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BE VE ZE TÉS

Az új év szá zad elsõ év ti zed ének im má ron de re kát ta pos suk.
A rend szer vál to zás–rend szer vál tás ré vén ki ala kult ré gi-új po li ti -
kai in téz mény rend szer más fél év ti ze de mû kö dik, és az el telt esz -
ten dõk is mé tel ten és ala po san meg mu tat ták, hogy a múlt na gyon
so ká ig ve lünk él: a tör té ne lem váj ta út — az itt ma radt meg ha tá ro -
zott sá gok, teg na pi be ál lí tó dá sa ink, öröklött po li ti kai kul tú ránk —
mai és hol na pi lép te in ket sok ban be fo lyá sol ják.

Az el múlt évek ben szü le tett, kü lön fé le he lye ken meg je lent
írá sok ból, el hang zott elõ adá sok ból ál lí tot tam össze ezt a kö te tet.
Tör té net írá sunk egy né mely prob lé má já val az elsõ fe je zet írá sai fog lal -
koz nak. A poszt mo dern fel fo gás a ha zai his to ri og rá fi án be lül is fel -
buk kant, a vele való szem be né zés ta lán se gít het a tisz tá zás ban,
mint ahogy a politikatörténetírás múlt já val és je le né vel fog lal ko zó
dol go zat nak, a François Furet és Ernst Nolte kö zöt ti le ve le zéshez fû -
zött ref le xi ók nak is ugyan ez a célja.

A má so dik fe je zet té má ja ha zánk és a nagy vi lág. Köz hely, hogy
ha zánk sor sát a nem zet kö zi kö rül mé nyek mily je len tõs mér ték ben 
be fo lyá sol ják, ám köz vé le mé nyünk tör té net po li ti kai gon dol ko dá -
sá ban a kül po li ti kai di men zi ók még is gyak ran ta pasz tal ha tó an nem 
ér vé nye sül nek. Hol a meg ha tá ro zott sá gok ta kar ják el a sze mé lyes
po li ti kai fe le lõs sé get, hol pe dig az utób bi na gyít ta tik fel ha mi san,
mér ték te le nül. A ma gyar kül ügyi szol gá lat 1867–1948 kö zöt ti his tó ri -
á já nak be mu ta tá sá val, a 20. szá za di Eu ró pá ban a ma gyar kül po li ti ka
esé lyeinek la tol ga tá sá val, a nagy ha tal mak és Ma gyar or szág két há bo rú
kö zötti vi szo nyá nak tag la lá sá val, a kül po li ti ka és nem ze ti sé gi kér dés
má so dik vi lág há bo rú utá ni kö zel fél év szá za dá nak elem zé sé vel,
il let ve az egész év szá zad nak fõ leg az al ter na tí va né zõ pont já val va -
ló mér le ge lé sé vel ezen prob lé ma ol dá sá hoz sze ret nénk sze rény
esz kö ze ink kel se gít sé get adni.

Arc éleket vil lant fel a har ma dik fe je zet. Beth len Ist ván a 20. szá -
za di ma gyar his tó ria na gyon ke vés szá mú ál lam fér fi a i nak az egyi -
ke, ezért illõ, hogy a fe je zet élén a vele fog lal ko zó két írás kap jon
he lyet. 1940-ben a volt mi nisz ter el nök ter je del mes em lék ira tot ké -
szí tett a vár ha tó bé ke fel té te lek rõl. Az elsõ írást ezt elem zi, a má so dik
pe dig Gratz Gusz táv Beth len Ist ván ról for mált vé le mé nyé nek a for -
gan dó sá gát bi zo nyít ja. Carl Schmitt le gen dá san bri li áns elme volt,
aki te het sé gét a né met nem ze ti szo ci a liz mus szol gá la tá ba ál lí tot ta. A
har ma dik írás ezt a kér dés kört bon col gat ja. A kö te tet a Bárdossy
Lász lóról szó ló írás zár ja. Pub li ká lá sa nem új ra-, ha nem elsõ köz lés, 
mert a 2001-ben meg je lent, láb jegy ze tek kel el lá tott, a per anyag ból



is vá lo ga tó kö tet fõ szö ve ge az ere de ti nek csu pán erõ sen rö vi dí tett
vál to za ta, ez al ka lom mal el len ben az ol va só a teljes szö ve get ítél he ti
meg.

A kö tet azért kap ta ezt a cí met, mert egy részt írá sai zöm mel a
hú sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig — át té te le -
sen — ér ve ket so ra koz tat azon fel fo gás mel lett, mely sze rint e szá -
zad szá mos szem pont ból ugyan va ló ban rö vid volt, ám nem ke vés 
as pek tus ból már a 19. szá zad utol só har ma dá ban el kez dõ dött és
sok vo nat ko zás ban bi zony ma is je len van.

2004 ka rá cso nyán
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TÖR TÉ NET ÍRÁ SUNK EGY NÉ MELY PROB LÉ MÁ JA

TÖR TÉ NET ÍRÁ SUNK EGY NÉ MELY PROB LÉ MÁ JÁ RÓL –
KÜ LÖ NÖS TE KIN TET TEL A POSZT MO DERN RE1

2003. jú li us 26-án az International Herald Tribune ar ról kö -
zölt cik ket, hogy a köz hi e de lem mel el len tét ben az ENSZ 1960. évi
köz gyû lé sén Nyikita Szergejevics Hrus csov — ami kor a Szov jet uni ót
éles tá ma dást érte — még sem ver te vol na le ve tett ci põ jé vel az elõt -
te lévõ asz talt. An nak ide jén a The New York Ti mes tu dó sí tá sa
nyo mán ter jedt el ez a tör té net, ám sem a mos tan ság meg kér de zett 
szem ta núk — bár kü lön fé le vál to za to kat ad tak elõ — nem így em -
lé kez tek az omi nó zus eset re, és a köz gyû lés rõl an nak ide jén be szá -
mo ló té vé tár sa sá gok át né zett ar chív fel vé te lei sem tá maszt ják alá
az el ter jedt ver zi ót. Az ér de kes for du lat al kal mat ad az új ság nak
arra, hogy messze me nõ kö vet kez te tés re jus son: ha egy olyan ese -
mény rõl sem le het a va ló sá got ki de rí te ni, amely rõl ma még több
száz szem ta nú(!)2 élõ ben tud be szá mol ni, ak kor va jon mit le het
vár ni a rég múlt igaz sá ga i nak meg is me ré sé re irá nyu ló erõ fe szí té -
sek tõl.

Az eset ti pi kus ter mé ke kétkedõ ko runk nak. Ha nem így len -
ne, ak kor az új ság bi zo nyá ra nem jut na — egy bár mennyi re is szí -
nes, ám va ló já ban egy ál ta lán nem alap ve tõ kér dés kö rül tá madt
két ség fel me rü lé se alap ján — ef faj ta kö vet kez te tés re. A hír tár gyi -
la gos kom men tá lá sa je gyé ben ugyan is sok min den re le het ne-kel le -
ne utal ni, ám az ef fé le — lát vá nyos, va ló já ban azon ban meg ala po -
zat lan — kö vet kez te tést mel lõz ni le het ne.

Elsõ he lyen fel te he tõ leg szük sé ges len ne em lé kez tet ni az ese -
mény ko rá ra, a bi po lá ris erõ vi szony ok meg ha tá roz ta év ti ze dek re,
ami kor a két szu per ha ta lom kö zött ugyan nem dúlt for ró há bo rú,
ám a gi gan ti kus küz de lem min den más esz kö zét, így az egy más le -
já ra tá sá ra al kal mas ese te ket an nál in kább ke res ték, s ami kor csak le -
he tett, be ve tet ték. Egy ilyen je le net — füg get le nül igaz ság tar tal -
má tól — erre messze me nõ en al kal mas volt. Ilyen at mosz fé rá ban
bi zony ki vált kép pen le het így em lé kez ni. Az egy más nak el lent -
mon dó ta nús ko dá sok kap csán is — a tár gyi la gos ság ra való tö rek vés 

1 A 2003. szep tem ber 23-án a Po li ti ka tör té ne ti In té zet ben Föl des György el -
nök le té vel ren de zett tu do má nyos ta nács ko zá son el hang zott elõ adás át dol go zott,
bõ ví tett vál to za ta. A fõ vi ta part ner, Gyáni Gá bor hoz zá szó lá sá nak bõ ví tett szö ve -
ge a Deb re ce ni Di é ta 2003. évi 1. szá má ban je lent meg.

