vég ze té nek el há rí tá sá ra – im már Kállay Mik lós mi nisz ter -
el nök ről, Hor thy Mik lós kor mány zó ról is na gyon ke mény sza va kat for mál.

198 Pritz Pál

2 Ld. er re az elő ző jegy zet ben írot ta kat.
3 Ld. er re rész le te seb ben a Gecsényi La jos, il let ve Szé kely Gá bor em lék köny vé be írt ta nul má nyo mat.
4 Barcza 1994: I. 89.
5 „Minden, de min den más volt Dá ni á ban, mint Gö rög or szág ban, más, szebb, kel le me sebb, jobb” – ol -

vas hat juk az 1946-os me mo ár ban. (Barcza 1994: I, 95.) „Szá munk ra […] Kop pen há ga olyan volt, mint
a me se, bő ség gel, fén  nyel, moz gal mas ság gal és jó lét tel.” („Für uns […] schien Kopenhagen wie ein
Märchen an Überfluss, Glanz, Bewegung und Wohhlleben.”) „Zöld oá zis, idil li szi get a há bo rú tom -
bo ló ten ge ré ben” – ol vas ha tó má sutt. HIA, Kopenhagen, 3./92., 63./152.

6 1927-től év ti ze den át az Apos to li Szent szék mel lett, 1938 má ju sá tól – a bri tek ré szé ről 1941. áp ri lis 6-
án tör tént sza kí tá sig – Lon don ban kép vi sel te kö vet ként ha zán kat.
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*

Rö vid írá sunk ban te hát ar ra vál lal ko zunk, hogy e két szö veg he lyet a kop pen há gai
évek tük ré ben ha son lít suk ös  sze, ter mé sze te sen hasz no sít va egy részt Barcza György
éle te, va la mint a kor szak ku ta tá sá ban szer zett ismereteinket.7

Nos, mind két szö veg alap vo nu la tá nak ugyan az az üze ne te. A dip lo ma ta szá má -
ra va ló ban több szö rös öröm for rá sa volt az ezen ál lo más he lyen va ló idő zé se. Míg
Athén ben alap ve tő en na gyon ros  szul, ad dig a dán fő vá ros ban alap ve tő en na gyon jól
érez te ma gát. És azért is há lás volt a sors nak Barcza György, mert a jó lét, a nyu ga lom,
a biz ton ság szi ge té ről fi gyel het te 1918/1919 ha zai for ra dal ma it. Mind azt, ami szá má -
ra nem volt több mint fel for du lás, si lány em be rek fe le lőt len ágá lá sa, a cső cse lék ural -
ma. Mind ezen túl me nő en a két szö veg ezen idő szak hal lat la nul eseménygazdag vi lá -
gá ból nagy já ból ugyan azt és nagy já ból ugyan úgy be szé li el. 

A kü lönb sé gek kö re szer te ága zó, ám azok nak lé nye gé ben két for rá sa van. Az
egyik az egyé ni élet út ala ku lá sá ból, a má sik a szö veg el gon dolt jö vő jé ből táp lál ko zik.

1924, il let ve 1946 az egyé ni élet út nak me rő ben más és más pil la na tát idé zi.
1924-ben az 1888-ban szü le tett Barcza György har min cas éve i nek ép pen a dele -

lő jén van. Az el ső vi lág há bo rú pok la kü lö nö seb ben nem ráz ta meg, s már bő fél évti -
ze des tá vol ság ból, biz ton sá gos hely zet ben te kint het vis  sza a for ra dal mak szá má ra
(még Kop pen há gá ból is) ren ge teg szo ron gást oko zó, jö vő jét ve szé lyez te tő idő szak -
ára. 1946-ban el len ben már olyan em ber áll előt tünk, aki nek dip lo má ci ai pá lya fu tá -
sa (bi zony már fél év ti ze de) kény sze rű en vé get ért, aki an nak a re zsim nek a bu kott
(kül)politikájáról al kot na gyon ke mény vé le ményt, amely nek ő ma ga san pozicionált
tiszt vi se lő je, dip lo ma tá ja volt, amely őt hos  szú-hos  szú esz ten dő kön át a te nye rén hor -
doz ta. Barcza György ala po san meg ha son lott ez zel a rend szer rel, s még is ah hoz szám -
ta lan szál lal kö tő dött. Az új Ma gyar or szág gal – pe dig osz tá lyos és pá lya tár sai kö zül
mily so kan meg tet ték – nem akart kö zös sé get vállalni.8

Az 1924-ben ke let ke zett me mo ár lé te zé sé re ed dig azért nem de rült fény, mert az
– is mé tel jük – a Barcza György ál tal több mint há rom év ti ze den át ve ze tett nap ló ban
nyert el he lye zést. El he lye zé sé nek az volt a lo gi ká ja, hogy (előt tünk egy elő re is me ret len
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7 Az egy be ve tés meg ala po zott sá gát vél he tő leg nem te szi kér dé ses sé az a tény, hogy az 1994-es edíció az
1946-os em lék irat nak csu pán mint egy két har ma dát tar tal maz za. Hely hi ány mi att „sok szép táj le írást,
tár sa sá gi ese mé nyek szí nes el be szé lé sét kény sze rű en ki kel lett hagy nunk” – szól a szer kesz tői tá jé koz -
ta tó. Barcza 1994: I. 6.

8 És nem tu dunk ar ról, hogy az új Ma gyar or szág ha za hív ta, poszt tal kí nál ta vol na.
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ok ból) a dip lo ma ta 1916 no vem be re és 1923. jú li us 8. kö zött nem ve ze tett naplót.9
Ehe lyett azt tet te, hogy Bécs ben 1924 ok tó be ré ben meg ír ta az 1919. ok tó ber 31-ig
tar tó idő szak ra vo nat ko zó vis  sza em lé ke zé se it, majd azt be he lyez te a nap ló fo lyam ba.

Az 1946-os vis  sza em lé ke zést bi zo nyo san a meg je len te tés, a men nél szé le sebb, s
mes  sze nem csu pán a ha zai, ha nem a kül föl di közönség10 be fo lyá so lá sá nak szán dé -
ká val ké szí tet te, az 1924-es szö veg alap já ban bi zo nyo san nem a be lát ha tó időn be lü -
li pub li ká lás szán dé ká val készült.11

Szak tu do má nyos köz hely, hogy az ese mé nyek kel szin te egyi de jű leg ve ze tett nap -
lók for rás ér té ké nek meg ál la pí tá sa is ko moly for rás kri ti kai mun kát igé nyel, ám az is
bi zo nyo san igaz, hogy más faj ta for rás kri ti ka szük sé ges a pub li ká lás igé nyé vel író dott
me mo ár hi te les sé gé nek mér le ge lé sé hez, s más faj ta vizs gá lat kell az alap ve tő en ön ref -
le xi ós cél zat tal meg írt nap ló szö ve gé hez. Az 1924-ben ke let ke zett me mo ár va ló já ban
egyik ska tu lyá ba sem he lyez he tő el. Ez a szö veg nap ló-pót lék. Még ab ban az eset ben
is, ha legépelése12 köz ben Barcza eset leg el-el tű nő dött a tá vo li jö vő ben tör té nő pub -
li ká lá sán, azt alap ve tő en sa ját ma ga szá má ra ír ta. Eb ből adó dó an az 1946-os me mo -
ár nál több eset ben mes  sze őszin tébb, ha úgy tet szik, ki fe je zet ten őszin te.

Az el mon dot tak még plasz ti ku sab bá té te le cél já ból két, nem túl sá go san lé nye -
ges, ám az el té ré se ket lát vá nyo san fel vil lan tó tör té ne tet idé zünk fel, az tán fel idéz zük
Barczának egy 1924-es – rö vid sé ge el le né re is rop pant lé nye ges, el len ben az 1946-os
me mo ár ban még ha lo vá nyan sem fel de ren gő – val lo má sát.

*

I.

1917-ben hos  szú tár gya lá sok nyo mán si ke rült el ér ni, hogy köl csö nös sé gi ala pon a
köz pon ti ha tal mak fog sá gá ba ke rült orosz, il let ve Orosz or szág ba ke rült oszt rák–
magyar ha di fog lyok leg sú lyo sabb egész sé gi ál la pot ban lé vő tö re dé ke Dá ni á ban lé te -
sí tett fo goly tá bor ok ba ér kez hes sen. Itt az el lá tás s min den egyéb egy sze rű en pa ra di -
cso mi volt az ad di gi ször nyű sé gek hez ké pest. A mo nar chi ai ha di fog lyo kat be fo ga dó
tá bort a Jylland-félszigeten (né me tül: Jütland-félszigeten) lé vő Hald vá ros ka kö ze lé -
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9 Ld. er re a 2. jegy zet ben írot ta kat.
10 A ma gyar nyel vű szö ve get Barcza fran ci á ra is le for dí tot ta.
11 Arra el len ben e szö veg ben is van nak je lek, hogy Barcza az zal is szá molt, hogy el be szé lé sét egy szer

majd szé le sebb kör ben ol vas ni fog ják.
12 Ez nem úgy ér ten dő, hogy az ere de ti leg kéz zel írt szö veg ke rült vol na le gé pe lés re. Barcza ele ve gép pel

ír ta a szö ve ge it.
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ben ál lí tot ták fel. Egy al ka lom mal Barcza uta zott el a meg ér ke ző fog lyok üd vöz lé sé -
re. Az ese ményt fő vo ná sa i ban mind két me mo ár ban ha son ló an be szé li el a dip lo ma -
ta. A fel idé zen dő eset az 1946-os me mo ár ban az aláb bi ak sze rint fest:

„Mi dőn ké sőbb a tá bort be jár tam, az en gem kí sé rő dán őr nagy nak je len tet ték,
hogy egy ma gyar köz le gény ön gyil kos sá got akart el kö vet ni, amit azon ban sze ren -
csé re meg aka dá lyoz tak, de nem tud ják, mi oka le he tett tet té nek, mert nem tud ta
ma gát meg ér tet ni ve lük. Azon nal fel ke res tem az il le tőt, egy bar na ké pű le gényt.
Mi dőn ma gya rul szó lí tot tam meg, ámul va né zett, majd két ség beeset ten pa nasz ko dott,
hogy el vet ték a he ge dű jét, már pe dig ő anél kül él ni nem tud, mon dot ta, és sze mét
el lep ték a kön  nyek. Ci gány volt az is ten ad ta, most már ér tet tem a dol got, meg vi -
gasz tal tam, hogy he ge dű jét vis  sza fog ja kap ni, vagy kül dök ne ki egy má si kat.
Mind járt meg vi gasz ta ló dott és bol do gan vi gyor gott. Egy mu zsi kus ci gány nak
hege dű je nél kül tény leg mit ér he tett az élet!”13

A szö veg ből na gyon vi lá go san lát szik Barcza ka rak te re, sze re pe. Tett re kész dip lo ma -
ta, aki, ha szük sé ges, ak kor azon nal cse lek szik. A le he tő leg gyor sab ban át lát ja a hely -
ze tet, s tud ja, mit kell ten ni. Rá adá sul, ter mé sze te sen, ha kell, ak kor ada ko zó, ki lá tás -
ba he lye zi az el vesz tett he ge dű pót lá sát. Fel lé pé se nyo mán a kön  nye ző ci gány
meg vi gasz ta ló dik, vi gyo rog.

Az 1924-es, nem az Ol va só nak, ha nem sa ját ma gá nak író dott el be szé lé sé ben ezt
ol vas suk: 

„Tra gi kus eset tör tént egy ma gyar ci gán  nyal, akit a le gény sé gi ál lo mány ban mint
súlyo san se be sül tet ki cse rél ték. A transz port tal jött Orosz or szág ból, és si ke rült he ge -
dű jét ma gá val hoz nia, de a Haldba ve ze tő úton el vesz tet te sze re te tett inst ru men tu mát
s nem si ke rült meg ta lál nia. Ez olyan bol dog ta lan ná tet te, hogy a transz port meg ér -
ke zé se után egy órá val Haldban ba rakk ja ab lak ke reszt jé re fel akasz tot ta magát.”14

A szö veg ből te hát na gyon vi lá go san lát szik, hogy a tra gé di á ban Barczának az ég ad ta
vi lá gon sem mi sze rep nem ju tott. Tet te csu pán an  nyi volt, hogy 1924-ben kró ni kás ként
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13 Barcza 1994: I. 106.
14 „Ein tragischer Fall ereignete sich mit einem ungarischen Zigeuner, der im Mannschaftsstand als

Schwerinvalide ausgetauscht wurde. Er kam aus Ruβland mit dem Transport und es ist ihm gelungen
seine Geige mitzubringen, aber auf der Fahrt nach Held verlor er sein geliebtes Instrument das nicht
mehr wiederzufinden war. Dies machte ihm so unglücklich, daβ er sich eine Stunde nach Eintreffen
des Transportes in Hald auf das Fensterkreuz seiner Barakke erhängte.” HIA, Kopenhagen, 59./148.
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tisz tes sé ge sen le je gyez ze a tör té ne tet, 1946-ban pe dig elő ál lí tott a tra gé di á ból egy ön -
fé nye ző, va lót lan me sét.

II.

A má sik tör té net az őszi ró zsás for ra da lom győ zel mé nek éj sza ká já ba, el ső nap já ba ka la u -
zol ben nün ket. Barcza ek kor tör té ne te sen ép pen a ma gyar fő vá ros ban idő zik, s így szem -
ta nú ja lesz né hány ese mény nek. Ezek őt mé lyen fel há bo rít ják, s (el be szé lé sé nek mind két
vál to za ta sze rint) a le he tő leg gyor sab ban vis  sza uta zik Né met or szá gon ke resz tül ál lo más -
he lyé re, hogy egy már nem is lé te ző bi ro da lom kép vi se le té ben te vé keny ked jék. Az 1946-os,
ol va sók nak szánt vis  sza em lé ke zés ben az ta lál ha tó, hogy a dö cö gő vo nat ab la kán át lát ja a
„tá vo li tü zek vö rös sé gét.” „Úti tár sam egy ha tal mas lá dán ült, mely ről Ber lin be ér ve azt
mond ta ne kem, hogy ab ban Mackensen bal ká ni had se reg ének egész pénz kész le te van
arany ban. Gra tu lál tam ne ki, hogy ezt a sok-sok mil li ót ily si ker rel átmentette.”15

Az el ső vi lág há bo rú ban Ro má nia szö vet sé ge si hű sé gét meg szeg te, ti tok ban meg -
ál la po dott az an tant tal, s a bú sás ju ta lom re mé nyé ben 300 ezer fős had se reg gel ron -
tott be Er dély be. A Mo nar chia had ere je cső döt mon dott, a né me tek nek kel lett se gí -
te ni ük. Ők August von Mackensen tá bor nagy ve ze té sé vel úgy meg ver ték a
ro má no kat, hogy nem sok kal ké sőbb Bu ka res tet is el fog lal ták. Az tán a bu kás után a
haj dan oly fé nye sen sze rep lő né met had se reg ka to nái Ma gyar or szá gon ke resz tül szi -
vá rog tak ha za, Kár olyi Mi hály pe dig a le gen dás tá bor na gyot in ter nál ni volt kény te -
len. Mackensen ne vét so ká ig szé les kör ben nem csu pán tény le ges tet tei, de az úgy -
mond há lát lan ma gyar for ra da lom ha mis le gen dá ja is fenn tar tot ta. Szó val az
el be szé lés nek rö vid sé gé vel együtt is meg van a ma ga sú lya.

Az 1924-es el be szé lés tö mö ren és egy ben re á li san idé zi fel az út ha tal mas koc -
ká za tát, a nyo mo rú sá gos kö rül mé nye ket. A Mackensen had se reg nek nem egy, ha -
nem két tiszt jé vel, s úgy uta zott, hogy fe je alatt a két tiszt egyik zsák ja volt. Még jó val
Ber lin előtt, reg gel, cseh föl dön meg tud ja, hogy a Mackensen had se reg hét mil lió már -
kát tar tal ma zó pénz tá rán pi hent. Ezért az tán bő ven volt ide je cseh föl dön meg ijed ni.
Ha az ot ta ni ha tó sá gok rá jön nek a do log ra, ak kor letartóztatják.16 Nem két sé ges, hogy az
1924-es vis  sza em lé ke zés idé zi fel a múlt va ló sá gát. A ma ga egy sze rű sé gé vel, a koc ká zat
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15 Barcza 1994: I. 117.
16 HIA, Kopenhagen, 146./49., 147./50. és 148./51. („Ich hatte nur wenig Gepäck mit, schlief die Nacht

im Coupé auf einem Sack von welchem es sich herausstellte, daβ er 7 Millionen Mark, die ganze Kasse
der Mackensen Armee enthielt. Nicht ohne Angst fuhr ich weiter.”)
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sú lyá nak még a cseh te rü le ten tör tént meg is me ré sé vel, amely ben egy gramm nyi
arany ról sem volt szó. An nál in kább le he tett vol na vé res ki me ne te le az ügynek…

*

Barcza György dá ni ai éle tes él mé nyei alap ján mind az 1946-os me mo ár já ban, de még
rész le te seb ben az 1924-es vis  sza em lé ke zés ben igen nagy el is me rés sel szól e kis észa -
ki or szág (és ál ta lá ban Skan di ná via) tár sa dal má nak, la kos sá gá nak pol gá ro sult vi szo -
nya i ról, de mok ra ti kus men ta li tá sá ról. Mind eköz ben egyik szö veg ben sem rest a hazai
vi szo nyok kal ös  sze ve tést ten ni, oly mó don, hogy ro kon szen ve egy ér tel mű en Dá nia
javá ra mu tat ko zik meg.17

En nek alap ján mes  sze nem lett vol na lo gi kát lan, hogy Barcza György 1918 őszén
mes  sze me nő en – és osz tá lyos tár sai kö zött is ko ránt sem egye dül ál ló an – azo no sul -
jon a ma gyar or szá gi pol gá ri de mok ra ti kus for ra da lom mal, s a nem zet kö zi kap cso la -
tok vi lá gá ban fel hal mo zott ta pasz ta la ta it a kül föld fe lé ele ve oly an  nyi ra el szi ge telt
rend szer szol gá la tá ba ál lít sa.

Egy sze rű en csu pán azért, hogy az ál ta la oly erő sen kár hoz ta tott vi szo nyok ked -
ve zőbb re vál toz za nak. 

Barcza György azon ban nem hogy nem ezt tet te, ha nem – mint elő já ró ban már
utal tunk rá – még a vi szony lag tár gyi la gos le írás ra sem volt ké pes. Nem csu pán kí -
gyót-bé kát mond Kár olyi Mi hály for ra dal má ról, de még azt is bi zony gat ja (je len tős
mér ték ben va lót la nul), hogy a pol gá ri for ra da lom az an tant ré szé ről azért nem ka pott
tá mo ga tást, mert bel po li ti ka i lag gyen ge volt, nem volt ké pes a rá tá ma dó szél ső sé ges
erő ket meg fé kez ni.

Nem két sé ges, hogy Kár olyi Mi hály rend sze re (mi köz ben meg le he tő sen ko moly
ered mé nye ket ért el 1918 no vem be ré ben a ma gán tu laj don ra ke zet eme lők vér rel-
vassal tör té nő el nyo má sá ban) va ló ban kép te len volt eze ket a szél ső sé ges erő ket meg -
za bo láz ni, ám az an tant-tá mo ga tás el ma ra dá sá nak messze nem ez volt az oka.

Té mánk szem pont já ból el len ben az a lé nyeg, hogy míg egy fe lől az 1946-os és az
1924-es el be szé lés (egyet len igen lé nye ges pont kivételével18) egy ként becs mér lő leg
szól a for ra dal mak ról, ad dig az 1924-es me mo ár ban – nem cse kély el lent mon dás ban
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17 Ld. er re rész le te seb ben a Szé kely Gá bor-em lék könyv be írt, a 4. sz. jegy zet ben már hi vat ko zott ta nul -
má nyo mat.

18 A zsi dó kér dés ez a pont. 1946-ban, a holokauszt ár nyé ká ban Barcza a for ra dal mak kap csán azt a szót,
hogy „zsi dó”, egyet len al ka lom mal sem ír ja le. 1924-ben el len ben szél ső sé ge sen zsi dó zik. Ld. er re a
Székely Gá bor-em lék könyv be írt ta nul má nyo mat (4. sz. jegy zet).

Gergely_kotet_jul25_:press 2012.08.23. 15:31 Page 203 (Black plate)



a for ra da lom gyen ge sé gé ről szó ló ál lí tás sal – 1919 feb ru ár ja kap csán Barcza György
ép pen el len té tes meg győ ző dé se buk kan az egyik pon ton fel szín re.

És minden nek alap ján el mond hat juk: Barcza György nek nem volt ne héz azo no -
sul nia a fej let tebb, mert pol gá ro sul tabb, a de mok rá ci á ra fo gé kony skan di náv vi lág gal.
Nem volt ne héz ezt meg ten nie, hi szen ezért a meg ér té sért cse ré ben az ég ad ta vi lá gon
nem kel lett sem mi ről sem le mon da nia. El len ben li dér ces ál ma i ban Barcza György a
ma gyar or szá gi pol gá ri de mok ra ti kus for ra da lom fenn ma ra dá sá tól ret te gett. Hi á ba
bi zony gat ja majd – is mé tel jük: 1924-ben és 1946-ban is – hos  szú so rok ban, hogy az
mily gyen ge, s en nek okán mily jö vőt len volt, va ló já ban szá má ra 1919 feb ru ár já ban–
már ci u sá ban bi zony ez a for ra dal mi rend szer nyo masz tó an meg dönt he tet len nek tűnt.

A tör té nész e pon ton ala cso nyabb szint re, a kró ni ká sé ra eresz ked het. Hi szen
be szél he lyet te ma ga a dip lo ma ta: „Tud tam, hogy a fel szá mo lá si mun kák ha ma ro san
be fe je ződ nek, s az tán ne kem va ló ban dön te nem kell, hogy ma ra dok a ma gyar dip lo -
má ci ai szol gá lat ban, fel té ve, hogy mint egy ko ri oszt rák–ma gyar dip lo ma ta és Őfel sé -
ge ka ma rá sa, az új ha ta lom em be re i nek egy ál ta lán kel lek-e.” 

Ám a mon dat nak csu pán a rö vid el ső ré sze pon tos, az, hogy tud ta, az ál lá sá nak ha -
ma ro san vé ge. On nan el len ben már is mét meg kell szó lal nia a his to ri kus nak. Azért, hogy
el mond ja: Barcza György maj da ni ol va só ját akar ja itt fél re ve zet ni. Hi szen az önál ló ma -
gyar kül ügyi szol gá lat ról ren del ke ző 1918. évi V. nép tör vény ki mond ta, hogy a de mok -
ra ti kus ha ta lom kész mind azo kat a kö zös szol gá lat ból át ven ni, akik haj lan dó ak vol tak a
hű ség es küt le ten ni, ami min den ilyen hely zet ter mé sze tes követelménye.19

„Ha fel oszt ják a föld bir to ko kat, ak kor a ma gam és fe le sé gem ma gán va gyo na mi -
ni mum ra ol vad, és vé ge az ed di gi jó lét nek.” Eb ben már volt igaz ság, bár nem kel lett
at tól tar ta nia, hogy föl dön fu tó lesz. Hi szen a pol gá ri de mok ra ti kus for ra da lom kár -
pót lás mel lett és 200/500 hold fe lett ren del ke zett a föld osz tás ról. 

A nagy jó lét nek el len ben va ló ban vé ge lett vol na.
1924-ben író dott vis  sza em lé ke zé se egyik pont ján Barcza kön tör fa la zás nél kül

meg mond ja, hogy szá má ra nem a vár ha tó bé ke mi lyen sé ge, ha nem eg zisz ten ci á já -
nak vár ha tó meg rop pa ná sa okoz ta az 1918/1919 for du ló ja kö rü li hó na pok ban a leg -
na gyobb fé lel met. Az 1919. feb ru á ri, már ci u si he tek kap csán ír ja: még az ad di gi nál is
na gyobb bi zony ta lan ság gal, gon dok kal te li jö vő vel szá mol, „most már nem a töb bé
vagy ke vés bé el fo gad ha tó bé ke fel té te lek ről, ha nem ott ho nunk meg ma ra dá sá ról és
lét le he tő sé ge ink el vesz té sé ről volt szó.”20

204 Pritz Pál

19 Ld. rész le te seb ben Pritz 1995: 38.
20 HIA, Kopenhagen, 162./65. és 163./66. („Jetzt handelte es sich nicht mehr und mehr oder weniger

annehmbaren Friedensbedingungen, sondern um den Bestand unserer Heimat und um den Verlust
unserer Existenzmöglichkeiten.”)
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Ezek ből a so rok ból – sú lya okán is mé tel jük – bi zony az is ki vi lág lik, hogy Barcza
va ló já ban mes  sze nem tar tot ta olyan gyen ge ha ta lom nak Kár olyi Mi hály rend sze rét,
mint ami nek lép ten-nyo mon be ál lít ja. 

Bi zony na gyon el kép zel te, hogy ilyen vi lág ra kell ké szül nie.
Ezért van az, hogy „kény te len” ne mes ál lás pont ját fel ad ni.
Ter mé sze te sen mes  sze nem volt kény te len. „Csak ” ép pen az egyé ni ér de ke it kel -

lett vol na Barcza György nek bi zo nyos ha tá rig ha zá ja ér de ke alá ren del ni. Kü lön ben
egy ál ta lán nem a vég te len sé gig. Hi szen a pol gá ri de mok ra ti kus for ra da lom vér rel-
vas sal véd te a tu laj dont. Ám 1919 feb ru ár já ban (már vég ze te sen ké sőn) a 200 hold -
nál na gyobb nagy bir tok ok – kár pót lás mel let ti – ki sa já tí tá sá ról dön töt tek.

Ak ko ron, ha nem is tö me ge sen, ha nem is úgy, mint a 19. szá zad de re kán, a re -
form kor vé gén, so kan vol tak ké szen egyé ni ér de ke i ket ha zá juk, nem ze tük ér de ke mö -
gé he lyez ni.

Barcza György nem tar to zott kö zé jük. 

*

Mind két vis  sza em lé ke zés ben azt a Barcza Györ gyöt lát juk, aki nem tud be tel ni sem
a dán táj, sem a dá ni ai idő já rás, sem a dán épí té szet, sem a dán em be rek, sem a dán
tár sa da lom di csé re té vel. Mind ezek ről szé pen, sok ro kon szenv vel ír 1946-os me mo -
ár já ban is, ám 1924-ben még ma ga sabb a hő fok, s van nak – na gyon is van nak – té -
mái, ame lye ket 1946-ban már meg sem pen dít.

Az egyik igen je len tős kü lönb ség, hogy az el ső vi lág há bo rú ban, s an nak utá na
Barcza nagy hí ve a nép- és nem zet ka rak te ro ló gi á nak. Hos  szan ér te ke zik az észa ki, a
dé li és a köz bül ső, kö zép-eu ró pai em be rek, né pek, fa jok, nem ze tek kö zöt ti igen lé nye -
ges, lé nye ges nek gon dolt kü lönb sé gek ről. Ös  szeg ző meg ál la pí tá sa sze rint „az észa ki
em ber nem in tel li gens, de na gyon tisz tes sé ges és meg bíz ha tó, a dé li na gyon in tel li -
gens, gyak ran zse ni á lis, el len ben őszin tét len, meg bíz ha tat lan és alattomos.”21 Nem
két sé ges, hogy ha a sok szí nű nem ze ti kö zös sé ge ket, vagy azok na gyobb ré sze it nem
le het is az egyé nek sze rint vál to zó jel lem zők kel le ír ni, még is van nak jel lem ző vo ná -
sok, ame lyek az adott kö zös ség kul tu rá lis sa já tos sá ga i ból adód nak, és ame lyek a lét -
fenn tar tás, az élet, az ér vé nye sü lés adott te rü le ten ki ala kult kö ve té si min tá i ból kö vet -
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21 „Kurz gesagt: der Nordländer ist nicht intelligent, aber-aber ehrlich und verläβlich, der Südländer sehr
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44./133.
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kez nek. Ezek olyan je len sé gek, ame lyek nem le het nek ér té ke lé si ala pok, de ame lye -
ket a kül po li ti ká nak, a dip lo má ci á nak sa ját ered mé nyes sé ge ér de ké ben fi gye lem be
kell ven nie. A né met nem ze ti szo ci a liz mus ural ma azon ban a leg ke mé nyeb ben ér ték -
íté le tek alap já vá tet te a nem zet ka rak te ro ló gi át, s eb ből az is mert ször nyű sé gek adód -
tak. Kö vet ke ző leg Barcza 1946-os em lék ira tá ban nem ad helyt az ef fé le esz me fut ta -
tá sa i nak.

*

Barcza Györ gyöt na gyon meg vi sel te a gö rög fő vá ros nya ra i nak szin te el vi sel he tet len
for ró sá ga, s ezért sem tud be tel ni a szin te nyár nél kü li dán klí ma örö me i nek is mét -
lő dő fel idé zé sé vel. A hét-nyolc hó na pos, hos  szú, de nem túl ke mény tél után má jus
vé gén ki rob ba nó ta vasz ké ső őszig tart. Is me ret len a nyá ri for ró ság, nin cse nek fül ledt
éj sza kák, nin cse nek ég zen ge tő zi va ta rok, a ter mé szet nyá ron is friss és zöl del lő ma -
rad. Az em be rek meg má mo ro sod nak, sen ki nem gon dol az al vás ra, az éle tet min -
den ki men nél job ban akar ja él vez ni. Kop pen há ga – a ma ga szám ta lan park já val, fák
sze gé lyez te ut cá i val, fes tői csa tor ná i val – in kább egy nagy für dő hely, mint fő vá ros
be nyo má sát kel ti. Tiszt vi se lők, ke res ke dők, mun ká sok és mun kás nők ez rei és ez rei
igye kez nek mun ka után, te hát öt és hat óra kö zött ke rék pár ral a part men tén hos  szan
el te rü lő kö ze li er dők be, hogy azu tán majd csak a sö té te dés be áll tá val, ha tal mas ra jok -
ban, a ke rék pár ra il lesz tett gyer tyák fé nye mel lett – mes  szi ről néz ve mint szent já nos -
bo ga rak – tér je nek meg ott ho na ik ba. Köz ben sé tál nak, te ni szez nek, ke rék pá roz nak,
a kö ze li vi ze ken vi tor láz nak. A sze rény be lé pő díj ért lá to gat ha tó, Ti vo li nak ne ve zett 
(a ko ra be li Eu ró pá ban elő ször lé te sí tett) ha tal mas szó ra koz ta tó park ban es té től éj -
sza ká ig le het jó mu zsi ka mel lett ol csón ét kez ni, na gyobb pén ze kért szám ta lan szó ra -
ko zást igény be venni…

A szom bat dél től hét fő reg ge lig tar tó hét vé ge ken az tán a fő vá ros szin te tel je sen
ki hal. Min den ki si et a ter mé szet be, aki nek nincs sa ját vil lá ja, vagy nincs meg hí vá sa,
az a sza bad ban al szik. A fél órán ként köz le ke dő he lyi ér de kű vo na tok vi szik, majd
hoz zák az uta so kat. A me se szép táj ban gyak ran vö rös tég lá ból épült, zöld te tő vel
fedett, iz gal ma san íz lé ses, prak ti kus vil lák és vi dé ki há zak min den nagy ság ban so ra -
koz nak. A na gyob bak mel lett ap ró há zak is van nak, ame lyek – úgy mond – gyak ran
csak há rom-négy szo bá sak. A há zak előt ti kert ben ha tal mas ár bo con a dán lo bo gót
len ge ti a szél, s mind ez még vi dá mab bá te szi a tá jat. A szé les re vá gott, jól meg épí tett,
el ső osz tá lyú utak ké mi ai anyag gal por ta la ní tot tak. E si ma, au tó val is jól jár ha tó uta -
kon gya lo gos alig lát ha tó, min den ki ke rék pá ro zik. 

A hos  szú ta vasz jel sza va, hogy „sze ret ni és sze ret ni hagy ni.” A sze re lem az élet
ter mé sze tes tar to zé ka. Ahogy a nap nak, az er dők nek, a vi rá gok nak, a kék ég nek örül
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az em ber, úgy él ve zi sa ját if jú sá gát is. Di á kok di ák lány ok kal men nek vi dék re, vá lasz ta nak
egy he lyet a ten ger par ton, fü röd nek, va jas ke nyér rel piknikelnek, és a na pon he ve rész -
nek. Ami a kö zép-eu ró pai em ber szá má ra szo kat lan, az itt egy ál ta lán nem meg bot rán -
koz ta tó: a hul lá mok ban gyak ran lát ni ru hát la nul mind két ne mű fi a ta lo kat. A mez te len -
ség – mond ja a vis  sza em lé ke ző – a friss me leg le ve gő ben fel tét le nül egész sé ges, és a
fi a ta lok nál esz té ti kus lát vány. Egy mo dern es ti ru há ba „fel öl tö zött” hölgy sok kal erő seb -
ben hat az ér zé kek re, mint az egé szen ru hát lan tes tek a ter mé szet ben.

Barczától Kö zép-Eu ró pá ban szám ta lan szor kér dez ték: igaz-e, hogy Skan di ná -
vi á ban az em be rek egé szen ru hát la nul für de nek, és pe dig nők fér fi ak kal? Vá la szát az -
zal kez di, hogy a strand lé te sít mé nyek zö me há rom, egy más tól szi go rú an el vá lasz tott
rész re osz lik. Az egyik a nők nek, a má sik a fér fi ak nak van fenn tart va, a har ma dik pe -
dig kö zös. Az el ső ket tő ben a nők és a fér fi ak va ló ban tel je sen mez te le nül fü röd nek,
a kö zös rész ben a für dő ru ha kö te le ző. A vá ro si für dők ben, gőz ben, uszo dák ban bi -
zo nyos órák ban a nők, más órák ban a fér fi ak fü röd nek ru hát la nul. Gyak ran lát ni,
hogy az uszo da mel let ti ét te rem ben egé szen mez te le nül fo gyasz tó fér fi a kat szol gál nak
ki. Ez – ír ja Barcza – elő ször szo kat la nul hat, de cso dá la to san gyor san meg szok ják, 
s ké sőbb a fel öl tö zöt tek nek egy ál ta lán nem tű nik fel. Stock holm ban a köz pon ti strand
mel let ti ét te rem ben a na gyon csi nos fi a tal pin cér nők fe ke te ru há ban fe hér fő kö tő vel
szol gál ják ki a tel je sen mez te le nül meg ér ke ző ven dé get, aki az tán jól la kot tan e „svéd
nem ze ti kosz tüm ben” megy ci ga ret tát vá sá rol ni, néz be a fod rász hoz fri zu rá ra, bo rot -
vál ko zás ra, má sutt ké pes la pot vesz, le ve let ír – s te szi mind ezt tel je sen ru hát la nul. 
A nagy ho te lek ben, fő leg Svéd or szág ban a für dőt ren de lő sa ját ven dé get kí ván ság ra as  szo -
nyok szap pa noz zák, kesz tyű vel tisz tít ják, me leg tö rül kö ző vel szá rít ják. Né hány esz ten de -
je ve zet ték be azt a sza bályt, hogy e höl gyek nem le het nek 40 év nél fi a ta lab bak. 

Ki ne vet nék azt a ven dé get, aki nek mind eköz ben más gon do la ta tá mad na.
A mez te len lét – ír ja ös  szeg ző en – az észa ki em be rek va la mi egé szen nor má lis,

ter mé sze tes sport ja. Mind ezt az em ber cso dá la to san gyor san szok ja meg, né zi s nem
fi gyel rá.

*

Va ló ban így van. Ám a tör té nész – bár men  nyi re is to vább gom bo lyí ta ná Barcza
György éle te és él mé nyei vizs gá la tá nak fo na lát – kény te len ezen a pon ton a szi go rú
ter je del mi kor lá tok okán (re mélt) Ol va só já tól bú csút ven ni.
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FEL HASZ NÁLT FOR RÁ SOK

Hoover Institution Archives, Stanford, California (HIA)
György Barcza Nagyalásonyi Papers, Box 2, Kopenhagen 1916–1918 (Kopenhagen) 

FEL HASZ NÁLT IRO DA LOM

Barcza György 1994: Dip lo ma ta-em lé ke im 1911–1945. (Ös  sze áll. és szerk. An tal Lász ló. Jegyz.,
utó szó: Bán D. And rás. Bib li og rá fi ai utó szó: John Lu kacs) I–II. Eu ró pa, Bp.

Pritz Pál 1995: A ma gyar kül ügyi szol gá lat ke let ke zé se és tör té ne te 1930-ig. In: Uő: Ma gyar
dip lo má cia a két há bo rú kö zött. Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat, Bp.
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Sipos Ba lázs

KUL TU RÁ LIS GLOBALIZÁCIÓ ÉS 
AME RI KA NI ZÁ LÓ DÁS MINT A VI LÁG KÉP 
FOR MÁ LÓ JA A HOR THY -KOR SZAK BAN

Nap ja ink tör té net írá sá nak kur rens té má ja töb bek kö zött a globalizáció (a „glo bá lis -
sá vá lás”) je len sé ge és a vi lág ame ri ka ni zá ló dá sa. Írá som ban el ső sor ban ezek ről mint
his to ri og rá fi ai-mód szer ta ni kér dé sek ről szó lok, majd rö vi den ar ról is: mi lyen mód -
szer ta ni szem pont ok me rül het nek fel a Hor thy -kor szak globalizáció és ame ri ka ni zá -
ló dás szem pon tú vizs gá la ta so rán. Vagy más ként fo gal maz va: mit tud ha tunk ar ról,
hogy for mál ta-e, és ha igen, mi ként a kul tu rá lis globalizáció és az ame ri ka ni zá ló dás
a Hor thy -kor szak (mé dia fo gyasz tó, vá ro si) em be ré nek vi lág kép ét? És hol he lyez he -
tők el, mi hez kap csol ha tók ezek a kér dé sek a tör té net írá son be lül?