2 Az eset 43 esz ten de je tör tént, te hát nyil ván ala po san meg csap pant a ma
még élõ szem ta núk szá ma. A túl zás min dig szo ká sos esz kö ze a na gyot mon dók -
nak, a túl zó rész meg ál la pí tá sok és a túl zó kö vet kez te té sek kö zött az ok sá gi kap -
cso lat nyil ván va ló.



ese tén — cél ra ve ze tõbb len ne az ol va sók fi gyel mé be in kább azt
aján la ni, hogy ta pasz ta lat sze rint a meg szó lal ta tott ta núk szám ta -
lan szor em lé kez nek más ként a meg élt ese mény re, ám az el lent -
mon dás ok üt köz te té sé vel, a lo gi ka al kal ma zá sá val van majd nem
biz tos esz köz a ke zünk ben arra, hogy a ta nú val lo más ok össze -
vissza sá gá ból ne torz, ha nem he lyes kö vet kez te tés re jus sunk. A
meg le he tõ sen vég le tes ál ta lá no sí tás elõtt arra a kér dés re is szük sé -
ges len ne kö rül te kin tõ vá laszt ta lál ni, hogy va jon va ló ban re le váns
tör té nel mi ese mény kap csán me rült fel — az egyéb ként fel te he tõ en
na gyon is in do kolt — ké tely? Úgy vél jük, az eset ak kor len ne (meg -
tör tén te ese tén) va ló ban lé nye ges, ha egyéb ként nem vagy alig ren -
del kez nénk Hrus csov sze mé lyi sé gé nek ma gas tiszt sé gé vel össz hang -
ban nem lévõ vo ná sa i ra uta ló bi zo nyí té kok kal. Mi vel ilye nek kel bõ -
ség gel ren del ke zünk,3 ezért meg ala po zot tan mond hat juk azt, hogy
ugyan ér dek lõ dés sel vár hat juk a té má val fog lal ko zók to váb bi vizs gá -
ló dá sá nak ered mé nye it, ám azok eset leg so ká ig való el ma ra dá sa sem 
kell, hogy meg ren dít sen ben nün ket ab ban a szi lárd meg gyõ zõ dé -
sünk ben, hogy a múlt tal való fog la la tos ko dás még sem med dõ te vé -
keny ség, mert te het ség, szor ga lom, biz tos mód szer tan, szak mai el hi -
va tott ság, a napi po li ti kai küz del mek tõl való illõ tu dó si tá vol ság tar -
tás ese tén meg van a si ker esé lye.

A ha zai tör té net írá son be lül az utób bi év ti ze dek ben is mét fel -
pezs dül ni lát szik az ér dek lõ dés a tör té ne ti meg is me rés el mé le ti kér -
dé sei iránt.4 A könyv- és folyóiratkiadáson5 — az ilyen té má jú kül föl -
di mun kák ma gyar nyel ven való meg je len te té sén,6 ha zai szer zõk
ilyen té má jú pub li ká ci ó in — túl7 ál lí tá sun kat nem cse kély mér ték ben
arra ala poz zuk, hogy a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia nagy tár sa -
dal mi nyil vá nos ság elõtt zaj ló Min den tu dás egye te mé nek ed di gi két
tör té nész elõ adó ja — bár jog gal szól hat tak vol na egy-egy nagy fon -
tos sá gú konk rét tör té ne ti kér dés rõl — a tör té ne ti meg is me rés kor lá -
tairól és le he tõ sé ge i rõl, a kö rü löt tük ka var gó vi tá ról ér te ke zett.8 Bár

8

3 Sõt, ren del kez tek a kor tár sak is. Az eset nek ép pen a po li ti kus ezen sze mé -
lyi ség vo ná sai köl csö nöz ték a hi te les ség lát sza tát.

4 Már az 1970-es évek bõl lásd: Bloch 1974; Glatz 1977; Kosáry 1978; Vass –
Sipos 1978.

5 A ha zai fo lyó irat ok kö zül az Aetas, a Klió, a Ko rall, a Vi lág tör té net és a
BUKSZ szá ma i ban le het a leg gyak rab ban el mé le ti kér dé se ket tag la ló írá sok kal ta -
lál koz ni.

6 Duby, 2000; Thomka 2000; Noiriel 2001; Todorov 2003.
7 Az el mé le ti kér dé sek ben tör té nõ el iga zo dás fon tos fel té te le a tör té net írás

tör té ne té nek is me re te. Eb bõl a szem pont ból rög zí ten dõ, hogy a ki lenc ve nes évek -
ben új át te kin tés szü le tett a ha zai his to ri og rá fi á ról. Gunst, 1995. A poszt mo dern
iro dal má nak ha zai re cep ci ó ját mint egy összeg zi: Gyáni 2000. Az el mé le ti kér dé sek 
irán ti ér dek lõ dés leg fris sebb meg nyil vá nu lá sai: Sze ke res 2002; Bódy – Ö. Ko vács
2003; Lé vai 2003

8 www.mindentudas.hu Romsics Ig nác elõ adá sa 2002. ok tó ber 7-én, Or mos
Má ria elõ adá sa 2003. már ci us 10-én hang zott el. (Romsics elõ adá sa A Min den tu -



mind ket ten le szö gez ték, hogy a múlt meg is me ré se elé sok kal több
aka dály tor nyo sul, mint azt ko ráb ban hit tük, egyi kük sem tett en -
ged ményt a poszt mo dern tör té net írás azon alap té zi sé nek, mely
sze rint a múlt és a tör té ne lem két kü lön bö zõ do log, kö vet ke zõ leg
tör té net írás he lyett a múlt nak csu pán szám ta lan el be szé lé se, nar -
rációja lé te zik.

Bár mennyi re is nagy sú lya van e két ve zetõ ma gyar tör té nész
po zi tív meg nyi lat ko zá sá nak, úgy vél jük, hogy a tör té ne lem meg is -
mer he tõ sé ge biz tos út ja i nak és mód ja i nak ke re sé se, s ez zel össze -
füg gés ben a poszt mo dern tör té net fel fo gás ta nul má nyo zá sa és bí -
rá la ta to vább ra is ak tu á lis fel adat. E meg gyõ zõ dé sün ket an nak el -
le né re is fenn tart ha tó nak vél jük, hogy egy fe lõl szem mel lát ha tó lag 
„csu pán” egy újabb di vat hul lám ról van szó, már pe dig azok ahogy 
jön nek, úgy el is szok tak múl ni, kö vet ke zõ leg bi zo nyos szto i ciz -
mus sal akár szót la nul ki vár hat nánk en nek az újabb áram lat nak az
el csen de se dé sét is.9 Vi tat ko zó haj lan dó sá gun kat az sem veti
vissza, hogy a honi tör té né szek túl nyo mó több sé gét nem kü lö nös -
kép pen za var ja a Jean-François Lyotard, Michel Foucault, Hayden
White és szel le mi tár sa ik ál tal a tör té ne ti meg is me rés le he tõ sé ge i -
vel szem ben meg fo gal ma zott mélységes kétely.

A posztmodernrõl so kat ír tak és be szél tek, ír nak és be szél -
nek, s köz ben — mint a di va tok ese té ben len ni szo kott — nem -
hogy nem tör tént meg a fo ga lom tisz tá zá sa, ha nem egy re na gyobb 
lett a zûr za var kö rü löt te. Igen jel lem zõ nek tart juk, hogy az a Peter
V. Zima, aki pe dig egész köny vet szen telt a té má nak, nem mer tel -
jes egy ér tel mû ség gel fo gal maz ni, s he lyet te így ír: a poszt mo dern
fo gal ma, „ahogy azt is mer jük vagy is mer ni vél jük”…10 Vissza fo -
gott sá gá nak má sik meg nyil vá nu lá sa, hogy a fo gal mi ká osz lát tán

9

dás Egye te me könyv so ro zat idõ köz ben meg je lent elsõ kö te té ben /Bu da pest, 2003/
is ol vas ha tó.) – Meg jegy zen dõ, hogy Romsics Ig nác a té mán to vább dol goz va A
tör té nész mes ter sé ge cím mel olyan át te kin tést pub li kált a Rubicon 2003. 6. szá má -
ban (Romsics 2003), amely ben a tör té net írói gon dol ko dás át te kin té sé hez, a mód -
szer ta ni és is me ret el mé le ti kér dé sek ben való el mé lyü lés hez szá mos, ma gyar nyel -
ven elõ ször itt hoz zá fér he tõ fon tos sze mel vényt is kö zöl.