A VI LÁG TÖR TÉ NET TŐL A „TRANSZ NA CI O NÁ LIS TÖR TÉ NET ÍRÁ SIG”

A szak iro da lom ban a globalizáció, a mo der ni zá ció és a vi lág ame ri ka ni zá ló dá sá nak
kér dé sét mind gyak rab ban együtt vizsgálják,1 ami nek oka, hogy job bá ra egy más sal
ös  sze füg gő je len sé gek ként gon do lunk rá juk. So kan úgy vé lik: a globalizáció va ló já ban
nem más, mint a vi lág ame ri ka ni zá ló dá sa. A mo der ni zá ció esze rint egy sé ges fo lya -
mat, ab ban az ér te lem ben, hogy a vi lág or szá gai/tár sa dal mai tu laj don kép pen egy sé -
ge sen va la mi fé le ame ri kai mo dell fe lé ha lad nak vagy leg alább is azt cé loz zák, ha „mo -
dern né” akar nak vál ni. De leg alább is a „nagy” mo der ni zá ci ós „pro jekt ben” ki tün te tett
sze re pe van az Egye sült Ál la mok nak és az észak-ame ri kai kul tu rá lis szo ká sok nak,
nor mák nak – ezen be lül pe dig fon tos te rü let a fo gyasz tás té má ja, il let ve az ame ri kai

1 Lásd pél dá ul Jang 2006: 899–931.; Otto 2006.; Körner 2011: 721–752.
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fo gyasz tá si szo ká sok ter je dé sé nek vizs gá la ta. Nap ja ink ban utób bi ak is oly an  nyi ra fon -
tos (rész)témának szá mí ta nak, hogy egyes szer zők sze rint je len leg ezek do mi nál ják
a fo gyasz tás és a globalizáció kutatását.2

Ha más hon nan szem lél jük a kér dést, meg kell je gyez nünk, hogy a nagy tör té ne -
ti el be szé lé sek kö zött min dig is ki emel ke dő je len tő sé gű nek tar tot ták a mo der ni zá ció
narratíváját, amely nek idő vel fon tos ré sze (és ese ten ként he lyet te sí tő je) lett a glo ba -
li zá ló dás és az ame ri ka ni zá ló dás (rész)területe.

Mind ezek te hát nem tel je sen új té mák a szak iro da lom ban. Azért sem, mert né -
hány tör té nész már két-há rom év ti zed del ez előtt is pub li kált ha son ló kér dé sek ről. Az
1980-as évek ben már töb ben is vizs gál ták az Ame ri ka-kép vál to zá sa it; a ma gyar szer -
zők kö zül pél dá ul Vö rös Kár oly és Závodszky Géza.3 Az óta (te hát az el múlt nagy já -
ból há rom év ti zed ben) azon ban ta lán négy fon to sabb és a kér dés ta nul má nyo zá sát
köz vet le neb bül be fo lyá so ló „for du lat” történt.4 Az egyik a po li ti kum (a „hét köz na pi”
po li ti kai gon dol ko dás és po li ti kai fo gal mak) „fel fe de zé se” az úgy ne ve zett új po li ti ka -
tör té net-írás ré sze ként. Az a fel is me rés te hát, hogy a tár sa dal mi vi szo nyok ról al ko tott
el gon do lá sok alap ve tő en ha tá roz zák meg a po li ti kai viszonyokat.5 Amely fel is me rést
úgy is meg fo gal maz hat juk, hogy a „va ló ság elő ál lí tá sa”, kar ban tar tá sa és módosítása6

be fo lyá sol ja a po li ti kai cse lek vést. Az az ez a „for du lat” szem lél he tő az úgy ne ve zett
kul tu rá lis for du lat ré sze ként.

Kér dé sünk szem pont já ból „for du la tot” ered mé nye zett az az el gon do lás is, amely
sze rint modernitásokról és nem egyet len és egy sé ges modernitásról kell be szél ni.
Esze rint a mo der ni zá ció, ez az eu ró pai gyö ke rű fo lya mat, el té rő szo ká sok kal és ha gyo -
má nyok kal ta lál koz va el té rő he lyi sa já tos sá go kat pro du kál. Az az nem csu pán a „mo -
der ni zá ció” hat a he lyi vi szo nyok ra – azok sa ját ké pük re for mál ják a mo der ni zá ci ót,
amely nek így he lyi vál to za tai ala kul nak ki, amely he lyi vál to za tok sa já tos és egy más -
tól el té rő uta kat jár nak be.7

A har ma dik „for du lat” tu laj don kép pen két, egy más sal ös  sze füg gő vál to zást je -
lent. A nem zet kö zi tör té net írás „új ra ori en tá ló dá sá nak” két ele mé ről van szó: a nem -
ze ti tör té net írá so kat ért új ki hí vá sok ról, il let ve ar ról, hogy a vi lág tör té ne lem he lyét át -
ven ni lát szik a globalizációtörténet.8 E ket tőt az úgy ne ve zett transz na ci o ná lis

210 Sipos Balázs

2 Trentmann 2009: 187–220.; A kér dést érin ti Tomka 2009: 333.
3 Vörös 1988: 189–202.; Závodszky 1997.
4 Vö. Kisantal 2009: 9–31.
5 Lásd pél dá ul Sipos 2009: 156–166.; Craig 2010: 453–475.
6 James Carey Communication as Culture cí mű 1988-as mun ká ját Idé zi McQuail 2003: 88.
7 Niedermüller 2008: 12–15.
8 Iggers–Wang 2008: 367.
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tör té net írás fo gal má ban kap csol hat juk ös  sze, amely az „ös  sze kap cso ló dó”, „kö zös”,
„egy más ba bo nyo ló dó” tör té ne lem (tör té nel mek) vizs gá la tát je len ti, és amely irány -
zat nak „Té má ja min den, ami a tár sa dal ma kon és a po li ti kai rend sze re ken át és azok
kö zött mozog.”9

Bár a tör té net írás ban bur ján zó kü lön fé le „for du la tok” va ló já ban nem min dig
paradigmatikus vál to zá sok, meg em lí tem, hogy pár éve a „transz na ci o ná lis tör té net -
írás for du la tá ról” is szo kás beszélni.10

A glo ba li tás, ame ri ka ni zá ló dás tör té ne té nek vizs gá la tát „ne gye dik vál to zás ként”
a tár sa dal mi ne mek és a fe mi niz mus szem lé le té nek még in ten zí vebb tér hó dí tá sa jel -
lem zi, az úgy ne ve zett nem zet kö zi történetírásban.11 Amely té ma ter mé sze te sen vizs -
gál ha tó a transz na ci o ná lis tör té net írás né ző pont já ból is – ahogy tet te a „The Mo dern
Girl Around the World” né ven ala kult ku ta tó cso port, amely azo nos cí men már ta nul -
mány kö te tet is kiadott.12 Azt vizs gál ják, hogy a mo dern nő mint glo bá lis je len ség mi -
ként tűnt fel a vi lág kü lön bö ző pont ja in, még pe dig a 20. szá zad el ső felében.13

GLO BA LI TÁS ÉS TÖ MEG MÉ DIA

Bár már év ti ze dek kel ez előtt is fel me rül tek olyan tör té ne ti kér dé sek, ame lyek a glo -
ba li tás, a mo der ni zá ló dás és az ame ri ka ni zá ló dás té má i hoz kap csol ha tók (ilyen volt
pél dá ul az Ame ri ka-kép ala ku lá sa), a tör té net írás né hány vál to zá sa nyo mán ma rész -
ben mást je len te nek ezek a kér dé sek. Vagy más ként fo gal maz va: az ez red for du ló tár -
sa dal mi, gaz da sá gi, po li ti kai és kul tu rá lis jel lem zői mi att más té mák és más szem -
pont ból let tek hang sú lyo sak. Így pél dá ul té mánk szem pont já ból is fon tos sá vált a 19.
szá zad utol só har ma da és a 20. szá zad el ső két év ti ze de kö vet ke ző vál to zá sai:

A táv író, a te le fon és a mo zi el ter je dé se nyo mán meg kez dő dött és ki tel je se dett
a táv köz lé si for ra da lom, ami (a köz le ke dé si esz kö zök vál to zá sa nyo mán) át ala kí tot ta
az em be rek érint ke zé si szo ká sa it, mo bi li zál ta őket, fel gyor sí tot ta az élet rit mu su kat 
– ír ta Dékány Ist ván 1943-as köny vé ben, és hang sú lyoz za a tör té ne ti irodalom.14 Aki
nem tud vo na ton, ha jón, re pü lőn utaz ni, ol va sás köz ben utaz hat – rög zí tet te Ortutay
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9 Wiesner-Hanks 2011: 357–349.
10 Lásd pél dá ul Iriye–Saunier 2009; Tyrell 2009: 453–474.; American Historical Review Conversation,

2006: 1441–1464.; Bude és má sok 2006.; Burke 2009.
11 Iggers–Wang 2008: 367.
12 Weinbaum és má sok 2008.
13 Weinbaum és má sok 2005: 245–294.
14 Dékány 1943: 235.; Bausinger 1995: 537.
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Gyu la, amit más sza vak kal úgy fo gal maz ha tunk meg: a globalizált mé dia kul tú ra le -
he tő vé tet te, hogy „lel ki leg és ér zel mi leg utaz zunk”, „fi zi kai moz gás nélkül.”15

Ez zel a köz le ke dé si esz kö zö ket is ma gá ba fog la ló kom mu ni ká ci ós for ra da lom -
mal nagy já ból pár hu za mo san ala kult ki a tö meg tár sa da lom (vagy kez dő dött meg a ki -
for má ló dá sa), fe dez ték fel a „tö meg” létezését.16 A mi szem pon tunk ból azon ban nem
is ez az iga zán fon tos, ha nem „csak ” a tö meg kom mu ni ká ció vagy a tö meg kul tú ra
meg je le né se a 19. szá zad utol só harmadától.17 Ez tet te ugyan is le he tő vé, hogy a mo -
zik ban a fil me ket és a hír adó kat néz ve „tö me gek” utaz has sa nak, ide gen kul tú rá kat
is mer hes se nek meg18 – vagy hogy ugyan csak be jár ják a vi lá got pél dá ul új ság ol va sás
köz ben. 

Roger Silverstone egye ne sen azt ál lít ja, hogy „a kultúripar volt az el ső olyan ága -
zat, ahol a globalizáció vég be ment, boly gónk ös  sze zsu go ro dá sá nak egy szer re oka -
ként és következményeként.”19 Ro land Robertson ép pen e mi att a vál to zás mi att úgy
vé li, hogy az 1870-es és 1920-as év ti zed ha tá rol ta nagy já ból öt év ti ze des idő szak ra
te het jük a globalizáció kez de tét, ugyan is a „meg lé vő globalizációkat” ek kor „tu da tos,
tö meg kom mu ni ká ci ós esz kö zök ál tal ref lek tált globalizációk” vál tot ták vagy egé szí -
tet ték ki.20 Má sok pon to sabb nak tart ják a „kez de ti globalizáció” el ne ve zést, ar ra utal -
va, hogy ek ko ri ban „rak ták le” az 1950 utá ni, „va ló di” globalizáció alapjait.21

Az ilyen fo gal mi di lem mák meg ol dá sá ra jól hasz nál ha tó Ulrick Beck meg kö ze -
lí té se, aki meg kü lön böz te ti egy más tól a globalizmust, a globalizációt és a glo ba li tást.
Az el ső le egy sze rű sít ve azt a hely ze tet je len ti, hogy a vi lág pi ac el nyom ja a po li ti kai cse -
lek vést és min den más di men zi ót is le gyűr. A má so dik (szin tén le egy sze rű sít ve) azo -
kat a fo lya ma to kat je len ti, ame lyek so rán transz na ci o ná lis sze rep lők meg ren dí tik a
nem zet ál la mok au to ri tá sát. Ha pe dig glo ba li tást mon dunk, ak kor a már rég óta lé te -
ző vi lág tár sa da lom ra gon dol ha tunk: ar ra, hogy a „zárt tér sé gek” már más fél-két év -
szá za da csak fik ci ók, mert „egy hely szí nen” (egy ál lam ke re te in be lül) kü lön bö ző gaz -
da sá gi, kul tu rá lis, po li ti kai for má ci ók üt köz nek egy más sal, az az a ko ráb ban ma gá tól
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15 Ortutay 1936: 73.; Jansson 2002: 430.
16 A tö meg és kul tú ra vi szo nya kap csán, az eme vi szony ról szó ló haj da ni vi ták kap csán ér de mes hang -

sú lyoz ni, hogy „tö me gek nin cse nek, csak mó dok, aho gyan az em be re ket tö meg nek te kint jük” – ál lí -
tot ta Raymond Williams 1961-ben. Idé zi McQuail 2003: 43.

17 Itt egy részt meg kell je gyez ni, hogy a tö meg kul tú ra fo gal ma he lyett a szak iro da lom ban in kább a nép -
sze rű kul tú ra a hasz ná la tos. Más részt töb ben is úgy lát ják, hogy mai for má já ban csak a má so dik vi -
lág há bo rút kö ve tő en be szél he tünk ró la. Lásd Parker 2011: 149.

18 Gyulai 1939: 70–72.
19 Silverstone 2008: 126.
20 Beck 2005: 29., 58.
21 Scholte 2000: 65–66.
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ér te tő dő dol gok jo go sult sá gát új ra és új ra bi zo nyí ta ni kell.22 Ar ról van ugyan is szó,
hogy „a he lyi élet for má kat olyan »példa-képekkel« dúl ják fel, töl tik meg, ame lyek tár -
sa dal mi lag és térbelileg egé szen más hon nan származnak.”23 E „pél da-ké pek” ter je dé -
se és kö ve té se a vi lág kü lön bö ző pont ja in „transz na ci o ná lis kö zös sé ge ket” hoz lét re
– töb bek kö zött – az élet stí lus ban. Egy re több min den tör té nik te hát egy szer re több
és több hely szí nen; emi att olyan tár sa dal mi és tár sas kap cso la tok je len nek meg, ame -
lyek „nem in teg rál ha tók a nem zet ál la mi po li ti ká ba”; és mind ezek ered mé nye ként
szü le tett meg a „ref lex ív”, az az ön ma gá ról tu dó, ön ma gát ér zé ke lő, vi lág ho ri zont tal
ren del ke ző világtársadalom.24

A HOR THY -KOR SZAK BE LI AME RI KA-TA PASZ TA LA TOK RÓL

Nagy já ból a fent em lí te tett, 1870–1920-as idő szak ban zaj lott a vi lág ame ri ka ni zá ló -
dá sá nak el ső hulláma,25 amely nek kö ze pén az an gol pub li cis ta, William T. Stead meg -
ír ta A vi lág ame ri ka ni zá ló dá sa, avagy a 20. szá zad fej lő dé si irá nya cí mű kötetét.26

Az el ső vi lág há bo rú nyo mán több eu ró pai gon dol ko dó le szá molt Eu ró pa ci vi -
li zá ci ós fel sőbb ren dű sé gé nek el kép ze lé sé vel, s az „öreg kon ti nens” ha nyat lá sát
vizionálta.27 Az ame ri kai fil mek nyo mán a di vat ban és a tánc ban ter jedt az ame ri kai
mó di, és ter jedt egy sa já tos női élet stí lus és sze rep: a post-war girl vagy egy sze rű en
csak a girl (eset leg mo dern girl vagy flapper, az az a bak fis) stí lu sa és típusa.28

De mit érez tek, mit ta pasz tal tak mind eb ből Ma gyar or szá gon?
Ezt a kér dést leg alább két fe lé kell vá lasz ta nunk. Egy részt kér dés, hogy mi lyen

nyo mo kat ta lá lunk er re vo nat ko zó an. Ezek a nyo mok, amen  nyi ben saj tó- vagy mé -
dia for rá sok, a ké szí tők ta pasz ta la tá ról tu dó sí ta nak – de nem tu dó sí ta nak „au to ma ti -
ku san” ar ról, hogy az egy ko rú mé dia fo gyasz tók mi lyen mó don ér tel mez ték eze ket a
cik ke ket, köny ve ket, fény ké pe ket, fil me ket, eset leg rá dió adá so kat. Az az (más részt) kér -
dés, hogy mit tud ha tunk ar ról: a be fo ga dók mi lyen je len té se ket tu laj do ní tot tak az
olyas fé le áb rá zo lá sok nak, ame lyek a vi lág „vi lág sze rű vá lá sá ról”, ös  sze zsu go ro dá sá ról,
vagy az Egye sült Ál la mok ról, an nak bár mi lyen tí pu sú ha tá sá ról tu dó sí tot tak.
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22 Beck 2005: 18–20.
23 Uo. 65.
24 Uo. 46., 19–20., 58.
25 Rydell–Kroes 2005.
26 Stead 1902.
27 Kaelbe 2008 166–167.
28 Buckley–Fawcett 2002: 83.; Mil ler 2003: 253–254., 258–261.
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Az úgy ne ve zett mé dia szö ve gek alap ján adott eset ben ter mé sze te sen kö vet kez -
tet he tünk egy-egy tár sa dal mi, vi lág né ze ti cso port ta pasz ta la tá ra, föl té ve, hogy úgy
gon dol juk: a szö veg (kép stb.) elő ál lí tó ja a szó ban for gó cso por tot rep re zen tál ja. Más
ese tek ben fel té te le zé sek be kell bo csát koz nunk. Ezt meg te het jük pél dá ul ak kor, ha el -
fo gad juk Stu art Hall kó do lás/de kó do lás el mé le tét, amely sze rint min den szö veg nek
el kü lö nít het jük há rom ol va sa tát (meg fej té sét): a szer ző szán dé ka sze rin ti ol va sa tot, 
a szer ző szán dé ká val el len té tes ol va sa tot és va la mi fé le „köz tes” értelmezést.29 Vagy
for dít va: el jár ha tunk úgy, hogy a mé dia szö ve gek és más for rá sok alap ján, vi lág né ze -
ti ala pon (és a tár sa dal mi struk tú ra ha tá sá ra is gon dol va) ér tel me zé si tí pu so kat külö -
ní tünk el („ál lí tunk elő”), és azt kí sé rel jük meg re konst ru ál ni, hogy adott cso port tag -
jai mi lyen mó don ér tel mez het ték egyik vagy má sik mé dia szö ve get. Ter mé sze te sen
eb ben az eset ben is hos  szabb idő tar ta mot és igen je len tős szá mú for rást kell meg vizs -
gál nunk ah hoz, hogy ta lán meg kö ze lí tő vá laszt tud junk ad ni a kér dés re: mi ként
tapasz tal ták meg a ma gyar or szá gi ol va sók, né zők a glo ba li tást és az ame ri kai kul tú -
ra meg je le né sét.

Ami azt a kér dést il le ti, hogy mi ként je lent ke zett mind ez a mé di á ban, ar ra egy -
sze rűbb vá la szol ni.

A kor tár sak ész re vé te lez ték a vi lág pol gár lé lek, a vi lág ho ri zont ki ala ku lá sát, azaz
a vi lág ös  sze zsu go ro dá sát. A fi lo zó fi ai mun kák tól kezd ve a le xi ko no kig és az új sá go -
kig szám ta lan for rás hoz ha tó a „min den min den nel ös  sze függ” ér zé sé re. Zilahy Lajos
az Új Idők 1937-es új évi be kö szön tő jé ben is hang sú lyoz ta: „Vi lág pol gár ok let tünk és
ha a sa ját sor sunk ra gon do lunk, az egész vi lá got át kell pillantanunk.”30 A he ti lap
pedig rend sze re sen be szá molt az ame ri kai élet for má ról, igaz, in kább a „fur csa sá go -
kat” kiemelve.31 E te kin tet ben rész ben a Ma gyar Vi lág hír adó val ro ko nít ha tó – no ha
ab ban „csúcs tel je sít mé nyű harc ko csik ról” és az USA csen des-óce á ni flot ta gya kor la -
tá ról szin tén tudósítottak.32 Itt azon ban ma xi mum lát szó la gos el len tét ről van szó: az
ame ri kai sa já tos ság és ki vé te les ség ré sze volt min den, ami Eu ró pá ban, Ma gyar or szá -
gon szo kat lan nak szá mí tott. Más ként fo gal maz va: min den, ami ide gen nek, ide gen sze -
rű nek tűnt. Így pél dá ul volt, aki Ame ri kát kul tu rá lat lan sá ga mi att áb rá zol ta „más mi -
lyen nek.” Az Új Idők kri ti ku sa sze rint az USA nem is le het kul tu rált, hi szen a „kul tú rát
nem le het meg ta nul ni, együtt kell ve le nő ni” és ez csak „az öreg vi lág rész le ve gő jé ben”
le het séges.33 Kosz to lá nyi De zső az Édes An ná ban töb bek kö zött az „ame ri kai tem pót”
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29 Gripsrud 2007: 63–64.
30 Zilahy 1937: 1.
31 Például Kenedy 1920/: 192.; Mók 1920: 242–244.; Ki rály he gyi 1937: 132–133.
32 Magyar Vi lág hír adó, 1937. 706.; 1938. 741.
33 Ebeczki 1937: 379. Má sok ép pen a kul tú ra te rén vél tek vál to zást ta pasz tal ni. Lásd Tonelli 1928: 285.

Gergely_kotet_jul25_:press 2012.08.23. 15:31 Page 214 (Black plate)



áb rá zol ta sa ját sá gos nak, az Új Idők szer kesz tő je pe dig egy kép alá írás ban az „ame ri -
kai mo solyt”, egy má sik he lyen pe dig az ame ri kai la ká sok jól fel sze relt konyháját.34

Remenyik Zsig mond útibeszámolójában több ször vis  sza tért az ál ta lá nos jó lét re; ez -
zel ro kon mó don Rej tő Je nő több re gé nyé ben is sze re pel tet te a sem mi ből a csúcs ra ju -
tó self-made man fi gu rá ját; egy ko ra be li slá ger a fel hő kar co lót em lí tet te (amely „ezer -
eme le tes menny or szág”) – és így tovább.35

Az Egye sült Ál la mok azon ban rész ben pél da kép is volt, leg alább két ér te lem ben.
Az Ame ri kát járt Sza bó Lász ló 1929-es, e té má nak szen telt köny vé ben az ame -

ri kai saj tó sza bad sá got él tet te. A szin tén ott járt Remenyik Zsig mond vi szont azt ír ta
Bölöni Far kas Sán dor Uta zás Északamerikában cí mű mun ká ja 1943-as ki adá sa elő -
sza vá ban: Ame ri ka egy kor a sza bad sá got je len tet te a ma gya rok nak, ám „Ben nün ket
már meg mér ge zett a sa lak ame ri kai iro da lom, szín ház és film, mi in kább már a fel -
hő kar co lók ma gas sá gát mér tük a sza bad ság, jus sok és jo gok mély sé ge helyett.”36

Ugyan ak kor ta lá lunk for rá so kat ar ra is, hogy Ma gyar or szá gon „di vat ba jött” az
ame ri kai élet for ma, a post-war girl és a „vi lág vá ro si ízlés.”37 Az az vol tak, akik a cse lek -
vé si le he tő sé ge ik és a vá laszt ha tó-kö vet he tő al ter na tív élet mód ok kö zött szá mol tak a
tá vo li „példa-képekkel.”38

ÖS  SZE FOG LA LÁS: ÉL MÉNY TÕL A VI LÁG KÉ PIG

„[…] a vi lág és ve le, ben ne az élet is, hir te len megnövekedett. Hir te len va ló ban 
vi lág sze rű vé vált; s ez zel azt aka rom ki fe jez ni, hogy az élet tar tal ma az át lag em ber
tí pu sa szá má ra ma az egész vi lág; hogy ma min den ki, egé szen szo kás sze rű en, az
egész vi lá got éli. […] A tá vo li nak ez a kö zel sé ge, a mes  szi nek ez az itt lé te, min den
élet ha tá rát me sés arány ban ki tá gí tot ta” – ír ta 1930-ban José Or te ga y Gasset 
A tö meg lá za dá sá ban (amely ma gya rul 1938-ban és 1943-ban is megjelent).39
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34 Új Idők, 1937/1. 27., 1937/6. 205.
35 Remenyik 1986.; Rej tő 1973: 138.; vö. Ricento 2003: 611–314.
36 Szabó 1929.; Remenyik 1943: 6.
37 Például Ba bits 1930: 969.; Szerb 1969: 317–318.
38 Tudjuk vi szont, hogy a jazz-köz ve tí tés az 1930-as évek kö ze pé re a ma gyar or szá gi rá dió hall ga tók két -

har ma dá nak ked venc mű so ra volt. Lásd Kérészné 1975: 346, 352.
39 Ortega Y Gasset 1943: 44–45.
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És ter mé sze te sen nem csu pán ő rög zí tet te, il let ve nem csu pán tő le le he tett ol vas -
ni ar ról a Hor thy -kor szak ban, hogy egy re na gyobb és na gyobb tö me gek „min den na -
pi” él mé nyé vé vált a nagy vi lág, ha nem – a töb bek kö zött em lí tett Sza bó De zsőn vagy
Ortutay Gyu lán kí vül – mond juk nap ló já ban Koz ma Mik lós, pél dá ul Há rom hu nyo -
rí tás cí mű ver sé ben Rad nó ti Mik lós is írt er ről. Koz ma nap ló já ban ez sze re pel: „[…]
a mo dern em ber ideg ze té ben vi se li a vi lág min den ba já nak tu da tát mint ször nyű sé -
ges terhet.”40 Rad nó ti ver se pe dig így kez dő dik: „Teg na pi új ság fek szik a föl dön, / al vó
cí me it most ujraköltöm / s tisz ta szo bá mon átalúszik a för tel mes Po li ti ka. / Már fi gye -
lem a tá vo li hí re ket, / már egy-egy szó rit mu sa lé pe get […].”41

A hét köz na pi él mén  nyé vált vi lág, il let ve en nek a vi lág nak az át élé se ter mé sze -
tes mó don for mál ta a tö meg saj tó ol va só i nak vagy a fil mek né ző i nek a vi lág kép ét – az az
azt a mó dot, ahogy a sze mé lye sen vagy a mé di u mok köz ve tí té sé vel át élt, majd szá -
muk ra egy sé ges sé „ös  sze ál ló” vi lá got ér tel mez ték. Azt a mó dot, ahogy je len tés sel
ruház ták fel azo kat az ese mé nye ket, je len sé ge ket, ame lyek kel köz vet le nül (sze mé lye -
sen) vagy köz vet ve ta lál koz tak. Az így lét re jött a ta pasz ta la tok (az az a je len tés sel fel -
ru há zott ese mé nyek, je len sé gek) „ki fe je ző dé sei” (az az má sok vi lág-ér tel me zé sé nek
meg je le né sei) ab ban se gí te nek ben nün ket, hogy meg ért sük: mi lyen mó do kon ér tel -
mez het ték/ta pasz tal hat ták meg a mé dia fo gyasz tók a vi lá got. En nek meg fej té se azon -
ban ko moly mód szer ta ni ki hí vást je lent.

Vé ge ze tül két dol got hang sú lyoz nék. Az egyik, hogy a Horthy-korszak vá ros la kó
„át lag em ber ének” vi lág ké pet a po pu lá ris kul tú ra erő tel jes eb ben for mál ta, mint az elit kul -
tú ra. A má sik: ezt a vi lág ké pet ter mé sze te sen nem csak a tá vo li „pél da-ké pek”, ese mé nyek,
je len sé gek for mál ták, ha nem a sze mé lye sen át él tek is. És itt és emi att vá lik ér de kes sé az
az el té rés, ami egy fe lől a Hor thy -kor szak neo ba rokk nak és neobiedermeiernek is ne ve -
zett kon zer va tív-tra di ci o ná lis (pél dá ul antifeminista) szem lé le te, más fe lől a po pu lá ris
kul tú ra gyak ran ez zel el len té tes, mo der nebb vagy mo der nis ta, de min den kép pen sza -
ba dabb vagy csak fri vol vi lá ga kö zött meg fi gyel he tő.
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40 Idézi Or mos 2000: 10.
41 Radnóti 1976: 120.
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Sze ren csés Kár oly

EGY ÉR TEL MŰ SÉ GEK A MA GYAR TÖR TÉ NET ÍRÁS BAN

1945–1947

Bő ne gyed szá zad tör té né szi és ta ná ri te vé keny sé ge után az em ber vá gyik egy ér tel mű sé gek
tisz tá zá sá ra, még ak kor is, ha ér zi: a na gyobb tu dás gyak ran in kább bo nyo lít ja a vi lág lá tást,
sem mint egy sze rű sí ti. De hi szek ben ne, hogy van egy ha tár pont, ahol a dol gok át bil len nek
egy má sik mi nő ség be: a bo nyo lult ös  sze füg gé sek át ala kul nak egy ér tel mű sé gek ké. Így van
ez a 20. szá zad má so dik fe lé nek tör té nel mi ese mé nye i vel, sze rep lő i vel és fo gal ma i val is. 
E kis ta nul mány né hány fo ga lom tisz tá zá sá ra vál lal ko zik, pon to sab ban ar ra, hogy rög zít -
se a szer ző ál lás pont ját e kér dé sek ben. Nem két sé ges, hogy e meg ál la pí tá sok vi tát ered mé -
nyez het nek, nem vin di kál ják ma guk nak ezért a ki zá ró la gos igaz ság stá tu sát, de a kor rekt
tör té né szi meg kö ze lí té sek ben meg ke rül he tet le nek nek kell len ni ük. Ez az, ami meg döb -
ben tő en hi ány zott az el múlt ne gyed szá zad tör té ne ti mun ká i ból. A kor szak kal fog lal ko zó
tör té né szek – tisz te let a ki vé tel nek – vagy nem is mer ték, vagy va la mi lyen ok nál fog va mel -
lőz ték az e vo nat ko zás ban már ko ráb ban rög zí tett meg ál la pí tá sa i mat. 

I.

Fon tos el vi kér dés: az 1944 de cem be ré ben je lent ke ző pár tok, ame lyek ki sa já tí tot ták
a tel jes po li ti kai pa let tát, va jon tény leg de mok ra ti ku sak vol tak-e? Ezek a po li ti kai erők
a győz tes szö vet sé ge sek en ge dé lyé vel lép het tek fel, a jal tai meg ál la po dás ér tel mé ben.
Va gyis e pár to kat is mer ték el olyan po li ti kai erők nek, ame lyek ké pe sek ar ra, hogy „a
la kos ság ös  szes de mok ra ti kus ele me it szé les kö rű en kép vi se lő ide ig le nes kor mány ha -
tal mat lé te sít se nek, amely kö te les mi nél előbb sza bad vá lasz tá sok út ján a nép aka ra -
tá nak meg fe le lő kor mányt alakítani.”1 Meg ál la pít ha tó, hogy e pár tok kö zött – épp
úgy, mint a győz tes szö vet sé ge sek kö zött – van olyan po li ti kai erő, amely nek sem mi kö -

1 Szanakojev – Cibulevszkij 1969: 165.
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ze a de mok rá ci á hoz, pon to sab ban egész mű kö dé se, ide o ló gi á ja a sza bad vá lasz tá so kon
ala pu ló par la men ti de mok rá ci á val szem ben fo gal ma zó dik meg. Ilyen erő a Ma gyar
Kom mu nis ta Párt, és saj nos ilyen párt tá vált a kor szak ban (1944–1948) a Szo ci ál de -
mok ra ta Párt, sőt a Nem ze ti Pa raszt párt is. E pár tok kö zül ket tő már 1944 ok tó be ré -
ben tit kos szö vet sé get kö tött a par la men ti de mok rá cia lik vi dá lá sá ra, ami kor a „szo cia -
liz mus” meg te rem té sét tűz ték ki kö zös vég cél ként, amely nek esz kö ze a két párt
egye sü lé se lesz.2 Hogy mit kell ér te ni „szo ci a liz mu son” azt az ek kor már ne gyed száza -
da lé te ző min ta erő sen le szű kí tet te. A szo ci ál de mok ra ták egy ré sze be le esett nyu ga ti
tár sai hi bá já ba, amen  nyi ben nem is mer ték fel a „pro le tár dik ta tú ra” ve szé lyét, il lú zi ó -
kat táp lál tak az iránt, hogy le het a szo ci a liz must más kép pen is ala kí ta ni, mint aho gyan
a Szov jet unió tet te. Nem vet ték elég gé fi gye lem be, hogy e „szo ci a liz mus” kom mu nista
hí vei ép pen Moszk vá ból ér kez tek és moszk vai uta sí tá so kat haj tot tak vég re. Más ré -
szük vi szont ele ve el fo gad ta ezt a hely ze tet. A két mun kás párt e szö vet sé gé hez csa tol -
ta „Bal ol da li Blokk” for má já ban párt ját a Nem ze ti Pa raszt párt ve ze té se. A Bal ol da li
Blokk te vé keny sé ge 1948-ra el ve ze tett a de mok rá cia kí sér let fel szá mo lá sá hoz. Ezek a
pár tok te hát – leg alább is ve ze té sük nek egy kül ső se gít ség gel vé gül dön tő sze rep hez
jutott ré sze – cél ja i kat te kint ve nem vol tak de mok ra ti ku sak.

Fel ve tő dik a bel ső mű kö dés kér dé se is: a po li ti kai gya kor lat. A kom mu nis ta párt
„de mok ra ti kus cent ra liz mu sa” egyet je len tett a fel ső ve ze tés irán ti ka to nai en ge del -
mes ség gel.  A párt ve ze té sé re, irány vo nal ára, po li ti ká já ra, ve ze tő tes tü le te i nek ös  sze -
té te lé re a tag ság nak sem mi fé le be fo lyá sa nem volt a gya kor lat ban. Az irá nyí tás egy
szűk kör ke zé ben össz pon to sult, il let ve egy ér tel mű en Moszk va aka ra tán mú lott. De
nem mű köd he tett de mok ra ti ku san a Szo ci ál de mok ra ta Párt és a Nem ze ti Pa raszt -
párt sem, alap ve tő en azért, mert a párt ve ze tés cél ja i val a tag ság je len tős ré sze nem ér -
tett egyet. Ne héz meg ál la pí ta ni a pár ton be lü li ará nyo kat: ép pen azért, mert e két párt
ve ze té se is meg aka dá lyoz ta a de mok ra ti kus bel ső párt éle tet. A párt ve ze tés sel egyet
nem ér tő ket ki szo rí tot ták a párt ból, majd a Bal ol da li Blokk po zí ci ói se gít sé gé vel „kri -
mi na li zál ták.” (Ha mis vá dak kal il let ték, meg bé lye gez ték őket, az ügyész ség el já rást
kez de mé nyez tek el le nük, az ÁVO meg fi gyel te és meg fé lem lí tet te őket stb.) Peyer
Károly és szo ci ál de mok ra ta hí vei, Ko vács Im re és pa raszt pár ti hí ve i nek sor sa jól mu -
tat ja ezt. A pár to kon be lül ma radt, de mok rá cia iránt fo gé kony ele mek (Kéthly An na,
Bibó Ist ván) a po li ti kai meg ha son lás ré vén izo lá lód tak.

Más a hely zet a Füg get len Kis gaz da párt tal. Ez cél ja it te kint ve két ségkí vül de -
mok ra ti kus párt nak mi nő sít he tő, el len ben bel ső mű kö dé se szem pont já ból en nél is
van nak prob lé mák. Ezek alap ve tő en a nagy ko a lí ci ó ból és a párt po li ti kai tak ti ká já ból
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ered tek. A nép aka ra tot „kor ri gá ló” ko a lí ci ós erő vi szony ok és a ve ze tés ál lan dó de -
fen zí vá ra épü lő tak ti ká ja je len tős el len ér zé se ket szült a pár ton be lül. A kri ti ku sok kal
szem ben a párt ve ze tés nem de mok ra ti ku san járt el, a párt de mok ra ti kus mű kö dé sét
sza bo tál ta. Nagy vá laszt mányt nem hí vott ös  sze. Így eb ből a párt ból is ki szo rí tot ták a
„kri ti ku so kat”, majd eze ket is meg bé lye gez ték, és el le he tet le ní tet ték, rész ben kri mi na -
li zál ták. Su lyok De zső és a „hú szak” ki tes sé ke lé se a párt ból vagy Pfeiffer Zol tán ki szo -
rí tá sa ép pen er ről szól.3 A kis gaz da párt te hát ket tős ar cát mu tat ja e kor szak ban: bu -
ká sá nak egyik oka ép pen ez a két ar cú ság. A kor szak va ló ban de mok ra ti kus párt ja it
az el len zék ben kell ke res nünk. Ide so rol ha tó a Ma gyar Sza bad ság párt, a Ma gyar Füg -
get len sé gi Párt, a De mok ra ta Nép párt.

II.

Ko moly za vart okoz tör té nész ber kek ben az 1945–1947 köz ti idő szak ér tel me zé se. A két
szél ső ség: ez már a Rá ko si kor szak; ez még tisz ta de mok rá cia. En nek vál to za ta i ként
hasz nál nak kü lön bö ző meg je lö lé se ket a „presztalinizációtól” a „né pi de mok rá ci á ig.” 
A kor szak meg íté lé se azért ne héz, mert az MKP–SZDP szö vet ség szov jet uta sí tás ra azt
han goz tat ta, hogy cél ja i nak el éré se (a szo ci a liz mus meg va ló sí tá sa) „egy füg get len,
szabad, de mok ra ti kus Ma gyar or szág meg te rem té sén ke resz tül” ér he tő el. Ez a tak ti ka
okoz ta, hogy so kan hit tek a de mok rá cia esé lyé ben.  Az MKP ve ze té se azon ban a de mok -
rá ci át csak át me net kor sza ká nak te kin tet te: mű köd nek a de mok ra ti kus in téz mé nyek, de
a po zí ció harc már fo lyik a vég ső cél meg va ló sí tá sa ér de ké ben.

A de mok rá cia tar tós meg te rem té sé re na gyon je len tős erők gyűl tek össze 1945-
ben Ma gyar or szá gon. A szem ben ál lók ere jét sem sza bad le be csül ni. A de mok ra ti kus
Ma gyar or szág ért ví vott harc 1945–47 kö zött (akár a kor má nyon, akár el len zék ből) a
20. szá zad egyik leg je len tő sebb és leg tra gi ku sabb de mok rá cia kí sér le te. A bu kás alap -
ve tő oka kül po li ti kai: a győz tes szö vet sé ge sek szem be for du lá sa, a Szov jet unió bi ro dal -
mi ér de ke i nek ér vé nye sí té se. A Nem zet gyű lés lik vi dá lá sa (Ko vács Bé la el hur co lá sa,
a Köz tár sa ság el le nes ös  sze es kü vés kon cep ci ós pe rei, Nagy Fe renc puc  csal tör tént
meg buk ta tá sa, a Füg get len Kis gaz da párt fel da ra bo lá sa, a Ma gyar Sza bad ság párt lik -
vi dá lá sa, a vá lasz tó jo gi tör vény mó do sí tá sa, elő re ho zott vá lasz tá sok stb.) csak en nek
a nem zet kö zi ös  sze füg gés nek a ke re té ben ér tel mez he tő ek. A kor szak te hát egy de -
mok rá cia kí sér let, amely el bu kott, iga zol va tri a no ni kis ál la mi sá gunk tra gé di á ját – teljes
kül po li ti kai ki szol gál ta tott sá gun kat. Nem ré sze a „Rá ko si-rend szer nek”, mégha an nak
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egyes ele mei már a kor szak ban meg fi gyel he tő ek. (Po li ti kai rend őr ség, szak szer ve ze -
tek, bí ró sá gok párt cé lok ra tör té nő fel hasz ná lá sa stb.) Ugyan ak kor alá tá maszt ja azt a
ré gi igaz sá got is, hogy ha zug sá go kon ke resz tül nem ve zet út az igaz ság hoz.

III.

Sok el lent mon dás ke ring a kor szak két vá lasz tá sá ról. Az 1945. no vem ber 4-it tel je sen
sza bad vá lasz tá sok nak íté li a tör té net írá sunk fő sod ra, míg az 1947-es vá lasz tást „kis
szép ség hi bá val”, de szin tén sza bad vá lasz tás nak mond ja. Ez zel kap cso lat ban nem árt
le szö gez ni: Az 1945-ös vá lasz tá sok sza ba dok vol tak, ab ban az ér te lem ben, hogy volt
po li ti kai al ter na tí va, és a vá lasz tá sok men te sek vol tak a vis  sza élé sek től. Ez ko moly
ered mény. De nem sza bad el hall gat ni, hogy jo gi és po li ti kai prak ti kák kal a kor má -
nyon lé vő erők mag aka dá lyoz ták más – fő leg ke resz tény, ke resz tény de mok ra ta –
pártok in du lá sát a vá lasz tá son. En nek a kö vet kez mé nye, hogy min den „jobb ol da li”:
pol gá ri, ke resz tény, de mok ra ta, pa rasz ti, kon zer va tív, nem ze ti ér dek ki fe je zé se a Füg -
get len Kis gaz da párt ra ma radt. Nem két sé ges, hogy a párt en nek kö vet kez té ben ka pott
ab szo lút több sé get, de az sem, hogy az el vá rá sok nak nem fe lel he tett meg. Nem volt
rá fel ké szül ve, nem vol tak meg az ide o ló gi ai, po li ti kai alap jai. Így szét ve ré se („sza lá -
mi zá sa”) sok kal kön  nyeb ben ment. Ez volt az egyik alap ve tő bel po li ti kai oka a ma gyar
de mok rá cia kí sér let el bu ká sá nak.

A vá lasz tá sok de mok ra tiz mu sát nem is an  nyi ra a nem ze ti sé gi cen zus be ve ze té se
(né me tek) vagy a po li ti kai cen zus (szél ső jobb ol da li pár tok, egye sü le tek ve ze tő i nek ki zá -
rá sa) kor lá toz ta, ha nem sok kal in kább az, hogy az in du lás hoz az en ge délyt a kor mány -
párt ok ál tal al ko tott Or szá gos Nem ze ti Bi zott ság ad hat ta vagy ta gad hat ta meg. Mind ezek
mi att pon to sabb a „majd nem sza bad vá lasz tá sok” meg je lö lés 1945. no vem ber 4-re. 
Min den vá lasz tás an  nyit ér, amen  nyi re a nép aka ra tot ér vé nye sí te ni tud ja. En nek a cél -
nak az 1945. no vem be ri vá lasz tás nem fe lelt meg. Az ered mé nye ket „kor ri gál ták.”

Más a hely zet az 1947. au gusz tus 31-i vá lasz tá sok kal. A tör té net tu do mány a
vá lasz tá si ered mé nye ket va lós té nyek nek te kin ti, elem zi a sza va za tok szá mát, a man -
dá tu mok ará nyát, meg ál la pít ja, de vé le mé nyem sze rint nem elég gé hang sú lyoz za,
hogy vol tak csa lá sok is: ki zá rá sok, kék cé du la „pre mi zá lás” stb. Ho lott egy ér tel mű,
hogy a csa lá sok so ro za ta olyan men  nyi sé gű sza va zat tor zí tást ered mé nye zett, ami meg -
kér dő je le zi az egész vá lasz tás eredményét.4 Még a 2011-ben meg je le nő leg fris sebb
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össze fog la ló mun ka is azt tar tal maz za, hogy „63 ezer ext ra” sza va zat volt.5 Romsics
Ig nác nagy si ke rű ös  sze fog la lá sá ban is a csa lás ban ak tí van részt vett Pé ter Gá bor
ada tát hozza.6

Ez a vá lasz tás tel je sen torz ered mé nye ket ho zott. Csa lás ra épí tett már a mó do -
sí tott vá lasz tó jo gi tör vény (pl. a pré mi u mos rend szer ese té ben vagy az aján lá sok kér -
dé sé ben.) Diszk ri mi na tív volt az el len zék ro vá sá ra, min de nek előtt a Sza bad ság párt el -
le he tet le ní té se cél já ból. A Sza bad ság párt boj kot tál ta a vá lasz tá so kat, de a töb bi új
el len zé ki párt kö zül egyik sem tu dott in dul ni min den kör zet ben. Kép te len ség volt
né hány hét alatt ös  sze gyűj te ni az aján lá so kat. Nem vé let le nül hív ták „Lex Su lyok nak”
az 1947. évi 22. tör vény cik ket. Az el len zék ve zé rét egy sze rű en ki zár ták a választ -
hatóságból…

A ki zá rá sok (mi ni má li san 460 ezer fő a „tör vé nye sen” ki zár ta kon, pl. né me te ken
kí vül); a „ki fe lej tet tek”, a fik tív ne vek a név jegy zék ben, a 208 ezer kék cé du lás ha mis
(nem „ext ra”) sza va zat, a voks vá sár lás, az ur nák ki cse ré lé se, az ered mé nyek át írá sa a
bel ügy mi nisz té ri um ban olyan men  nyi sé gi „kor rek ci ót” oko zott a vá lasz tá si ered mé -
nye ken, hogy a nép aka rat alap ve tő en sé rült. És ami ről nem akar tu do mást ven ni a
ma gyar tör té net tu do mány: a vá lasz tá si ered mé nyek utó la gos át írá sa: 670 ezer sza va -
zat meg sem mi sí té se, 49 man dá tum fel szá mo lá sa is a csa lás so ro zat ré sze, nem va la mi
el kü lö nü lő ak ció. E man dá tu mok meg sem mi sí té se szer ves ös  sze füg gés ben a vá lasz -
tá sok kal van, nem az egy párt rend szer ki épí té sé vel. Mind ez más fél mil li ót jócs kán
mag ha la dó fals szá mot ered mé nyez: le nem adott, meg sem mi sí tett, át írt vok sot, vagy
ép pen ség gel le adott ha mis sza va za tot. Öt mil li ós sza va za ti jo go sult ság ese tén úgy vé -
lem, ez az arány tel je sen ha mis ké pet ad, nem mu tat ja a nép aka ra tot. Va gyis e vá lasz -
tás se nem sza bad, se nem tör vé nyes, ered mé nyét meg kel lett vol na sem mi sí te ni. 
A csa lá so kat a „győz tes” kom mu nis ta párt kö vet te el. A küz de lem no vem ber ele jé ig
zaj lott, a kri ti ká ra a kom mu nis ták ter ror ral fe lel tek. A Füg get len sé gi Párt man dá tu -
ma i nak meg sem mi sí té sé vel, a Bal ol da li Blokk több ség re ver gő dé sé vel vé ge is lett
negy ven év re a ma gyar par la men ta riz mus nak és de mok rá ci á nak.
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IV.

Leg alább ilyen vi ta tott kér dés a meg szál lás-fel sza ba dí tás el len té te. Meg je lent per sze
a „bölcs” kö zép út is: megszabadulás.7 Még a Tör té nel mi Tár su lat is ren de zett vi tát e
kérdésben.8 Ho lott egy ér tel mű a hely zet: a ma gyar ál lam szem pont já ból a meg szál -
lás té nye nem vi tat ha tó. Ma ga a szov jet had se reg hasz nál ja ezt a fo gal mat, ami lo gi -
kus is. A pla ká ton jól mu ta tott a „fel sza ba dí tó” meg je lö lés, de a jó vá té te li tár gya lá so -
kon ez fel sem me rült. Le győ zött, meg szállt ál lam vol tunk, jo gi lag 1947. szep tem ber
15-ig a bé ke szer ző dés élet be lé pé sé ig. A szov jet meg szál lás leg fon to sabb kö vet kez -
mé nye az lett, hogy Ma gyar or szág nem jár hat ta be a par la men tá ris de mok rá ci ák útját,
ha nem már 1947/48-ban le té rí tet ték ar ról a „pro le tár dik ta tú ra”, a szo ci a liz mus út já -
ra. Ré vai Jó zsef mond ta: „A Szov jet unió a Szov jet Had se reg ré vén a bé ke szer ző dés
rati fi ká lá sá ig ná lunk meg szál ló ha ta lom ként volt je len, […] en nek a tény nek volt bizo -
nyos je len tő sé ge a ma gyar bel po li ti ka fej lő dé sé re is.”9 Ez a „bi zo nyos” ma gyar ra for -
dít va azt je len ti „dön tő.” Vorosilov több ször ki fej tet te, hogy „Mi vel je len leg Ma gyar -
or szá gon szov jet meg szál ló csa pa tok van nak [a szov jet fő pa rancs nok ság – Sz. K.]
to vább ra is be je len ti kö ve te lé se it azok el tar tá sá ra. A SZEB eb be nem avat ko zik bele.”10

Vi lá gos az is, hogy a SZEB telj ha tal ma mel lett, sőt fe lett van je len a meg szál ló Szov -
jet Had se reg telj ha tal ma. Vorosilov mond ja: a meg szál lás rend je nem tar to zik a SZEB
ha tás kö ré be, csu pán a szov jet kor mány hatáskörébe.11 Vagy más kor: „Ma gyar or szág
el len őr zés alatt áll. Meg szál ló csa pa tok van nak itt […].” Az a tény, hogy a há bo rú vége
meg kön  nyeb bü lést ho zott, és so kan sza ba du lás nak érez het ték és érez ték a né met meg -
szál lás és nyi las ura lom vé gét, hogy szá zez rek és mil li ók fel sza ba dult bol dog ér zés sel
jöt tek fel a pin cék ből Bu da pest ost ro ma után, hogy egy nem zet fo gott hoz zá óri á si
aka rat erő vel és él ni aka rás sal az új já épí tés hez, nem je len ti azt, hogy e té nye ket fi gyel -
men kí vül le het ne hagy ni. Ma gyar or szág meg szál lás alá ke rült és ez alap ve tő en be fo -
lyá sol ta 20. szá za di sor sát egé szen 1991-ig, a rend szer vál toz ta tás utá ni idő sza kig.
Vorosilovval és Ré va i val szük ség te len vi tat koz ni.
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7 E ter mi nust egyéb ként Márai Sán dor hasz nál ja Nap ló i ban.
8 A fel sza ba du lás te ó ri á ját Vida Ist ván, a meg sza ba du lá sét Ung vá ri Krisz ti án, a meg szál lá sét Sze ren csés

Kár oly kép vi sel te.
9 Idézi: Ba logh Gyu la 1991: 16–17.
10 Feitl – Baráth 2003: 57.
11 Feitl – Baráth 2003: 89.
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V.

Ski zof rén fruszt rá ci ót ered mé nyez a ma gyar tör té net írás ban a ha tá rok kér dé se. Mert
ab ban majd nem tel jes egyet ér tés van, hogy 1920-ban, Tri a non ban igaz ság ta lan, ér tel -
met len, ár tal mas ha tá ro kat húz tak meg Kö zép-Eu ró pá ban, és fő ként a Kár pát-me -
den cé ben. Hogy az el ső tri a no ni nem ze dék eb be nem tu dott be le nyu god ni, és a jel -
szó a „re ví zió” lett, meg ér tés sel fo gad ja a tör té net írás, ered mé nye it lel ke mé lyén el is
fo gad ja, bár a ma gyar igaz ság ér ze ten ala pu ló kor rek ció kény sze rű en Hit ler hez köt he tő.
Ez már ön ma gá ban is ski zof rén hely zet. De Ko lozs vár, a Szé kely föld, Kas sa, Sza bad ka
vissza té ré sé nek örö mét még sem le het – ma már és még – pusz ta na ci o na lis ta, fa sisz ta
he vü let nek be ál lí ta ni. Amíg e vá ro sok és te rü le tek él nek a ma gyar ság tu da tá ban, akár
ott élő ma gya rok lé te, akár kul tu rá lis, tör té nel mi ha gyo má nya ink ré vén, meg ért jük a
re ví zi ós gon do la tot. 1945 után azon ban ezt az ér zést kri mi na li zál ták. Az „ország -
gyarapítások” ho za dé ka utóbb ál do za tá vá es ett az ér tel met len má so dik vi lág há bo rús
rész vé tel nek. A kö vet kez mény egy újabb – most már el foj tá sos – ski zof rén hely zet
lett: a re ví zió (va gyis a nem zet új ra egye sí té sé nek) el íté lé se, az az lel ki le mon dás a nem -
zet har ma dá ról. Ez tör tént az 1945-öt kö ve tő hos  szú év ti ze dek ben. De mog rá fi ai és
lélek ta ni ha tá sai ki szá mít ha tat la nok, vég ze te sek.

Mi vel le het e kér dés kört mé lyeb ben ele mez ni, pon to sab ban meg ra gad ni? A ha tá -
rok kér dé sé vel. Ha a tri a no ni ha tá rok igaz ság ta la nok vol tak – s eb ben egyet ért a tör -
té net tu do mány –, ak kor a pá ri zsi (1947-es) ha tá rok ép pen olyan igaz ság ta la nok. Sőt
ká ro sak is, amen  nyi ben nem fe lel nek meg a ma gyar ság és az itt élő né pek ér de ke i nek,
ál lan dó sít ják az el len té te ket, mert egyik ol da lon ki ölik az élet ked vet, el ván dor lás ra
és meg hu nyász ko dás ra, a má sik ol da lon bru ta li tás ra ösz tö nöz nek. A tör té net tu do -
mány nak ki le het és kell mu tat nia e kö vet kez mé nye ket, ele mez nie az oko kat, vizs gál -
nia a fo lya ma tok mö gött ál ló té nye ző ket. El len ke ző eset ben a fruszt rá ció bék lyó ként
gúzs ba köt, ener gi á i kat szív el, erő ket fe csé rel, emel lett le né zett bé két len ke dő faj za tok -
nak mu tat va be min den kö zép-eu ró pai né pet, Eu ró pa hát só ud va rá vá te szi a ré gi ót.
Úgy szin tén fel vet he tő és tu do má nyo san vizs gál ha tó az, ami től so kat vár tunk: a ha tá -
rok lé gi e se dé se, ami úgy tű nik, szá mos prob lé mát nem ol dott meg, vi szont meg köny -
 nyí tet te az exodust.12
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12 Ma Er dély ben és a Partiumban 1 mil lió 700 ezer ma gyar he lyett 1 mil lió 200 ezer él, a Dél vi dé ken 470
ezer he lyett 230 ezer, a Fel vi dé ken 1 mil lió he lyett ta lán hat száz ezer (470 ezer Szlo vá ki á ban + 130 ezer
Kár pát al ján). Bi zo nyos, hogy az al kal mat lan ha tá rok nagy ban hoz zá já rul tak e drasz ti kus fo gyás hoz.
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VI.

A föld és bir to ko sai: nem csak a múlt szá za dok meg ha tá ro zó té nye ző je e vi szony, de
a jö vőé is. Kő olaj és föld gáz nél kül még csak -csak el le szünk, de éle lem és víz nél -
kül sem mi képp. A föld bir tok lás kér dé se a 20. szá za di Ma gyar or szág egyik fe szí tő
prob lé má ja volt. Volt föld re éhes tö meg, de 1945-ig meg ma rad tak a nagy bir tok ok,
la ti fun di u mok, s ve lük meg ma radt az arisz tok rá cia. Az 1945-ös föld osz tás egy ér tel -
mű en po zi tí vum ként sze re pel tör té net írá sunk ban. Pedig… Pe dig ál do za tá ul esett
szá mos mo dern és jól mű kö dő üzem, ahol so kak szá má ra biz to sít va volt a mun ka
és meg él he tés, s rá adá sul fenn tar tott egy olyan ré te get, amely ki mű vel het te ma gát
a leg ma ga sabb szin ten, s amely nek ha csak a 10%-a ér zett el kö te le zett sé get a nem -
zet fej lő dé se iránt vagy ép pen a mű vé sze tek tá mo ga tá sá ra, hú zó ere je volt a ma gyar
tár sa da lom nak. Nem két sé ges, hogy a vis  sza hú zó erők leg alább ilyen erő tel je sek
vol tak. Be avat ko zás ra te hát szük ség volt. De a nagy bir tok tel jes fel szá mo lá sa, ez zel
a ma gyar arisz tok rá cia tár sa dal mi és rész ben fi zi kai meg sem mi sí té se hi he tet len ká -
ro kat oko zott. Esé lye sem ma radt egy Szé che nyi nek, Fes te tics nek, Hatvanynak, egy
nagy fel ké szült ség gel ren del ke ző és cse lek vő ké pes cso port nak. A Nem ze ti Könyv -
tár, majd Mú ze um, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia, a Georgikon csak a jég hegy
csú csa. 

Rá adá sul a föld osz tás ele ve úgy ment vég be, ne hogy élet ké pes kis gaz da ság ok
ala kul has sa nak. Há rom-öt hold dal ne héz volt cso dát ten ni a sem mi ből. De va la mi fé -
le föld re form szük sé ges sé gét, a pa raszt ság föld utá ni vá gyá nak ere jét, majd te rem tő -
kész sé gét mu tat ja, hogy a cso da még is majd nem si ke rült: a kri ti kus 1945/46-os té len
sem ala kult ki éhín ség, a gaz dák el lát ták az or szá got éle lem mel, rá adá sul nagy meny -
nyi sé gű élel mi szert szál lí tot tunk a Szov jet uni ó ba jó vá té tel gya nánt, s az or szág még
az itt ál lo má so zó szov jet had se re get (1945–1946-ban kb. más fél mil lió fő) és a Szö vet -
sé ges El len őr ző Bi zott sá got is élel mez te.   A kol lek ti vi zá lás vi szont sem mis sé tet te az
ered mé nye ket.  A nagy bir tok fel szá mo lá sa te hát nem te rem tett hos  szú tá von élet ké -
pes kis és kö zép bir to kot, amely el lát hat ta vol na élel mi szer rel Ma gyar or szá got és
hagyo má nyo san ko moly ex port ra is fu tot ta vol na. A nagy bir tok és  sze rűt len fel szá mo -
lá sa (po li ti kai és szo ci á lis ala pon) a ma gyar tör té ne lem egyik leg el hi bá zot tabb lé pé -
se volt. Elő re lé pés a Ká dár-kor ban csak lát szat ra tör tént: a ter me lő szö vet ke ze tek csak -
nem fe le élet kép te len lett vol na a do tá ció nél kül. 

A kö vet ke ző év ti ze dek kul tu rá lis éle té ben is ér zé kel he tők a vesz te sé gek. Az is -
ko láz ta tás és a kul tú rá hoz fé rés nyers szá ma i nak ja vu lá sa el le né re nem kell rész le tez -
ni, mi a kü lönb ség Klebelsberg Kunó és Ré vai Jó zsef vagy Aczél György kö zött.
Klebelsberg ír ja: „Nem aka runk min dig fél ár nyék ban ül ni, pusz tul ni és ten gőd ni, 
ha nem az er kölcs és tu dás ha tal má val meg akar juk hat vá nyoz ni a ma gyar mun ka
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terme lé keny sé gét […] Ez a ma gyar na ci o na liz mus egész sé ges célja.”13 Men  nyi vel
nagy sze rűbb ez és na gyobb ered mé nye ket is ho zott, mint a Sztahanov-mozgalom és
a Liszenkó-módszer…

*

Mi kor a ter je del mi kor lá tok mi att be fe jez ni kény sze rü lök e gon do la to kat, fel me rül
ben nem: va jon va ló ban egy ér tel mű sé gek-e ezek az ál lí tá sok? És hasz nos-e, ha egy ér -
tel mű sé gek szab ják meg a tör té net írá sunk fő sod rát? Nem esünk-e ugyan ab ba a hi -
bá ba, amely nek fog sá gá ban ver gő dik e szak ma az utób bi év ti ze dek ben? Nem hasz no -
sabb-e az ál lan dó ké tely, az egyes ál lí tá so kat foly ton meg kér dő je le ző at ti tűd? Még ha
von zó dunk is az ál lan dó meg úju lás hoz, a lé te zés prob lé má i nak ál lan dó meg kér dő je -
le zé sé hez, egy ér tel mű sé gek re, tu do má nyos mi ni mum ra, szi lárd vi szo nyí tá si ala pok -
ra szük ség van. Nem két sé ges, hogy ez csak nyílt, vé le mé nye ket szem be sí tő, ér vek kel
dol go zó vi tá ban te remt he tő meg. Ez a vi ta ma radt el az el múlt 22 év ben, s ez szol gál -
tat ta ki a tör té net tu do mányt a po li ti kai sze kér tá bor ok egy más mel let ti el be szé lé sé -
nek. Min den ki nek a ma ga igaz sá ga nem je len ti az igaz sá got.  A té nyek fel tét len tisz -
te le te és nem „ma gya rá za ta” ve zet el a hasz nos egy ér tel mű sé gek hez.
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Tevesz Lász ló

NÉ METH LÁSZ LÓ NEM ZET- ÉS TÖR TÉ NE LEM -
SZEM LÉ LE TE – A TÁR SA DA LOM KÖZ PON TÚ 
EL LEN ZÉ KI HA GYO MÁNY

E ke re tek kö zött Né meth Lász ló nem zet- és tör té ne lem szem lé let ének ap ró lé kos elem -
zé sé re nem vál lal koz ha tunk, csu pán szel le mi for rás vi dé ke i nek váz la tos fel tér ké pe zé -
sé re tö rek szünk. Amel lett fo gunk ér vel ni, hogy írónk ér ték vi lá ga mé lyen a ma gyar
el len zé ki ség ré gi, a 17. szá za dig vis  sza nyú ló tár sa da lom köz pon tú ha gyo má nyá ba
ágya zó dott. Né meth te hát lé nye gé ben állt szem ben a né met „kultúrtranszferrel” ér -
ke ző völkisch ide o ló gi á val, de meg le he tő sen tá vol ke rült az ezer éves önál ló ma gyar
ál la mi ság szá zad for du lós ku ruc-füg get len sé gi mí to szá tól is.1 Olyan ré gi, premodern
gyö ke rű tra dí ci ót kép vi selt, amely ben nem a tör té net fe let ti et ni kai lé nyeg, a te rü le ti -
ség és az et ni kum ra épü lő ál lam vagy a tör té ne ti ál la mi ság ját szik nem zet meg tar tó
sze re pet, ha nem az er köl csi mi nő ség és a tár sa dal mi ön szer ve ző dés.

A TÁR SA DA LOM KÖZ PON TÚ EL LEN ZÉ KI HAGYOMÁNY2

A 17. szá za di ma gyar ren di el len zék szó szó lói, akik az or szág szo kás jo gi ha gyo má -
nyai ból, az an tik-hu ma nis ta szö ve gek ből és az ószö vet sé gi for rá sok ból egy aránt gaz -
da gon me rí tet tek, a tár sa da lom po li ti kai, val lá si és kul tu rá lis ön kor mány za tát ál lí tot -
ták a „ré gi ma gyar sza bad ság” kö zép pont já ba. Kö vet ke zés kép pen nem a te rü le ti leg
pon to san kö rül ha tá rolt ma gyar ál la mot, s nem is ön ma gá ban a ne me si ki vált sá go kat

1 Vö. Romsics, 2007., Romsics 2010: 348–368.
2 A tár sa da lom köz pon tú el len zé ki ha gyo mány 17. szá za di ere de té ről és 19. szá za di át ala ku lá sá ról rész -

le te seb ben ké szü lő PhD-értekezésünkben írunk; itt csu pán e tra dí ció váz la tos ös  sze fog la lá sá ra, il let ve
a dis  szer tá ci ónk ban fel hasz nált for rá sok át te kin tő meg je lö lé sé re szo rít ko zunk.
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véd ték, ha nem a tár sa da lom min den na pi mű kö dé sét biz to sí tó au to nóm in téz mé nye -
ket: az or szág gyű lés mel lett a vár me gyé ket, a sza bad ki rá lyi vá ro so kat, a me ző vá ro -
so kat, a sza bad ke rü le te ket, nem utol só sor ban pe dig a he lyi gyü le ke ze te ket, is ko lá -
kat és nyomdákat.3 Nagy hév vel os to roz ták az ősei er köl cse i től el for du ló, pár tos ko dó,
rest, gő gös ma gyar ne mes sé get; a zsi dó–ma gyar pár hu zam alap ján a ma gyar ság rom -
lá sát jo gos is te ni bün te té se ként ér tel mez ték. Úgy vél ték, hogy a „két csá szár” vagy
éle sebb ku ru cos meg fo gal ma zás ban a „két po gány” – a Habs burg és a tö rök ha ta lom –
ha ra pó fo gó já ba szo ru ló or szág csak ak kor áll hat új ra emel ke dő pá lyá ra, ha a tár sa da -
lom mo rá li san meg újul, ve ze tő ere je pe dig ér de mei sze rint vá lo ga tó dik ki, és ma ga 
áll a kö zös sé gi ön szer ve ző dés élé re. Az az a ma gyar ne mes ség vis  sza tér „ősei” er köl -
cse i hez, le mond a pa zar lás ról, anya gi ál do za to kat vál lal, a po li ti kai köz ta nács ko zá -
so kon meg vi tat ja az or szág dol ga it, mű ve lő dik, csak az eré nye it gya kor ló fő ket tű ri
meg so rai kö zött, il let ve te ret en ged a tár sa dal mi mo bi li tás nak; s ami a leg fon to sabb:
a párt vi szá lyo kat fel szá mol va meg te rem ti a tár sa da lom ren di és fe le ke ze ti tö rés vo na -
la kon át íve lő együttműködését.4 Kü lön hang sú lyoz nunk kell, hogy ez a ki fe je zet ten
ma gyar ság köz pon tú szem lé let nem csak az „ősi sza bad ság” és a ré gi, „et ni kai” ere de -
tű „er köl csök és szo ká sok” vé del mé ről szólt, ha nem az eu ró pai fej lő dés sel lé pést tar -
tó kul tu rá lis ki bon ta ko zás igé nyé vel is la zább-szo ro sabb kap cso lat ban állt. Az eu ró -
pai lá tó kö rű hu ma nis ta-pro tes táns toll for ga tók ugyan is már a 17. szá zad ban szó vá
tet ték a ma gyar ság kul tu rá lis el ma ra dott sá gát, s a nyu ga ti or szá gok hoz va ló fel zár -
kó zás je gyé ben a ma gyar anya nyelv „csi no sí tá sát” és a „tu do má nyok” anya nyel ven
va ló tö ké le te sí té sét szorgalmazták.5 18. szá za di örö kö se ik a ma gyar sá got az eu ró pai
kul túr kör szer ves ré szé nek tar tot ták, fé lig „vad” ál la po tát tör té ne ti kö rül mé nyek kel
ma gya ráz ták, ne ve ze te sen az zal, hogy a Ma gyar or szág év szá zad okon át volt az eu ró -
pai ke resz tény ség véd fa la a tö rök kel szem ben, így jobb jai a kard, nem pe dig a toll for -
ga tá sá ban je les ke de tek. Most vi szont nincs más hát ra – haj to gat ták ko no kul e ma -
gyar írók –, mint a ré gi ek di cső sé gét a ma gyar anya nyel vű kul tú ra te rén kiteljesíteni.6

Ezek a klas  szi kus ér vek, ame lyek egy fe lől a ré gi sza bad ság ol tal mát és a ma gyar -
ság meg ma ra dá sát, más fe lől a ma gyar anya nyelv ki mű ve lé sét és az or szág kul tu rá lis

232 Tevesz László

3 Lásd er re a bé csi, il let ve a lin zi bé két meg erő sí tő tör vény cik ke ket (1608:I. tc., 1647:VI–XIII., XVI. tc.),
az e bé ké ket ugyan csak meg erő sí tő, egy ben az or szág kü lön fé le sza bad sá ga i ról és ki vált sá ga i ról szó ló
ko ro ná zá si hit le ve lek be cik ke lye zé sét (1622:II. tc., 1638:I. tc., 1659:I. tc.), va la mint az or szág és a val -
lás sza bad sá gá ért foly ta tott fegy ve res meg moz du lá so kat iga zo ló röp ira to kat (Al vin czi 1979; Al vin czi
1989.)

4 Magyari 1979., Bocs kai 1979., Zrí nyi 1976., Zrí nyi 1989., Név te len 1979., Tol nai 1675.
5 Rimay 1992., Szenczi 1979., Apá czai 2003.
6 Bod 1766., Decsy 1790., Báróczi 1790., Ma gyar Museum 1788–1789. I.
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fel emel ke dé sét szor gal maz ták, a 19. szá zad el ső har ma dá ban fo nód tak egy más sal
szét vá laszt ha tat la nul össze,7 hogy az tán a re form ko ri el len zé ki li be rá li sok im má ron
az ál lam pol gá ri jog egyen lő ség és a ka pi ta liz mus je gyé ben ír ják zász la juk ra a nem ze -
ti pol gá ro so dás át fo gó programját.8 Olyan ré gi ke le tű nem zet mo dell le be gett Kos suth
és elv ba rá tai sze mei előtt, amely ben a köz pon ti kor mány zat – akár a fenn ál ló ab szo -
lu tis ta, akár az or szág gyű lés nek fe le lős le en dő nem ze ti – cse kély tár sa da lom for má ló
sze re pet ját szik. Az or szág re form ja, az ér de kek egye sí té se, a tár sa dal mi ös  sze tar to zás
ki for má ló dá sa, a kul tú ra fel vi rág zá sa, egy szó val a „nem ze ti új já szü le tés” nagy mun -
ká ja ugyan is jó részt a tár sa dal mi ön szer ve ző dés te re pén, a vár me gyei, vá ro si és hely -
ha tó sá gi ön kor mány zat ok, az au to nóm fe le ke ze ti gim ná zi u mok és a ci vil egye sü le tek
ke re tei kö zött megy vég be. Ab ban is a ré gi ha gyo mányt kö vet ték az el len zé ki li be rá -
li sok, hogy az önál ló al kot mán  nyal bí ró Ma gyar or szá got a „nyu ga ti pol gá ro so dás”
szi lárd véd bás tyá já nak tar tot ták, ugyan ak kor az arisz tok rá cia el né me te se dé sét és a vár -
me gyei ne mes ség rest sé gét éle sen os to roz ták; a ma gyar ság, il let ve a ma gyar or szá gi tár -
sa da lom kul tu rá lis és gaz da sá gi el ma ra dott sá gát tart ha tat lan nak ítél ték. A Habsburg-
kor mány zat ban a bü rok ra ti kus zsar nok ság ve szé lyét, a cá ri Orosz or szág gal
azo no sí tott „Észak ban” a des po tiz mus meg nyil vá nu lá sát lát ták. A „ger mán” ha ta lom -
tól köz jo gi lag akar tak önál ló ak ma rad ni; „Észak tól” a ci vi li zá ci ós tö rés vo na lak men -
tén, a nyu ga ti pol gá ro so dás ré sze se ként és el tö kélt vé del me ző je ként ha tá ro lód tak el;
a nem ma gyar né pe ket pe dig a des po tiz mus „pán szláv” erő i től igye kez tek po li ti ka i -
lag el szi ge tel ni. Minden nek ér de ké ben ar ra tö re ked tek, hogy a ma gyar ság a ci vi li zá -
ció ho ni zász ló vi vő je ként, kul tú rá ját ki bon ta koz tat va, önál ló kö zép osz tá lyát ki for -
mál va, a tár sa dal mi cso por tok ér de ke it egye sít ve s az or szág tár sa dal mi-gaz da sá gi
vi szo nya it meg re for mál va az eu ró pai fej lő dés leg fel ső lép cső fok ára hág jon. Eb ben az
össze füg gés ben a nem ze ti sa ját sá gok meg őr zé se és a nyu ga ti pol gá ro so dás kép vi se -
le te el vá laszt ha tat la nul ös  sze függ. A ma gyar ság ugyan is csak ak kor ke rül he ti el pusz -
tu lá sát, ha a „kor kí vá na tok hoz” iga zo dó eu ró pai kül de té sé nek meg fe lel; és for dít va:
a pol gá ro so dás ke re tét adó po li ti kai nem zet mű kö dé sé nek és tar tós fenn ma ra dá sá -
nak vég ső biz to sí té kát a ma gyar ság ban kell ke res nünk, az az Né meth ked venc, Kos suth
ál tal is so kat idé zett köl tő jé vel, Ber zse nyi vel szól va: a „pol gá ri tár sa da lom talp kö vét”
az er köl csi-kul tu rá lis ér te lem ben fel fo gott „ma gyar nem ze ti ség” ad ja. 