9 Gyáni Gá bor „az 1980-as év ti zed ben be kö vet ke zett his to ri og rá fi ai for du -
lat”-ról ér te ke zik, de ezt az ál lí tást ak kor le het ne iga zán el fo gad ni, ha a meg szü le -
tõ mun kák so rá ban több ség re ju tot tak vol na az ilyen szel le mû al ko tá sok. Azt a
meg ál la pí tá sát pe dig, mely sze rint e „for du lat nyo mán nem min den tör té nész tö -
rek szik to vább ra is arra, hogy az igaz sá got tár ja fel”, fej csó vál va fo gad hat juk, hi -
szen ép pen õ ke se reg má sutt — pél dá ul a nem ze ti tör té net írás kap csán — azon,
hogy nem egy tör té nész mily mér ték ben volt haj la mos a va ló ság tól való el ru gasz -
ko dás ra. Gyáni 2000, 11. – So kan ezt a for du la tot „nyel vi for du lat nak” ne ve zik.
Noiriel jog gal írja: „meg döb ben tõ, mi lyen gyor san el fo gad ták azt az el kép ze lést,
mi sze rint »nyel vi for du lat« tör tént a tör té ne ti ku ta tás ban. Míg Mar tin Jay 1982-
 ben meg je lent ta nul má nyá ban a nyel vi for du lat még kér dõ jel lel, a tör té ne ti ku ta -
tás jö võ jé re vo nat ko zó le he tõ ség ként je le nik meg, öt év vel ké sõbb már múlt idõ -
ben, meg tör tént ese mény ként be szél nek róla.” Noiriel 2001, 153. 

10 Zima 1997, 12. 



a rend te rem tést tel je sen re mény te len nek tart ja, s csu pán azt a célt
véli el ér he tõ nek, hogy le gye nek tisz tá zó vi ták, ame lyek ré vén a té -
má tól tá vol ál lók szá má ra mind ez vi lá gos sá vá lik. A tisz tán lá tást
aka dá lyoz za a vita erõs ér zel mi töl te te; míg a poszt mo dern apos -
to lai mai vi lá gunk min den ru gó ját tu laj don kép pen a poszt mo dern 
ál la pot ból ere dez te tik, ad dig so kak sze rint a poszt mo dern csu pán
üres szó hü vely, az agy ré mek bi ro dal má ba tar to zik. Zima a vita
kons ta tá lá sa kap csán jog gal utal arra, hogy so kan elõ sze re tet tel
hasz nál nak olyan kö dös fo gal ma kat, mint gond vi se lés, sors, vi lág -
szel lem. A poszt mo dern va ló já ban ezek so rát gya ra pít ja. Fo gal mi
meg ha tá ro zás he lyett õ maga „csu pán” annyit rög zít: a mai eu ró -
pai és észak-ame ri kai tár sa da lom ra szimp to ma ti kus konst ruk ciót
lát a poszt mo dern ben.11

Mielõtt el mon da nánk, hogy ma gunk ho gyan lát juk a kér dést, 
fel te he tõ leg nem fe les le ges utal ni arra, hogy egy fe lõl a fe u da liz -
mus ko rai szá za da i ban is ki mu tat ha tó tõ kés ele mek már a mo -
dernség ele mei, kez de tei. Más fe lõl ért he tõ nek tû nik a posztmo -
dern nel szem ben ber zen ke dõk ál lás pont ja, ha azt vesszük te kin -
tet be, hogy még mai vi lá gunk ban is mily sok a mo dern nek alig ha
mond ha tó vo nás, elem. Ezek a meg kö ze lí té sek ugyan egy más sal
el len té te sek, ám még is kö zö sek ab ban, hogy az egész tár sa dal mi
fej lõ dés szem pont já ból vizs gál ják a kér dést. Más ként me rül fel el -
len ben a prob lé ma ak kor, ha a tár sa da lom va la mely as pek tu sa a
ki in du ló pont. A fran cia mar xis ta Hen ri Lefebvre sze rint 1905 kö rül
mu tat koz nak a mo dern iz mus elsõ kör vo na lai, mert õ az orosz cári
rend szert elõ ször ko mo lyan meg rá zó ese mé nyek re össz pon to sít.
Ha a szép iro da lom ban vizs gá ló dunk, ak kor Charles Baudlaire kap -
csán ké zen fek võ a (poszt)mo dern elsõ je le i rõl be szél ni. Megint
mást mu tat a fi lo zó fia tör té ne te, ahol Georg W. F. He gel még a kö -
zép kort és az új kort egy kor szak ként fog ta fel, az újhegelianizmus
(Theodor Vischer) el len ben a 19. sz. de re kán a mo der net mint új kort
kb. 1600 óta önál ló egy ség ként ke zel te. In nen néz ve az
újhegelianizmust is ta ga dó Friedrich Nietz sche már poszt mo dern.
Ez a mi nõ sí tés messze nem ön ké nyes. A poszt mo dern fi lo zó fu sok
(Lyotard, Foucault stb.) õt vall ják szel le mi õsük nek.12 Ha el len ben
Jürgen Habermasra fi gye lünk, ak kor an nak a gon do lat me net nek
van re le van ci á ja, mely sze rint a fel vi lá go so dás és an nak örö kö sei
kép vi se lik a mo der net, míg a fel vi lá go so dás sal, il let ve an nak örök -
sé gé vel szembefordulók a posztmodernek.

Va ló já ban — és ebbe már sa ját fel fo gá sun kat is be le fog lal juk
— a má so dik vi lág há bo rú le zá rul tá val kez dõ dik el az em be ri ség
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12 Uo. 114–123. – Vö. Bódy – Ö. Ko vács 2003, 21.; Noiriel 2001, 164–165.



tör té ne té ben egy új kor szak, amely nek ugyan szá mos szá lon ki -
mu tat ha tó ak az elõ zõ idõ szak ok ba nyú ló elõz mé nyei, ám összes -
sé gé ben még is mi nõ sé gi leg új idõ szá mí tás ve szi kez de tét. A Szov -
jet unió ugyan még hosszú év ti ze de kig lé te zik, sõt vi lág há bo rús
gyõ zel mi po zí ci ó já nak ka ma toz ta tá sá val a bi po lá ris vi lág rend
egyik sark pont já vá vá lik, ám tör té ne lem fi lo zó fi ai ér te lem ben már
rég óta nem ké pes a ka pi ta liz mus sal szem ben al ter na tí vát nyúj ta ni, 
amely el len ben posztindusztriális kor sza ká ban, a jó lé ti ál lam irá -
nyá ban, a komp le xebb (te hát a po li ti kai mel lett a gaz da sá gi, kul tu -
rá lis, szo ci á lis) de mok rá cia felé tett lé pé se i vel ké pes ko ráb bi vo ná -
sa it mi nõ sé gi leg meg ha lad ni. De még ez a vál to zás sem ele gen dõ
ah hoz, hogy meg szü les sen az új nagy ide o ló gia, amely az egész
em be ri ség szá má ra hoz na pers pek tí vát, ön meg va ló su lást, rö vi den 
szól va konszenzuálisan meg nyug vást je len te ne. Még is a vál tás oly 
je len tõs, hogy a mar xiz mus és a ke resz tény ség nem csu pán ko ráb -
ban el kép zel he tet len kö zel ség be ke rül egy más hoz, ha nem Marx
Kár oly ta ní tá sa mint a ke resz tény te le o ló gia sze ku la ri zált for má ja
je le nik meg Al bert Ca mus Em ber a lá za dás ban c., 1951-ben pub li -
kált mun ká já ban, sok egyéb olyan gon do lat tal egye tem ben, amely
majd a poszt mo dern gon dol ko dók írá sa i ban fo gal ma zó dik meg
újra. „Marx — írja Ca mus — is mét be ve zet te a ke resz té nyi et len vi -
lág ba a bûnt és a bün te tést.”13