Ez a li be rá lis szel lem ben meg úju ló, ám de igen ré gi tár sa da lom köz pon tú ér ték -
vi lág Vi lá gos után két vál to zat ban élt to vább. Az emig ráns Kos suth, aki geo po li ti kai
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7 Erdélyi Mú ze um 1814. I., 1817. VI., 1818. VIII., Tu do má nyos Gyűj te mény 1817. I–III.
8 Wesselényi 1833., Gorove 1841., Kos suth 1841., Wes se lé nyi 1843., Szontagh 1843., Pes ti Hír lap

1842.157., 158., 159.,162., 163., 164., 1843. 256.
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kér dé sek ben Né meth egyik leg főbb szel le mi irány adó ja volt, a de cent ra li zált szer ke -
ze tű ön kor mány za ti in téz mé nye ket a de mok rá cia je gyé ben akar ta át ala kí ta ni; a
Habsburg ha ta lom le győ zé se ér de ké ben az egy más ra utalt kö zép-eu ró pai né pek ösz -
sze fo gá sát szorgalmazta.9 Ke mény Zsig mond, akit Né meth leg na gyobb pél da ké pei
kö zött em lít, a „ger mán” és a „szláv” né pek kö zé szo ru ló ma gyar „faj” kul tu rá lis sa -
ját sá ga i nak meg fe le lő pol gá ro so dás szó szó ló ja volt; a nem zet ha lál ve szé lyé nek el há -
rí tá sát min de nek előtt a ma gyar toll for ga tók kul tu rá lis-iro dal mi ön szer ve ző dé sé től
várta.10 1867 után, Kos suth és Ke mény nem ze dé ké nek le ál do zá sá val a tár sa da lom -
köz pon tú ér ték rend ki ke rült a ma gyar po li ti kai kul tú ra fő vo na lá ból: kor mány ol dal ról
a köz pon to sí tott ál la mi szak igaz ga tás igé nye, el len zé ki ol dal ról az ezer éves önál ló
ma gyar ál la mi ság mí to sza szo rí tot ta hát tér be az ön kor mány za ti ság ré gi ha gyo má -
nya it. Tri a non után vi szont megint idő sze rű vé vált a ma gyar ság meg ma ra dá sát a tár -
sa dal mi ön szer ve ző dés ben ke res ni: az er dé lyi ér tel mi ség és a né pi írók jobb jai a ma -
gyar el len zé ki ség ré gi tra dí ci ó it fo gal maz ták új ra. Dsida Je nő a ma gyar ság há nya tott
sor sát el pa na szo ló ré gi to po szo kat, köz tük a zsi dó-ma gyar pár hu za mot ele ve ní tet te
fel.11 Makkai Sán dor a „ma gunk re ví zi ó ját” hir det ve a ma gá ra ha gyott er dé lyi ma gyar -
ság kö zös sé gi ön szer ve ző dé sét, en nek ér de ké ben a tár sa da lom er köl csi meg úju lá sát és
a kü lön fé le tár sa dal mi cso por tok együtt mű kö dé sét szorgalmazta.12 A „ma gunk re ví -
zi ó ját” az anya or szá gi tár sa da lom ra is ki ter jesz te ni kí vá nó Mó ricz Zsig mond a ma -
gyar ság és a val lás sza bad ság (pro tes tan tiz mus) ügyé ért a „két csá szár” szo rí tá sá ban
ki ál ló Beth len Gá bor Tün dér kert je kö ré font hal ha tat lan mítoszt.13 Il  lyés Gyu la és
Sza bó Zol tán a ma gyar ság sor sá val azo no su ló toll for ga tók hoz, Ba las si hoz, Zrí nyi hez,
Ber zse nyi hez, Köl csey hez for dult út mu ta tás ért a nem ze ti „meg ma ra dás” ne héz mun -
ká já hoz: Il  lyés a ma gyar kul tú ra örök sé gét és vé del mé nek fe le lős sé gét vál la ló sze mé -
lyi ség in teg ri tá sát hangsúlyozta;14 Sza bó, pár hu za mot von va az or szág 17. szá za di és
je len ko ri sor sa kö zött, a „két po gány” ha ra pó fo gó já ba szo ru ló ma gyar ság „szel le mi
hon véd el mét” hir det te meg.15
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9 Kossuth 1994., Kos suth 2002.
10 Kemény 1971a, Ke mény 1971b, Ke mény 1987.
11 Dsida 2005.
12 Makkai 1931.
13 Móricz 1931.
14 Illyés 1938., Il  lyés 1972.
15 Szabó 1984.
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NÉ METH LÁSZ LÓ NEM ZET- ÉS TÖR TÉ NE LEM SZEM LÉ LE TE

Alig ha té ve dünk, ha Né meth Lász ló nem zet- és tör té ne lem szem lé let ének sors ér tel me -
ző to po sza it és iden ti tás ki fe je ző alap mo tí vu ma it is eb ből az igen ré gi ma gyar el len -
zé ki ha gyo mány ból ere dez tet jük. Már az is so kat el árul Né meth ér ték vi lá gá ról, hogy
az el len zé ki ség po li ti kai kulcs fi gu rá it eme li ki a ma gyar tör té ne lem ből: Beth len Gábor,
II. Rá kó czi Fe renc és Kos suth La jos alakját;16 a „mély ma gyar” kul tú rát pe dig el ső sor -
ban a 16–17. szá za di Erdélyben,17 a Zrí nyi nyom do ka in já ró Ber zse nyi Dá ni el
költészetében18 és a ko ra új ko ri er dé lyi vi lág ba le eresz ke dő Ke mény Zsig mond
életművében19 lát ta meg tes te sül ni. Nem vé let len, hogy Né meth írá sa i nak „fa ji sá ga”
nem a né met völkisch kon cep ci ó val, ha nem ré szint Ber zse nyi an tik-hu ma nis ta ere de tű
er kölcs fel fo gá sá val, ré szint Ke mény tör té ne ti-or ga ni kus faj-fo gal má val ro ko nít ha tó.
Né meth úgy es kü szik fel a ma gyar faj vé del mé re, hogy a faj fo gal mát nem bi o ló gi ai-
élet ta ni, ha nem „er köl csi ka te gó ri á nak”, a „nép sor sá hoz il lő ma ga tar tás nak” tartja,20

il let ve olyan, a „kü lön fé le al ka tú s leg sze szé lye seb ben ös  sze ke vert em ber cso por tok
kö zös éle té ből ki ala kult tar ta lom nak”, ame lyet a kö zös nyelv, a kö zös sors és a kö zös
kul tú ra formál.21 Ez a fa ji kul tú ra nem né pi kul tú rá ban, de még csak nem is a né pi -
ből ki ala ku ló magaskultúrában ra gad ha tó meg: az egész tár sa dal mat át fog ja. „Mély -
sé ge” ab ban áll, hogy a min den na pi élet sod rá ban fel me rü lő kö zös sé gi lét prob lé mák -
ra fe lel, a kö zös sor sot tu da to sít ja, egy szer smind a min den na pi élet rend jét szab ja
meg; tör té ne ti leg hal mo zó dik fel te hát me sé ben, dal ban, val lás ban, ün ne pek ben, száj -
ról száj ra szál ló pél dá ban, szo kás jog ban, his tó ri ai ta pasz ta lat ban, kö zös sé gi ön is me -
ret ben és, ha a nem zet sor sa sze ren csé sen ala kult, a tár sa dal mi élet be mé lyen be ágya -
zó dó iro da lom ban is.22 Akad rá pél da, hogy Né meth nem fa ji ság ról, ha nem kul tú rá ról
be szél, ame lyet hol a mű vé szet, a tu do mány és az egy ház szfé rá já nál jó val szé le sebb
di men zi ó kat le fe dő „élet tel” azo no sít, hol az „egész kö zös sé get át já ró élet ér zés ből táp -
lál ko zó szo kás jog nak” nevez.23

Ez zel a faj- és kul tú ra fo ga lom mal szo ros ös  sze füg gés ben kell ér tel mez nünk
Németh el kép ze lé sét a „mély ma gyar ok ról”, akik ko ránt sem a tör té ne lem fe lett le be gő
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16 Németh 1989a: 43–44., Né meth 1989b: 612–622.
17 Németh 1989a: 292–294., Né meth 1992–1999: I. 395–403.
18 Németh 1989a: 295–296., 412., Né meth 1981: II. 805–916.
19 Németh 1992–1999: II. 1064–1088.
20 Németh 1989a: 72.
21 Németh 1989a: 25–28.
22 Németh 1989a: 25–28., Né meth 1992–1999: II. 1064.
23 Németh 1989a: 256., 278.
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sta ti kus ma gyar jel le get fe je zik ki, de még csak nem is ma gyar pa rasz ti sor sot szó lal -
tat ják meg. Azt a kis sé ar cha i kus, sze rin te a ma gyar pa rasz ti lét tel szo ros szim bi ó zis -
ban for má ló dó ré gi ma gyar ren di vi lá got kép vi se lik, amely nek eg zisz ten ci á lis alap ját
a vi dé ki ura dal mak és a vár me gyei tiszt sé gek ad ták, szel le mi mű he lye it pe dig a 17.
szá za di ma gyar ka to li ciz mus, il let ve az észak-ke le ti és er dé lyi kál vi niz mus kul tu rá lis
fel leg vá rai. Né meth leg fon to sabb pub li cisz ti kai írá sa i ban a „nép re han golt”, mű vel tebb
ne mes sé get, a „táb la bí rói vi lág né ze tet”; az egy ko ri „úri élet” ha gyo má nya it „nyelv -
ben, böl cses ség ben” to vább él te tő „jó mó dú” pa raszt sá got; Páz mány és Zrí nyi ba rokk
kul tú rá ját; Szenczi Mol nár Al bert zsol tá ros könyv ét, Károli bib li á ját és a kál vi nis ta
mű velt ség köz pont ja it: Sá ros pa ta kot, Váradot és Deb re cent egy aránt a ré gi ma gyar
vi lág őr ző i nek tartja.24 Nagy meg be csü lés sel nyi lat ko zik a 17. szá za di Er dély ről, ahol
az urak nem csak „vér és erő”, ha nem „tu dás és er kölcs” sze rint is ne me sek vol tak,
mi köz ben meg őriz ték „pat ri ar chá lis” kap cso la tu kat a tár sa dal mi élet vi lág gal; a há -
rom nem zet és a négy val lás au to nó mi á ját biz to sí tó ot ta ni ön kor mány zat ok pe dig
Né met al föld és Svájc egy ko rú in téz mény fej lő dés sel áll tak pár hu zam ban, egy szer -
smind hi dat al kot tak a kö zép ko ri és az új ko ri al kot má nyos sza bad ság között.25

Bár a „Habs burg pár ti” tör té net írás né met ori en tá ci ó já val szem ben Né meth a
ma gyar ság és a kö rü löt te élő né pek „tej test vé ri ség ét” – ha son ló tár sa dal mi ta pasz ta -
la ta it és kö zös sor sát – hang sú lyoz ta, azt is ki emel te, hogy a ma gyar szel le mi élet min dig
élénk kap cso lat ban állt a nyu gat-eu ró pai kul tú rá val, in nét nyer foly vást új szel le mi
im pul zu so kat. Meg íté lé se sze rint a hol land, a sváj ci és az an gol kul tu rá lis köz pon to -
kat be já ró 17. szá za di kál vi nis ta pe reg ri nu sok a la tin ere de tű fran cia és tal ján mű -
velt sé get, il let ve „a re for má ci ó ba át haj ló észa ki hu ma niz must” szőt ték be le a ma gyar
ha gyo mány ba – így is ta gad ja Né meth a ger mán kul túr kör höz va ló tar to zá sun kat.
Né meth sze rint „erős gyö ke rű ma gyar fel vi lá go so dá sunk […] nem idény cikk: a ma gyar
ter mé szet ben s a ré gi ma gyar kul tú rá ban gyö ke re zik”, ös  szes sé gé ben há rom szel le mi
szál ból sod ró dik ös  sze: az er dé lyi pro tes tan tiz mus ból, a Rá kó czi örök sé gét kép vi se lő fel -
ső-ma gyar or szá gi el len zé ki ség ből és a fel vi lá go sult ab szo lu tiz mus sal szem be for du ló, ily -
kép pen a „pro tes táns baj tár sa ik hoz” kö ze lí tő ka to li kus egy há zi toll for ga tók
hagyományából.26 A szat má ri bé ke te hát nem kul tu rá lis ér te lem ben, ha nem csu pán
a te kin tet ben „víz vá lasz tó” Né meth ol va sa tá ban, hogy a 18. szá zad ele jén az el len zé -
ki fő urak nem ze dé kei he lyett az ud var hoz lo já lis, el né me te se dő arisz tok ra ták, 
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24 Németh 1989a: 30., 512–513., Né meth 1992–1999: I. 402., 404., II. 917., III. 1078., 1771–1773., Né meth
1981: 818–846.

25 Németh 1989a: 292–294., 533–534., 558–559., Né meth 1992–1999: I. 395–403.
26 Németh1989a: 464., 512–513., 532–533., 540.
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a Habsburg ha ta lom „hely tar tói” ke rül tek az or szág élé re. Ám a 18. szá zad vé gén ott
állt ez zel a „kont ra sze lek tált ál-elit tel” szem ben a nem zet ügyét áll ha ta to san kép vi se -
lő kö zép ne mes ség, va la mint a ko ra új ko ri ma gyar ha gyo má nyok ból szer ve sen ki bon -
ta ko zó ma gyar fel vi lá go so dás el len zé ki vo nu la ta: Bes se nyei, Ba tsá nyi, Kármán.27

Mi több, még a 19. szá zad ele jén és de re kán is olyan ki vá ló kép vi se lői akad tak a „leg -
ma ga sabb” Eu ró pá ba „fel csa pó” „mély ma gyar” kul tú rá nak, mint Ber zse nyi, Cso ko nai
vagy Ke mény. Né meth sze rint Ber zse nyi a né met szel le mű fel vi lá go so dás sal és az el -
ide ge ne dő arisz tok rá ci á val szem ben a ren di-vi dé ki Ma gyar or szá got, a „szokásinkba
írt” tör té nel mi múl tat, a ré gi vir tust, az an tik-hu ma nis ta szel le mi sé get és a ne me si-
pol gá ri hi va tást ol tal maz ta; Cso ko nai a pro tes táns-deb re ce ni cí vis vi lá got kép vi sel te;
Ke mény pe dig a 17. szá za di er dé lyi em lék írók vi lá gá ban ke res te az „ős ma gyar szel le -
met”, mi köz ben az eu ró pai fej lő dés nor má it kö vet ve a „tör té ne ti gyö ke rű ma gyar pol -
gá ro so dás” szor gal ma zó ja volt.28

No ha Né meth Ka zin czy nyelv újí tó prog ram ját rend kí vül kár té kony nak tart ja, a
re form ko ri Pest szel le mi éle té ről jó vé le mén  nyel van, akár csak a li be rá lis po li ti kai tö -
rek vé sek ről, s kü lö nö sen a nem ze ti „mi to ló gi á vá” vá ló 1848-as ese mé nyek ről. Kul tu -
rá lis fej lő dé sünk ben az iga zi tö rés pon tot ott lát ja, hogy a leg fon to sabb tör té nel mi pil -
la nat ban, a sza bad ság harc bu ká sa után a ma gyar lét prob lé má kat pon to san ér zé ke lő
és vi lá go san meg szó lal ta tó szel le mek – egy Ke mény vagy Vaj da – rend re el szi ge te -
lőd tek, míg a fel szí ne sebb írók – min de nek előtt Jó kai – fon tos sze re pet ját szot tak a
köz vé le mény formálásában.29 E szel le mi „meg rop pa nás” kulcs fon tos sá gú mo men tum
Né meth múlt ér tel me zé sé ben, ám azt is hoz zá kell ten nünk, hogy a „ma gyar sá got
Moh ács óta ért leg na gyobb csa pást” e mo rá lis rom lás tár sa dal mi-po li ti kai kö vet kez -
mé nyé ben ra gad ja meg. Tár sa dal mi szem pont ból ab ban lát ja a hi bát – sok te kin tet ben
az ál la mi bü rok rá ci á val szem ben rop pan tul bi zal mat lan re form ko ri el len zé ki li be ra liz -
mus szem pont ja it ér vé nye sít ve –, hogy amíg a ma gyar ne mes ség a re form kor ban és a
neo ab szo lu tiz mus ide jén meg áll ta a he lyét, ad dig a ki egye zés után ki esett ere de ti sze -
re pé ből: a föld bir to kot és a me gyei ön kor mány zat igaz ga tá sát ál la mi hi va tal ra cse rél -
te. Kö zép osz tá lyunk ge rin ce te hát „be hú zó dott az ál lam ba”, „ügy irat-to lo ga tó bü rok -
ra tá vá”, „ál lam ne mes ség gé” zül lött, nem tu dott pél dá vá vál ni az „asszimilánsok”
szá má ra, kö vet ke zés kép pen a fel tö rek vő „sváb”, „tót” és a „zsi dó” ele mek nek nem volt
mi hez iga zod ni uk, csu pán az „üres ség be” le he tett beköltözniük.30 Ezt a gon dot csak
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27 Németh 1989a: 294–297., 411–412., 513., 541., Né meth 1989b: 612–622.
28 Németh 1989a: 295–296., 412., Né meth 1992–1999: II. 1064–1088., Né meth 1981: II. 805–916.
29 Németh 1989a: 410–446.
30 Németh 1989a: 299–303.
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te téz te, hogy a ki egye zés po li ti ka i lag is vég ze tes volt a ma gyar ság szá má ra – mond ja
Né meth, el fo gad va Kos suth egy ko ri ér ve it –, hi szen a bi ro da lom ban élő né pek el nyo -
má sá nak er köl csi ter hét fé lig a ma gyar ság vál lá ra rak ta, s vég ső so ron az egy más ra
utalt kö zép-eu ró pai né pek ös  sze fo gá sa elől zár ta el az utat.31

Bár mi lyen éles, fél re ért he tő, et ni kai fel han gú, sér tő és sok szor mél tány ta lan kri -
ti kát fo gal ma zott is meg te hát Né meth a „hígmagyarokról” és a „jöttmagyarokról”,
kü lö nö sen pe dig a „svá bok ról” és a „zsi dók ról”, a nem zet ha nyat lá sát el sőd le ge sen a
ma gyar szel le mi-po li ti kai ve ze tők er köl csi-szel le mi meg rop pa ná sá ban ke res te, fel -
emel ke dé sét a ma gyar ság mo rá lis meg úju lá sá tól és el tö kélt kö zös sé gi ön szer ve ző dé -
sé től vár ta. Az az két ség kí vül a több szá za dos múlt ra vis  sza te kin tő ön kri ti kus kö zös -
ség szem lé let kö ve tő je volt. Po li ti kai prog ram já nak kö zép pont já ban ré szint 17. szá za di
to po szok – a nem zet ha lál ve szé lye, az egye te mes je len tő sé gű nem ze ti kül de tés tu dat,
a tör té ne ti sors vál la lá sa, a rom lást elő idé ző bű nök elő szám lá lá sa, a zsi dó–ma gyar
pár hu zam –, ré szint a re form ko ri nem ze ti prog ram fő ka te gó ri ái – új re form kor, új
kö zép osz tály, új ne mes ség – áll nak. Re form prog ram ját a „Beth le nek, Rákócziak,
Kossut hok” ré gi, „ön vé del mi na ci o na liz mu sa” szel le mé ben hir de ti meg. A „nép pol -
gá ro so dó s a kö zép osz tály nép pel ér ző ele me i ből” akar ja meg te rem te ni a „ma gyar
tiers étatot”, avagy az „új ne mes sé get”, hoz záté ve, hogy e fel ada tot nem az ál lam ha ta -
lom nak, ha nem a „nép nek ma gá nak kell meg csi nál nia.” A si kert a „ma gyar sors” meg -
al ku vás nél kü li vál la lá sá tól, min de nek előtt a jobb ol da li kor mány zat tal és a mar xis ta
bal ol dal lal egy aránt szem ben ál ló „har ma dik ol dal” iro dal mi ön szer ve ző dé sé től
remélte.32

Egyet len kér dés ben szánt meg ha tá ro zó sze re pet Né meth az ál lam nak: a gaz da -
ság ban, a ka pi ta liz must és a kom mu niz must ugyan is a kor mány zat és a had se reg örve
alatt meg szer ve ző dő Te le pes-Ma gyar or szág gal akar ta meghaladni.33 Ám azt itt min -
den kép pen hang sú lyoz nunk szük sé ges, hogy Né meth nem egy jobb- vagy bal ol da li
etatista-korporatív gaz da ság mo dellt kör vo na la zott, a nyu ga ti ci vi li zá ció rom lá sát pe -
dig még vé let le nül sem az éle sen ka pi ta liz mus el le nes, for ra dal mi irány za tok szel le mé -
ben ma gya ráz ta. Vál ság di ag nó zi sa ki fe je zet ten ha gyo mány el vű, sok szem pont ból
Hajnal Ist vá né val ro ko nít ha tó. Az eu ró pai fej lő dés leg har mo ni ku sabb sza ka szát 
– akár csak Haj nal – a kö zép kor ban lát ja, amely ol va sa tá ban a cé hes mű he lyek és a tár -
sa dal mi élet tel szo ros szim bi ó zis ban mű kö dő egy ház vi lá ga volt; az új kor el len ben a
ra ci o ná lis, el bü rok ra ti zá ló dó, me cha ni kus ál lam szer ve ző dé se ké. Az eu ró pai tör té net
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31 Németh 1989a: 545–548.
32 Németh 1989a: 38–43., 71–73., Né meth 1989b: 644–649.
33 Németh 1989a: 220–232., 322–327.
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fő sze rep lő je, a pol gár a fel vi lá go so dás ko rá ban el sza kadt val lá sos hát te rű kul tú rá já -
tól – ra gad ja meg az ál ta la kár hoz ta tott fo lya mat lé nye gét Né meth –, „céh vá ro sai” he -
lyi ke re te it ott hagy va előbb a cent ra li zált ál lam kép vi se lő i vel lé pett szö vet ség re, majd
a 19. szá zad ban már ma ga tö re ke dett a „kor lát lan ál lam ha ta lom” meg hó dí tá sá ra.
Meg íté lé se sze rint a kom mu niz mus sem kí nál mást, mint ál lam köz pon tú meg ol dást:
az „ál la mi tiszt ség vi se lők bol dog vi lá gá ba akar ja emel ni az egész emberiséget.”34

A ka pi ta liz mus ke re tei kö zül vi szont csak úgy le het ki tör nünk – han goz tat ja Né meth –,
hogy az új rend szer meg szer ve zé sét és mű köd te té sét az ál la mi hi va tal no kok he lyett
a vál lal ko zók ra bíz zuk. Az író ál ta l föl vá zolt Te le pes-Ma gyar or szág nem bü rok ra ti kus
terv gaz da ság vol na, ha nem a gaz da ság szfé rá ján mes  sze túl nyú ló, az élet egé szét át -
fo gó he lyi kö zös sé gek de cent ra li zált szer ke ze tű há ló za ta, ame lyek elő ször kis „szi ge -
tek ként” di na mi zál nák Ma gyar or szág fej lő dé sét, idő vel pe dig az egész tár sa dal mat
szer ve sen átalakítanák.35 Nem vé let len, hogy Né meth el kép ze lé se sze rint a ma gyar -
ság ön erő ből va ló mo rá lis meg úju lá sá nak meg kell előz nie a gaz da sá gi re for mot, 
s en nek a kul tu rá lis „új ra fo ga nás nak” az ál lam ha ta lom tól tel je sen füg get le nül kell
meg tör tén nie. Már az 1920-as évek vé gén ki ad ta az egész élet mű vé ben vissz hang zó
jel szót: ma gyar sá got a ma gyar ál lam he lyett, ami be a re vi zi o nis ta kor mány za ti po li -
ti ka el uta sí tá sán túl a kö zös sé gi ön szer ve ző dés igé nyét is be le kell ér te nünk. Né meth
– akár csak a ko ra új ko ri el len zé ki ek vagy a re form ko ri li be rá li sok – a két nagy ha ta -
lom ha ra pó fo gó já ba szo ru ló ma gyar ság meg ma ra dá sát az eu ró pai kül de tés tu dat be -
tel je sí té sé től vár ta. A Tri a non ban ré szek re sza kí tott ma gyar ság ál la po tát a Moh ács
utá ni hely zet hez ha son lít va, ez zel egy szer smind sa ját nem ze dé ke elé pél dát ál lít va
egé szen pon to san ra gad ja meg a 16–17. szá za di ma gyar nem ze ti hi va tás tu dat lé nye -
gét: a „tö rök iga zi özön víz volt, de a meg ol dás (bün te tés), a ma gyar sze rep (Eu ró pa
paj zsa) s a ma gyar vé del mi mo dor (Er dély) egy nem ze dék alatt el ké szült Moh ács
után.” Több ször utalt a há nya tott sor sú zsi dó nép és a szét szórt ma gyar ság kö zöt ti
pár hu za mok ra; a ma gyar sá got olyan „fe le ke zet nek” akar ta tud ni, amely nek nem az ál -
lam te rü let ke re tei kö zött, ha nem „fi ai szí vé ben van az ott ho na.” Ab ban bí zott, hogy
ha az er köl csi leg meg úju ló szét szórt ma gyar ság az „új evan gé li u mot” hir det ve pél dát
ad a tér sé günk ben élő, egy más ra utalt né pek nek, ak kor a kö zép-eu ró pai ös  sze fo gás
ve ze tő szel le mi ere je, egy szer smind kor ki hí vá sa i nak meg fe le lő új eu ró pai kul tú ra
ko vá sza lehet.36
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35 Németh 1989a: 230–232., 325–326.
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ÖS  SZEG ZÉS

Amint dol go za tunk ele jén hang sú lyoz tuk: e ke re tek kö zött csu pán váz la to san tér ké -
pez het tük fel Né meth Lász ló ér ték vi lá gá nak szel le mi for rás vi dé ke it. Ar ra akar tuk fel -
hív ni a fi gyel met, hogy ha Né meth nem zet- és tör té ne lem szem lé let ét a ma ga „mély -
sé gé ben” akar juk meg ér te ni, ak kor a 16–17. szá za di ré gi ma gyar kul tú ra vi lá gá ba
min den kép pen le kell „eresz ke dünk.”
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Var ga Zsu zsan na

A FÖLD SZE RE PÉ NEK VÁL TO ZÁ SA A PA RASZ TI 
ÉR TÉK REND BEN A 20. SZÁ ZAD MÁ SO DIK FE LÉ BEN

A ma gyar pa rasz ti tár sa da lom 20. szá za di tör té ne te le ír ha tó úgy is, mint a föl dért, a
föld meg tar tá sá ért, il let ve vis  sza szer zé sé ért foly ta tott küz de lem. Kü lö nö sen moz gal -
mas volt eb ben a te kin tet ben a 20. szá zad má so dik fe le, azon be lül is az 1950-es, 1960-
as év ti zed, ami kor a pa raszt ság föld től va ló meg fosz tá sa je len tő sen elő re ha ladt. Ezt az
idő sza kot in ten zí ven ku tat ták már tör té né szek, nép rajz ku ta tók és szo ci o ló gu sok egy -
aránt, még is ke ve set tu dunk ar ról, hogy az 1940-es évek vé gé től in du ló kol lek ti vi zá -
lá si és ta go sí tá si kam pá nyok kö vet kez mé nye ként ho gyan vál to zott meg a föld ma -
gán tu laj don sze re pe az át ala ku ló pa raszt ság ér ték rend jé ben. A je len ta nul mány 
– a ren del ke zés re ál ló ter je del mi ke re tek kö zött – csak a főbb for du ló pont ok fel vá zo -
lá sá ra vállalkozhat.1

Be ve ze tés ként meg ke rül he tet len fel idéz ni azt, hogy a tör té ne ti pa raszt ság kü -
lön bö ző ré te gei ho gyan vi szo nyul tak a föld höz, a csa lá di bir tok hoz 1945 előtt. Köz -
is mert, hogy a pol gá ri föld ma gán tu laj dont jo gi lag az 1848-as job bágy fel sza ba dí tás
te rem tet te meg. Ugyan ak kor föld tu laj don hoz az egy ko ri job bágy ság nak csak az egyik
fe le jutott.2 A me ző gaz da ság ból élő né pes sé gen be lül te hát már ek kor egy éles vá lasz -
tó vo nal ke let ke zett. Azok szá má ra, akik föld del sza ba dul tak fel, meg nyílt a le he tő ség
a bir to kos gaz dai lét re, míg a föld nél kü li zsel lé rek szá má ra vagy bér mun ka vál la lá sa,
vagy föld bér let szer zé se je lent het te a meg él he tés for rá sát.  

1 A tör té ne ti pa raszt ság, a fa lu si tár sa da lom és az ag rár tár sa da lom fo gal má nak ér tel me zé sé hez ld. Valuch
2003: 3–14.

2 Az 1848. évi IX. tör vény cikk csak az 1767. évi úr bér ren de zés kor úr bé res nek mi nő sí tett föl de ket ad ta
a hasz ná ló ik tu laj do ná ba. A job bá gyok azon ban a va ló ság ban lé nye ge sen több föl det bir to kol tak en -
nél. Ilyen mó don vi tás kér dé sek so ra ke let ke zett az ún. ma rad vány föl dek kel, az ir tá sok kal és a nem
úr bé res föld be te le pí tett sző lők kel stb. kap cso lat ban. Az 1853. évi úr bé ri pá tens az úr bé ri föld leg szű -
kebb ér tel me zé sé hez ra gasz ko dott, így nem meg le pő, hogy vé gül a pa raszt ság tu laj do ná ba az or szág
összes me ző gaz da sá gi lag hasz no sí tott föld te rü let ének csak a 40%-a ke rült.  Orosz 1998: 74–111.
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Az em lí tett vá lasz tó vo nal a ké sőb bi ek ben is fenn ma radt, de a gyors né pes ség nö -
ve ke dés, va la mint a re ál örö kö sö dé si rend szer ből kö vet ke ző te lek ap ró zó dás mi att egy -
re töb ben ke rül tek olyan hely zet be, hogy ren del kez tek ugyan föld del, ez azon ban már
nem volt ele gen dő a csa lád meg él he té sé hez, s emi att időn ként vagy rend sze re sen bér -
mun kavál la lás ra kény sze rül tek. E fo lya ma tok kö vet kez té ben a 20. szá zad ele jé re a
me ző gaz da ság gal fog lal ko zó né pes ség kö zel két har mad ré szé nek vagy egy ál ta lán nem
volt föld tu laj do na, vagy pe dig nem volt an  nyi föld je, amen  nyi ből a csa lád fenn tart -
hat ta vol na ma gát bér mun ka vál la lás nélkül.3 Ez az ál la pot a két vi lág há bo rú kö zöt ti
idő szak ban sem vál to zott ér dem ben, an nak el le né re, hogy 1918 és 1920 kö zött gyors
egy más után ban há rom al ka lom mal is na pi rend re ke rült a föld kér dés.  Az 1920. évi
Nagy atá di-fé le föld re form so rán 412.000 igény lő kö zött ki osz tott 1,27 mil lió kat. hold
föld te rü let va la me lyest eny hí tet te a fa lu si sze gény ség elé ge det len sé gét, de a föld bir tok -
meg osz lás arány ta lan sá gán, a nagy- és kö zép bir tok do mi nan ci á ján nem változtatott.4
To váb bi prob lé mát je len tett, hogy a két vi lág há bo rú kö zöt ti ipa ro so dás nem volt olyan
üte mű, hogy fel tud ta vol na szív ni a me ző gaz da sá gi bér mun kás ok tö me ge it, rá adá sul
ek kor ra a ten ge ren tú li ki ván dor lás le he tő sé gei is be szű kül tek. 

Ilyen kö rül mé nyek kö zött fo ko zott je len tő sé ge lett a fel me nők től örö költ föld
meg őr zé sé nek. Aki re a szü lei hagy tak an  nyi föl det, ami ből biz to sít ha tó volt a csa lád
meg él he té se, az egész éle té ben ar ra tö re ke dett, hogy meg tart sa, s le he tő ség sze rint
gya ra pít sa azt, „ka pa rint son hoz zá”. A pa rasz ti élet tör vé nyek sze rint a fel me nők től
örö költ, az ő ve rej té kes mun ká juk kal meg te rem tett bir to kot el ad ni, el kó tya ve tyél ni
főben já ró bűn nek számított.5

A föld volt a leg ál lan dóbb és leg biz to sabb té nye ző a gaz dál ko dás ban. A ter mést
tönk re te het te az aszály, fagy, jég ve rés, az ál la to kat el pusz tít hat ta egy jár vány, a pénz
el ér ték te le ned he tett, de a föld meg ma radt. A föld höz va ló ra gasz ko dást nem csak az
ma gya ráz za, hogy ez volt a csa lád meg él he tés nek a zá lo ga, ha nem az is, hogy a bir -
to kolt föld ha tá roz ta meg az adott csa lád he lyét a he lyi tár sa da lom ban. A pa raszt ság
ge ne rá ci ó ról-ge ne rá ci ó ra örök lő dő ta pasz ta la ta volt, hogy egye dül a csa lá di bir tok, 
a gaz da sá gi önál ló ság adott tár sa dal mi ran got, meg be csü lést a fa lu si em be rek nek. 
A pa rasz ti élet for ma rend je-tör vé nye sze rint a fa lu si kö zös ség ben an nak volt a leg na -
gyobb te kin té lye, aki egész éle té ben a ma ga ura volt, te hát so ha nem kel lett a más föld -
jén mun kát vál lal nia. Ha vi szont nem volt elég föld je, ak kor kény te len volt bér mun kát
vál lal nia. El sze gőd he tett cse léd nek, sum más nak, nap szá mos nak, vagy sze ren csét
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3 Gunst 1998: 167.
4 Szuhay 1998: 213.
5 Fél – Hofer 1997: 456–473.

Gergely_kotet_jul25_:press 2012.08.23. 15:31 Page 244 (Black plate)



próbál ha tott a vá ros ban is, de ez vég ered mény ben egy re ment. Más ke ze-lá ba ként
kel lett dol goz nia. Nem vé let len hát, hogy ge ne rá ci ók em lé ke ze té ben rög zült: „a bir -
to kolt föld a sza bad ság ma ga”. 

A csa lá di bir tok szem pont jai igen erő tel jes ha tást gya ko rol tak az élet olyan
fon tos for du ló pont ja i ra, mint a há za so dás, gye rekvál la lás. Ez a ha tás meg kér dő je -
lez he tet le nül je len volt a hét köz nap ok vi lá gá ban is. A föld gya ra pí tá sá nak kény sze -
re erő sen be fo lyá sol ta pl. a táp lál ko zá si vi szo nyo kat. A csa lád ét ke zé se in va ló spó -
ro lás, az ér té ke sebb élel mi sze rek (to jás, tej, tej ter mé kek) pi ac ra vi te le oly an  nyi ra
ré sze volt a pa rasz ti mo rál nak, hogy a mó do sa kat ugyan úgy jel le mez te, mind a sze -
gé nyebb ré te ge ket.

A föld szer zés irán ti vágy a me ző gaz da sá gi bér mun kás ság éle tét is át ha tot ta. Az
ura dal mi cse lé dek, nap szá mo sok stb. is ar ra tö re ked tek, hogy öreg sé gük re egy kis
földet sze rez ze nek. A tör té nel mi ta pasz ta lat azt mu tat ta, hogy a ki öre ge dő gaz da
számá ra a föld volt az egyet len me ne dék. Az örök ség fe jé ben a gye re kei el tar tot ták,
de ha gyer me ke nem lett vol na, ak kor fe les be vagy bér be ad hat ta föld jét, meg él he té se
így is biz to sít va volt.6

A föld vá sár lás le he tő sé ge azon ban a föld for ga lom kor lá to zott sá ga és a ma gas
föld árak mi att épp a leg in kább rá szo ru ló, föld nél kü li ré te gek szá má ra volt el ér he tet -
len. Ezek a ré te gek in kább csak föld bér let hez jut hat tak. A fa lu si né pes ség gyors sza -
po ro dá sa, s így a föld bér le tek irán ti nö vek vő ke res let mi att azon ban a ha szon bér let
fel tét elei egy re ked ve zőt le neb bek ké váltak.7

Az ag rár sze gény ség szá má ra a rég óta várt meg ol dást az 1945-ös föld osz tás hoz -
ta el. Az 1945. már ci us 17-én el fo ga dott 600/1945. M. E. sz. ren de let a nagy bir tok -
rend szer meg szün te té sé ről és a föld mű ve lő nép föld höz jut ta tá sá ról rendelkezett.8
Az igény be vett 5,6 mil lió hold kö zel 60%-át 642.342 igény jo go sult – dön tő en me ző -
gaz da sá gi mun ká sok, gaz da sá gi cse lé dek és tör pe bir to kos ok – kö zött osz tot ták szét,
míg a ma ra dék 40% (fő leg er dő- és le ge lő te rü let) ál la mi, köz sé gi vagy szö vet ke ze ti
tu laj don ba került.9

A föld re form ered mé nye ként je len tő sen át ren de ző dött a fa lu si tár sa da lom: 
a föld nél kü li ag rár pro le tár ok szám ará nya az 1941. évi 46%-ról 17%-ra csök kent, 
a kis bir to kos ka te gó ri áé vi szont 47%-ról 80%-ra emel ke dett. A föld tu laj don hoz ju tott
bér mun kás ok olyan tör té nel mi igaz ság té tel ként fog ták fel a föld osz tást, amely esélyt
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6 Fél – Hofer 1997: 39.
7 Tolnay 2007.
8 Magyar Köz löny 1945. márc. 18.
9 Pető – Sza kács 1985: 37–41.
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te rem tett ar ra, hogy tu laj do nos sá, önál ló gaz dál ko dó vá vál ja nak. Ezt a vál to zást fe -
jez te ki az a ki fe je zés, amely ek kor szü le tett: a föld höz jut ta tot ta kat „új gaz dák nak”
ne vez ték. 

Óri á si erő ket sza ba dí tott fel a föld ma gán tu laj don ba adá sa. Az 1945–1948 kö -
zöt ti idő szak ban a tő ke gon dok és esz köz hi ány kö ze pet te a pa raszt gaz da ság ok – ré giek
és újak egy aránt – a csa lá di, fo gyasz tá si szük ség le te ik kor lá to zá sá val biz to sí tot ták a
ter me lés meg in dí tá sá hoz szük sé ges fel té te le ket. En nek ered mé nyét mu tat ta a me ző -
gaz da sá gi ter me lés gyors regenerálódása.10 Mi re azon ban kez dett be ér ni az ál do za tos
mun ka ered mé nye, vál to zott a vi lág po li ti ka. A szov jet-ame ri kai konf ron tá ció fel erő -
sö dé se meg vál toz tat ta a Szov jet unió ke let-kö zép-eu ró pai po li ti ká ját. A tér ség
szovjetizálása mind a po li ti ka, mind a gaz da ság szfé rá já ban meg gyor sult. A me ző -
gaz da ság te rü le tén ez egy részt a pa raszt ság leg mó do sabb, ku lák nak ne ve zett ré te gé -
nek kor lá to zá sát, más részt pe dig a kol lek ti vi zá lás meg in dí tá sát je len tet te. Az egyé ni
pa raszt gaz da ság ok fel szá mo lá sá val né hány ezer kö zö sen ter me lő, jól el len őriz he tő
szo ci a lis ta nagy üze met akar tak létrehozni.11

A kol lek ti vi zá lás az MDP ve ze tői szá má ra igen nagy ki hí vást je len tett. Ma gyar -
or szá gon ugyan is, a Szov jet uni ó tól el té rő en, nem volt na ci o na li zál va a föld. Ad va volt
te hát a kér dés: ho gyan le het vég hez vin ni a kol lek ti vi zá lást egy olyan or szág ban, ahol a
ter mő föld ma gán tu laj don ban van?  El ső lé pés ként a ku lák nak ki ki ál tott mó do sabb gaz -
dá kat meg fosz tot ták a sza bad föld hasz ná lat jo gá tól. Egyi de jű leg meg in dult e ré teg foko -
zott ter he lé se a föld te rü let alap ján ki ve tett adó- és be szol gál ta tá si terhekkel.12

A kol lek ti vi zá lá si kam pá nyok ma guk után von ták (éven te né ha több ször is) a
köz sé gi föl dek ta go sí tá sát, az az a szét szór tan el he lyez ke dő, egy más tól tá vol eső par -
cel lák egyesítését.13 A ta go sí tás azt je len tet te ek ko ri ban, hogy a meg ala ku ló ter me lő -
szö vet ke zet (tsz) szá má ra igé nye vet ték a kí vül ma ra dó egyé ni gaz dák föld je it, s ezért
ha son ló nagy sá gú – ám de gyak ran ros  szabb mi nő sé gű és a te le pü lés től tá vo labb eső
– föld da rab bal kár pó tol ták őket. A ta go sí tá si kam pá nyok idő vel már az egész gaz da -
tár sa dal mat fe nye get ték, hi szen ha a fa lu ban lét re jött egy tsz, ak kor er re hi vat koz va
meg in dult a nagy üze mi táb lák lét re ho zá sa.

Mind ez a gya kor lat ban azt je len tet te, hogy egyet len bir to kos gaz da sem le he tett
biz tos ab ban, hogy a kö vet ke ző esz ten dő ben ő mű vel he ti-e meg az adott da rab föld jét,
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10 Pető – Sza kács 1985: 134–137.
11 A sztá li ni ag rár po li ti ka ma gyar or szá gi al kal ma zá sá ról lásd: Far kas 2010.; Ö. Ko vács 2009: 32–45.;

Nagy 2009; Sza kács 1998: 330–343.; Var ga 2006: 223–239.
12 Erdmann 1993: 77–98.
13 Nádasdi 1992: 154–218.
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vagy ép pen a ta go sí tás mi att más te rü le tet ad nak ne ki. Ha bár a ta go sí tá si ren del ke -
zé sek elő ír ták, hogy a cse re in gat lan nak ugyan olyan ér té kű nek kell len nie, ezt ál ta lá -
ban nem tar tot ták be. Nem vé let le nül, hi szen ép pen az volt a cél, hogy la zul jon a pa -
raszt ság föld höz va ló kö tő dé se. 

A ko ra be li sta tisz ti kák ta nú sá ga sze rint az is mét lő dő ta go sí tá sok meg tet ték a
ha tá su kat. Az ún. ku lák ré te gek nagy arány ban aján lot ták fel föld je i ket az ál lam nak,
csak hogy me ne kül je nek a tel je sít he tet len né vá ló ter hek alól. 1948-hoz vi szo nyít va
a ku lá kok ke zén lé vő föld tu laj don 70%-kal csök kent 1952-re, s ek kor ra a ku lá kok
több mint egy har ma da tel je sen föld nél kü li vé vált.14 A gaz da tár sa da lom tömb jét
alko tó kö zép- és kis pa raszt ság szá má ra a föld fel aján lás mel lett a tsz-be va ló be lé pés
je lent he tett me ne kü lé si utat a fel hal mo zó dó fi ze té si kö te le zett sé gek és az ál lan dó
zak la tá sok elől. A be lé pé si nyi lat ko zat alá írá sa vi szont az zal járt, hogy kö zös hasz -
ná lat ba kel lett ad ni nem csak a fel sze re lést és az ál la to kat, ha nem a föl det is. Az ezzel
já ró tra u má kat a szo ci og rá fia esz kö ze i vel rög zí tet te Závada Pál „Ku lák prés” cí mű
művében.15

A ma gyar adott sá gok tól és a pa raszt ság ko ráb bi szö vet ke zé si ta pasz ta la ta i tól tel -
je sen ide gen kol hoz-min tá jú kö zös gaz dál ko dás nem sok vonz erő vel bírt a ma ga-ura
pa rasz tok szá má ra, hi szen jö ve del mük bi zony ta lan ná vált, sze mé lyi leg pe dig füg gő
hely zet be ke rül tek. Amint le he tő ség nyílt rá, – elő ször 1953-ban, majd 1956-ban – 
a pa raszt ság tö me ge sen lé pett ki a szov jet min tá ra szer ve zett ter me lő szö vet ke ze tek ből.
Kü lö nö sen árul ko dó az 1957 ele ji adat, mely sze rint a me ző gaz da sá gi ter me lő szö vet -
ke ze tek 63%-a feloszlott.16

Ezek a ta pasz ta la tok két ség kí vül ha tot tak az 1959–1961 kö zöt ti kol lek ti vi zá lá si
hul lám so rán. Az MSZMP ve ze té se sem mer te vál lal ni a ha ta lom a föld ál la mo sí tá -
sát. A kol lek ti vi zá lás kor szö vet ke ze ti hasz ná lat ba ke rült föld tu laj don jo ga for ma i lag
te hát nem vál to zott, s a föld hasz ná la tért a tsz kö te les volt föld já ra dé kot fi zet ni. Va ló -
já ban a szö vet ke ze ti ta gok ma gán tu laj do nát erő sen korlátozták.17

A tsz-ek be bekényszerített bir to kos pa rasz tok azon ban ek kor még nem ad ták
fel a re ményt, hogy idő vel vis  sza sze rez he tik föld je i ket. Er re jo gi ala pot az 1959. évi 7. sz.
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14 Nagy 2009: 285–287
15 Závada 1991.
16 MOL M-KS 288.f. 28/1957/11. ő. e. Je len tés a ter me lő szö vet ke ze ti moz ga lom hely ze té ről (1957. I. 15.-

i ál la pot sze rint) Föld mű ve lés ügyi Mi nisz té ri um 1957. febr. 4.
17 A tu laj do nos a föld jét nem ad hat ta el, tu laj do ná val bir to kos ként sem ren del ke zett, s a föld hasz ná la -

tá nak mi ként jét a tsz-alap sza bály zat ha tá roz ta meg. A tu laj do nos ren del ke zé si jo ga az örö kö sö dé si
jo gon kí vül gya kor la ti lag meg szűnt, el vi tu laj don jo ga el is me ré se ként vi szont igényt tart ha tott föld já -
ra dék ra. Bő veb ben ld. Kurucz 2008: 17–18.
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tvr. azon pa ra gra fu sa adott, amely sze rint a be lé pés után há rom év vel ki le het lép ni 
a tsz-ből, s ek kor a föl det is ki kell ad ni a ki lé pő tagnak.18

Mi köz ben te hát 1961-re for ma i lag be fe je ző dött a kol lek ti vi zá lás, ugyan et től az
év től kezd ve ál lan dó su ló prob lé mát je len tett a párt ve ze tés szá má ra a tö me ges ki lé -
pé si ké rel mek ügye. A prob lé ma ab ból szár ma zott, hogy a jo gos föld ki vi te li ké rel me -
ket a tsz-ek – ma guk mö gött tud ván az irá nyí tó szer vek tá mo ga tá sát – nem tel je sí tet -
ték. Az BM Po li ti kai Nyo mo zó Fő osz tály Me ző gaz da sá gi (Sza bo tázs) El há rí tó
Osz tá lyá nak anya ga i ban is ki emelt fi gyel met ka pott a téma.19

Az 1960-as évek kö ze pén – a me ző gaz da sá gi re form mun ká la tok ré sze ként – 
a ha ta lom rá szán ta ma gát, hogy meg ol dást ta lál jon er re a prob lé má ra. Ká dár Já nos a
föld tu laj don és föld hasz ná lat vi szo nya i nak egyik, 1966 őszi vi tá ja so rán így jel le mez te
a tsz-ek nél a föld ki adá sok kap csán ki ala kult szi tu á ci ót. „Meg kell azt is mon da ni,
hogy be tű sze rin ti tör vény sér tés eb ben a do log ban je len leg nincs, […] de tu laj don -
kép pen az Al kot mány alap tör vé nyé vel el len té tes hely zet van és a va ló ság ban mi tu -
laj don kép pen fo lya ma tos tör vény sér tést is el kö ve tünk. Az alap tör vé nyek ugyan is biz -
to sít ják a tu laj dont az ál lam pol gár nak. Ez így is van, s a tu laj don mind ed dig biz to sít va
volt, de az zal a kis fenn tar tás sal, hogy a tu laj do ná val min dent te het, csak egyet nem:
nem ren del kez het vele.”20

A föld ál la mo sí tá sát – tart va a vár ha tó tár sa dal mi el len ál lás tól – ek kor sem merte
vál lal ni a párt ve ze tés. Az 1967. évi IV. tör vény egy sa já tos, a szo ci a lis ta tá bo ron be lül
egye dül ál ló meg ol dást te rem tett az zal, hogy be ve zet te a szö vet ke ze ti föld tu laj don
fogalmát.21 A szö vet ke ze ti föld tu laj don egy részt úgy ke let kez he tett, hogy a tsz-ek által
hasz nált ál la mi föl dek ez után tsz-tu laj don ba ke rül tek. En nél azon ban lé nye ge sebb
volt a má sik for rás, ne ve ze te sen, hogy a szö vet ke ze ten kí vü li tu laj do no so kat kö te lez -
ték, hogy egy éven be lül vagy be lép nek a szö vet ke zet be, vagy a föld jü ket el ad ják a
szö vet ke zet nek. A kár ta la ní tás mind ös  sze an  nyit je len tett, hogy a 10–20%-kal meg -
emelt ha szon bért még öt évig fi zet ték a volt tu laj do no sok nak. A ter me lő szö vet ke ze ti
ta gok nak sza bad vá lasz tást biz to sí tot tak: meg tart hat ták vagy el ad hat ták föld jü ket a
szö vet ke zet nek. Az utób bi meg ol dást na gyon ke vés tsz-tag vá lasz tot ta, an nak el le né -
re, hogy szá muk ra ma ga sabb meg vál tá si árat aján lot tak fel. A tag ság dön tő több sé ge
meg tar tot ta a tu laj don jo gát, s ilyen mó don jo go sult ma radt to vább ra is föld já ra dék ra.

248 Varga Zsuzsanna

18 A me ző gaz da sá gi ter me lő szö vet ke ze tek re vo nat ko zó jog sza bály ok. Bp., 1959. 8–9.
19 ÁBTL 1. 6. 67-1721/1961. A me ző gaz da ság te rü le tén 1961 el ső fél évé ben ta pasz talt el len sé ges ele -

mek te vé keny sé ge, a tsz-ek fer tő zött sé ge, a ki lé pé si szán dé kok ta pasz ta la tai. 1961. aug. 2.
20 MOL M-KS-288. f. 4/83. ő. e. Jegy ző könyv az MSZM Köz pon ti Bi zott ság 1966. okt. 13-i ülé sé ről.
21 Mezőgazdasági ter me lő szö vet ke ze ti tör vény. Föld jo gi tör vény. Bp., 1968., 265–322.
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Ugyan ak kor az ő tu laj don jo guk is to vább szű kült, hi szen az utó da ik csak ab ban az
eset ben örö köl het ték a föl det, ha a tsz-ben dolgoztak.22

Az 1967-es föld tör vény te hát vi lá gos sá tet te: nincs esély a csa lá di bir to kon ala -
pu ló egyé ni gaz dál ko dás hoz va ló vis  sza té rés re. Jog gal me rül fel a kér dés, hogy míg
koráb ban a pa rasz ti tö rek vé sek al fá ja és óme gá ja a föld szer zés volt, ak kor most mi
ke rült a föld he lyé re a pa rasz ti ér ték rend ben? A ház tar tás sta tisz ti kai vizs gá la tok alap -
ján egy ér tel mű en meg ál la pít ha tó, hogy a csa lá di ház ke rült az el ső helyre.23 Ré gen a
ház a föld és az ál lat ál lo mány után kö vet ke zett, s ak ko ri ban is igen hos  szú mun ka,
gyak ran egy tel jes élet ered mé nye volt. Most ez ke rült el ső hely re, an nál is in kább,
mert ki vá ló an be töl töt te azt a sze re pet, hogy ki fe jez ze a csa lád he lyét a he lyi tár sa da -
lom ban. Rá adá sul az if jabb nem ze dék eg zisz ten ci á já nak meg ala po zá sát is nagy mér -
ték ben elő se gít het te. 

A föld ki esé sé vel új ra kel lett gon dol ni az utó dok ról va ló gon dos ko dás le het sé -
ges mó do za ta it is. Így ke rült elő tér be a gye re kek ta nít ta tá sa. Már az 1960-as évek ben
meg fi gyel he tő a fa lu si gye re kek szak mun kás kép ző be kül dé se. Előbb a fi ú kat, majd
az 1970-es évek ben a lá nyo kat is egy re in kább en ged ték szak mát ta nul ni. A kö zép is -
ko lai ta nít ta tás nagy ter het rótt a szü lők re, hi szen há rom-négy évig nem ke re sett a
gye rek, rá adá sul még plusz pénz ki adást is je len tett az úti költ ség, kol lé gi u mi díj, öl töz -
kö dés stb. ré vén. Ezt a dup la ter het a mó do sabb csa lá dok en ged het ték meg kön  nyeb -
ben. Ők er re azért is ál doz tak tu da to san, mert köz vet ve így pró bál ták meg őriz ni a
ko ráb bi ve ze tő sze re pü ket, azt a ran got, amit ko ráb ban el fog lal tak. A gye re kek ről való
gon dos ko dás je gyé ben fel ér té ke lő dött a la ko da lom funk ci ó ja is.24 A fa lu köz vé le mé -
nye ezt az al kal mat már ko ráb ban is kü lö nös je len tő sé gű nek tar tot ta, hi szen ez az
ese mény hű en tük röz te a csa lád he lyét, rang ját. Ez a funk ció meg ma radt, s mel let te
fel erő sö dött az anya gi gon do so dás kö te les sé ge. 

Az 1980-as évek re úgy tűnt, hogy a föld höz va ló kö tő dés mi ni má lis ra csök kent
az át ala kult fa lu si tár sa da lom ban. A rend szer vál tás kor azon ban ha mar ki de rült, na -
gyon is szá mon tar tot ták az em be rek a fel me nő ik től örö költ föl det, so kan em lé kez tek
ar ra is, hogy ki nek, me lyik ha tár rész ben, men  nyi föld je volt. Az 1990 ta va szán le zaj -
lott el ső sza bad vá lasz tá sok ered mé nye ként, az An tall Jó zsef ve ze té sé vel meg ala ku ló
kor mány ígé re tet tett az ál lam pol gár ok tu laj do ná ban igaz ság ta la nul oko zott károk
ren de zé sé re. A meg va ló sí tás mi ként jé ről ki éle zett vi tá kat foly tat tak a ko a lí ci ós pár tok.
A kár pót lá si tör vé nyek nyo mán or szág szer te meg kez dőd tek a föld ár ve ré sek, s az év ti zed
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24 Sárkány 1983: 279–283.
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vé gé re a ter mő föld mint egy 86%-a ma gán tu laj don ba ke rült. A ko ráb bi tu laj do no si
sé rel mek or vos lá sá val pár hu za mo san meg kez dő dött az át té rés a szo ci a lis ta nagy üze mi
rend szer ről a csa lá di gaz da sá gon ala pu ló tő kés me ző gaz da ság ra. En nek a két fo lya -
mat nak az egy ide jű vég re haj tá sa azon ban olyan sok fe szült sé get, ér dek sé rel met te -
rem tett, hogy a kö vet kez mé nyek hos  szú ide ig gá tol ták az agrárium ver seny ké pes sé -
gé nek ja ví tá sát.  

FOR RÁ SOK

Ál lam biz ton sá gi Szol gá lat Tör té ne ti Le vél tá ra (ÁBTL) 
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Veliky Já nos

A „HASZ NOS POL GÁR NAK SZE RE PE”

Szé che nyi po li ti kai ide ál jai

„Wes se lé nyi és Kos suth” cí mű ér te ke zé sé nek ötö dik da rab já ban Szé che nyi ko ránt sem
vá rat la nul Schil ler „Az ide á lok” cí mű köl te mé nyé re hi vat ko zik. A ro man ti ka is mert
és ked velt mű ve, amely Liszt Fe ren cet is meg ih let te, Szé che nyi nek al kal mat adott arra,
hogy Wes se lé nyit ré gi ba rát sá guk ra em lé kez tes se, „azon de rült na pok ra még, mi kor
Schil ler »Ideál«-ján in nen valánk”,1 va gyis ami kor Schil ler sza va it hasz nál va nem volt
„ma gas ság” és „mes  sze ség”, s még egyi kü ket sem „nyű göz te gond és két ség.” A ro man-
ti ka vi lá ga iránt fo gé kony szel lem nek a köl te mény azt is meg en ged te, hogy el gon dol -
kod jon a ba rát ság jö vő jé ről, hogy kik ma rad nak „hí ven” együtt, s ugyan csak Schil ler
kér dé sé vel: „Vi gasz ta lás sal ki emel föl/S jön a sö tét la kig ve lem?” A köl te mény ben az
élet több sza ka szá ról esik szó, így ar ról a ké sőbb be kö vet ke ző al ko tó kor szak ról, ami -
kor vi szont a szel lem „las san al kot, nem ront soha,/S bár az örök nagy Építőnek/ Csak
por sze met nyújt né ha föl./Adósságából az Időnek/Percet, na pot, évet tö röl.” Ez Schiller
be ál lí tá sá ban a „mun kál ko dás” idő sza ka, amely szük ség kép pen együtt jár az if jú kori
ide á lok fe lül vizs gá la tá val, mint egy a „ki áb rán du lás sal.” Az em be ri élet nek ilyen szel -
le mi íve Szé che nyit is so kat és na gyon in ten zí ven fog lal koz tat ta, a fo lya ma tot ma ga
is igye ke zett mind an  nyi szor meg kö ze lí te ni és egy re pon to sab ban kö rül ír ni, mert fel -
fo gá sa sze rint a szel le mi hely ze tek pon tos fel is me ré sé től és meg je le ní té sé től függ a
„hasz nos mun kál ko dás” mód ja, esz kö ze.

Szé che nyi 1843 ja nu ár já ban őszin te meg ren dü lés sel ké ri Wes se lé nyit, hogy, mi -
u tán a po li ti kai hely zet meg vál to zott, lép je nek szö vet ség re, kös se nek „is mét fri gyet.”
„Jer te hát kö zénk”, „térj te hát is mét kö zénk”, „si ess azért is mét közénk”2 – is mé tel ge -
ti új ra és új ra. Ám a cso por to su lást, mely hez ba rát ját meg hív ja, ne héz meg ra gad ni, hi -
szen nem tár sa dal mi-szo ci o ló gi ai, ha nem szel le mi-kul tu rá lis jel lem zők kel ír ja kö rül.

1 Viszota 1927–1930: I. 344.
2 Viszota 1927–1930: I. 337., 341–342.
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Min den eset re a köz élet ben mű kö dő, hasz nos po li ti kai sze re pet be töl tő sze mé lyek re
gon dol, aki ket per sze név sze rint nem tu dunk egé szen pon to san meg ne vez ni, nem
tud juk, hogy az em lí tett cso port ba kik tar toz ná nak. El ső sor ban azért, mert a vál to -
zá so kat (a pol gá ro so dást) irá nyí ta ni hi va tott és elit sze rű en szer ve ző dő cso port ba való
be ju tást Szé che nyi sem mi fé le ren di-osz tály szem pont ok hoz nem kö töt te vol na 
– ebben a te kin tet ben tö ké le te sen mo del lál ta a ha zai pol gá ro so dás mód ját –, an nál
inkább gon dolt vi szont szel le mi-kul tu rá lis kvalifikációra.3 Ko ráb ban nap ló já ban a
vál to zást ge ne rá lók meg ne ve zé sé vel is ér zé kel tet ni igye ke zett, hogy ők meg sza ba dul -
nak az át ala ku ló tár sa da lom ne he zen meg ra gad ha tó vi szo nya i tól, ide á lis eset ben
elemel ked nek a tár sa da lom min den na pi sá gá tól, ők „az em be ri ség lo vag ja”-i, akik
akár „ön nön ér de ke ik el len be szél nek”, és az át ala ku lás so rán a „ne héz győ zel met”
így el ső sor ban sa ját ma gu kon aratják.4 Más szó val ők a „templárius rend lo vag jai”,
akik „a fi lo zó fia templárius ke reszt jét” nem a men té jü kön, ha nem a szí vük ben
viselik.4 Szé che nyi azt tar ta ná sze ren csés nek, ha a tár sa dal mi vál to zá sok élén ál lók
cso port já ba csak olyan sze mély jut na be, aki „ma ga sen ki, és aki nek sem mi je sincs;
sem rang ja, sem ki tün te té sei etc.”, aki nek „Ma gyar or szá gon, ha mi nden szen ve dély le -
csil la po dott, le het ne olyan hi te le, hogy a dixi [meg mon dom] va la mi lyen for má ját
bevezetné.”5 Az ilyen sze mé lyek te hát a tisz tán lá tást za va ró ön ér de ket le ve tik ma guk -
ról, hogy a köz ér de ket ered mé nye sen szol gál has sák. Vál to zás kon cep ci ó já nak lé nye ge
konk ré tan is meg je le nik a ka szi nók szer ve zé se so rán, majd ké sőbb ab ban a kö ve tel -
mény rend szer ben, me lyet a szé le sebb nyil vá nos ság ban mű kö dő po li ti ka for má lók kal
szem ben megfogalmaz.6

Ért he tő mó don e cso port kö rül írá sa so rán a nyelv vel, a sza vak kal is ne he zen
bol do gult, hi szen két ség te le nül csak hos  sza dal mas kí sér le te zé sek kel le het rá ta lál ni az
új és bo nyo lult tár sa dal mi je len sé ge ket jól vis  sza tük rö ző kifejezésekre.7 Szé che nyi
nagy ér zé keny ség gel bon col gat ta a tár sa dal mi je len sé gek bo nyo lult vi lá gát, 1841-ben
er ről így szólt: „nem egé szen kön  nyű a’ nem ze ti élet’ szö ve vé nyes és né ha fe let te egy -
be bo nyo lí tott gombolagábul ki sze mel ni és fel ven ni a’ fo nál’ va ló di vé gét, és vi lá go san
ki tud ni, mi a’ ha tás, mi a’ kö vet kez mény […] ezen felül va la mint kü lön böz nek egye -
sek’ sa ját sá gi, úgy száz meg száz ár nyék lat ban mu tat koz nak előt tünk kü lön nem ze tek’
haj la mi és végirányai.”8 A nyelv vi lá gá ban ugyan csak fi lo zó fi ai igé nyes ség gel járt-kelt,

254 Veliky János

3 Szé che nyi 1841: 5–6.
4 Szé che nyi 1978: 402.
5 Szé che nyi 1978: 492–493.
6 Szé che nyi 1978: 426.
7 Lásd eh hez Ger gely And rás 1972, il let ve Ger gely And rás 2006.
8 Veliky 2011.
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er re uta ló egyik, fel tű nést kel tő meg kö ze lí té sét a kul tú ra je len sé gei iránt fo gé kony
Pulszky Fe renc vis  sza em lé ke zé sé ben elég pon to san idéz te fel: „azt hit te, szük sé ges,
hogy min den ki fe je zés re bár mi nyel ven, ma gyar ban is, lé tez zék meg fe le lő szó, mely
an nak min den árnyéklatát födözze; ugyan azért az aka dé mia ülés te ré ben ki füg gesz -
tet te mind azon sza va kat, me lyek re egyenértéküeket nem ta lált nyel vünk ben, s fel szó -
lí tott ben nün ket, ke res sük meg e ki fe je zé se ket, me lyek re szük sé ge volt.”9

Az em lí tett cso port meg ne ve zé se so rán pró bál ko zott egy-egy ide gen ki fe je zés ma -
gya rí tá sá val is. Pél dá ul a „nüchtern” át vé te lé vel, ám nem sok si ker rel, mi vel a mai köz -
hasz ná lat ban jó zan je len tés sel funk ci o ná ló ki fe je zést még ne he zen tud ta jól át ül tet ni: 
„e’ két faj, no ha fe let te itlan – nüchter – még sem áll olly ma ga san mint az angol faj, jól -
le het ez nem min dig olly igen itlan.”10 Na gyobb si ker rel mű kö dött vi szont a Schil ler köl -
te mé nyé ben fel raj zolt, ös  sze füg gő szel le mi úton, mi vel eb ben a vi lág ban egé szen ott hon
érez te ma gát. Hasz nál ta Schil ler ér ték ka te gó ri á it, hogy az élet ben a mun kál ko dás ko ra
egy ben az „ész” ko ra, és az szük ség kép pen együtt jár az „ide á lok” el vesz té sé vel. Mind -
annyi szor vis  sza tért ah hoz a kér dés hez, hogy mi ként le het a „dol gok leg mé lyebb fek vé sét”
meg ér te ni, s ilyen kor a „ki áb rán dult” ki fe je zést al kal maz za, mely eb ben az ös  sze füg gés -
ben a ha mis, át gon do lat lan, gyak ran a szel le mi ér te lem ben vett fi a tal kor ra jel lem ző poli -
ti kai öt le tek el uta sí tá sát je len ti ná la. Ezt a szel le mi ál la po tot úgy ír ja le, hogy bo nyo lult
kö rül mé nyek kö zött „si ke res gyógy szert nem le het csak ugy ut s utfélen fel lel ni, de ide a
mé lyebb fel fo gás kell”, s ki fo gá sol ja, hogy hány szel le mi ér te lem ben vett „ifjoncz, hány
tapasz ta lat lan, hány felszines bá tor ko dik nem ze ti ujraalakulásunk ko lomp ját min den
této va, sőt leg ki sebb két ke dés nél kül sa ját nya ká ba kötni.”11

A „va ló ban hasz nos pol gár nak sze re pét” be töl tő po li ti kai cso port ba Szé che nyi
a „ki áb rán dult, ki jó za nult em be re ket” vár ná, akik nek fon tos tu laj don sá ga it szá mos
alka lom mal konk ré tan fel so rol ja: „tö ké le te sen kihagymázult, kiábrándult, ki jó za nult
fel fo gás, tárgy és kö rül mény is me ret, és hi deg vér, meg min de nek előtt hiuságnélkü li ség”
jel lem ző rájuk.12 Vi szont a szem ben ál ló cso port meg ne ve zé se kor el ve szí ti po li ti kai
nyu gal mát. Ezt a cso por tot na gyon ki éle zett íté let for má já ban meg kü lön böz te ti a hasz -
nos pol gá rok tól, mi vel fél ti tő lük a ki szá mít ha tó és ki egyen sú lyo zott vál to zást. Be ál lí -
tá sa sze rint er re a cso port ra jel lem ző az „enthusiasmus, költészet-vizio, ma gas pa ri pán
lo vag lás, szóteli és gondolatüres declamatio, meg mind azon dacz, hiu visz ke tek, rög tön -
zés, tulbecsülés, gaz da nél kü li szá mo lás, peleusi ha rag, zug jo gá szi elv- ’s ügy fi tog ta tás,

Széchenyi politikai ideáljai    255

9 Szé che nyi 1841: 6.
10 Pulszky 1958: I. 195.
11 Szé che nyi 1841: 155.
12 Viszota 1927–1930: I. 308.
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olympusi dör gés, meg megnnykövezés, zaj, lár ma, rá fo gás sat.”13 Ha rá juk gon dol, ha -
tal mas ro man ti kus szó zu ha tag öm lik ki Szé che nyi tol lá ból, A ke let né pében csak úgy, mint
ké sőbb hír la pi cik ke i ben. Ki je len ti, hogy ve lük, az „ügyet len hajó sok kal” nem le het 
„si ke re sen” együtt ha lad ni, mi vel ná luk „má mo ros ko csis ül a’ bakon”, s ilyen kor per sze
már jó ide je Kos suth ra gondol.14 Cso port szer ve ző dé sük új sze rű sé gé re is fel fi gyel, fo lya -
ma to san „pes ti hirlap párt”-ot em le get, a kor mány zat bí rá la tát és tár sa dal mi moz gal -
mak kal va ló együtt mű kö dést fel vál la ló te vé keny sé gü ket ha tá ro zot tan meg kü lön böz te ti
az elit sze rű en mű kö dő füg get len sze mé lyi sé gek szö vet sé gé nek törekvéseitől.15

Az el len zék hez kap cso ló dó Wes se lé nyi vé gül is nem fo gad ta el Szé che nyi po li -
ti kai aján la tát. Ér de mes el gon dol kod ni azon, hogy Szé che nyi po li ti kai meg hí vá sa,
őszin te sé gét leg cse ké lyebb mér ték ben sem meg kér dő je lez ve, kel lő kép pen „jó zan” és
„ki áb rán dult” volt-e. Kü lö nö sen an nak az is me re té ben, hogy az em lí tett cso por tok
kö zött a szer ve ző dés el ve it te kint ve rég óta lé nye ges el té ré sek mu tat koz tak, ame lye ket
lát ha tó an ő is jól fel is mert, az 1840-es évek ele jén pe dig már az új, ha zai esz mei-poli -
ti kai irány za tok is ki ala ku ló ban voltak,16 így kö zöt tük csak a po li ti kai és  sze rű ség hatá -
ra it át lép ve le he tett vol na hi da kat épí te ni. 
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13 Viszota 1927–1930: I. 309., 339–340.
14 Viszota 1927–1930: I. 340.
15 Viszota 1927–1930: I. 355., 371.
16 Viszota 1927–1930: I. 367.
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Velkey Fe renc

„NEM ÍGY TÖR TÉNT. JÓL EM LÉK SZEM.” 

Kos suth La jos kor rek ci ós szél jegy ze tei a „Széchenyi-naplóhoz”

Ki vé te les pil la nat fel vé tel (ké szül he tett vol na) To ri nó ban: az idős Kos suth La jos Szé chenyi
Ist ván gróf „nap ló ját” ol vas sa és jegy ze te li. Kö zel negy ven esz ten dő vel az utol só fi zi -
kai ta lál ko zá suk után egy le he tő ség a szel le mi kap cso lat fel vé tel re. Kü lön le ges ol va sá si-
és be széd hely zet, s nem csak azért, mert Kos suth az egy ko ri ádáz vi ta el len fél, re for -
mer-, és mi nisz ter társ „diáriumát” la poz gat ja, ha nem azért is, mert ő rég óta (már a
re form kor ban) tu dott Szé che nyi nap ló i ról. Ő is kí ván csi an vár hat ta – Ke mény
Zsigmond 1851-es fo gal ma zá sá val él ve –, hogy ez a „gaz dag anyag gyűj te mény”
milyen fényt fog de rí te ni a kor ra és Szé che nyi „sa ját belfejlődésének, irá nya i nak és
poli ti kai küz dé se i nek ügy fo lya má ra.” 

S ta lán Kos sut hot nem is an  nyi ra a Szé che nyi -ér tel me zés le het sé ges di men zi ói
iz gat ták (mint Ke ményt), ha nem sa ját érin tett sé ge. Hi szen ő a leg köz vet le nebb mó -
don ilyen ös  sze füg gés ben „ta lál ko zott” egy kor Szé che nyi nap ló já val. Egyik fon tos sze -
mé lyes be szél ge té sük al kal má val, 1845-ben a gróf így kez dett mon da ni va ló já hoz: 
„Én – ugymond – Önt rég óta nagy fi gye lem mel kí sé rem. Ré geb ben ’s na gyob bal mint
Ön gon dol ná. Én nap lót vi szek 30 év óta; meg tu dom bi zo nyí ta ni eb ből, hogy önt
már ak kor az 1832-ki di é tán mi dőn még ön egy ko ri ha tá sát tán nem is sej té, fi gyel -
mem re vevém.” 

Szé che nyi (né mi leg túl zó) egy év vel ké sőbb Kemény Zsig mond nak el mon dott ver -
zi ó ja sze rint „meg mu tat ta ne ki [már mint Kossuth nak] nap ló i ban azo kat a he lye ket,
me lyek ró la szólanak és mo ti vál ja ed di gi el já rá sát.” Ha va ló szí nű leg nem is ke rült 1845-
ben Kos suth ke zé be Szé che nyi (ré geb bi) nap ló kö te te, de a leg lé nye ge sebb „üze net”
bizo nyít ha tó: so kat fog lal koz tam (fog lal ko zom) ve led a nap lóm ban – szólt a gróf 
gesz tus-uta lá sa Kossuthnak.1

1 Kemény 1851: 369., Ger gely 2006: 15., SZIÖM6/2: 625., SZIN6: 258. vö. KZSN: 126.
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Vis  sza tér ve a „Szé che nyi -nap lót” for ga tó „turini re me té hez”, fel té te lez het jük,
hogy fo ko zott fi gye lem mel ol vas ta az 1884-es esz ten dő nagy ér dek lő dés re szá mot
tar tó for rás ki ad vá nyát, az MTA meg bí zá sá ból el ké szült (a Szé che nyi so ro zat el ső da -
rab já nak szánt), Zichy An tal ál tal ös  sze ál lí tott kö te tet, amely nek cí me: Gróf Szé chenyi
Ist ván Nap lói. Ada lék a nagy ha za fi jel lem raj zá hoz. Nem meg le pő, hogy va la mely
(még is me ret len) csa tor nán ke resz tül el ju tott hoz zá a ki ad vány, hi szen szá mot te vő
volt a könyv for ga lom Ma gyar or szág és To ri no kö zött. Az pe dig a tör té ne lem ku ta tás
nagy nye re sé ge, hogy a Kos suth ke zé be ke rült pél dány a to ri nói könyv tár egyik (a ké -
sőb bi lel tár sze rint 755.) té te le ként ma az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ban meg ta lál -
ha tó. Vizs gá la tunk er re a könyv re irá nyul, va gyis pon to sab ban a ben ne ta lál ha tó,
Kossuth tól szár ma zó szö veg kö zi je lö lé sek re és széljegyzetekre.2 

Mé re tét te kint ve nem gran di ó zus az elem zett anyag. A 670 ol da las ki ad vány 27
lap já hoz kö tő dik a „turini re me te” va la mi lyen jel zé se, ös  sze sen 38 kü lön ál ló nak te -
kint he tő egy ség ben. Kos suth a leg rit káb ban hagy ta „szó nél kül” a meg je lölt ré sze ket;
ál ta lá ban alá hú zás sal, ol dalt vagy csil lag gal meg je lölt egy-egy szót, mon da tot vagy
sza kaszt, s szél jegy zet ben (oly kor láb jegy zet ben) hoz zá fűz te a kom men tár ját. Tar tal -
mi szem pont ból azon ban nem csak a tíz hos  szabb meg jegy zé se rend kí vül ér de kes,
ha nem a rö vi debb kor rek ci ók és fel ki ál tá sok is. 

Kos suth meg jegy zé se i nek elem zé se előtt azt a kér dést min den kép pen tisz táz -
nunk kell, hogy pon to san mit ol va sott Kos suth La jos, hi szen ez a „Szé che nyi -nap ló”
nem az a Szé che nyi -nap ló. A Zichy-fé le ki ad vány sem mi lyen te kin tet ben sem volt hű
lenyo ma ta vagy hi te les vá lo ga tá sa a gróf diáriumának, még ha eset le ges sé ge nem csak
a szer zőt, ha nem in kább a „gyen géd te kin te tet” mél tány ló kor nor má it és a fi lo ló gia
19. szá zad vé gi szak mai szín vo na lát mi nő sí ti. Kos suth a kö te tet ér zé ke nyen, a jel le gét
meg ra gad va ol vas ta, hi szen azt lé nye gé ben tör té net írói pro duk tum nak te kin tet te.
Egyik bos  szús ki fa ka dá sá ban, ami nek ap ro pó ját az ad ta, hogy Zichy a „kar zat” „meg -
fé lem lí tő” fel hasz ná lá sá val vá dol ta, így re a gált: „Az ör dög ha hasz nál ta, nem én!
Boldog Is ten mi ként ír ják a his tó ri át?” Kos suth itt nem is té ve dett, egy Zichy től szár -
ma zó tör té net írói íté let re re a gált, ugyan is Zichy va ló ban nem vá lasz tot ta el sa ját mon -
da ta it Szé che nyi szö ve gé től, gyak ran nem tud ni, a ki ad ványt ol vas va, hogy tény le ge -
sen ki beszél.3

Kos suth té ve dé se ket kor ri gált, el raj zo lá so kat mi nő sí tett, rossz in du la tot ki fo gá solt,
s ilyen kor a „his tó ria-író val”, te hát Zichy vel vi tat ko zott, s nem a Szé che nyi -nap ló val

258 Velkey Ferenc

2 OSZK KLK 1894. 755. Zichy-SZIN 1884: 240–542. Kos suth jegy ze te i nek szö ve gét emendált vál to zat -
ban idéz zük.

3 Gergely 1991: 902., Viszota 1925: XXV–XXVI., OSZK KLK 1894. 755. Zichy-SZIN 1884: 536.
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és vég képp nem Szé che nyi vel, az egy ko ri nap ló író val. Ál ta lá ban a szél jegy zet el ső sza -
va i ban fel tö rő kos sut hi el lent-mon dá sok (vi tá zó gesz tu sok) egy-egy tör té ne ti tényt
vagy el be szé lés-pa nelt uta sí tot tak el: „így so ha sem”; „nem vis  sza hi va tott”; „non
sense!”; „ez mind me se”; „de hogy”; „té ve dés”; „nem így volt.”

Nagy a je len tő sé ge an nak a moz za nat nak is, hogy Kos suth mi kor ol vas ta a Zichy-
fé le nap lót, hi szen ép pen a meg je le né sé vel egy idő ben, az 1880-as évek kö ze pén for -
mál ta az Ira tok IV. kö te té be szánt Szé che nyi re vo nat ko zó vissza em lé ke zé se it, amely nek
né hány rész le tét 1885-ben köz zé is tet te a Pes ti Naplóban.4 A kér dés ál ta lá no sab ban
úgy te he tő fel, hogy volt-e köl csön ha tás (vagy di rekt kap cso lat) a Szé che nyi-nap lók
meg je le né se, Kos suth nap ló ol va sa ta és a vis  sza em lé ke zé sek meg írá sa kö zött.

A nap ló ol va sás idő be li he lyét nagy já ból ki je lö li egy részt az a moz za nat, hogy
Kos suth két szél jegy zet ében hi vat ko zott a me mo ár ra, mint „kész” mű re; más részt pe -
dig az, hogy Zichy An talt, vagy di rekt mó don a Szé che nyi -nap lót (mint el ol va sott
mű vet) so sem érin tet te vis  sza em lé ke zé se i ben, ho lott so kat vi tat ko zott Hor váth Mi hál -
lyal, idé zett a Pes ti Hír lap egy ko ri szá ma i ból, em le get te Ke mény Zsig mond, Falk Mik -
sa és Schwarcz Gyu la Széchenyi-interpretációit.5 Egy ér tel mű en rög zít he tő te hát, hogy
a Szé che nyi -me mo ár írá sa előtt/alatt Kos suth nem vet te ke zé be Zichy ki ad vá nyát. 