Peter Zima meg gyõ zõ en do ku men tál ja, hogy az egész poszt -
mo dern vi lág nak va ló já ban Al bert Ca mus az iniciálója, hi szen õ
volt az, aki már az öt ve nes évek ele jén a ke resz tény és a mar xis ta
metaelbeszélések fe lett ra di ká lis nietzscheiánus kri ti kát gya ko rolt. 
Ca mus neve — eb ben az össze füg gés ben — csu pán azért ma radt
ho mály ban, mert a kul tu rá lis pi a con kö ve tel mény az in no vá ció, az 
ere de ti ség és meglepetéseffektus.14 Lyotard annyi ban vi szi to vább
Ca mus fen ti gon do lat me net ét, hogy be le fog lal ja a lé te zõ szo ci a liz -
mus bu ká sát. Szá má ra a mar xiz mus a tör té ne lem utol só me ta fi zi -
kus te le o ló gi á ja. „A mar xiz mus a ke resz tény ség és a fel vi lá go so -
dás utol só haj tá sa, amely egész kri ti kai ere jét el ve szí tet te. A ber li ni 
fal le om lá sá val pusz tult el.”15

A poszt mo dern ki fe je zés elõ ször az an gol sza lon fes tõ John Wat -
kins Chapmannél for dul elõ 1870 kö rül. Ca mus-t fe led ve a poszt mo -
dern fo gal mát elõ ször egy észak-ame ri kai iro dal mi vi tá ban 1959–1960-
 ban al kal maz ták, az épí té szet ben 1975 kö rül lett is mert. A tör té net -

11

13 Ca mus 1980, 196. Idé zi: Zima 1997, 125. Ca mus-t a poszt mo dern tõl azon -
ban el vá laszt ja — írja Zima —, hogy õ az em ber re és nem a struk tú rá ra vo nat koz -
tat, a má sik vá lasz tó vo nal pe dig a nyel vi pa ra dig ma vál tás. Uo. 125.

14 Zima 1997, 124.
15 Lyotard 1993, 68. Idé zi Zima 1997, 116.



írás ban Lyotard 1979-ben pub li kált La Condition post-moderne c. mun -
ká ja a mér föld kõ. Bár Lyotard gyak ran sze re ti ál lí ta ni, hogy a poszt -
mo der net nem új kor szak ként, fõ leg nem új kor ként kell fel fog ni, ha -
nem mint a mo dern ben ben ne la ko zó el len moz gal mat, még is az zal,
hogy szám ta lan szor fo gal maz za meg egy részt a metaelbeszélésekkel
szem be ni ké te lyét, más részt pe dig az zal, hogy min den tör té ne lem -
for má ló sze re pet el vi tat a nép tõl, va ló já ban min den mo dern gon dol -
ko dás sal sza kít – ter mé sze te sen úgy, hogy mind azt „régi”-nek
mond ja.16

A tör té ne ti meg is me rés le he tõ sé ge i vel szem ben meg fo gal ma -
zott poszt mo dern ké tellyel — azon alap ál lás ból, hogy a múlt és a
tör té ne lem szi no nim fo ga lom17 — leg alább há rom ok ból in do kolt
fog lal koz ni:

1. A poszt mo dern tör té net írás su gall ta meg is me ré si szkep szis -
nek sú lyos igaz ság tar tal ma van.

2. A tör té ne ti meg is me rés sel szem ben fel vet hetõ is me ret el mé -
le ti gon dok ha tá rá nak meg vo ná sá val ér ve ket kell gyûj te ni
ah hoz, hogy a ha zai tör té net írás e meg is me ré si ne héz sé ge -
ket szem elõtt tart va, azo kat le küzd ve vé gez ze a tár sa da -
lom egész sé ges tu da ta szem pont já ból igen fon tos mun ká -
ját.

3. Nem sza bad be le nyu god ni abba, hogy — az egyéb ként szá -
mos vo nat ko zás ban a nem zet kö zi élmezõnnyel lé pést tar tó
— ma gyar his to ri og rá fia nem cse kély ré szét ha gyo má nyo -
san jel lem zõ el mé le ti igény te len ség za var ta la nul meg ma -
rad jon.

A poszt mo dern egyik fõ érve sze rint a tör té nész nem fér het
hoz zá ma ra dék ta la nul a ha tár ta lan múlt hoz, mint hogy a róla szó ló
for rá sok több nyi re tö re dé ke sen ma rad tak ránk. En nél is na gyobb ne -
héz ség, hogy a for rá sok rend sze rint csu pán par ti ku lá ris szempont -
ból vi lá gí ta nak bele a múlt mély sé ges mé lyé be, s ez zel össze füg gõ -
en a tör té nel mi em lé ke ze tet „a ha ta lom szer ke ze te ural ta, hagy ta
raj ta a nyo mát”.18 E két ség te len tényt ab szo lu ti zál va a poszt mo -
dern szer zõk ar ról be szél nek, hogy írá sos nyo mo kat a kö zel múl tig 
lé nye gé ben egye dül a ha ta lom ha gyott re ánk. Eb ben két ség kí vül
sok igaz ság van, ám ezen a pon ton is tet ten ér he tõ a poszt mo dern -
nek a prob lé má kat túl haj tó ter mé sze te. Hi szen szá mos for rás cso port
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16 „A poszt mo dern nel a nép nek, mint a tör té nel mek ki rá lyá nak is vége.”
Lyotard 1987, 36. Idé zi: Zima 1997, 109.

17 Keith Jenkins poszt mo dern szer zõ né ze te it is mer tet ve Gyáni Gá bor azt
írja, hogy „egy be mo sá suk vagy akár csak szi no ni ma ként ke ze lé sük ko moly fo gal -
mi za va ro kat ered mé nyez het.” Bódy – Ö. Ko vács 2003, 16. A mi fel fo gá sunk sze -
rint vi szont ép pen el len ke zõ leg áll nak a dol gok.

18 Gyáni 2000, 15–16.



— pél dá ul a le ve le zés, el be szé lés, a kéz ira tos nap lók, ver ses fü ze -
tek, ha gya té ki lel tá rak, bí ró sá gi vég zé sek hez csa tolt, nem a ha ta lom
ré vén lét re jött anya gok stb. — a ha tal mi szfé rán kí vül ke let ke zett. El -
len ben va ló ban sú lyos prob lé mát je lent az is, hogy a tör té nész az
elõt te járt tör té nész ge ne rá ció(k) mun ká in szo ci a li zá ló dott, te hát
né zõ pont ja, tör té ne lem szem lé le te nyil ván nem cse kély mér ték ben
e mun kák ál tal be fo lyá solt. A szo ká sos túl zás sal ezt a prob lé mát a
poszt mo dern úgy rög zí ti, hogy „a tör té nész leg alább annyi ra ki
van szol gál tat va az elõt te járt kol lé gá i nak, mint el sõd le ges for rá sa -
i nak, hi szen az õ mû ve i ken (múlt ról szó ló in terp re tá ci ó i kon) szo ci -
a li zá ló dott kora gyer mek ko rá tól fog va”.19 Ha jól be le gon do lunk
— nem ta gad va ter mé sze te sen a prob lé mát ma gát, „csak” a túl zást 
kor ri gá lan dó —, a hely zet mint ha for dí tott len ne: míg az al ko tó
tör té nész élõ sze mé lyi ség, ad dig for rá sa, akár csak az elõt te járt tör -
té nész ge ne rá ci ók pro duk tu ma, a múlt kö vü le te, amely ép pen a
holt vol ta mi att nem hogy vál toz tat ni, de vál toz ni sem ké pes.
Ugyan ak kor ki van szol gál tat va az élõ tör té né szek ön ké nyé nek,
eset leg te het ség te len sé gük nek, adott eset ben em pá ti á juk hi á nyos
vol tá nak vagy tel jes hi á nyá nak, más ese tek ben an nak, hogy a ko -
ruk sza vá ra hall gat va (hol tu da to san, hol aka rat la nul) ma gya ráz -
zák fél re a for rá sok üze ne tét. Ugyan csak fon tos poszt mo dern érv,
hogy a tör té ne ti té nyek messze nem nyúj ta nak olyan biz tos fun da -
men tu mot a meg is me rés hez, mint ahogy azt a his to ri ku sok több -
sé ge fel té te le zi.