A köl csön ha tás, ha nem is di rekt mó don, de át té te le sen min den kép pen meg va -
ló sult. Kos sut hot egy olyan idő szak ins pi rál ta a Szé che nyi re vo nat ko zó em lé ke zés re,
ami kor na pi ren den volt a nap lók ki adá sa. Va ló szí nű leg a „turini re me tét” is fog lal koz -
tat ta, hogy az ál ta la le ír tak mi lyen for má ban sze re pel nek a Szé che nyi -nap ló ban. 
Az 1848. már ci us 15–17-i bé csi na pok vis  sza idé zé sé hez fűz te hoz zá a me mo ár író:
„Ha be ve zet te a nap ló já ba gon do la ta it s ér zel me i nek vi ha rát? – Kár, ha nem tet te! 
Mi nő lé lek ta ni ta nul mány volt vol na az, s men  nyit nyert vol na vé le a történelem!”.6
Kossuth bi zo nyo san tud ta, hogy a „nap ló”, ha ma ro san meg je le nik, ha más hon nan
nem, ak kor a Pes ti Nap ló hir de té se i ből. In nen néz ve az ös  sze füg gé se ket, úgy lát juk,
hogy nem a Szé che nyi -nap ló ma ga, ha nem an nak (va gyis vár ha tó meg je le né sé nek)
tuda ta ha tott a me mo ár író Kos suth ra.

Ter mé sze te sen a Szé che nyi -vis  sza em lé ke zé sek re Kos sut hot több min den kész -
tet te. Eg zisz ten ci á lis hely ze té nek szem pont ja olyan köz le mé nyek meg írá sá ra sar kall -
ta, ame lyek cikk-for má ban is meg áll ták he lyü ket, és szé le sebb ér dek lő dés re tart hat -
tak szá mot. A Szé che nyi –Kos suth té ma er re meg fe le lő nek ígér ke zett. A ki adó mint ha
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4 Pesti Nap ló 1885. ápr. 8., 9., 11., 12. Reg ge li Ki adás (RK), SZIÖM6/1: 766–786.
5 OSZK KLK 1894. 755. Zichy-SZIN 1884: 526., 542. „Ez egé szen ha mis elő adás. Lásd Ira ta im IV. kö tet

»Széchenyi« fe je zet.” SZIÖM6/1. 769., 6/2. 1055–1092., MOL KL KGY R 90. I. 6594/a. 36–65.
6 MOL KL KGY R 90. I. 6594/a. 16., KLI2: 186–189.
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ma ga is ilyen té mák (és a vis  sza em lé ke zés mű fa ja) fe lé tol ta vol na Kos sut hot, s tu laj -
don kép pen a fog ság-rész let („Ma gány és el mél ke dés”) után au to ma ti ku san a Pes ti Hír lap
és a Szé che nyi -vi ta kor sza ka kö vet ke zett. Az „em lé kek ön moz gá sa” ugyan így elő hívta
a Szé che nyi -té mát, hi szen a már meg írt vagy egy más után fel me rü lő em lék té mák: 
a már ci us 15–17-i bé csi út, Ipar egye sü let, Wes se lé nyi stb. szük ség sze rű en fel idéz ték
Széchenyit.7

A me mo ár rész le tek ből az is egy ér tel mű en lát szik, hogy Kos suth egy na gyobb
ta nul mány igé nyé vel kez dett mun ká ba, ami ös  sze füg gött a Szé che nyi -kép tu da tos
mó do sí tá sá nak szán dé ká val. Be kel lett, hogy lép jen a ko ra be li tör té ne ti dis kur zus ba,
mert a ki ala ku ló Szé che nyi -kul tusz tör té ne ti ér té ke lé se ket és ne ga tív mi nő sí té se ket
tar tal ma zott ró la. Ezek a kész te té sek ös  sze adód hat tak, hi szen a gróf ek ko ri ban je lent
meg kon cent rál tan Kos suth szö ve ge i ben, emig rá ci ó já nak el ső har minc esz ten de jé -
ben a szór vá nyos Szé che nyi -uta lá sok kö zött alig akad szá mot te vő meg jegy zés.
Kossuth va ló já ban az 1880-as évek de re kán a me mo ár ral „ír ta vis  sza” az em lé ke i be
Széchenyit!8

Ös  szes sé gé ben úgy lát juk, hogy ket tős mo ti vá ció ját szott dön tő sze re pet a
Széche nyi fe lé for du ló em lé ke zé sé ben. Az egyik a vis  sza em lé ke zés kény sze re, au to ma tiz -
mu sa és (im már ott ho no sabb öreg-) ko ra; il let ve a má sik a Szé che nyi -nap ló (és -kultusz)
ki hí vá sa.

A me mo ár rész le tek és -töredékek szo ro san ös  sze füg ge nek, ami egy ér tel mű vé
te szi, hogy Kos suth egy át fo gó, egy sé ges „nagy Szé che nyi -el be szé lés” vá zát és rész le -
te it ké szí tet te el. Itt csak se ma ti ku san fel tár va: Kos suth bi zo nyí ta ni tö re ke dett, hogy:
1. már vi tá juk előtt Szé che nyi rossz in du lat tal volt irán ta, és az el len szen ve meg ma gya -
ráz ha tat lan volt. 2. Ő meg úju ló kí sér le tet tett ar ra, hogy a köz ügy ér de ké ben fel old ja
sze mé lyes el len té tü ket, de ez nem si ke rült. 3. Vi tá juk idő ben be ha tá rolt, 1841 ele jé -
től 1848 már ci u sá ig tar tott. 4. Vi tá juk a re form tá bo ron be lü li meg osz lás ként ér tel -
mez he tő, s a két fő tö rés vo nal kö zöt tük: a li be rá lis arisz tok ra ta-de mok ra ta; il let ve az
ön ren del ke zés szem pont ját mel lő ző prag ma ti kus-kor mány pár ti – az or szág ön ren -
del ke zé sé ért küz del met foly ta tó el len zé ki volt. 5. Vi tá juk ide je alatt Szé che nyi rossz -
in du la ta, gyű lö le te egy re in kább nőtt, és vál to za tos for mák ban nyil vá nult meg. 
6. 1848. már ci us 14-én Szé che nyi gyö ke res for du la tot haj tott vég re, nyil vá no san el is -
mer te az ő iga zát, és ez zel (tel jes) elég té telt szol gál ta tott ne ki. 7. 1848-ban (a ko rai, de
fel ol dott me gyei vi tát ki vé ve) egyet ér tet tek, Szé che nyi Döb ling be ke rü lé sé ig mind vé -
gig együtt mű köd tek. Ez az utób bi két té zis hor doz ta a me mo á rok leg főbb üze ne tét,
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7 Szekfű 2002, kü lö nö sen: 614–621., Pes ti Nap ló 1883. jún. 16. RK.
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amel  lyel Kos suth meg akar ta ha lad ni a for má ló dó re form kor- és ’48-történeti dis kur -
zust, amely a Szé che nyi –Kos suth szem be ál lí tás ra épí tet te ri va li zá ló elbeszélését.9

Egy részt te hát azt lát juk, hogy a ké sőbb el ol va sott nap ló sze re pet ját szott a ko rábbi
vis  sza em lé ke zés ben, más részt vi szont a for dí tott ját is ér zé kel nünk kell: az em lé kek -
ben meg konst ru ált Szé che nyi -ér tel me zés szük ség sze rű en ha tott Kos suth ké sőb bi nap -
ló ol va sa tá ra. A „turini re me te” én-tör té net re kon cent rá ló és hi ba-ke re ső nap ló ol va só
lett. Egy ál ta lán nem kap csolt meg jegy zé se ket Szé che nyi élet tör té net éhez, nem is je lölt
meg alá hú zás sal vagy lap szé li jel lel rész le te ket, csak két cet li jel zi (ha tény le ge sen ezt
jel zi), hogy a kö tet nek az el ső ré sze it is áttekintette.10 Kos sut hot leg in kább „kö zös tör -
té ne tük” ér de kel te; va gyis Szé che nyi nek az a pá lya sza ka sza, amely nek ő is sze rep lő je
volt. Sőt a bel ső ará nyok tö ké le te sen egy be es nek Kos suth „tör té net írói” és „em lé ke ző”
ér dek lő dé sé vel. 1847–1848-ra (az 500–541. kö zöt ti ol da lak ra) esett meg jegy zé se i nek
zö me, s mind ös  sze 9 jel zé se ke rült el szór tan a 240–363. ol da lak kö zé. 

A kri ti kus be ál lí tó dás el le né re Kos suth nem tett túl sok ön iga zo ló gesz tust, csak
a fen tebb jel zett két he lyen utalt Zichy „fer dí té sé vel” szem ben a sa ját „vis  sza em lé ke -
zé sé re” mint au ten ti kus for rás ra. Egy sze rű en ol vas ta a nap lót és, ahol „hi bát” ta lált,
ott kom men tál ta. Az is mét lő dő nyel vi pa ne lek jól rep re zen tál juk Kos suth ol va sói atti -
tűd jét. Sű rűn élt egy sze rű ta ga dás sal („ott sem vol tam”); mi nő sí tő („már mi cso da bo -
lond be széd ez?”) vagy iro ni kus el uta sí tás sal („no az enyimet ugyan nem”). Van
néhány rá kér de ző, tar tal mi cá fo la ta („de mi ért szór ták?”) és erő sebb ér zel mi vi szonyt
ki fe je ző (fel ki ál tó) ta ga dá sa („Ez Kép ze let!”).

A re form kor tör té nel mi dis kur zu sá ba (ép pen a vis  sza em lé ke zés mi att) be le mé -
lye dő Kos suth kü lö nö sen ér zé keny volt a ró la szó ló jel lem zé sek re. So kat mér ge lő dött
Hor váth Mi hály szó for du la ta in, ki nek köny vét – ál lí tá sa sze rint – a Szé che nyi -memo ár
írá sa köz ben ol vas ta elő ször vé gig. Bán tot ta, hogy az „jel le mét hit vány ka ri ka tú rá vá
fer dí ti”, de mást nem te he tett: rend sze re sen cá fol ta a „nagy ra vá gyás” vád ját ki nyil vá -
nít va, hogy an nak „még csak egy szik rá ja sem csil lám lott fel so ha” a lel ké ben. A meg -
sér tett hi ú ság mel lett Kos sut hot egy ér tel mű en az iz gat ta, hogy ezek a szö ve gek le ront -
ják-gyen gí tik a kul tusz ban ki ala ku ló, ál ta la is épí tett imázst. Egyik jegy zet lap ján eb ből
a táv lat ból szem lél te Hor váth jel lem zé sét: „S íme né mely contemporari tör té net írók
en gem még nagy ra vá gyó em ber nek má zol nak, s ilyenül ad nak a jö ven dő kor nak – Így
író dik a történelem!”.11 A Zichy-fé le nap ló ki ad vány egy ér tel mű en Hor váth (és Ke -
mény Zsig mond) Kos suth-ké pét vissz han goz ta (is mé tel ve a mi nő sí tő fo gal ma i kat),
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úgy hogy Kos suth nak volt mit gyom lál nia. A „nagy becs vá gyú”, „keb lét a hír név és di cső -
ség szom ja kí no san epeszté”, „ra vasz sze rény ség gel”, „nagy ra vá gyá sú” ki té te lek hez kü -
lön fé le (in kább iro ni kus) for má ban kap csol ta a lo gi ka i lag egy sze rű cá fo la tot: nem jel lem -
ző. Pél da ként: „no ugyan jól is mert, aki ne kem becs vá gyat sóz a nya kamba.”12

A cím be emelt idé zet („Nem így tör tént. Jól em lék szem”) Kos suth el ső kéz zel
írt meg jegy zé se volt a ki ad vá nyá ban, ki fe jez ve a kom men tá rok alap jel le gét: az „em -
lé ke zet-vi tát.” Kos suth itt egy anek do tát ja ví tott ki, s va ló sze rűbb az ő kor ri gált el be -
szé lé se. Más kor („Ez a fel hí vás meg tör tént, de nem így [...]”), két ese mény ből „gyúrt
ös  sze” egy „pon to sí tott” em lék tör té ne tet, (1858-ban Tanárky Gyu lá nak már ugyan -
ezt „fel idéz te”). Volt, hogy a nap ló ki ad vány tel jes sza ka szát meg je löl te, és nem tet szés -
ét ki fe jez ve ol dal ra ír ta: „mind ez nem így volt.” alább: „tel jes ség gel nem áll”, alább:
„me se.” A Zichy-el be szé lés vi szont itt tar tal mi lag iga zol ha tó, csak ép pen ten den ci ó -
zus: a szi tu á ci ó hoz fű ző dő egy ko ri ér zel mi vi szony te szi ter mé sze tes sé az „em lé ke ző”
el uta sí tó gesztusait.13 Igen szí nes a kép, ezért há rom, az 1847/48-as di é ta kez de ti sza -
ka szá hoz kö tő dő (1847. nov. 8–13.) pél dá val jel le mez zük bő veb ben Kos suth kor ri gá ló-
em lé ke ze té nek sa já tos sá ga it. 

Az em lé ke zés ér zel mi be ál lí tó dá sá hoz kö tő dik Kos suth nak az 1847/48-as di é ta
meg nyi tó já hoz kö tő dő kom men tár ja is. Szé che nyi ere de ti nap ló szö ve ge (nov. 12.)
nem volt hos  szú, de mély ér zel mi meg in dult sá got tük rö zött: „Csá szár ma gya rul be -
szél […] »Napvilág gyúlik!« – Min den ki lel ke se dik. So kan sír nak. – Én azt a gyö nyö -
rű sé get ér zem a keb lem ben, hogy hoz zá tet tem a ma ga mét egy nem zet új já szü le té sé -
hez.” Zichy An tal eze ket a so ro kat hos  szan ér tel mez te, majd idéz te, az az sok ré tű en
ki bon tot ta a tar tal mát. Lé nye gét te kint ve nem tért el tő le, csak emel ke det ten be szélt
ál ta la és ró la. Kos suth alá húz ta Zichy szö ve gé ből az egy ko ri ha tás zárt meg fo gal ma -
zá sát („Gyúj tó ha tá sa volt; so kan kön  nyek re fa kad tak.”), és mel lé ír ta a kri ti kus-cá fo ló
szél jegy ze tet: „Ez Kép ze let! Ugyan mi gyúj tott vol na ab ban az ért he tet len ros  szul
kinyö gött pár ma gyar szó ban?”. 14

Az egy ko rú be szá mo lók a Szé che nyi -nap ló for du la tát iga zol ják: vol tak kön  nyek
is. Így el mél ke dett pél dá ul a Pes ti Hirlap cikk író ja, mi u tán fel idéz te a „ki tö rő öröm -
zajt”: „Nem tud juk gú nyol ni a re me gő könny csep pe ket me lyek egyik-má sik ősz ma -
gyar pil lá in ra gyog tak, mint egy be tel je se dett ré gi imád ság kéj ér zet ének kül ső jelei.”15

Kos suth meg jegy zé se min den kép pen ér zel mi át han go ló dás ra utal. Hi szen Kos suth
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12 OSZK KLK 755. Zichy-SZIN 1884. 270., 510., 541., 542.
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nem azt fe jez te ki az 1880-as évek má so dik fe lé ben, hogy „en gem nem in dí tott meg
egy kor a je le net” (itt is sejt het nénk né mi el moz du lást), ha nem azt, hogy „nem volt és
nem le he tett meg in dí tó.”

Egy sze rű igaz-ha mis ko or di ná ta rend szer ben nem ér té kel he tő ez az em lék fosz -
lány sem. Nyil ván V. Fer di nánd ma gyar sza vai eset le ge sek vol tak, s nem is volt hosz -
szú a be szé de: a meg nyi tás ak tu sát há rom rö vid mon dat tal ol dot ta meg, (utóbb pedig
két mon da tot adott elő a ná dor vá lasz tás al kal má val). Le he tett az a né hány (13) szó
„ki nyö gött” és „ért he tet len” – sőt va ló szí nű leg az is volt. Kos suth em lé ké ben az 1880-as
évek ben a meg szó la lás mi lyen sé ge do mi nált, mert már (szá má ra) nem volt sem mi
je len tő sé ge a tény nek, hogy a ki rály ma gya rul be szélt. 1847-ben azon ban még ez volt
a kulcs kér dés. Kos suth és Szent ki rá lyi el ső kö vet je len té se a tény je len tő sé gét így je -
löl te meg: „ez volt azon al ka lom, mely ben há rom szá za dok el múl ta után a ma gyar
nem zet ko ro nás ki rá lyá tól édes anyai nyel vé nek hang ja it elő ször hal la ni sze ren csés
volt; és ez volt azon pil la nat, mely ben a ma gyar nem ze ti ség nek ügye a trón ál tal örök
idők re biz to sí tó hit le ve lét meg nyer te.” A Pes ti Hirlap cikk író ja az nap el töp ren gett,
hogy a ké sőb bi ko rok nem fog ják meg ér te ni a fel tö rő „uj jon gó örö met.” A tör tén te -
ket ter mé sze tes nek fog ják lát ni. Kos suth To ri nó ból néz ve már ter mé sze tes nek sem
ta lál ta; ha nem csak szá nal mas nak. A Zichy nél ol vas ha tó „ér zel mi tar to mány ra” az
emig ráns, mar kán san Habs burg-el le nes öreg Kos suth nem tu dott re zo nál ni, a nap lót
bön gész ve az ese mény más lá tó szög ből idé ző dött fel benne.16

Elő for dul, hogy Kos suth né ha egé szen egy ér tel mű ese tek ben is hi bá san ja vít ja ki a
Zichy-fé le nap lót. Az 1847/48-as di é ta ele jén, ami kor Szé che nyi és ő (el ső íz ben) mind -
ket ten vá lasz tott vár me gyei kö vet ként vol tak Po zsony ban, tár sa sá gi ta lál ko zá suk szin te
el ke rül he tet len lett. Zichy An tal az el ső ről így szá molt be: „Kö vet kez tek a szo ká sos tisz -
tel gé sek, s hi va ta los lá to ga tá sok. Kö vet tár sá val Krónerrel tevé meg eze ket. El men tek
Kossuth hoz is, kit e fi gyel mes ség na gyon meg le pett s őszin te nyá jas ság ra kö te le zett; ne -
jét ez út tal nem lát hat ták.” Kos suth, va ló szí nű leg azt fel té te lez ve, hogy a tör té net író val vi -
tat ko zik, szél jegy zet ében cá fol ta az ál lí tást, tény sze rű en és lo gi ka i lag is: „Té ve dés – nem volt
ná lam. Ha el jött vol na biz az nem le pett vol na meg, mert ez ha gyo má nyos szo kás volt –
de biz én is eman ci pál tam ma ga mat a szo kás alúl, me lyet idő vesz te ség nek te kin tet tem.”17

A cá fo lat cá fo la ta ké zen fek vő. Zichy eb ben az eset ben nem tett mást, mint le for -
dí tot ta és (egy köz lés elem ki ha gyá sá val) mon da tok ba iga zí tot ta a szag ga tott 1847.
no vem ber 8-i nap ló be jegy zés rész le tét: „Mit Kroner Visiten. Personal E[rz] H[erzog]
[...] Bei Kos suth. Im Anfang sehr überrascht und freundlich … dann … ceremonie…
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seine Frau konnte ich nicht sehen.” S azt is tud juk, hogy a Pest me gyei kö ve tek vi -
szont lá to ga tá sa is meg tör tént: „Kos suth, Sz[ent]királyi etc. ebé del ná lam.” (nov. 21.)18

Nyil ván az em lé ke zet egy spe ci á lis hely ze té vel ál lunk szem ben. Kos suth itt a Szé -
che nyi -nap ló val (el vi leg) man kót ka pott az em lé ke zés hez, de azt sa ját el be szé lé sé nek
biz ton ság ér ze te mi att el ha jí tot ta. Eb ből ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy kül ső im pul zu -
sok, in for má ci ók (még ha iga zak is), nem fel tét le nül tud ják el in dí ta ni a fel idé zés ak -
tu sát, ha olyan erős az em lé ke zet konst ruk ció bel ső ko hé zi ó ja. Olyan köz lés ele mek
sze re pel nek Kos suth szél jegy ze te i ben, ame lyek meg ha tá ro zó alak za tai az ő me mo ár-
ön ké pé nek: ide gen ke dik a ce re mó ni ák tól; nem kö ve ti a for má lis, rendies el vá rá so -
kat; au to nóm sze mé lyi ség, akit a cél sze rű ség ve zet; az időt ra ci o ná lis pol gár ként ke -
ze li, mun ka mo rál ja, szor gal ma, hi va tás tu da ta ma gas ren dű. Eze ket az ele me ket
ak ti vi zál ta Kos suth, hogy meg véd je ott ho nos-fel épí tett én-el be szé lé sét. A je le net szí -
vé lyes sé ge pe dig egy ál ta lán nem il lett a „nagy Szé che nyi -el be szé lés be.” 

Kos suth en gesz tel he tet len el len fél nek mu tat ta be Szé che nyit me mo ár tö re dé ke -
i ben – a fen tebb meg je lölt 1848-ig tar tó idő ben. Egy pél da a mo dell kö vet ke ze tes (el -
túl zott) mű köd te té sé re: „[...] amíg a már ci u si na pok vi szo nyunk ban e for du la tot elé
nem idéz ték, Szé che nyi a köz tünk fenn for gott po li ti kai an ta go niz mus ba oly ma ró
ke se rű sé get, oly mér ték te len kí mé let len sé get s an  nyi in du la tos gyű lö le tet ve gyí tett,
hogy őt ezer okom volt nem csu pán po li ti kai el len fe lem nek, ha nem sze mé lyes el len -
sé gem nek is te kin te ni.” A már ci us 14-i ha tár na pon be lül nincs en ged mény: Szé che -
nyi és Kos suth kö zött a di é ta ele jén nem jö he tett lét re egy ilyen meg le pett-ba rát sá gos
pil la nat, Kos suth nak itt nincs mit felidéznie.19

Van azon ban for dí tott eset is. Ami kor Kos suth negy ven esz ten dő táv la tá ból kü -
lön le ge sen pon to san em lé ke zik egy szi tu á ci ó ra. Ez az ese mény szin tén az 1847/48-as
di é ta ün ne pé lyes meg nyi tá sá hoz kö tő dik. Zichy An tal a vo nat ko zó szö veg egy ség ben
a po li ti kai- és ud va ri élet „ap ró tö vi se it” sor jáz ta, ame lyek az új don sült Moson me -
gyei kö ve tet ér ték. Köz tük sze re pelt a ki rály előt ti tisz tel gés ak tu sa: „Fer di nánd ki -
rály is, ki nek hó do la tu kat, a töb bi ek kel együtt be mu tat ták, Krónerhez for dult, mint
a me gyé nek, me lyet ket ten kép vi sel tek, egyút tal al is pán já hoz.” Zichy sze rint a mél -
tány ta lan ság ab ban ra gad ha tó meg, hogy a ki rá lyi fi gye lem nem Szé che nyi fe lé, ha -
nem az (is me ret len) Króner La jos al is pán fe lé irá nyult. Kos suth az idé zett sza kaszt alá -
húz ta, csil lag gal je löl te, és láb jegy zet ként írt egy igen rész le tes kor rek ci ót: 
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18 SZIN6: 668., 677., SZIN: 1178., SZIL3: 533.
19 SZIÖM6/2: 1055. A má sik „ott sem voltam”-szituációban jel lem ző mó don Kos suth cá fo la ta így hang -

zott: „én nem vol tam je len, – nem volt ked vem a ceremoniákban so ha –” OSZK KLK 755. Zichy-
SZIN 1884. 510., SZIN6: 656–657.
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„Nem így volt, nem a Kö ve tek mu tat ták be hó do la tu kat, ha nem a Kö ve tek let tek
be mu tat va me gyé ről me gyé re a Ná dor ál tal a trón ján ülő Ki rály nak. Mi Pest
megye i ek vol tunk az el sők, mint hogy a ná dor főispányunk volt – a mosonyiakra
ke rült a sor, a Ki rály en  nyit mon dott. »Széchenyi? Viceyspán? Viceyspán?« Csak nem
el ka cag tam ma ga mat lát va Szé che nyi hos  szú ar cát. Nem is cso da! A Ki rály sem mit
sem tu dott Szé che nyi ről és »Viceyspánnak« néz te!” 20

Egé szen kü lön bö ző a két tör té net. Kos suth iga zo lá sá ul más for rás he lyet nem is kell ide
idéz nünk, csak Szé che nyi ere de ti nap ló be jegy zés ét. „[...] 11 mit Kroner in das
Primatial Gebäu. Wir werden vorgeritten. Kaiser: Ich weiss sie sind Vicegespann etc.”
Rö vid és nem min den te kin tet ben egy ér tel mű a nap ló szö veg, de Kos suth mind két
kor rek ci ó ját iga zol ni lát szik. Egy részt, hogy a prí má si pa lo tá ban „be mu tat ták őket” és
nem „be mu tat ták hó do la tu kat”; más részt, hogy „a Csá szár” Szé che nyi hez s nem
Króner La jos hoz for dult a sza va i val. Bár a Szé che nyi -nap lók je les ku ta tó ja, Viszota
Gyu la láb jegy zet ében Zichy hez ha son ló an ér tet te a mon da tot – „A ki rály a leg töb bet
meg szó lí tot ta. (Szé che nyi fel jegy zi, hogy mit mon dott követtársának.)”–, de nyil ván -
va ló, hogy eb ben az eset ben is jó szán dé kú el ér tel me zés ről van szó. Zichy An talt és
Viszota Gyu lát a fél re ér tés hez az egy sze rű ana lo gi kus gon dol ko dás ve zet te: Króner
Lajos volt az al is pán, úgy hogy ne ki szólt a „Vicegespann.” Pe dig Szé che nyi ép pen azért
je gyez te le a mon da tot, mert a meg le pe tés ere jé vel ér te, hogy őne ki szólt: „Tu dom,
ön alispán.”21

Az em lék meg tar tó erő itt a kár ör ven dés. Szé che nyi kel le met len, meg alá zott hely -
zet be ke rült, s Kos suth „csak nem el ka cag ta ma gát.” Is mét rend kí vül erős a kos sut hi
je le ne te zés, de most élet sze rű nek hat a szín pad kép. Kö zé pen a za va ro san be szé lő
király, mel let te a kö ve te ket be mu ta tó ná dor, előt tük a „meg nyúlt ar cú” Szé che nyi és
va la hol ol dalt a be fe lé mo soly gó Kos suth. A hát tér össze füg gés egy ér tel mű. Szé che nyi
igen csak büsz ke volt ki vá ló bé csi kap cso la ta i ra, s po li ti kai vi ta ira ta i ban azt su gall ta,
ma gán be szél ge té sek ben ki is fej tet te, hogy ne ki van le he tő sé ge, esé lye a kor mány zat
„utilizálására”; vagy ki egyen lí tés re az ud var és a nem zet, il let ve Auszt ria és Ma gyar -
or szág kö zött. Ez zel szem ben a po li ti kai elit (és a ná dor) előtt azt kel lett ta pasz tal nia,
hogy csá szár nem is tud ja, ki cso da ő! 

Az em lé ke ző Kos suth a meg alá zott Szé che nyi re irá nyít ja te kin te tün ket, de azért
igen ka rak te res a ki rály áb rá zo lás is. Va ló szí nű leg egy sze rű té vesz tés tör tént, de a lát -
vá nyos tá jé ko zat lan ság és a nyel vi-szel le mi egy ügyű ség V. Fer di nánd ural ko dói 
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20 OSZK KLK 755. Zichy-SZIN 1884. 520–521.
21 SZIN6 656–657. és 5. jegy zet, SZIN: 1176–1177.
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alkal mat lan sá gá nak az em lé ke ző fel idé zé sei. Azt ter mé sze te sen nem tud hat juk, hogy
egy sze rű ki je len tés vagy za va ros kér dez ge tés hang zott-e el egy ko ron, de az bi zo nyos,
hogy a kos sut hi em lék azért volt élő (va gyis azért vált lé te ző vé) az 1880-as évek ben
is, mert mint tu dat tar ta lom össz hang ban volt a „turini re me te” én-ké pé vel, a di nasz -
ti á val kap cso la tos íté le té vel, és a „nagy Szé che nyi -el be szé lé sé vel” is. 

Kos suth szél jegy ze te i ben az én-be mu ta tás a meg ha tá ro zó ka rak ter jegy. Kü lö -
nö sen az iz gat ta a Zichy-fé le Szé che nyi -nap ló ol va sá sa köz ben, hogy ho gyan „al kot -
ják meg őt” mint tör té nel mi sze mé lyi sé get, hogy a kol lek tív kö zös sé gi tu dat ban mi -
lyen kép él ró la. Au to bi og rá fus ként ezt a ké pet (szán dé kol tan) igye ke zett át ír ni. 
A vizs gált for rás hely nek az imázsépítésben azon ban nem volt di rekt funkciója.22 Sőt
még a nap ló-tü kör sze rep hely zet nek sem fe lel tet he tő meg tel je sen. Kos suth a Szé che nyi -
nap ló ba né zett be le, és ezért em lé ke zet vi tát foly ta tott hol Zichy vel, hol Szé che nyi vel,
de leg in kább ma gá val a szö veg-do ku men tum mal. A kom men tá rok elég gé ki szá mít -
ha tó nak mu tat ják Kos suth em lé ke ze tét, mi vel sta ti kus „nagy el be szé lé sek” (ön ma gá -
ról, Szé che nyi ről, 1848-ról stb.) ha tá rol ják be a ke re te it kons tans (ko ráb ban rög zült)
mí to szok és to po szok for má já ban.
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22 A kos sut hi „em lé ke zés mar ke ting” vizs gá la tai csak nem min dig funk ci o ná lis szö ve gek, fő leg be szé dek
elem zé sé re épül nek (a leg utób bi igen ala pos pél da: Frank 2006: 177–212.) Eb ben az eset ben vi szont
a „mi to lo gi ku san át han go ló dott múlt” au to ma ti kus em lék for má lá sát re giszt rál hat tuk.
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Völgyesi Or so lya

KÖL CSEY ÉS A TÖR VÉNY SZÉ KEK EL REN DE ZÉ SÉ RŐL 
SZÓ LÓ JOG ÜGYI MUN KÁ LAT VI TÁ JA 
AZ OR SZÁG GYŰ LÉ SEN, 1833–1834

Az ural ko dói elő ter jesz té sek ben má so dik ként sze rep lő, öt rész ből ál ló jog ügyi mun -
ká lat nak a tör vény szé kek el ren de zé sé vel fog lal ko zó el ső egy sé gét az 1833. no vem ber
22-i ke rü le ti ülé sen kezd ték el vi tat ni a ren dek, s ezt egé szen 1834. má jus 22-ig tár -
gyal ták az al só táb la ke rü le ti, majd pe dig or szá gos ülé se in, amit az tán a fő ren dek
május 26. és szep tem ber 9. kö zött tűz tek na pi rend re. Az or szá gos bi zott ság ere de ti -
leg ti zen öt tör vény cikk ből ál ló ja vas la ta a vi ták so rán hu szon hét cik kely re bő vült,
mivel a ren dek sze rint a mun ká lat ból több olyan fon tos kér dés is ki ma radt, ame lyet
fel tét le nül eb ben az operátumban kel lett vol na sza bá lyoz ni. Köl csey 1834. már ci us 5-ig
tar tóz ko dott Po zsony ban, majd több mint két hó nap múl va, má jus kö ze pén ér ke zett
vis  sza má so dik sza bad sá gá ról. Így el ső sor ban a tör vény szé kek ko or di ná ci ó já nak kerü -
le ti vi tá in vett részt, és az or szá gos ülé sek utol só sza ka szá ba kap cso ló dott be.1 Tá vol -
lé te alatt for dí tot ta le egy er re a cél ra meg vá lasz tott bi zott ság a ke rü le ti ülé sen meg -
tár gyalt tör vény cik ke ket la tin ról ma gyar ra. Köl csey, aki már ko ráb ban tag ja volt az
úr bé ri tör vény ja vas lat for dí tá sát vég ző de pu tá ci ó nak, De ák sze rint ko moly űrt hagyott
ma ga után: „a forditás ugyan nem egé szen tökélletes, de ne héz raj ta igazitani, mert a
jegy zők, kik ti sza i ak, s azt hi szik, hogy csak ők tud nak jól ma gya rul, min den
igazitásért bosszonkodnak – Köl csey nincs itt, nem is volt je len a forditáson, pe dig az
ő philológiai jár tas sá ga a jegy ző kön so kat se gí tett vol na.”2

1 A vizs gált idő szak ban szá mos, egyéb fon tos kér dés is na pi rend re ke rült, mint pél dá ul a len gye lek ügye,
a szó lás sza bad ság kér dé se és az elő le ges sé rel me ket sür ge tő fel irat, vagy a Ra gá lyi Ta más kö vet té vá lasz -
tá sá nak kö rül mé nye i vel fog lal ko zó vi ta, ezek kel azon ban ter je del mi kor lá tok, il let ve te ma ti kus szem -
pont ok mi att je len dol go zat nem fog lal ko zik.

2 Deák – Oszterhueber Jó zsef nek, Po zsony, 1834. márc. 25. De ák 1997: 97.
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Még az úri szék el ren de zé sé vel fog lal ko zó el ső tör vény cikk tár gya lá sa előtt Csapó
Dá ni el tol nai kö vet in dít vá nya nyo mán a ke rü le ti ülés bi zott sá got kül dött ki, az zal a
fel adat tal, hogy a bé ke bí rói in téz mény meg ho no sí tá sá ra dol goz zon ki egy rész le tes
tervezetet.3 Csa pó ér ve lé se sze rint „Ha zánk ban ezen in té zet uj, szo kat lan, vagy meg -
üt kö zés sel já ró épen nem vala, és csak olly szer tar tást törvényesitene, mely több he -
lye ken ön ként igen jó fo ga nat tal már fenn áll, ama min den kit meg nyug ta tó elv szerént
pe dig, hogy lép cső ként an nál biz to sab ban jó di vat ba a dolog.”4 A tol nai kö vet lé lek szám -
tól füg gő en há rom ka te gó ri á ba osz tot ta vol na a hely sé ge ket, ezer fő alatt a béke bí rói 
in téz mény csak egyez te tő, bé kél te tő fel ada tot lá tott vol na el, az ezer főt meg ha la dó te le -
pü lé sek azon ban már nem csak bé ke bí ró ság gal, de sa ját tör vény szék kel is ren del kez tek
vol na, s in nen az úri szék hez kel lett vol na fel leb bez ni, a tíz ezer fő fe lett pe dig már köz -
vet le nül a vár me gyé hez le he tett vol na az ügye ket fel jebb vinni.5 Csa pó és az őt tá mo -
ga tó kö ve tek te hát az zal ér vel tek, hogy csu pán egy már meg lé vő, jól mű kö dő gya kor -
la tot sze ret né nek tör vény be ik tat ni és rész le te sen sza bá lyoz ni, fi gye lem be vé ve a
kül föl di min tá kat is. A tör vény szé kek el ren de zé sé vel fog lal ko zó operátum 1. és 2. cik -
ke lyét, az az az úri szék sza bá lyo zá sát és a vá ro si bí ró sá gok kér dé sét kö zel egy hó na pig,
1833. de cem ber 20-ig tár gyal ták a ke rü le ti ülé se ken, Köl csey ezek ben az egyéb ként
nagy vi tá kat ki vál tó ügyek ben nem szó lalt fel. Mi vel az or szá gos bi zott ság ter ve ze te
a praediális (egy há zi) ne me sek íté lő szé ke i vel nem fog lal ko zott, még a de cem ber 10-i
ke rü le ti ülé sen Dubraviczky Si mon pes ti és Csá szár Sán dor temesi kö vet ja vas la tá ra
újabb bi zott sá got küld tek ki, amely nek fel ada ta az tán a de cem ber 20-i ke rü le ti ülé sen
ki bő vült a túr me zei sza bad ke rü let íté lő szé ké re vo nat ko zó, szin tén hi ány zó tör vény ja -
vas lat megalkotásával.6 A kö zép ko ri ere de tű praediális ne me si szé kek a ne me si vár -
me gyék te rü le tén he lyez ked tek el, de min den te kin tet ben kü lön ál ló, au to nóm tör vény -
ha tó sá got ké pez tek. Szer ve ze ti ke re tei ugyan ak kor az igaz ga tás és igaz ság szol gál ta tás
te rén is egy ér tel mű pár hu za mos sá got mu tat tak a ne me si vár me gye mű kö dé sé vel.
Ami az igaz ság szol gál ta tást il le ti: a leg al só fo kon az egy há zi ne me si szé kek szol ga bí -
rái és al is pán jai ítél kez tek, in nen le he tett fel leb bez ni a praediális sedriához, amely 
– ha son ló an a vár me gyei tör vény szék hez – el ső fo kú bí ró ság ként is mű kö dött bün te tő
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3 Az in dít vány elő ször Somssich Mik lós tól (So mogy) hang zott el né mi leg más for má ban 1833 má ju sá -
ban, az úr bé ri 6. tc. tár gya lá sa kor, meg vi ta tá sát ak kor a jog ügyi mun ká lat ra ha lasz tot ták (ld. Köl csey
2000: 165–166., 406., 410., to váb bá: Dobszay 1992:161–163).

4 Csapó fel szó la lá sát ld. KLÖM II.: 412–414., a vi tát KLÖM II.: 412–416. Köl csey nek a bé ke bí rói in téz -
mény ügyé ben tett tá mo ga tó fel szó la lá sát ld. Köl csey 2011: 229–230.

5 A ke rü le ti ter ve zet szö ve gét ld. Ira tok 1832–1835: II. 313–323.
6 A bi zott ság név so rát ld. KLÖM II.: 470.
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és pol gá ri perekben.7 In nen azu tán a fő is pá ni vagy oktáviális szék hez le he tett vin ni az
ügye ket, ki vé ve a bün te tő pe re ket, az 1791:43. tc. sze rint ugyan is a tör vény ben meg -
ha tá ro zott bün te té si té te lek ese té ben egye ne sen a ki rá lyi íté lő táb lá ra le he tett
fellebbezni.8

Az 1834. már ci us 1-ji ke rü le ti ülé sen ke rült na pi rend re a praedialisták íté lő szék -
ének kérdése.9 Az 1833. de cem ber 10-én ki kül dött bi zott ság ja vas la ta sze rint az ed -
di gi al is pá ni és szol ga bí rói va la mint a fel jebb vi te li, oktáviális tör vény szé ket el kel lett
vol na tö röl ni. Ezt pó to lan dó va la men  nyi praedialis szé ken be lül el ső bí ró sá gul egy
ren des tör vény szék lét re ho zá sát ja va sol ták, ahon nan a fel leb be zés a Ki rá lyi Kú ri á ra
tör tént volna.10 A meg ol dás két ség te le nül egy be vá gott a vár me gyei íté lő szék át ala kí -
tá sá val fog lal ko zó tör vény cikk ja vas la tá val, amely meg szün tet te a vár me gyék ben a
szol ga bí rói és az al is pá ni íté lő szé ket, va la mint a ke rü le ti táb lá kat, ugyan ak kor a megyei
sedria il le té kes sé gét nem ter jesz tet te ki az egy há zi ne me sek re, szo kás jo gon ala pu ló
igaz ga tá si, tör vény ke zé si au to nó mi á ju kat te hát im már tör vény ben is ga ran tál ni kíván -
ták. Ko csi Hor váth Sá mu el Veszp rém me gyei kö vet fel szó la lá sá ban ká ros nak tar tot ta
a kö zös ha za pol gá ra i nak egy más tól tör té nő el vá lasz tá sát, ezért „az an  nyi ra szük sé -
ges egyesités tekintetéből”11 azt ja va sol ta: az egy há zi ne me sek is tar toz za nak a megyei
tör vény szék jog ha tó ság alá. A hoz zá szó lók ele in te nem re a gál tak a fel ve tés re, Köl csey
azon ban csat la ko zott a veszp ré mi in dít vány hoz, s ar ra hív ta fel a fi gyel met: a praedia -
lis ták íté lő szé ke ed dig nem tör vé nyen, ha nem csak szo ká son ala pu ló gya kor lat volt,
ame lyet a tör vény ho zás nak meg kel le ne szün tet ni. Nem vé let len – ér velt Köl csey –,
hogy az or szá gos bi zott ság sem fog lal ko zott a kér dés sel, nem akar tak ugyan is egy a
kö zép kor ban gyö ke re ző jog szo kást tör vén  nyé emel ni. „Ta pasz tal tuk azon ban, hogy
min den anomaliakat meg nem szüntetheténk, leg alább ne erősitsük azon anomaliat,
mellynek ed dig len tör vé nye ink ben nincs nyoma.”12 Vé le mé nye sze rint az igaz ság szol -
gál ta tás te rén is meg kell szün tet ni a kü lön bö ző tár sa dal mi cso por to kat el vá lasz tó
ítél ke zé si gya kor la tot, s ha már a vá ro sok ese té ben egy kü lön fel leb be zé si fó ru mot, 
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7 Ide tar toz tak a na gyobb ér té kű bir tok pe rek, csőd pe rek, a vér fer tő zés sel, há zas ság tö rés sel kap cso la tos
ügyek. Bün te tő és fe nyí tő pe rek ben jog ha tó sá guk azon ban nem ter jedt ki az or szá gos ne me sek kö zé is
so rolt praedialistákra.

8 Lengyel 1971: 154–156.
9 A vi tát ld. KLÖM II.: 697–699., vö. még Köl csey 2002: 41.
10 A ke rü le ti ter ve zet szö ve gét ld. Ira tok 1832–1835: II. 340.
11 KLÖM II.: 697.
12 Kölcsey 2011: 256.
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a tár nok szé ket ja va sol ták tör vény be ik tat ni a rendek,13 leg alább ez zel a ter ve zet tel
nem len ne sza bad to váb bi vá lasz fa la kat fel ál lí ta ni:

„Ki kell je len te nie szive fáj dal mát hogy a vá ro si pol gá ro kat ma gunk hoz szo ro sab ban
nem kap csol hat tuk, s kén te le nek valánk reájok néz ve egy kü lö nös fel ső biróságot
fel ál lí ta ni. Itt is mét egy ujabb elkülönöszés tünik elő; a ha za pol gá ra i nak ujabb
elszag ga tá sa. Ve gyék ezt a RR fi gye lem re, s ne szaporitsák ok nél kül az oly szo mo rú
hatásu el vá lasz tá so kat, mellyek a nem ze ti tes tet nem ze ti egye tem mé ösze nem
engedik.”14

Az in dít vány tá mo ga tói te hát ez eset ben nem csak a jog szol gál ta tás lé te ző gya kor la -
tá nak egy sze rű sí té se és egy sé ge sí té se, ha nem a ren di ke re tek la zí tá sa s a nem zet
„egységesűlése” mel lett is ál lást fog lal tak. 

Vé gül azon ban a veszp ré mi in dít vány 22:20 arány ban a ke rü le ti ülé sen ki sebb -
ség ben ma radt. A ren dek an nak el le né re dön töt tek így, hogy a ke rü le ti ter ve zet nek a
me gyei tör vény szé kek kel fog lal ko zó 6. cik ke lye egy ér tel mű en a sedria ha tás kör ét
akar ta növelni.15 Köl csey az 1833. de cem ber 20-i ke rü le ti ülé sen fel is szó lalt a me gyei
íté lő szék sza bá lyo zá sá nak vi tá já ban, s amel lett ér velt, hogy a Ki rá lyi Táb la szűn jön
meg el ső fo kú bí ró ság lenni.16 A ke rü le ti ülé sen ek kor úgy dön töt tek – össz hang ban
egyéb ként az or szá gos bi zott ság ja vas la tá val –, hogy el tör lik az 1729:35. tc. ál tal fel -
ál lí tott al is pá ni és szol ga bí rói íté lő szé ke ket vagy más kép pen pedaneus bí ró sá go kat, 
ez zel ös  sze füg gés ben pe dig már más nap ha tá roz tak az 1723-ban fel ál lí tott ke rü le ti
táb lák meg szün te té sé ről is,17 va la mint ar ról, hogy az ed dig a pedaneus bí ró sá go kon,
a ke rü le ti táb lá kon vagy a Ki rá lyi Táb lán kez dő dő pe rek ezen túl elsőfokon a me gyei
tör vény szék il le té kes sé gé be fog nak tar toz ni. Ugyan csak a de cem ber 21-i ülé sen dön -
töt tek ar ról (Liptó me gye sza va za tá val), hogy a jö vő ben a fel ség sér té si és hűt len sé gi
pe rek is a me gyei tör vény szé ken kez dőd je nek. Már ek kor fel me rült az is, hogy a vár -
me gyék ben a po li ti kai ad mi niszt rá ci ót és az igaz ság szol gál ta tást (a politicumot és a
juridicumot) vá las  szák el egy más tól, s bár a sedria füg get len sé gé nek szük sé ges sé gét
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13 A tör vény szé kek el ren de zé sé vel fog lal ko zó 10. tör vény cikk meg szün tet te a ki rá lyi sze mé lyes je len lét
hely tar tó já nak és a hét bá nya vá ros nak az íté lő szé ke it, és a vá ro sok pol gá ri pe re i nek fel jebb vi te lét a
tár nok szék re irá nyí tot ta. Ira tok 1832–1835: II. 345.

14 Kölcsey 2011: 256.
15 Eredetileg az or szá gos bi zott ság mun ká la tá nak a 3. cik ke lye fog lal ko zott a me gyei tör vény szé kek kel.
16 Kölcsey 2011: 237–238.
17 Ezen a pon ton az or szá gos bi zott ság azt ja va sol ta, hogy a négy ke rü le ti táb la he lyett Pes ten ál lít sa nak

fel egy ti szai és egy du nai íté lő táb lát.
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töb ben is hang sú lyoz ták, vé gül is a politicum és juridicum tény le ges szét vá lasz tá sa a
vi ta ké sőb bi sza ka szá ban sem me rült fel hangsúlyosan.18 „E’ szerént a’ tör vény szé ki
Coordinatio ha tal ma san ki len ne szab va; de mit mon da nak majd a’ fel ső forumok ’s
az oli gar chia’ em be rei?” – je gyez te fel Kölcsey.19 Né hány nap pal ké sőbb De ák a só go -
rá hoz írt le ve lé ben az íté lő szé kek kap csán ho zott ke rü le ti dön té sek po li ti kai je len tő -
sé gét ab ban lát ta, hogy ezek ál tal gyor sabb lesz az igaz ság szol gál ta tás, ke ve sebb költ -
ség gel jár majd a pe res ke dés, a ne me sek ügye i ben vá lasz tott bí rák fog nak ítél ni, s ez
ál tal ép pen a vár me gyék ha tal ma, te kin té lye, be fo lyá sa fog nö ve ked ni, majd így foly -
tat ta: „pe dig ha sza bad sá gun kat sze ret jük, ipar kod nunk kell a me gyék bel ső ere jé nek
és fon tos sá gá nak ne ve lé sén, mert ed dig is nem a Fő ren dek, nem az anya szent egy ház
fő pap jai, nem a ki rá lyi vá ro sok, ha nem a me gyék valának pol gá ri sza bad sá gunk leg
hivebb őrei”.20 Mind eze ket pe dig an nak el le né re ír ta, hogy ere de ti uta sí tá sa a pedaneus
bí ró sá gok és a négy ke rü le ti táb la meg tar tá sa mel lett szólt. A me gyei köz igaz ga tás és
az igaz ság szol gál ta tás szét vá lasz tá sá nak kér dé se egyéb ként a me gyei tör vény szék ösz -
 sze té tel ének és szer ke ze té nek meg ha tá ro zá sa kor ke rült is mét na pi rend re, az zal össze -
füg gés ben, hogy ki tölt se be a sedria el nö ki tisz tét, il let ve ho gyan vá las  szák meg az ott
he lyet fog la ló táblabírákat.21 De ák, aki amel lett szó lalt fel, hogy a tör vény szék el nö ke
ne a fő is pán, ha nem az al is pán le gyen, így ér velt: 

„Itt az erő sebb el vá lasz tás [ál tal] ne ve ze te sen szen ved ne, a me gyei ha tó ság,
mellynek leg in kább kö szön jük sza bad sá gunk nak ed di gi fenn ál lá sát. Theoretice és
más hol ta lán practice is igaz ugyan, hogy a juridicum a politicumtól el le gyen
különözve: de ez Ma gyar Or szág ban egé szen más kép áll. Itt a vég re haj tás nak azon
ré sze, melly leg in kább a nép re köz vet le nül hat, a me gyék ál tal gya ko rol ta tik, s azért
itt a tör vény ke zés egé szen elkülönözött corporatio ne legyen.”22

A Pest me gyei Dubraviczky Si mon, aki De ák kal szem ben el fo gad ha tó nak tar tot ta a
fő is pán ok el nök le tét, szin tén úgy lát ta, hogy a tör vény ke zés és az igaz ga tás ös  sze kap -
cso ló dá sa a ma gyar al kot má nyos be ren dez ke dés sa ját ja. En nek meg va ló su lá sát és biz -
to sí té kát pe dig ab ban lát ta, ha a bí rá kat a köz gyű lés vá laszt ja, a sedria és a köz gyű lés
el nö ki fel ada ta it pe dig ugyan az a sze mély töl ti be. Novák An tal bé ké si kö vet amel lett
fog lalt ál lást, hogy a fő is pán és az al is pán he lyett egy, az elő ke lőbb ne me sek kö zül
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18 A vi tát ld. KLÖM II.: 496–507.
19 Kölcsey 2002: 19.
20 Deák – Oszterhueber Jó zsef nek, Po zsony, 1833. dec. 26. De ák 1997: 76.
21 Iratok 1832–1835: II. 336.
22 KLÖM II.: 508.
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válasz tott el nö ke le gyen a me gyei íté lő szék nek, ugyan ak kor hang sú lyoz ta: „Azért a
me gye egye te mé ből folyon ki s vis  sza min den birói s egyéb tiszt ség, mi vég re nem
csak vá lasz tá suk ok ve tet len szük sé ges, ha nem a köz gyű lés nek ren de sen a pe rek so ro -
za ta és a pe rek ta bel lái nyujtassanak be.”23 Köl csey, bár ez ügy ben nem szó lalt fel, 
a regnikoláris bi zott ság vo nat ko zó fe je ze té re adott szat má ri vé le mény alap ján egy ér -
tel mű, hogy a „pol gá ri” és „tör vé nyes” ügyek ös  sze kap cso lá sát, va gyis e te kin tet ben
a me gyei ha tás kör és mű kö dés vál to zat lan meg őr zé sét tá mo gat ta volna.24

Az 1834. feb ru ár 3-i ke rü le ti ülé sen Po gány Jó zsef Bereg me gyei kö vet kez de mé -
nye zé sé re ke rült na pi rend re a pro tes tán sok egy há zi tör vény szé ke i nek kér dé se. Pogány
ugyan is azt ja va sol ta, a szent szé kek szer ke ze té nek meg ál la pí tá sa után a ren dek tár -
gyal ják meg a pro tes táns egy há zi bí ró sá gok el ren de zé sét is. Beö thy Ödön és a hoz zá
csat la ko zó Palóczy Lász ló a pro tes tán sok ügyét egész ki ter je dé sé ben, mint egy ti ze dik
operátumként akar ta tár gyal ni, nem tá mo gat ta te hát, hogy eb ből a kon zisz tó ri u mok
kér dé sét ki ra gad ják. A nagy több ség azon ban a pro tes táns egy há zi bí ró sá gok ko or di -
ná lá sa mel lett dön tött, an nak mi ként jé ről De ák tett ja vas la tot. A za lai kö vet azt in dít -
vá nyoz ta, kér jék meg az ural ko dó tól az 1791-es zsi na ti ak tá kat, s a ren dek majd csak
an nak be ha tó vizs gá la ta után te gyék meg ész re vé te le i ket a tárgy ban. A ke rü le ti ülés
azon ban vé gül úgy dön tött, a ja vas lat ki dol go zá sá val egy kül dött sé get bíz nak meg,
amely nek egyéb ként Köl csey is tag ja lett.25

Az 1834. má jus 15-i or szá gos ülé sen a „két val lás té telt kö ve tő evan gé li ku sok”
egy há zi bí ró sá gá ról szó ló 19. tör vény cikk volt napirenden.26 Somssich Pong rác sze -
mély nök az 1791:26. évi tör vény cikk re hi vat koz va az kér te a ren dek től, hogy áll ja nak el
ja vas la tuk tól. Több kö vet is – csat la koz va a sze mély nök höz – úgy vél te, az 1791:26. 11.§
ér tel mé ben a kon zisz tó ri u mok fel ál lí tá sá ról csak a pro tes tán sok meg hall ga tá sa
után le het ne dön te ni. 

Tol na me gye el ső kö ve te azon ban úgy lát ta, a szent szé kek ko or di ná ci ó ja után
igen is szük sé ges a pro tes tán sok bí ró sá ga it is vég re el ren dez ni : „mi ként fér ne meg
az osz to zó igaz ság gal, ha ezen ré szét Ha zánk La ko sa i nak még ezen Organicus
Diaeta után is a’ provisorium, és Patensek ren de lé sei alatt to vább is meghagy -
nánk?”27 Ha son ló an ér velt Bernáth Zsig mond is, aki sze rint „csak ott le het va ló di
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23 KLÖM II.: 508.
24 MTAK Kt. Jog tan. Or szág gyű lés. Ív rét 2. II. kö teg. Ész re vé te lek az 1827:8 ál tal ki ren delt or szá gos kül -

dött ség tör vény osz tály be li mun ká ló dá sa i ra.
25 KLÖM II.: 624–628. A kül dött ség név so rát ld. KLÖM II.: 644. Köl csey nek De á kot tá mo ga tó fel szó la -

lá sát ld. Köl csey 2011: 242.
26 Szövegét ld. Ira tok 1832–1835: II. 364–368.
27 Jkv. 1834: VIII. 128.
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sza bad ság, a’ hol nyilványos Tör vé nyek vagynak, és azok szigoruan megtartatnak”.28

Ra gá lyi Ta más azon ban ezt az ér ve lést nem fo gad ta el, úgy lát ta, „egy for ma ság ról” a ka -
to li ku sok és pro tes tán sok ese té ben nem le het eb ben a vo nat ko zás ban sem be szél ni,
mert a ka to li ku sok nagy szám ban van nak je len az al só- és fel ső táb lán is, to váb bá az
egy há zi mél tó sá gok is részt vesz nek az or szág gyű lé sen, így „olly nagy több ség ben van -
nak, hogy ön nön dol ga ik ról ön nön Hi tek nek el vei sze rint végezhetnek”.29 Köl csey fel -
szó la lá sá ban fő leg Ra gá lyi val vi tat ko zott, fel ve té se it nem ta lál ta meg ala po zott nak, mi -
vel sze rin te an nak ide jén ugyan ilyen ös  sze té te lű or szág gyű lés ik tat ta tör vény be a lin zi
és a bé csi bé két vagy al kot ta meg az 1791:26. tör vény cik ket, to váb bá a je len le gi di é ta
volt az, ame lyik hat hó na pig küz dött a pro tes tán sok jo ga i ért, úgy hogy az el ső hó na -
pok ban dön tő en a ka to li kus kö ve tek szó lal tak fel e tárgy ban, s az el ső üze ne te ket is a
ka to li kus val lá sú ke rü le ti jegy zők fogalmazták.30

A ka to nai íté lő szé kek el ren de zé sé vel kap cso lat ban a to ron tá li Hertelendy Miksa
tett in dít ványt az 1834. feb ru ár 11-i ke rü le ti ülé sen. A ren dek ek kor úgy dön töt tek,
hogy mi vel az ügy már sze re pel az 1833. már ci us 30-án fel ter jesz tett elő le ges sé rel mek
kö zött, a kér dést itt nem tű zik napirendre.31 Hertelendy ja vas la ta ere de ti leg a Ha tár -
őr vi dék re („vég he lyek re”) vo nat ko zott, Tö rök Gá bor Arad me gyei kö vet azon ban a
ma gyar ez re dek ös  szes sé gé re akar ta azt ki ter jesz te ni. Köl csey, aki a Hertelendyt tá mo -
ga tó ki sebb ség gel sza va zott, fon tos nak tar tot ta, hogy a nem zet kí ván sá ga it úgy ter jes -
 szék fel, hogy ar ra az ural ko dó tól ér de mi vá laszt is le hes sen re mél ni. Mi vel a kor -
mány a pro po zí ci ók ban sze rep lő tár gyak meg vi ta tá sa előtt – úgy tű nik – nem akar ja
a sé rel me ket na pi rend re tűz ni, cél sze rű nek lát szik, ahol le het, a sé rel me ket ös  sze kötni a
ki rá lyi elő ter jesz té sek ben sze rep lő operátumokkal – vél te Kölcsey.32 Ugyan ezen az
ülé sen Borsiczky Ist ván kez de mé nyez te még, hogy az egye tem nek is le gyen bí ró sá ga,
ám a több ség Köl csey vel együtt ezt nem támogatta.33 Hertelendy in dít vá nyát az tán az
áp ri lis 7-i or szá gos ülé sen megismételte,34 a kér dést a ke rü le ti ülés re utal ták, a má jus
11-i ülé sen ki is küld ték a tör vény cikk meg szö ve ge zé sé vel meg bí zott kül dött sé get.
De ák sze rint „a Personalis bá mul va és bosszankodva je len tet te ki a több sé get, mert
az rit ka eset, hogy a mi ke rü le tek ben az ő ked ve sze rint dől el, azt mi az Or szá gos
ülés ben ki vivhassuk. A bí ró sá gok ot ta ni el ren de lé sé ről, egy kü lö nös vá laszt mány
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28 Jkv. 1834: VIII. 130.
29 Jkv. VIII.: 124.
30 Kölcsey 20111: 258–261.
31 A kér dés az elő le ges sé rel mek 6. pont ja ként sze re pelt (Ira tok 1832–1835 : I. 176–178.).
32 Kölcsey 2011: 243–244.
33 Kölcsey 2011: 244.
34 Jkv. 1834: VI. 238–240., KLÖM III.: 31–34.
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fog ja vas la tot készíteni.”35 De ák, aki feb ru ár ban még nem pár tol ta Hertelendy ja vas -
la tát, két hó nap pal ké sőbb só go rá hoz írt le ve lé ben már Köl csey hez ha son ló an úgy
lát ta, mi vel a fő ren dek – az 1833. áp ri li si és 1834. ja nu á ri le irat szel le mé ben – még az
elő le ges sé rel mek re adan dó ural ko dói vá laszt sür ge tő fel ira tot sem en ged ték fel ter jesz -
te ni, „a gon dos elő re lá tás meg kí ván ja, hogy min den sé rel met, ami valamelly rend -
sze res mun ká val öszve füg gés ben van, az zal öszve kös sük”.

A tör vény szé kek el ren de zé sé vel fog lal ko zó vi ták so rán a ren dek al kot má nyos
kér dé se ket is érin tet tek, a feb ru ár 13-i ke rü le ti ülé sen a bí rói pa ran cso la tok el tör lé se
kap csán ugyan is a bí rói füg get len ség is szó ba ke rült. Az or szá gos bi zott ság azt ja va -
sol ta, a meg újí tó és vég re haj tó pa ran cso la to kat ki vé ve min den egyéb, a di vat ban le -
vő men tő zá ra dék kal a fe lek fo lya mo dá sá ra ki ad ni szo kott bí rói pa ran cso la tok szűn -
je nek meg. Niczky Já nos azon ban ki je len tet te: a bí rói pa ran cso la to kat és a Kan cel lá ria
ál tal ki adot ta kat is ki vé tel nél kül el kell tö röl ni. De ák el is mer te, hogy a Kan cel lá ria ez
irá nyú te vé keny sé ge sok eset ben sér tet te a bí rói füg get len sé get, s ezen az 1791:12. tc.
ren del ke zé se sem se gí tett. Ugyan ak kor fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy az 1791:67. tc.
ál tal ki kül dött de pu tá ció is meg hagy ta az ural ko dó leg fel sőbb fel ügye le ti jo gá ból szár -
ma zó pa ran cso la to kat, ame lyek ki adá sát ak kor a Kan cel lá ri á ra bíz ták vol na. De ák
nem el le nez te ezek el tör lé sét, de fon tos nak tar tot ta, hogy a tör vény ke zé si elő írá so kat
meg sér tő bí rák el len is vé del met kap has sa nak a pol gá rok. Egyik le het sé ges meg ol -
dás nak tar tot ta a Fran cia or szág ban is mű kö dő sem mí tő szék in téz mé nyé nek meg ho -
no sí tá sát. Borsiczky Ist ván sze rint a jus supremae inspectionis nem ve he tő el az ural -
ko dó tól, el fo gad ha tó nak tar tot ta vol na te hát a sem mí tő szék jog kör ének meg fe le lő
ha tás kör Kan cel lá ri á ra ru há zá sát, Ba logh Já nos azon ban ezt el uta sí tot ta, mond ván: 
„A Cancelláriát nem te kin ti más nak, mint a Ki rály pri vát dicasteriumának”.

Köl csey a sem mí tő szék in téz mé nye mel lett ér velt, ab ból ki in dul va, hogy az al -
kot má nyos ál la mok ban a bí rói füg get len ség sar ka la tos alap elv ugyan, de az igaz ság -
szol gál ta tás nak el en ged he tet len ve le já ró ja kell le gyen, hogy a pol gá rok a füg get len
bí rák ön ké nye el len is véd ve le gye nek: „s ez az, mi a Sta tus tu do mány ban a Cabinets
Justicz név alatt ösmeretes, mi ná lunk pe dig a Cancellaria pa ran cso la ti nak utjan gya -
ko rol ta tik”. Köl csey sze rint azon ban a ta pasz ta lat más nem ze tek nél is azt mu tat ta,
hogy a bí rói füg get len ség így nem áll ha tott fenn tel jes egé szé ben, az igaz ság szol -
gál ta tás nak a kor mány tól va ló füg get len sé gét te hát a sem mí tő szék in téz mé nyé vel
pró bál ták ga ran tál ni Franciaországban vagy a raj nai tar to má nyok ban. Ép pen ezért
a szat má ri kö vet a bí rói pa ran cso la tok ál ta lá nos el tör lé sé re sza va zott. A több ség 
vi szont úgy dön tött, hogy – né mi leg el tér ve az or szá gos bi zott ság ja vas la tá tól – 
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35 Deák – Oszterhueber Jó zsef nek, Po zsony, 1834. ápr. 22. De ák 1997: 105–106.
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a fe lek fo lya mo dá sá ra ki ad ni szo kott pa ran cso la to kat, így az íté le tet meg újí tó és vég -
re haj tó pa ran cso la to kat is, min den ki vé tel nél kül el tör lik, a Kan cel lá ria ál tal ki adan -
dó kat vi szont nem.36

Az 1834. feb ru ár 28-i ke rü le ti ülé sen a So mogy me gyei Somssich Mik lós in dít -
vá nyoz ta, hogy az 1507:7. tc. ren del ke zé se alap ján a ren dek a hit sze gő ta ná cso sok 
bí rá já vá az or szág gyű lést te gyék meg.37 Fel szó la lá sá ban hang sú lyoz ta, nem egy új tör -
vény meg ho za ta lá ról, ha nem egy már meg lé vő fel ele ve ní té sé ről, új ra ér tel me zé sé ről
len ne szó. Úgy vél te, az 1825/27-es or szág gyű lés már kel lő kép pen elő ké szí tet te az
ügyet, mi kor is a ren dek 1825 ok tó be ré ben az al kot mány el le nes in téz ke dé se ket javas ló
ta nács adók és az azo kat vég re haj tó ki rá lyi biz to sok el len kér ték a tör vény ben meg ha -
tá ro zott intézkedéseket.38 S bár Somssich nem akart a fe le lős ség kér dé sé be eresz ked -
ni, mon dan dó ját a kö vet ke ző ké pen zár ta: „ahol responsabilitas nincs, ott a tör vé nyek
vég re haj tá sa nem bi zo nyos, a nem zet és fe je de lem közt nem le het tö ké le tes
bizodalom”.39 Borsiczky Ist ván, Trencsén kö ve te az elv ki mon dá sát pár tol ta, ugyan -
ak kor a Bars me gyei Ba logh Já nos úgy vél te, amíg az or szág gyű lés szer ke ze te nincs át -
ala kít va, a hűt len ta ná cso sok ügyé ben – csak úgy, mint a fel ség sér té si pe rek ben – 
a me gyei tör vény szék nek kel le ne ítél nie. A máramarosi Asz ta los Pál a bün te tő tör -
vény könyv tár gya lá sá ra ha lasz tot ta vol na a kér dés meg vi ta tá sát, míg Csa pó Dá ni el a
pol gá ri tör vény könyv ke re tei kö zött akar ta azt meg tár gyal ni. Köl csey azon ban tá mo -
gat ta Somssich in dít vá nyát: úgy vél te, je len pil la nat ban nem a bün te tés meg ha tá ro -
zá sá ról van szó, ha nem egy fon tos al kot má nyos alap elv ki mon dá sá ról, amely nek itt,
a bí ró sá gok el ren de zé sé ről szó ló fe je zet ben van a helye.40 S bár az in dít vány na pi -
rend re tű zé sét ek kor el ha lasz tot ták, a má jus 16-i or szá gos ülé sen Somssich meg is -
mé tel te ja vas la tát, amely ek kor már több sé get kapott.41 Ez al ka lom mal Köl csey is mét
fel szó lalt, s ar ra hív ta fel a fi gyel met, hogy a tár gya lás alatt lé vő operátumban nem -
csak a tör vény szé kek el ren de zé sé ről dön te nek a ren dek, ha nem ar ról is, hogy me lyik
tör vény szék re me lyik per tartozik.42 A má jus 24-i ke rü le ti ülé sen ke rült sor a hűt len
ta ná cso sok ról szó ló ter ve zet be nyúj tá sá ra, ame lyet a má jus 26-i or szá gos ülé sen 
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36 Kölcsey 2011: 244–248. A ke rü le ti vi tát ld. KLÖM II.: 658–661. A sza va zás ered mé nyé ről ld. még Kölcsey
2002: 248.

37 A hi vat ko zott tör vény cikk a kö vet ke ző cí met vi sel te: Ha a ki rá lyi ta nács ban va la ki az or szág dek ré tu -
mai el len cse le ked nék, azt az ül nö kök kö te le sek az or szág gyű lé sen föl je len te ni.

38 Vaszary (ki ad.) 1883: 44–64., Jkv. 1825–1826: I. 118–120., 136–139.
39 Somssich fel szó la lá sát ld. KLÖM II.: 693–694.
40 Kölcsey 2011: 254–256.  
41 A vi tá ról ld. Jkv. 1834: VIII. 146–158. Ez zel kap cso lat ban ld. még Köl csey és Eöt vös Mi hály 1834. jún.

10-i kö vet je len té sét (Köl csey 2011: 66–67.).
42 Kölcsey 2011: 262–263.
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a több ség el is fo ga dott, an nak el le né re, hogy a sze mély nök úgy lát ta, a cik kely túl ter -
jesz ke dett a ren dek vég zé sen, mert nem csak az or szág gyű lé si bí rás ko dás el vét mond -
ja ki, ha nem a hit sze gés ese te it is meghatározza.43 A több ség azon ban meg ma radt ere -
de ti ál lás pont ja mel lett, va gyis tá mo gat ták a Somssich in dít vá nya nyo mán ki dol go zott
javaslatot.44 A vi tá ban a ren dek úgy hi vat koz tak egy ré gi tör vény re, hogy tud ták, az
va ló já ban nem volt ré sze az ele ven ha gyo mány nak, s az év szá zad ok so rán nem bírt a
ne ki tu laj do ní tott po li ti kai tar ta lom mal sem. Ugyan ak kor ez az ér ve lés mód hasz nál -
ha tó stra té gi á nak mu tat ko zott ál ta lá ban is a ren di ke re tek tá gí tá sa, la zí tá sa és az új
intéz mé nyek meg ho no sí tá sa érdekében.45

Köl csey a tör vény szé kek el ren de zé sé vel fog lal ko zó ta nács ko zá so kon fő leg azon tár -
gyak kap csán szó lalt fel, ame lyek ere de ti leg nem sze re pel tek az or szá gos bi zott ság ál tal
ki dol go zott ter ve zet ben. Nem kez de mé nye ző ként lé pett fel – uta sí tá sa eb ben a mun ká -
lat ban nem tar tal ma zott ilyen pon to kat –, ha nem va la mely in dít vány hoz csat la ko zott,
pon to san meg ért ve an nak oly kor ön ma gán is túl mu ta tó po li ti kai je len tő sé gét. 
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43 Iratok 1832–1835: III. 4–5., az 1834. máj. 26-i ülés ről ld.. Jkv. 1834: VIII. 224–229.
44 A kér dés ről rész le tes át te kin tést ad Sza bad 1998.
45 Ld. er ről Dobszay 2008: 118–122.
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Zeidler Mik lós

HON VÉD ÁLL A KI LI MAN DZSÁ RÓN?

„Pán-kö zép-eu ró pai” gyar ma tok Ke let-Af ri ká ban

Aki va la ha ve ze tő po zí ci ót töl tött be kor mány hi va tal nál, min den bi zon  nyal ta lál ko -
zott ön je lölt po li ti ku sok, di let táns vi lág job bí tók több nyi re jó szán dé kú – s több nyi re
épp ily na iv – be ad vá nya i val. A kül po li ti ka és a dip lo má cia – mint a szé le sebb kö -
zön ség től ta lán a leg in kább el zárt kor mány za ti te rü let – ti tok za tos sá ga kü lö nö sen
von zó a nagy kép ze lő e rő vel bí ró ter vez ge tők szá má ra. S fő leg azok szá má ra, akik sze -
re tik mind járt vi lág po li ti kai di men zi ók ban vi szont lát ni gran di ó zus el kép ze lé se i ket.

A Ma gyar Or szá gos Le vél tár ban őr zött, két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak ra vo nat -
ko zó kül ügyi anya gá nak több mint 1100 fo lyó mé ter nyi irat tö me gé ből két cso mó nyit
fog lal el az a gyűj te mény, amely az 1920–30-as évek ben a Kül ügy mi nisz té ri um hoz
el jut ta tott „kü lön bö ző tár gyú tö re dé kes ira tok, be ad vá nyo kat” tar tal maz za. (Né me -
lyi ket ere de ti leg nem a Kül ügy mi nisz té ri um nak cí mez ték, s csak ké sőbb to váb bí tot -
ták őket más mi nisz té ri u mok ból, püs pök sé gek ről, a kor mány zói ka bi net iro dá ról 
– „il le té kes ség” okán – a Dísz térre.)1

E be ad vány ok – ter mé sze tük sze rint – igen vál to za tos ké pet mu tat nak. Az I. rész-
ben (56. cso mó) ki sebb je len tő sé gű, nagy részt tö re dé kes hi va ta li do ku men tu mok
(bel ső ren de le tek má so la tai, mi nisz té ri u mi át irat ok, pro to kol lá ris tár gyú fel jegy zé -
sek, sze mély ze ti ira tok stb.), va la mint ma gán le ve lek és egyéb sze mé lyes ira tok kap tak
he lyet; töb bek kö zött egy ter je del mes kéz irat Cseh szlo vá kia szü le té sé ről és két há bo -
rú kö zöt ti tör té ne té ről. A II. rész (57. cso mó) jó val ve gye sebb anya got tar tal maz; ide
ke rül tek a la i ku sok tól ér ke zett kü lön fé le le ve lek.

Ezek kö zött ma radt fenn egy kü lön le ges be ad vány, amely ben a veszp ré mi il le tő sé -
gű Pósa End re – a Hor thy -kor szak is mert re ví zi ós kö ve te lé se in túl lép ve – az af ri kai kon -
ti nen sen vég re haj tan dó ma gyar ter jesz ke dés prog ram ját fo gal maz ta meg.

1 Az ira tok le lő he lye: MOL K 59. 56–57. cs., 1918–1944–29. té tel: Kü lön bö ző tár gyú tö re dé kes ira tok,
bead vány ok 1918–1944 és év nél kül, I–II. rész.
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Pósa End re (Veszp rém, 1862–1941) a re for má tus Posch csa lád if jab bik fiú gyer -
me ke volt, aki if jú ko ri „ka lan do zá sa it” kö ve tő en vis  sza tért szü lő vá ro sá ba, s a 20. szá zad
el ső év ti zed ében már köz tisz te let ben ál ló, a köz élet ben is ak tív pol gá ra volt Veszprém -
nek. A vi lág há bo rú előtt a vá ro si kép vi se lő, ka ma rai tag, hi tel szö vet ke ze ti pénz tár nok
(ké sőbb a fel ügye lő-bi zott ság el nö ke) és a hely bé li Ma gyar Köz mű ve lő dé si Egye sü let
al el nö ke, majd el nö ke volt, a há bo rú után pe dig az or szá gos po li ti ká ba is be le kós tolt
mint a kis gaz da párt egyik hát tér em be re. Ak tív tár sa dal mi sze rep vál la lá sa el le né re
azon ban nem ke rült be az 1929-ben meg je lent, Veszprémmegyei fe jek cí mű kö tet be,
amely al cí me sze rint „a vár me gye egy há zi, hi va ta li, tu do má nyos, tár sa dal mi és köz -
gaz da sá gi rep re zen tán sa i ról” – köz tük 138 veszp ré mi ki vá ló ság ról – kö zölt rö vid arc -
ké pes életrajzot.2

Pósa az 1920-as évek vé gén Ba la ton al má di ban is fi ók üz le tet nyi tott, ab ban a ház -
ban, ame lyet már jó né hány éve af fé le pi he nő hely ként hasz nált. Itt is mer ke dett ös  sze
Ká nya Kál mán nal, aki – mi u tán 1933 ele jén át vet te a Kül ügy mi nisz té ri um irá nyí tá -
sát – ugyan csak Al má di ban bé relt (vagy vá sá rolt?) nya ra lót. Va ló szí nű, hogy a több
év ti ze des szor gal mas mun kát meg ko ro ná zó üz le ti si ker és a szü lő vá ro sá ban él ve zett
tár sa dal mi presz tízs, va la mint az elő ke lő sze mé lyi sé gek kel va ló al kal man kén ti ta lál -
ko zá sok hi tet ték el Pósával, hogy ki kell lép nie a vi lág po li ti ka po rond já ra, és ke zé be
kell ven nie a kö zép-eu ró pai kis ál la mok, köz tük Ma gyar or szág bol do gu lá sá nak ügyét.
Ezért 1935 nya rán be ad ván  nyal for dult a kül ügy mi nisz té ri um hoz, mely ben a kö zép-
eu ró pai ál la mok együtt mű kö dé sé vel és kí vá na tos gyar ma ti ter jesz ke dé sé vel kap cso -
la tos gon do la ta it ter jesz tet te elő.