A poszt mo dern tör té net írás alap té te le az, hogy „a tör té ne lem
és a múlt... két kü lön do log.”20 Kép vi se lõi úgy jut nak erre a kö vet -
kez te tés re, hogy köz ben az em lí tett és sok egyéb — is mé tel jük:
nem cse kély va ló ság tar ta lom mal bíró — érv ere jé vel el érik azt,
hogy töb bek sze mé ben el ho má lyo sul: ele mi igaz ság, hogy a tör té -
ne lem és a tör té net írás még ak kor is me rõ ben két kü lön bö zõ do log,
ha a tör té net írás a le he tõ leg tu do má nyo sabb ob jek ti vá ció, más ként
fo gal maz va, ha a his to ri kus a le he tõ leg hí vebb má sát raj zol ja meg a 
tör té ne lem nek, va gyis a múlt nak. Ezért a meg ál la pí tás meg for dít -
ha tó: azt, hogy a tör té ne lem meg is me ré se ta lá nyos fel adat, az em ber nem
a poszt mo dern gon dol ko dók ré vén tud ta meg, ha nem már na gyon ré gen
is me ri. A tör té net író fel ada tá ról 1821-ben Wilhelm von Hum boldt így 
ér te ke zett: „Ha meg kí sé rel jük akár csak a leg je len ték te le nebb tényt
is el be szél ni, de szi go rú an csak an nak el mon dá sá hoz ra gasz ko dunk,
ami va ló sá go san meg esett, ha ma ro san rá éb re dünk, hogy a ki fe je zé sek
rend kí vül óva tos meg vá lo ga tá sa és mér le ge lé se hí ján ho gyan csúsz -
nak be min de nü vé olyan apró rész le tek, ame lyek meg ha lad ják a tör -

13

19 Uo. 17. o.
20 Gyáni 1999, 59.; Gyáni 2000, 14.



ténteket, s eb bõl té ve dé sek vagy bi zony ta lan sá gok származnak. E
te kin tet ben még a nyelv is kü lön prob lé mát je lent, mert a csor dul tig
telt lé lekbõl bu zog ván elõ, gyak ran nél kü lö zi az olyan ki fe je zé se -
ket, me lyek min den mel lék je len tés tõl men te sek. Ezért sem mi sem
oly rit ka, mint egy szó sze rint igaz el be szé lés, de sem mi sem bi zo nyít ja 
en nél job ban egy ko po nya egész sé gét, rend be sze dett sé gét, tisz ta
meg kü lön böz tet ni tu dá sát és egy lel ki ál la pot sza bad sá gát és tár -
gyi la gos sá gát… A va ló ban meg tör tén tek pusz ta el kü lö ní té sé vel
azon ban még az ese mény csont váz ára is alig tet tünk szert.”21 (Ki eme lé -
sek – P. P.)

Ha ma ro san rá éb re dünk, írja Hum boldt, de va ló já ban csak a
te het sé ge sek éb red nek rá a prob lé má ra, õk azok, akik tud ják, hogy 
a nyel vi meg for má lás ban is mek ko ra csap dák rej le nek, õk azok,
akik tud ják, hogy sze mé lyi sé gü ket — a csor dul tig telt lel ket — a
tár gyi la gos ság sok szor em le ge tett, ám a gya kor lat ban rop pant ne -
he zen el ér he tõ né zõ pont já ra kell emel ni ük. S mint ahogy az igaz
te het ség is rit ka, a szó sze rint igaz el be szé lés sem gya ko ri, ám az
még sem dé li báb. El sõ sor ban egész sé ges ko po nya kell hoz zá,
amely tisz tá ban van a meg is me ré si fo lya mat vég te len hosszá val,
az zal, hogy a fen ti eré nyek bir to ká ban is alig tet tünk szert az ese -
mény csont váz ára. – És mind ezt Hum boldt vagy más fél év szá zad -
dal a poszt mo dern meg je le né se elõtt ve tet te papírra…

Való igaz, hogy a po li ti kai mar xiz mus ha tal mi po zí ci ót él ve -
zõ, év ti ze de kig tar tó és ha tal mas tér sé gek ben ér vé nye sü lõ he ge -
mó ni á ja is22 ren ge te get rom bolt szé les kö rök gon dol ko dá si ké pes -
sé gén az zal, hogy me rev és pri mi tív sé mák ba szo rí tot ta a tör té ne -
lem nagy kér dé se it. Ám a vulgármarxizmus té nye nem fe led tet he -
ti, hogy az ere de ti mar xiz mus meg le he tõ sen moz gé kony szel le mi
konst ruk ció volt, amely — már az zal is, hogy el uta sí tó it szel le mi
mér kõ zés re kényszerítette — olyan új tör té ne lem szem lé le tet ho -
zott, amely maga is új is me ret el mé le tet te rem tett, amely szin tén
hoz zá já rult a po zi ti vis ta tör té net írás naiv op ti miz mu sá nak meg -
ha la dá sá hoz. Az a tény is, hogy Thomas Mann két nagy há bo rú kö -
zött szü le tett re gény fo lya má nak mot tó ját — mély sé ge sen mély a
múlt nak a kút ja — gyak ran idéz zük, szin tén arra vall, hogy a poszt -
mo dern gon dol ko dók meg le he tõ sen le egy sze rû sít ve áb rá zol ják a
nap ja in kig be járt gondolkodói utat.

Pusz tán a gon dol ko dá si ke re tek ben ma rad va nyu god tan ál -
lít hat juk, hogy a sko lasz ti ka vi tat ko zá si sza bá lya i nak ér vé nye sü lé -
se — ti., hogy a vi tat ko zó nak ér vei fel so ra koz ta tá sa elõtt kor rek ten 
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le mi rest ség re szok tat nak.



kell re ka pi tu lál nia a vi tat ha tó nak vélt ál lás pon tot — ala po san le fé -
kez né a poszt mo dern gon do lat me ne te ket. „A poszt mo dern ké tel -
ke dés for rá sa — írja Gyáni Gá bor —, hogy meg ren dül a tu do má -
nyos igaz ság fo gal má ba ve tett fel tét len hit”.23 De igen sok gon dol -
ko dót na gyon rég óta ép pen a ké tel ke dés jel le me zett. Hol van már
a po zi ti viz mus és a his to riz mus sok szor naiv is me ret el mé le ti hite,
ki ket he vít — mond juk — Fustel de Coulanges két ke dést nem is me -
rõ lo bo gá sa?24 Messze nem csu pán Hum boldt ra hi vat koz ha tunk.
Több mint nyolc év ti zed del elõt te Vol taire — aki nek az im po ná ló
élet mû ve bir to ká ban elég sok oka lett vol na az ön telt ség re — így
tet te fel a kér dést: „Ki va gyok én egy ál ta lán? Csak egy fes tõ, aki
egy tö ké let len, de igaz mon dás ra tö rek võ ecset tel meg pró bál ja
olyan nak mu tat ni az em be re ket, ami lye nek vol tak”.25 Ezek nél az
ada tok nál azon ban még lé nye ge sebb az esz me tör té net üze ne te: hi -
szen mind egyik ide o ló gia, irány zat, áram lat a má sik ilyen-olyan
mér té kû cá fo la tá ra épí tet te a maga igaz sá gát.

A poszt mo dern fel fo gás egyik fõ té te lét egyéb ként el fo gad va
nyu god tan ál lít hat juk: nem az a ne héz ség, hogy több fé le, ha úgy
tet szik: szám ta lan kép él a múlt ról. A mai hely zet szem pont já ból
ugyan sú lyos prob lé ma le het az, hogy a rend szer vál tás elõt ti (lát -
szó lag) mo no lit fel fo gás hoz ké pest a tár sa da lom ra hir te len sza -
kadt rá a nagy gon do la ti sza bad ság, s en nek ré vén a né ze tek ka -
val kád ja na gyon so ka kat el bi zony ta la nít.26 Ez a prob lé ma azon ban 
csu pán szituatívfüggõ, a do log lé nye ge szem pont já ból te hát va ló já -
ban ir re le váns. És azt sem ne héz be lát ni, hogy az ún. szo ci a lis ta
kor szak ban is a köz gon dol ko dás ter mé sze te sen plu rá lis ma radt,
„csu pán” ezt a sok fé le sé get a rend szer in téz mény rend sze re lát ha -
tat lan ná tet te. A más ként gon dol ko dást va ló já ban még a leg ke mé -
nyebb el nyo más sem tud ta tel je sen neg li gál ni. Ami kor pe dig a
rend szer már nem dik ta tó ri kus, ha nem in kább autoritatív mó don
mû kö dött, ak kor en nek a sok fé le ség nek már az — igaz: kis pél -
dány szá mú — pub li ká ci ók ban, a szû kebb kör szá má ra fo gyaszt -
ha tó mû vész- és do ku men tum fil mek ben szá mos le nyo ma tá val le -
he tett találkozni.
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23 Gyáni 2000, 13.
24 „A tör té net tu do mány olyan tisz ta tu do mány, mint a fi zi ka vagy a geo ló -

gia. Cél ja ki zá ró lag té nyek meg ta lá lá sa, igaz sá gok fel fe de zé se” – írja egy he lyütt,
más al ka lom mal „a tör té net tu do mány az iga zi szo ci o ló gia” ki je len tés re ra gad tat ja
ma gát. Noiriel 2001, 81., 96.

25 Romsics 2003, 20.
26 Ld. er rõl rész le te seb ben Romsics Ig nác hig gad tan és sok ol da lú an mér le -

ge lõ be ve ze tõ jét a Mí to szok, le gen dák, tév hi tek a 20. szá za di ma gyar tör té ne lem -
rõl c. kö tet ben (Romsics 2002a)



Te hát a szám ta lan kép meg lé te nem lé nye gi kér dés, és az sem
je lent iga zi gon dot, hogy ezek alap ján át me ne ti leg, idõ le ge sen el bi -
zony ta la no dunk. A va ló ban mély gon dol ko dás szá mos eset ben
ered mé nyez el bi zony ta la no dást. A lé nyeg az, hogy meg ta lál juk
azo kat a fo gó dzó kat, ame lyek be ka pasz kod va el gyen gü lõ pil la na -
ta in kat ma gunk mö gött hagy hat juk és hogy az el bi zony ta la no dás
ne le gyen tar tós ál la pot. Az el len kell ten nünk, hogy ne ke rül hes -
se nek több ség be azok, akik haj la ma ik sze rint a tár sa dal mat hi tet -
len ség re ne ve lik. Gyurgyák Já nos egy he lyütt „a mai kor szkep -
szis re ne velt, ta más ko dó és hi tet len em be rei”-rõl be szél.27 Nos, azt 
hi szem, a köz jó ér de ké ben igen nagy szük ség van arra, hogy vi lág -
né ze ti és po li ti kai párt ál lás be li kü lönb ség el le né re egy irány ba
húz za nak mind azok, akik (bár tud ják, hogy a tör té ne lem alig ha az 
élet ta ní tó mes te re) sze rint a múlt nem csu pán fõ vo ná sa i ban, ha -
nem szá mos eset ben igen fi nom rész le te i ben is igen is fel tár ha tó, s
ta nul sá gai igen is nem cse kély ha szon nal meg szív le len dõ ek.

Te hát nem kell za var jon ben nün ket, hogy több fé le kép él. A
kér dés az, hogy mi ért él egy más mel lett több fé le tör té ne ti kép?28 A
vá lasz na gyon szer te ága zó. Mi e lõtt en nek bon col ga tá sá ba fog -
nánk, elöl já ró ban szö gez zük le: bár mer re te kin tünk, szin te min -
den eset ben vá laszt ta lál ha tunk arra a kér dés re, hogy mi az oka a
múlt és a tör té ne lem kö zöt ti lát szó la gos el té rés nek. Té mánk szem -
pont já ból az a lé nyeg, hogy a kér dés meg vá la szol ha tó. Ha pe dig van 
vá lasz, ak kor erõs ér vet épí tet tünk a relativizálással szem ben, se -
gí tet tük azo kat, akik ösz tö nö sen ér zik, hogy nem sza bad ezek re a
han gok ra hall gat ni.

1. Az ugyan ar ról a múlt ról pre zen tált tör té ne ti ké pek szám ta -
lan sá gá nak sok oka van. Az okok egyik cso kor ba gyûjt he tõ együt -
te se ma guk kal a tör té né szek kel kap cso la tos. A tör té net írás tu do -
má nyos vol tán ugyan hosszan le het vi tat koz ni, ám ah hoz alig ha
fér het két ség, hogy tör té nész nél kül nincs al ko tás.29 Kö vet ke zõ leg
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27 Gyurgyák Já nos: Szekfû Gyu la nem zet szem lé le te. In: Or mos 2003, 287.
28 Keith Jenkins né ze te it, leg in kább azt a traumatikus él ményt, fel idéz ve, hogy

ren ge teg egy más tól igen el ütõ ér tel me zés lát fo lya ma to san nap vi lá got, Gyáni Gá bor
azt mond ja, hogy a prob lé ma „va ló ban el gon dol kod ta tó.” Gyáni 2000, 14. Nem két sé -
ges, hogy a je len sé gen van mit el gon dol kod ni, ám fel te he tõ leg gyü möl csö zõbb az a
be ál lí tó dás, ha in kább az el té rõ ér tel me zé sek okán töp ren günk el.

29 Ez zel egy ál ta lán nem azt ál lít juk, hogy más ér tel mi sé gi ek tol lán nem szü -
let tek, szü let het nek olyan írá sok, ame lyek a múlt egy-egy as pek tu sá nak be mu ta tá -
sá ban ne len né nek re le ván sak. Azt is el fo gad va, hogy az ilyen „cé hen kí vü li”
mun kák adott eset ben hi te le seb bek le het nek egy-egy tör té nész dol go za tá nál,
„csu pán” azt ál lít juk, hogy ál ta lá ban a tör té net tu do mány ren del ke zik a leg több
esz köz zel, is me ret tel a múlt egé szé nek meg is me ré sé hez. De azt sem akar juk el ta -
kar ni, hogy a tör té net tu do mány ered mé nyei hu za mo sabb ide je a leg több eset ben
csak rész fel dol go zá so kat je len te nek.



min den faj ta, nem rit kán köd be ve szõ spe ku lá ció elõtt leg in kább az -
zal a sar ka la tos kér dés sel kell fog lal koz nunk, hogy mi lyen is a his -
to ri kus egyé ni sé ge. Könnyen át lát ha tó, hogy a múl tat bú vár ló his -
to ri ku sok nak más és más a mû velt sé gük, a te het sé gük, el té rõ a
kép zett sé gük, a sa ját tu do má nyuk hoz való vi szo nyuk is, kü lön bö -
zõ (nem cse kély mér ték ben el té rõ hely ze tük bõl adó dó an) a lá tás -
mód juk. A más sá gok so ro lá sa még foly tat ha tó len ne, ám már az
em lí tett té nye zõk is hi he tet le nül tar ka ké pet ered mé nyez nek. Hi -
szen pél dá ul nyil ván va ló an ugyan ab ból a né zõ pont ból is me rõ ben 
más lesz az ered mény ak kor, ha nem azo nos a kép zett ség, ha az
egyik szak em ber va ló ban for rás kri ti kai vér te zett ség gel ve szi kéz -
be anya gát, majd elem zi azt, míg má sik kol lé gá ja erre nem vagy
csu pán fogyatékosan képes.

Lyotard egy he lyütt a narrációkkal, nagy el be szé lé sek kel
szem be ni bi zal mat lan ság ként ha tá roz ta meg — vég sõ kig le egy -
sze rû sít ve — a „posztmodernt”. Ha pél dá ul arra gon do lunk, hogy 
Engel Pál, aki ugyan idõt ál ló mun kák kal gaz da gí tot ta a ma gyar
kö zép kor ra vo nat ko zó is me re te in ket, s még is a sok faj ta narráció
lát tán maga is lé nye gé ben erre az ál lás pont ra ju tott, hi szen min -
den faj ta el be szé lést, tör té ne ti ki fej tést, el be szé lést ele ve ki vont a
tu do mány fo gal ma alól, s a tör té net tu do má nyi mun ka tu do má -
nyos sá gá nak ter ré nu mát „csu pán” a ku ta tás ra kor lá toz ta, ak kor
akár ön ma gá ban e tény is meg mu tat ja ezt az el bi zony ta la no dást.30