Pósa End re be ad vá nya ös  sze sen öt té tel ből áll: a szer ző Ká nya Kál mán kül ügy -
mi nisz ter hez in té zett le ve le (Veszp rém, 1935. jú li us 15.)3 mel lett meg ta lál ha tó a szer ző
két nyom ta tott me mo ran du ma – Fog lal ko zás az 1935. év má jus ban fenn ál ló hely zet tel
(Veszp rém, 1935. má jus 18.)4 és Pár szó. Mi ért kell Eu ró pá ban az ál la mok nak – el ső sor-
ban a kisországoknak egy más hoz kö ze led ni? (Veszp rém, 1935. jú ni us 29.)5 –, va la mint
két nyom ta tott tér kép, me lyek kö zül az egyik a Pósa ál tal el kép zelt Pán-kö zép-eu ró -
pai Unió ál la ma i nak ha tá ra it, a má sik a ne kik szánt ke let-af ri kai gyar ma tok el he lyez -
ke dé sét ábrázolja.6

Pósa ab ból in dult ki, hogy Kö zép-Eu ró pa ál la ma i nak több sé ge – Svájc, Auszt ria,
Cseh szlo vá kia, Ma gyar or szág, Ju go szlá via, Ro má nia, Bul gá ria és Gö rög or szág – 
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2 Veszprémmegyei fe jek 1929. Pósa End re élet raj zi ada ta i hoz lásd Bándi 1989, Gutheil 2008, Ha mar 1994.
3 MOL K 59. 57. cs., 1918–1944–29–sz. n. (4–5. p.)
4 Uo. 462–463. p.
5 Uo. 464–465. p.
6 Uo. 460. és 461. p.
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te rü le té hez és me ző gaz da sá gi adott sá ga i hoz ké pest túl né pe se dett, s né pes ség több le té -
nek le ve ze té sé hez gyar ma tok ra, „föld ki egé szí tő te rü le tek re” van szük sé ge. Úgy vél te,
er re az Abes  szí ni á tól Mo zam bi kig hú zó dó ke let-af ri kai öve zet a leg al kal ma sabb, s az itt
ural ko dó gyar ma ti ha tal mak haj lan dók is lesz nek le mon da ni külbirtokaikról.

Pósa úgy ítél te meg, csak így le het csök ken te ni az eu ró pai kon ti nen sen fel gyü lemlő
po li ti kai fe szült sé ge ket. Már pe dig – mint ír ta – Ázsia fel tö rek vő né pei olyan ha tal mas
de mog rá fi ai és gaz da sá gi fej lő dé sen men tek át, ami ko moly po ten ci á lis fe nye ge tést
jelent Eu ró pa számára.7 A rá jel lem ző sa já tos stí lus ban Pósa ar ra is fi gyel mez te tett,
hogy a ke le ti bi ro dal mak né me lyi ke már ko ráb ban is meg pró bál ko zott Eu ró pa le igá -
zá sá val: 

„már volt kós to ló, egy kis ki rán du ló Dzsin gisz kán ide jé ben Ba tu kán nal, ami kor
e kis ki rán du lás ban az ázsi a i ak Eu ró pa jó nagy ré szét tet ték ko pár rá. Per sze, ilye nek -
kel nem fog lal ko zik min den em ber saj tó ja se, és el te re lő dik a pol gá rok fi gyel me, 
s már így nem ve szi ész re azt, hogy hát ha mi egy más sal ci cá zunk is, azért a fer ge teg,
a vi har kö ze le dik, ro ha mo san kö ze le dik. […] ha sür gő sen nem ipar ko dik Eu ró pa
tö mö rül ni, […] úgy 20 év múl va jön egy új ta tár já rás. Ázsia né pe i nek vá gya: Ázsia
az ázsi a i a ké – és leg kö ze lebb lé vén hoz zá Eu ró pa, azt meg is fog ja sem mi sí te ni.”

Pósa sze rint az eu ró pai ön vé de lem leg ké zen fek vőbb, ön ként adó dó esz kö ze a pán eu ró-
pai gon do lat volt, s a ma ga ré szé ről már is meg hir det te a „pán-kö zép-eu ró pai” együtt -
mű kö dést a fent em lí tett nyolc kö zép-eu ró pai kis ál lam rész vé te lé vel. „A páneuro -
pis ták azok az em be rek, akik ben van egy kis tu dás, egy kis ha za sze re tet” – fo gal ma zott
Pósa. „Akik tud ják, mi a ha za, mi a nép – an nak az éle te, küz del me –, va la hogy tömö -
rül je nek, ipar kod ja nak oda hat ni, hogy föl vi lá go sod ja nak a né pek. Még ma kezd jük
a kis or szá gok ban. Majd jön a töb bi utá na. […] Ha a 8 kis ál lam szö vet ség re lép het,
sok, igen sok min den vál to zik, sok minden nek len ne az a kezdete!!”8

Pósa vég ered mény ben a brit, bel ga, olasz és por tu gál igaz ga tás alatt ál ló ko ló -
ni ák (Ke nya, Belga-Kongó, Rho de sia, Mo zam bik), pro tek to rá tu sok (Ugan da), be -
fo lyá si öve ze tek (Szu dán, Abes  szí nia) és man dá tum te rü le tek (Ru an da, Urundi,
Tanganyika) ki sebb-na gyobb ré sze it kí ván ta fel osz ta ni a nyolc kö zép-eu ró pai ál -
lam kö zött. A leg sű rűb ben la kott te rü le te ken Svájc, Auszt ria és Cseh szlo vá kia tűz -
het te vol na ki a zász lót. Sváj cé lett vol na a Ru dolf-tó kör nyé ke, a mai Szu dán, 
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7 Pósa End re: Pár szó. Mi ért kell Eu ró pá ban az ál la mok nak – el ső sor ban a kisországoknak egy más hoz
köze led ni? (Veszp rém, 1935. jú ni us 29.) MOL K 59. 57. cs., 1918–1944–29–sz. n. (464–465. p.)

8 Uo. (Ere de ti ki eme lé sek.)
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Eti ó pia, Ke nya és Ugan da kö zös ha tár vi dé ke. Az egyen lí tő tá ját – s ve le a Te le ki-vul -
kánt és a Vik tó ria-tó észa ki ré szét – Auszt ria vet te vol na bir tok ba. A Vik tó ria-tó
dé li ré sze, a sza van nák és a ma vi lág hí rű nem ze ti par kok kör ze te Cseh szlo vá ki át
gya ra pí tot ta vol na, s a Ki li man dzsá ró te te jén is cseh ka to na si sak ján csil lant vol na
meg a nap fény. Ma gyar or szá gé lett vol na egész Tanganyika – és ta lán Zanzibár és
Pemba szi ge te is, bár ez nem de rül ki egy ér tel mű en a mel lé kelt tér kép ről. Ju go szláv
külbirtokká lett vol na a Tan ga nyi ka-tó és a Nyasza-tó kö zöt ti szé les te rü let sáv: 
a mai Tan zá nia dé li és Zam bia észak ke le ti ré sze. Ro mán zász ló len gett vol na Nya sza -
föld ön, Bul gá ria kap ta vol na meg a bő vi zű Zambézi tá gabb me den cé jét és en nek tá -
gabb kör nyé két, Gö rög or szág pe dig a mai Zim bab we ke le ti és Mo zam bik kö zép ső
te rü le te in ren dez het te vol na be gyar ma ti in téz mé nye it. (Lásd a 291–293. ol da lon lé -
vő tér ké pe ket.)

A Pósa ál tal mel lé kelt tér ké pen a pán-kö zép-eu ró pai unió szá má ra ki je lö len dő
zó na észak-dé li irány ban mint egy 2800 km, ke let-nyu ga ti irány ban jó 1000 km ki ter -
je dé sű, a tel jes te rü let te hát kö zel 3 mil lió km2. Az el kép zelt „Ma gyar Ke let-Af ri ka” 
– az 1920 óta brit igaz ga tás alatt ál ló Tanganyika man dá tum te rü let kö zép ső ré sze –
észak-dé li irány ban kb. 350 km, ke let-nyu ga ti irány ban bő 1000 km ki ter je dé sű volt,
ös  sze sen te hát kö zel 400 ezer km2, az anya or szág te rü le té nek négy sze re se. Ha tá ra
észa kon Mombasától a Tan ga nyi ka-tó észa ki fer tá lyá ig (nagy já ból Bururi vá ro sá ig),
dé len pe dig Dar-es-Salaamtól a Tan ga nyi ka-tó dé li ré szé ig (nagy já ból Karema vá ro sá -
ig) hú zó dott vol na úgy, hogy va la men  nyi vá ros s azok szű kebb kör nyé ke is „ma gyar”
te rü le ten fe küdt vol na. Ke le ten az In di ai-óce án, nyu ga ton a Tan ga nyi ka-tó nyu ga ti
part vi dé ke ké pez te vol na a ha tárt.

A te rü let nagy ré sze 1000 mé ter kö rü li ma gas ság ban hú zó dó fenn sík, mely nek
köz le ke dé si há ló za ta az 1930-as évek vi szo nya i hoz ké pest ki mon dot tan fej lett nek
volt mond ha tó. A több mint 1000 km hos  szú, még a né me tek ál tal épí tett Dar-es-
Salaam–Morogoro–Dodoma–Saranda–Tabora–Kigoma vas út vo nal ös  sze kö töt te az
In di ai-óce án part vi dék ét a Tan ga nyi ka-tó val. Eb ből egy rö vid vo nal ága zott észak
fe lé Sarandától Singidáig. Az óce án part ján fu tott vé gig a Tanga–Dar-es-Salaam or -
szág út, ezen kí vül szá mos to váb bi fon tos köz út kap csol ta be a gaz da sá gi vér ke rin -
gés be a part vi dék és a fenn sík na gyobb te le pü lé se it. 

A te le pü lés há ló zat még igen rit kás volt, a vá ro sok kö zül csak né hány ér te el a
10 ezer fős nagy ság ren det, s ezek kül ső ké pe, inf rast ruk tú rá ja, ál ta lá nos ur ba nisz -
ti kai vi szo nyai alig em lé kez tet tek az Eu ró pá ban meg szo kot tak ra. Az óce á ni part vi -
dé ken há rom na gyobb vá ros volt: Mombasa, Tanga és a fő vá ros, Dar-es-Salaam,
mely nek la kos sá ga 1935-ben már meg ha lad ta a 70 ezer főt. A fenn sí kon Tabora,
Morogoro, Iringa és Dodoma tűnt ki; utób bi már egy szé kes egy ház zal is büsz kél -
ked he tett, ame lyet 1933-ban szen tel tek fel. A Tan ga nyi ka-tó ke le ti part ján Karema,
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va la mint a két iker vá ros, Ujiji és Kigoma emel ke dett ki, míg a tó nyu ga ti, kon gói
olda lán Kalemie és Moba volt a két leg na gyobb város.9

Az új ma gyar gyar mat gaz da sá gi ér té ke in kább po ten ci ál já ban, mint tény le ges
ere jé ben rej lett. Az ipar kez det le ges szín vo na lon állt, a bá nyá szat és a me ző gaz da ság
va la mi vel fej let tebb volt, a hely bé li mun ka erő kép zet len sé ge és a gé pe sí tés szin te tel -
jes hi ány azon ban rö vid tá von le he tet len né tet te a ter me lés szá mot te vő fo ko zá sát. 
A Ma gyar or szág szá má ra ki sze melt te rü let meg le he tő sen sze gény volt bá nya kin csek -
ben, csu pán az észa ki te rü le tek gyé mánt le lő he lyei ke cseg te tet tek szá mot te vő pro fit tal.
A föl dek túl nyo mó ré sze ki hasz ná lat la nul állt, s a víz hi ány mi att mű ve lés re és le gel te -
tés re nagy részt al kal mat lan is volt. Az ál lat te nyész tés szin te ki zá ró lag a szar vas mar ha
és a ze bu tar tá sá ra kor lá to zó dott, a me ző gaz da ság leg fon to sabb ter mé nyei a ba nán,
a do hány, az édes bur go nya, a föl di mo gyo ró, a gya pot, a jam-gyökér, a gu mi fa, a kávé,
a kesudió, a kó kusz dió, a kö les, a ku ko ri ca, a pyrethrum,10 a szeg fű szeg, a szizálkender
és a tea voltak.11 Tanganyika iga zi kü lön le ges sé ge, szin te egye dül ál ló ér té ke ek ko ri ban
a sza van nák cso dá la to san gaz dag ál lat vi lá ga volt. 

A gyar ma ti kap cso lat min den bi zon  nyal meg kön  nyí tet te vol na az an ti lo pok, bö -
lé nyek, ele fán tok, ga zel lák, impalák, orosz lá nok, orr szar vúk, ví zi lo vak, zeb rák és zsi -
rá fok ma gyar or szá gi im port ját, ami hos  szú idő re meg old hat ta vol na a Fő vá ro si Állat -
kert be szer zé si gond ja it.

A fen ti ek ből is lát ha tó, hogy Tanganyika in kább nyers anyag for rás és fel ve vő piac
volt, eu ró pa i ak nem igen te le ped tek itt le. (Az 1931-es nép szám lá lás Tanganyika egé -
szén 5,2 mil lió la kost, s köz tük csu pán 8228 ezer eu ró pa it ta lált – túl nyo mó részt bri -
te ket és né me te ket. Ez a szám a kö vet ke ző, 1938. évi össze írá son is csu pán 9345 fő re
emelkedett.)12 Nem bi zo nyos te hát, hogy a te rü let al kal mas lett vol na – amint Pósa
kilá tás ba he lyez te – je len tő sebb ma gyar ag rár né pes ség le te le pí té sé re.

Igen vál to za tos volt a la kos ság et ni kai, nyel vi és val lá si meg osz lá sa. A ha gyo má -
nyos af ri kai ter mé szet val lá sok he lyét rész ben már át vet te az isz lám és a ke resz tény ség,
de ez utób bi a kat bi zo nyos sa já tos, he lyi vál to za tok ban is gya ko rol ták. Az ős la ko sok
kö ré ben a lingua fran ca ként hasz nált, a ban tu nyel vek kö zé tar to zó szu a hé li volt a
leg el ter jed tebb, de hasz ná lat ban volt to váb bi 42 ban tu, 3 kúsita, 2 ní lu si nyelv és
egy koiszan nyelv, me lyek mö gött még en nél is jó val több tör zsi iden ti tás volt je len, 
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9 National Geographic Atlas 1992: 93–94.
10 Pyrethrum (Chrysanthemum cinerariaefolium, né pi es ne vén: te me tő vi rág): kü lö nö sen nagy kon cent -

rá ci ó ban tar tal maz za a piretrin ne vű, ál ta lá nos ro var ölő ként is hasz nált mé reg anya got.
11 Kurtz 1978: 6–7.; National Geographic Atlas 1992: 89–90.
12 Taylor 1963: 27.
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a di a lek tu sok szá ma pe dig több száz ra rúgott.13 Ez min den eset re al kal mat adott vol -
na a ma gyar gyar ma ti igaz ga tás nak, hogy be bi zo nyít sa, mi ként ké pes kor má nyoz ni
és ci vi li zál ni ide gen nyel vű és kul tú rá jú né pe ket.

Rö vid ki té rés ként ér de mes meg em lí te ni, hogy Pósa már 1934-ben fog lal ko zott
a ke let-af ri kai gyar ma to sí tás gon do la tá val, ami kor egy kis fü zet ben – Jabez Thomas
Sunderland ame ri kai uni tá ri us lel kész ha tá sá ra – a mun ka és a jó lét kér dé sé nek nagy
ös  sze füg gé se it tárgyalta.14 Pósa úgy vél te, meg al ko tás ra vár a „leg újabb kor nép ván -
dor lá si ter ve”, mely nek el ső fel ada ta lesz a túl né pe se dett kö zép-eu ró pai or szá go kat
kell kár pó tol ni, s a „gyar mat nél kü li, ci va ko dás ra utalt, […] bő vebb fej lő dés re nem al -
kal mas, ki csi te rü let re ös  sze szo rí tott nem ze tek nek […] Ke let-Af ri ká ban he lyet adni.”15

Mind ezt a nagy ha tal mak köz re mű kö dé sé vel kép zel te el, de nem ha gyott ne kik sok
időt a töp ren gés re. Mint ír ta: „az 1934. év kö ze pén már ok vet len el kell kez de ni a Föld -
gömb ön a te rü let ren de zést úgy, hogy a Föld gömb is mert né pei be osz tá suk ban is meg -
él he tés re ta lál ja nak.” Az el ső ta nács ko zást – mely nek tár gya a ke let-af ri kai gyar ma -
tok új ra osz tá sa lett vol na – Pósa Genf be vagy Bu da pest re kí ván ta ös  sze hív ni. A fü zet
vé gén kö zölt tér ké pen – mely rész le te i ben kis sé el tér az 1935. évi me mo ran dum hoz
csa tolt vál to zat tól – a szer ző észak-dé li irány ban mint egy 2500 km, ke let-nyu ga ti
irány ban mint egy 1000 km ki ter je dé sű te rü let sá vot (ös  sze sen 2,5 mil lió km2-t) je lölt
ki a nyolc kö zép-eu ró pai or szág szá má ra. E ver zió sze rint a Ma gyar or szág nak ju tó
te rü let ha tá ra észa kon nagy já ból a Galana tor ko la tá tól (a Ngomeni fok tól) a Vik tó ria-
tó dé li part já ig, dé len pe dig a Pan ga ni tor ko la tá tól (Pan ga ni ki kö tő vá ro sá tól) 
a Malagarasi tor ko la tá ig hú zó dott vol na. Ke le ten és nyu ga ton ter mé sze te sen az In di ai-
óce án és a Tan ga nyi ka-tó ké pez te vol na a ha tárt. A ki sze melt gyar ma ti te rü let négy
észa ki őr bás tyá ja a Krá ter-fenn sík (öt 3000 mé ter fe let ti hegy csúc  csal), a Loolmalassin
(3382 m), a Meru (4566 m) és a Ki li man dzsá ró (5895 m) lett vol na, dé len pe dig ma -
gyar te rü le ten fu tott vol na a Dar-es-Salaamot Kigomával ös  sze kö tő vas út vo nal utol -
só, Taborától Kigomáig tar tó, mint egy 350 km-es sza ka sza. Az észa ki ös  sze köt te tést
biz to sí tó vas út vo na lak kö zül ma gyar te rü let re esett vol na a Tabora–Mwanza, 
a Saranda–Singida, a Mombasa–Voi–Arusha és Tanga–Moshi–Arusha szakasz.16
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13 Atlas 1994: 81., 83., 86., 88. tér kép.
14 Pósa gon do la ta i ban ezen kí vül fel is mer he tő az ek ko ri ban köz szá jon for gó „páneszmék” (pán szláv iz -

mus, pángermanizmus, pán eu ró pai gon do lat) ha tá sa, az Ázsia fel emel ke dé sé től va ló fé le lem – amely
ko mo lyan át ha tot ta a kor tár sak egy ré szét – s ta lán Sza bó De zső, il let ve Né meth Lász ló szel le mi be -
fo lyá sa is, akik ek ko ri ban már a Du na-me den cei ös  sze tar to zás prog ram ját kezd ték fo gal maz ni.

15 Pósa 1934: 22–24.
16 Pósa 1934: 26–27.
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Hogy Pósa End re 1935. évi ter ve ze te el ju tott-e va la ha Ká nya Kál mán hoz, csak ta lál -
gat ni tud juk. Az azon ban tény, hogy Pósa le ve lé re is me ret len kéz fel ír ta: „ad circulandum”
és „Pol. oszt. (szó ra koz ta tá sul)” – s ta lán épp a kül ügy mi nisz ter volt az, aki ilyen aján lás -
sal kö röz tet te a kül de ményt kö ze li kol lé gái kö zött. Ká nya szar kaz mu sát és vit ri o los iró ni -
á ját is mer ve ezt nem csak le het sé ges nek, ha nem egye ne sen va ló szí nű nek tart juk. A Pósa-
féle me mo ran du mo kon itt-ott ide gen je lö lé sek is ta lál ha tó ak – alá hú zá sok, fel ki ál tó je lek,
egy-egy szó –, de itt sem le he tünk biz to sak ab ban, hogy ezek a kül ügy mi nisz ter től szár -
maz nak-e. Min den eset re tény, hogy Ká nya sem a „Pán-Kö zép-Eu ró pa” esz mét, sem a ke -
let-af ri kai ma gyar gyar ma to sí tás kon cep ció ját nem épí tet te be kül po li ti ká já ba.

*

Az aláb bi ak ban tel jes ter je del mé ben kö zöl jük Pósa End re Fog lal ko zás az 1935. év má jus -
ban fenn ál ló hely zet tel cí mű, 1935. má jus 18-ra da tált me mo ran du mát, to váb bá az eh hez
tar to zó, a „Pán eu ró pai Unió” új ke let-af ri kai gyar ma ta it áb rá zo ló tér ké pet.A pon to sabb
föld raj zi el he lye zés ked vé ért pe dig be mu tat juk Ke let-Af ri ka át te kin tő tér kép ét is.

FORRÁSKÖZLÉS17

Fog lal ko zás az 1935. év má jus ban fenn ál ló helyzettel18

Ha ki zá ró lag a hi va tal nok, kor mány – hi va tal nok or szág – ve ze té sé től függ az ál lam
sor sa, úgy az ál lam jö vő je elő re is meg bu kott, de ha elő re lá tó, más kon cep ci ó jú ál -
lam fér fi ak nak is van mód ja, van al kal ma in téz ked ni, be le szól ni az ügyek be, úgy egész
más lesz a jö vő je az il le tő ál lam nak.

Az ágyú kat, a sok fé le fegy ve re ket erő sen gyárt ja és szer zi be min den ál lam. Ma már
órák alatt le het Ró má ból vagy Lon don ból Bu da pest re jut ni. Húsz év előtt a vi lág há bo rú ban
hasz nált fegy ve rek is las san ként ki men nek a hasz ná lat ból. Rö vid idő kér dé se az, hogy más
rend sze rű há bo rút egy ál ta lán nem is le het már vi sel ni, csak olyant, amit a re pü lő te remt.

El mél ked jünk:
Ilyen al kal mas idő le het, hogy már ez év szá zad ban nem kí nál ko zik, mint az 1935. év

az ál ta lá nos re ví zi ó ra. Ha ezt el sza lajt juk – lesz-e még ilyen al ka lom va la mi kor??
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17 Nyomdai, ki adói és szer kesz tői ta pasz ta la ta el le né re Pósa End re írá sa i ban fel tű nő en gya ko ri ak a he -
lyes írá si és köz pon to zá si hi bák. A szö veg kön  nyebb ért he tő sé ge ked vé ért eze ket a mai sza bá lyok nak
meg fe le lő en kor ri gál tuk.

18 MOL K 59. 57. cs., 1918–1944–29–sz. n. (462–463. p.)
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Ma még az orosz és a né met, a ja pán és a kí nai nem szö vet kez tek. A vé le mény
az, hogy ha szö vet ség re lép né nek, ha há bo rú len ne mos ta ná ban, az orosz el fog lal ná
ma a kis an tant bir to ká ban le vő, Besszarábiától le az Ad ri á ig le vő te rü le tet, ahol csak
szlá vot lel; a né met Cseh or szá got és Auszt ri án ke resz tül le a Ba la to nig le vő részt, ahol
csak né me tet ta lál; sár ga faj Ja pán, Kí na stb. a Ke le tet stb. stb.

Hogy le het, ugye bár, ilyet el gon dol ni?
A nép hely ze te ma oly ne héz, hogy ki bír ha tat lan nak mond ha tó az, és eset leg tán

na pok alatt nagy vál to zá sok áll hat nak be. Be szél jen fi gye lem mel, bi zal ma san va la ki
egy pol gár ral. Mit mond ez? Ké rem, a meg él he tés mi lyen? A ke nyér ki ló ján 7½ fil lér
az adó, a cu kor ki ló ján 60 fil lér az adó, a gyu fa 2 fil lér he lyett 6 fil lér stb. stb. Sok, igen
sok for gal mi adó, a 108 fé le adó. Las san ként meg áll az épít ke zés, meg áll min den va -
gyon szer zés, hasz ta lan szor gal mas, ta ka ré kos va la ki. Nem csak az adó val meg rótt
egyén, de a tiszt vi se lők 70-80%-ának is sú lyo sak a gond jai. Mi re fog ja ez fel ne vel ni
gyer me ke it, ho gyan he lye zi el őket az élet ben stb. stb.?

Te hát egyéb ként a le he tet len is be kö vet kez het!!
Ez az al ka lom, ami ma van ne künk a 8 kis kö zép-eu ró pai ál lam nak, tud ja Is ten,

mi kor kí nál ko zik ez – ma gun kat meg szi lár dí ta ni –, mint azt ma le het ne meg csi nál ni.
Volt pár éve egy an gol egye te mi ta nár ven dé gem itt Veszp rém be. [sic!] El mon -

dot ta, hogy Ang lia, amely óva tos és szá mí tó – van nak ne héz gond jai. Ott a velsziek,
a skó tok, az írek től el kezd ve mind-mind el len szenv vel van nak az anya or szág ve ze tői -
vel, hasz ta lan elő zé keny, ke res ke dő szel le mű az an gol. A több száz mil li ós la ko sú gyar -
ma to kon az a pár száz ezer an gol ka to na meg a ha di ha jók ma ugyan ren det tud ná nak
tar ta ni még, de med dig? Ezek mind füg get le nek akar nak a jö vő en len ni.

1933-ban kint vol tam Londonba.19 [sic!] Ve ze tő em be rek től bi zal ma san ugyan -
ily for má jú cél zá so kat ész lel tem. Meg azu tán Lord Ge or ge [sic!] 1934. nov. 26., Barnes,
Bir min gham püs pö ke.

Most volt itt Af ri ká ból ven dé gem Veszp rém ben. Alig vár ják az ara bok, hogy
füg get le nek le gye nek. Csak egy jó for du lat van; Fran cia-Af ri ká ban már elég ta nult
benn szü lött em ber.

Is mét lem, már most, 1935. év ben min den at tól függ, hogy kik most azok, akik a
nem ze tek sor sát in té zik – csak a dip lo mák kal ural ko dó, jó fi ze té ses hi va tal no kok-e? Vagy
gon dol kod ni tu dó és az élet tel küz dő pol gá rok is van nak-e köz tük meg fe le lő szám ban?

Ha tisz tán hi va tal nok el gon do lás sze rint lesz a vi lág vált ság [sic!] el in téz ve, egy-
két évig hu za vo ná sok kal [sic!] vár a rob ba nás, és amint Né met or szág la pí tott, de még -
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19 Pósa 1933. au gusz tus ele jén ba rá ti meg hí vás ra egy he tet töl tött Lon don ban, ahol a szo ká sos tu ris ta prog ra mo -
kon kí vül részt vett a pol gár mes ter nél tar tott fo ga dá son és a brit írók és kép vi se lők szá má ra ren de zett te án,
va la mint fel ke res te Hordósy Ivánt, a Ma gyar Re ví zi ós Li ga lon do ni tit ká rát. Az uta zás ról lásd Pósa 1933.
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is színt vál toz ta tott, a nagy szov jet is egy-két mos ta ni ve ze tők vál to zá sa árán majd
meg csi nál ja a szláv egy ség vá gyát – az ál ta lá nos vi lág kom mu niz must.

Van nak kü lön fé le val lá sú, kü lön fé le tár sa dal mi ál lá sú, kü lön fé le nyel vű em be rek,
akik szét sza kít va, egy más ra foly ton agyar kod va csak fogy nak, gyön gül nek, egy mást
el pusz tí ta ni sze ret nék. Mi ért?

Ma már a bráhma, a mo ha me dán, a ke resz tény kezd meg fér ni, ha együtt él, és
el ta nul ja egy más nyel vét és szo ká sa it.

Éb red jünk egy rend kí vü li le he tő ség re? Ar ra hogy egy vi lág vált sá got [sic!] eset leg egy
ja pán, egy kí nai, egy ta tár vagy egy oro szok [sic!] alatt va lói, ed dig no mád nép kezd je
meg?? Vagy egy me xi kói in di án, egy hin du esz mé je ad-e irányt?? Egy kom mu niz mus-
sze rű for du lat be ho za ta lá val? Az el ke se re dett né pek nél? Sok-sok min den le het.

Ma a ha tal mi esz kö zök a lö ve gek, tan kok, gá zok, re pü lők stb. úgy is évek alatt a né -
pek köz is mert évé [sic!], tu laj do ná vá kez de nek vál ni min den ál lam nak, és egy ál ta lá nos,
vagy leg alább is egy hos  szabb idő re be vá ló el ren de zés kény sze re előtt áll a vi lág.

A vi lág há bo rú után Ver sailles, Tri a non egy hos  szú idő re, úgy lát szik, nem vált be.
Le he tet len, hogy az el szá mí tott el ren de zés jól vég ződ jön, ha ide jé ben azt nem

mó do sít ják. Ha a gyógy sze rész ros  szul ada gol, a mér ge zés be áll hat.
Mert hasz ta lan eről köd nek egyes anya gi és szel le mi ér de kel tek, a nép nem bír ja

so ká a ter he ket.
Míg a le győ zöt te ket te rü le ti leg szét szed ték, meg él he té sü ket le he tet len né tet ték,

sza po ro dá suk nak, fej lő dé sük nek gá tat szab tak, ad dig a még ki nem hasz nált, nagy
orosz föld bir tok nak le he tő sé get ad tak ar ra, hogy rö vid idők múl va – ha eset leg ott
olyan ve ze tők ke let kez né nek – a Föld gömb tér ké pe for má ját megváltoztatják.20

Míg Eu ró pá ban la kik 480 mil lió em ber, ad dig a nem sok kal ki sebb Auszt rá li á ban
10–12 mil lió.

Bra zí lia ős és ter mő ren ge te ge it re pü lő gép pel ku tat ják, ad dig má sutt az egyes
te rü le te ken a nép sű rű ség ma oly nagy, hogy ezen csak a há bo rú nak lát szik se gí te ni.
Per sze e hely zet nek van nak egyé nei, akik ezt ma guk ré szé re ki hasz nál ják, akik ez ál -
la pot ból tő két ko vá csol nak.

Eze ket a dol go kat igen hos  szan le het ne még tár gyal ni. Tér jünk azon ban a na -
gyon ko moly rész re.

Hát így kell en nek len ni? Hát eze ken a mos ta ni ve ze tők nem tud nak vál toz tat ni,
ja ví ta ni?

Svájc, Auszt ria, Cseh or szág, Ma gyar or szág, Ro má nia, Bul gá ria, Szer bia, Gö rög -
or szág lép je nek szö vet ség re egy más sal. (Pán-Kö zép-Eu ró pa.) Mi ért?
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20 A be kez dés mel lé a mar gó ra is me ret len kéz pi ros irón nal fel je gyez te: „Vieh” – va gyis:  mar ha.
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Ezek nek nin csen sem mi üres te rü le tük, aho va el he lyez het nék a sza po ro dás ál tal is elő ál -
ló nép fö lös le ge i ket, s a nincs te le ne ket. Nincs gyar ma tuk. Pe dig van nak or szá gok, hol a gyar ma -
tok oly na gyok, oly so kak, oly üre sek, hogy egy négy zet ki lo mé ter te rü le ten alig él 1-2 em ber.

Ez a 8 kö zép-eu ró pai ál lam lép jen szö vet ség re egy más sal, és kér jen üres te rü le tet
a nép fö lös le gei szá má ra azok tól, akik nek van sok üres te rü le tük.

Ez oly egy sze rű, ez min den vi tat ko zást ki zár. Míg el nem lesz min den fu se rál va!!
Ez a Pán-Kö zép-Eu ró pa le gyen azon ban erős bé ke szer ző dés ben a nagy an tant -

tal, ha ezek ad nak már ki se gí tő gyar ma tot. Ang lia meg ad ja Nyu gat-Auszt rá li át
Német or szág nak, mert az így ös  sze zsú fol va le vő Né met or szág sem bír meg él ni. Nem
bír ja a ben ső for ron gá so kat meg szün tet ni.

A nyu ga ti ha tal mak tól vi har fé szek nek el ne ve zett, ös  sze zsu go rí tott or szá gok
meg szűn né nek vi har fész kek len ni.

Mi tör té nik? A 8 Pán-Kö zép-Eu ró pa a túl fegy ver ke zés he lyett te le pít; te le pí ti fölös
la kó it az ő gyar ma ta i ra. Né met or szág nak nem a ten ger alatt já rók fog nak eszé be jut ni,
ha nem Nyu gat-Auszt rá lia te rü le tén le vő né met jei, és há lás szö vet sé ge se ik lesz nek a nagy
an tant nak. Ang lia gyar mat bir to kai va la mi vel kicsinyednének, de erő söd né nek.

A nagy bé ke szö vet ség meg lesz. Szük ség te len lesz a kom mu niz mus-fé le rob ba -
nás tól fél ni. Lavalnak meg a töb bi nek nem kel Moszk va tá mo ga tá sát ke res ni. A fegy -
ver ke zés csök ken té sé vel elő ál ló meg ta ka rí tott ös  sze gen le het ele get te le pí te ni; me ző -
gaz da sá got, csa tor ná zást stb. lé te sí te ni sa ját te rü le tü kön, gyar ma ta i kon.

A nagy an tant és a gyar ma tok kal ren del ke ző töb bi ál lam – mert hát ők is biz to -
sít va len né nek – va la mi vel se gí te nék az új gyar ma tot nyert ál la mo kat. Ál la ma ik beosz -
tá sa azon ban meg ma rad hat min den ben a mos ta ni.

A na pok ban volt Bécs ben egy pán eu ró pai kong res  szus. A kong res  szu son
Schuschnigg kan cel lár igen ér de kes be szé det mondott.21

Er ről be szél jünk pol gá ri ér zés sel!! Be csü le tes el gon do lás sal.
A vi lág vált ság [sic!] egye dü li, és  sze rű meg ol dá sa a nincs te le nek föld höz jut ta tá sa

és gyar ma to sí tá sa.
Töb bek el gon do lá sa ez; a vi lág vált ság [sic!] ja ví tá sa az, hogy bé ké ben csi nál juk

meg a bé két!
Veszp rém, 1935. má jus 18.

Pósa End re
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21 A IV. Pán eu ró pai kon fe ren ci át 1935. má jus 16–19. kö zött ren dez ték Bécs ben. Meg nyi tó be szé dé ben
Kurt Schuschnigg oszt rák kan cel lár meg ál la pí tot ta: „az idő pont ko moly sá gát föl is mer ve mű kö dés be
lép tek azok az erők, ame lyek azt a ki vá ló fel ada tot tűz ték ki cél ju kul, hogy le rom bol ják a né pe ket el -
vá lasz tó kor lá to kat és min den nép di cső sé gé re gaz da sá gi té ren egy más ra ta lál ja nak.” Lásd Schuschnigg
kan cel lár nyi tot ta meg a pán eu ró pai ér te kez le tet. Pes ti Nap ló 1935. má jus 17. 2.
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A „pán-kö zép-eu ró pai unió” ke let-af ri kai gyar ma tai Pósa End re ter vei sze rint (1934)
For rás: Pósa 1934: 26–27
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Ke let-Af ri ka po li ti kai és ter mé szet föld raj zi tér ké pe
For rás: Föl dünk tér ké pe ken 2000: 77
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A „pán-kö zép-eu ró pai unió” ke let-af ri kai gyar ma tai Pósa End re ter vei sze rint (1935)
For rás: MOL, K 59, 57. cs., 1918–1944–29–sz. n. (461. p.)
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FOR RÁ SOK

Atlas of the World’s Languages 1994: Moseley, Christopher – Asher, R. E. (gen. ed.). Routledge,
Lon don–New York.

Föl dünk tér ké pe ken. Vi lág at lasz 2000: Fa ra gó Im re (fel. szerk.). 2. jav., bőv. ki ad. Agát Tér ké -
pé sze ti Kft. – Nyír-Ka ta Bt. – Szar vas And rás, Bp.

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (MOL), Kül ügy mi nisz té ri um. El nö ki osz tály ira tai (K 59)
National Geographic Atlas of the World 1992: Revised sixth edition. Edi tor in Chief: Oliver

Payne. National Geographic Society, Wa shing ton.
Veszprémmegyei fe jek. Em lék al bum a vár me gye egy há zi, hi va ta li, tu do má nyos, tár sa dal mi és

köz gaz da sá gi rep re zen tán sa i ról 1929: Hahn Fe renc – Zsadányi Osz kár (szerk.):
„Veszprémmegyei Fe jek.” Ki adó vál la lat, Veszp rém.

HI VAT KO ZOTT IRO DA LOM

Bándi Lász ló 1989: A veszprémi nyom dá szat két év szá za da. Pan non Nyom da, Veszp rém.
Gutheil Je nő 2008: Egy ré gi köny ves bolt fél szá za dos ju bi le u má ra. Veszp ré mi Szem le (10.) 3–4.

105–109. (El ső meg je le né se: Veszp ré mi Hír lap 1934. ja nu ár 21. 1–3.)
Ha mar Im re 1994: A két száz éves Pósa-ház. Veszp ré mi Szem le (2.) 2. 21–33.
Kurtz, La u ra S. 1978: Historical Dictionary of Tanzania. Scarecrow Press, Metuchen–London.
Pósa End re 1933: Uta zás Lon don ba az an gol–ma gyar cse re vo nat tal. Egy ház me gyei Könyv -

nyom da, Veszp rém. (El ső meg je le né se há rom rész ben: Veszp ré mi Hír lap 1933. au gusz tus
27. 3–4.; 1933. szep tem ber 3. 4–5.; 1933. szep tem ber 10. 2–3.)

Pósa End re 1934: A nincs te le nek és a mun ka nél kü li ek. Pósa End re Könyv nyom dá ja, Veszp rém.
Taylor, J. Clagett 1963: The Political Development of Tanganyika. Stanford University Press,

Stanford.
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