Az egy fe lõl tu dós ku ta tó ról, más fe lõl tör té ne ti mun ká kat kvá zi
szép író ként al ko tó his to ri kus ról su gallt kép élet ké pes sé gét Gyáni
Gá bor — aki itt hon a leg töb bet tet te an nak ér de ké ben, hogy a ha -
zai kö zön ség meg is mer je az ezen fel fo gást val ló szer zõk múlt -
szem lé le tét — nyit va hagy ja.31 Mi azon ban mond juk ki ne mes
egy sze rû ség gel: ha az al ko tás nem tu do mány, ak kor a ku ta tás sem
az. Hi szen az ada tok szak sze rû bá nyá szá sa ugyan le het ran gos
ipa ros mun ka, ám a bár mily ki ter jedt le vél tá ri bú vár ko dás sem je -
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30 Gyáni 2000, 11., 8–9. Engel fel fo gá sá ra rész le te seb ben l. Be szél ge tés 2000-
 ben Engel Pál tör té nésszel.In: 2000, 1998. 12. sz. 4. – Gyáni Gá bor nem csu pán be -
mu tat ja a poszt mo dern gon dol ko dó kat, ha nem sok pon ton kö zel ke rül a fel fo gá -
suk hoz. „Ön köz is mer ten re la ti vis ta tör té nész, va gyis azt vall ja, hogy egy adott
tör té nel mi ese mény hez több le gi tim ol va sat is ren del he tõ” – mond ja Bugyinszki
György a vele ké szí tett egyik in ter jú ele jén. Élet és Iro da lom, 2002. szep tem ber 6.
Egyik leg utóbb meg je lent ta nul má nyá ban a tör té nész ge ne rá ci ók ál tal lét re ho zott
fo ga lom kész le tet me re ven el sza kít ja a múlt tól, ho lott az ugyan úgy a múlt ré sze,
mint sok egyéb szel le mi al ko tás. (Bódy – Ö. Ko vács 2003, 17.) Gyáninak ab ban ter -
mé sze te sen iga za van, hogy ezt a fo ga lom kész le tet „mi visszük be a múlt ba”, a
prob lé mát „csu pán” a mér he tet len egy ol da lú ság okoz za. Az ál ta la hasz nált fo ga -
lom kész let egyéb ként pon to san jel zi a poszt mo dern te o re ti ku sok hoz való vi szo -
nyát: tör té net írás he lyett tör té ne lem rõl be szél.

31 Gyáni 2000, 9.



lent ön ma gá ban tu do mányt. A tör té net tu do mány csak is olyan
komp lex egész ként ér tel mez he tõ, amely a társ tu do má nyok esz -
köz- és ered mény tá rát is hasz no sít va ké pes a múlt ki vá lasz tott
sza ka szát hi te le sen be mu tat ni. A szó hét köz na pi ér tel mé ben
Romsics Ig nácnak min den bi zonnyal iga za van ab ban, hogy „a tör -
té nész mes ter sé gét könnyebb gya ko rol ni, mint tö mö ren és vi lá go -
san meg ha tá roz ni.”32 Eb ben a kon tex tus ban azon ban min den bi -
zonnyal for dí tott a helyzet.

Ha azt vesszük szem ügy re, hogy mi lyen is his to ri ku sa ink
egyé ni sé ge, ak kor már azon egy sze rû ok ból mar káns kü lönb sé -
gek re buk ka nunk (mi köz ben fel té te lez zük: a szak ma min den el sa -
já tít ha tó csín ját-bín ját egy kép pen meg ta nul ták), hogy az egyik nek
van át ér zõ és fel is me rõ te het sé ge, a má sik nak nincs.

Fel ké szült ség és te het ség. Két igen lé nye ges fel té te le a ran gos
tör té net írói tel je sít mény meg szü le té sé nek. S en nek nem mond el -
lent az, ha azo nos téma fel dol go zá sa ese tén is más-más lesz az
ered mény. Mert más a vi lág lá tás, el térõ a po li ti kai ho va tar to zás,
kü lön bö zik a be járt egyé ni élet út stb. Ezek mér he tõ en, ele mez he tõ en
hagy ják ott a nyo mu kat a meg al ko tott mû vön, kö vet ke zõ leg az
ilyen al ko tá sok kö zött sok kal in kább le het ter mé keny dis kur zus,
mint az azo nos vi lág lá tást, po li ti kai ho va tar to zást, ge ne rá ci ós egy -
be tar to zást jel zõ, ám fel ké szült ség ben és te het ség ben egy más sal
nem össze ha son lít ha tó mun kák között.

Nem relativizálás, ha nem a prob lé ma bo nyo lult sá gá nak szám -
ba vé te le az ef faj ta szem le. Sok szor lát hat juk, hogy még a te het sé ges
sem fel tét le nül ki zá ró lag a tu do mány, ha nem — ilyen-olyan mér -
ték ben — sa ját elõ re ju tá sa szol gá la tá ba ál lít ja ké pes sé ge it. Me rõ ben
más az ered mény ak kor, ha az il le tõ át ér zõ és fel is me rõ te het sé gét
arra ka ma toz tat ja, hogy áb rá zo lá sa mi nél pon to sab ban tük röz ze a
múl tat, il let ve ak kor, ha ehe lyett sok kal in kább arra kon cent rál ja
át ér zõ ké pes sé gét, fel is me rõ te het sé gét, hogy be mér je: mit ér de -
mes ma a múlt ból el mon da ni, mi lyen ké pet ér de mes ma fel fes te ni, 
mi lyen po li ti kai erõ nek ilyen faj ta mu ní ci ó val való se gí té se hoz za
meg sze mé lye sen neki a leg több si kert, el is me rést, anya gi hasz not.
Rö vi den szól va te hát nem se gít ne künk ab ban, hogy a múlt és a
tör té ne lem kö zött konst ru ált ár kot te mes sük.

És ez zel még egy ál ta lán nincs vége, mert — jól tud juk — az
élet bo nyo lult, s a vá zolt kép let nek több al ka lom mal a sa já tos ve -
gyü lé két ta pasz tal juk. Te hát na gyon is élet szerû az az eset, ami kor
his to ri ku sunk át ér zõ és fel is me rõ te het sé ge ugyan fõ leg va ló ban a
múlt hi te les(ebb) be mu ta tá sá ra irá nyul, ám köz ben a ko ráb bi po zí -
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ci ó já tól ár nya lat nyit el moz dul, mert en nek ré vén job ban iga zod hat 
a kor szel lem hez, s mind ez szá má ra na gyobb tár sa dal mi fi gyel met,
több pub li ká lá si le he tõ sé get hoz.33

A tör té nész sze mé lyi sé gét ön ma gá ban is ér de mes és szük sé -
ges ti pi zál ni. Mi vel vizs gá ló dá sunk fõ mo tí vu ma a tár sa da lom po -
li ti kai irá nyát be fo lyá sol ni kí vá nó aka rat, ezért ér te lem sze rû en nem 
a mû ve lõ dés tör té nész re, s nem is va la mely tár sa dal mi al rend szer
szor gos bú vár ló já ra, ha nem arra a po li ti ka tör té nész re gon do lunk,
aki ter mé sze te sen tisz tá ban van a tár sa dal mi egész fo gal má val, te -
hát a po li ti kai vi szo nyo kat eb ben az ér te lem ben vizs gál ja. Az õ vi -
lá gát szem ügy re véve itt most csu pán két tí pust em lí tünk meg.
Mind ket tõ homo politicus, te hát mind egyi kük az zal a he vü let tel
és szor ga lom mal ku tat ja a múl tat, hogy an nak ta nul sá ga it fel mu -
tat va a je lent és a jö võt is szol gál ja, vagy ha úgy tet szik: be fo lyá sol -
ja. A kü lönb ség ott hú zó dik meg kö zöt tük, hogy míg egyi kük a
múlt men nél tel je sebb fel tá rá sá val akar ja a je lent és a jö võt be fo -
lyá sol ni, te hát fõ leg eb ben az ér te lem ben homo politicus, és ez zel
am bí ci ó ja ki is me rül, ad dig a má sik tí pus ab ban az ér te lem ben is,
hogy a tör té ne lem bõl szer zett is me re te it a po li ti kai szfé rá ban meg -
nyí ló po zí ci ó ja be töl té se so rán is ka ma toz tat ja.

Az el mon dot ta kat a Há rom nem ze dék c. mun ká val, an nak utó -
éle te egyik moz za na tá val kí sé rel jük meg do ku men tál ni. Szekfû
Gyu la 1920-ban szü le tett mun ká ja nem csu pán a be ren dez ke dõ el -
len for ra dal mi rend szer szé les kö re i nek vi lág lá tá sát for mál ta, ám
még nap ja ink ban is igen csak je len van tör té net po li ti kai gon dol ko -
dá sunk ban. A mû egyik köz pon ti fi gu rá ja Szé che nyi Ist ván, az õ
élet mû vé nek fel ele ve ní té sé vel igye ke zett Szekfû mon da ni va ló já -
nak nagy nyo ma té kot adni. Mi sem ter mé sze te sebb an nál, mint
hogy az olyan mun kát, amely az 1945-ös ka tak liz má val erõ sen
meg ren dült, ám az 1989-es rend szer vál tás sal új erõt nyert, s vi lág -
lá tá sá val a tár sa da lom szé les kö re it be fo lyá so ló ke resz tény kö zép -
osz tály nak34 ad szel le mi prog ra mot, azt nap ja in kig és a be lát ha tó
idõn be lül még na gyon so ká ig a má sik ol dal ról he ves kri ti ká val
fog ják il let ni, s ez ál tal — min den szán dé kuk el le né re — sa ját erõ -
fe szí té se ik kel is élet ben tart ják. A szekfûi élet mû vel hu za mo sabb
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33 Romsics Ig nác „je len tõs gon dol ko dók ra” utal va „ál cá ról”, „fe dõ te vé keny -
ség rõl” ír, te hát ar ról, hogy az ilyen al ko tók a tör té nel mi ma té ri á val a je len re és a
jö võ re vo nat ko zó gon do la ta i kat mond ják el. (Uo.) Mi azon ban úgy vél jük, hogy
tör té nész nek len ni nem csu pán kép zett sé get, te het sé get, ha nem be ál lí tó dást, hi va -
tás tu da tot is je lent. Le het ilyen dip lo má ja, nagy tör té nel mi tu dá sa, jár tas sá ga, iga -
zá ból még sem tör té nész az, aki nek nem a múlt re konst ru á lá sa a cél ja.

34 Az SZDSZ kvá zi if jú sá gi szer ve ze te ként in du ló, 1994-ben a jobb ol dal felé
„fél for du la tot” tevõ, 1998-ban már a tel jes jobb ol da li for du lat je gyé ben kor mány zó 
po zí ci ó ba ke rü lõ FI DESZ útja ezt nem cse kély erõ vel do ku men tál ja.



ide je fog lal ko zó Dé nes Iván Zol tán erõ tel je sen azt hang sú lyoz za,
hogy Szekfû Gyu la a li be rá lis Szé che nyi Ist vánt kon zer va tív vá sti -
li zál ja.35 A va ló ság en nél össze tet tebb. Rö vi den szól va azért, mert
Szé che nyi esz me rend sze ré ben a li be ra liz mus nem ste ril vi lá got al -
ko tott, li be rá lis fel fo gá sa bi zony szá mos pon ton ölel ke zett a kon -
zer va ti viz mus sal.36 Ha ez igaz, ak kor Szekfû Gyu la ugyan a fe jé -
ben lévõ tör té ne ti tény anya got tu da to san for mál ta-tor zí tot ta az ál -
ta la he lyes nek gon dolt tár sa dal mi meg úju lás elõ moz dí tá sá ra, ám
sem mi je lét nem ta pasz tal ni an nak, hogy mun ká já val a his to ri kus
ma gá nak akart vol na utat vág ni a po li ti kai pályán történõ ér vé -
nye sü lé se irányába.

Más a hely zet a Há rom nem ze dék 1989-es ki adá sá val, il let ve
az az elé il lesz tett Elõszóval. 2003-ból, te hát ke re ken más fél év ti -
zed táv la tá ból vissza te kint ve alig ha le het két sé ges, hogy a Há rom
nem ze dék új ki adá sá nak jó val több, mint his to ri og rá fi ai funk ci ó ja
volt. Ez még ak kor sem le het két sé ges, ha sem mi mást, csu pán az
új ra ki adás idõ pont ját néz zük. Ám a Maecenas Ki adó nem csu pán
köz zé tet te ab ban a sors for dí tó pil la nat ban a mun kát, ha nem elõ -
szót is íra tott egy olyan tör té nésszel, aki 1989–1990-ben a kul tusz -
tár ca élén állt. Az Elõ szó erõ tel je sen bí rál ja a könyv kon cep ci ó ját,
ám az el telt idõ bá zi sán to vább vi szi Szekfû Gyu la nem ze dé kek és
kor szel lem, nem ze dé kek és tár sa dal mi meg ha tá ro zott sá gok kö zöt ti
kap cso ló dá so kat vizs gá ló kon cep ci ó ját. Az ere de ti szekfûi mû a
múlt — na gyon bo nyo lult szem lé le tû — elõ adá sá val in di rekt mó don 
su gall tár sa dal mi prog ra mot, az Elõ szó vi szont a he te dik nem ze -
dék nek di rekt cse lek vé si prog ra mot vá zol. A lé nye get eb ben lát juk,
kö vet ke zõ leg a vele szem ben eset leg meg fo gal maz ha tó kri ti ka nem
ké pez he ti ar gu men tá ci ós bá zi sát a poszt mo dern fel fo gás hí vei szo -
ká sos szkep szi sé nek.

Az em bert más lé nyek tõl leg in kább az kü lön böz te ti meg, hogy 
gon dol ko dik, ám mind nyá jan — ilyen-olyan mér ték ben — érzõ lé -
nyek va gyunk, s eb bõl kö vet ke zõ leg a sok év ti ze des ta nu lá si fo lya -
mat tal meg szer zett tu dást is ér zel me ink kel ke ver ve-szí nez ve oszt -
juk meg kol lé gá ink kal, a szû kebb szak má val, il let ve (na gyon ke ve -
sek) a szé le sebb nyil vá nos ság gal. Az ér zel mi töl tet so kat se gít het a
szin tén ér zel mek kel át ita tott ol va só fi gyel mé nek meg ra ga dá sá ban,
ám en nek az ér zel mi kom po nens nek, ha nem si ke rül az ér te lem
kont roll ja alatt tar ta nunk, bi zony vissza ve tõ sze re pe le het.

Midõn pél dá ul azt lát juk, hogy a ki tû nõ tu dá sú Miskolczy Amb -
rus igen csak meg ala po zat la nul Szekfû „né mi leg ko mi kus kis sze rû sé -
gé”-rõl ér te ke zik,37 ami kor a Há rom nem ze dék kap csán úgy fo gal -
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35 Ld. erre leg in kább Dé nes 1999.
36 Ld. erre leg újab ban Gyurgyák Já nos 2003; Ger gely 1972.
37 Miskolczy 2003, 226. 



maz, hogy a szer zõ az an ti sze mi tiz mus sal — s hogy a le mi nõ sí tés
még fá jóbb le hes sen, Szekfû Gyu lát „nagy sú lyú ér tel mi sé gi”-nek
aposzt ro fál ja — „el ját sza do zott”, ami kor Szekfû pol gá ri mi vol tá -
ban erõs nyárs pol gá ri vo ná so kat fe dez fel, majd a Szekfû ál tal
„már-már gyû lölt tör té nel mi ala kok” áb rá zo lá sa kap csán azt ál lít -
ja, hogy Szekfû „ami rosszat sej tet ni le he tett, azt meg tet te”,38

amikor a más vo nat ko zás ban egyéb ként ál ta la is ak cep tált szekfûi
köz éle ti at ti tû döt fe led ve azt is meg kér de zi, hogy „volt-e Szekfû
Gyu lá nak 1942-ben egy ál ta lán még va la mi fé le ve zér esz mé je az ön -
fenn tar tás vagy in kább a meg ma ra dás, túl élés igé nyén túl me nõ -
en”,39 ak kor na gyon vi lá gos az in du la ti töl tet, amellyel szem ben
ész ér vek alap ján ba jo san le het ar gu men tál ni. Még is, az ész ér vek
itt is se gí te nek ben nün ket ab ban, hogy a fe let tébb vi tat ha tó kö vet -
kez te té sek ne a poszt mo dern tá bo rát szé le sít sék, ha nem in kább az
ér zel mi töl tet okoz ta — vé le mé nyünk sze rint fél re ve ze tõ — kö vet -
kez te té sek tõl való el ha tá ro ló dás ra, s ez ál tal a múlt hi te le sebb fel tá -
rá sá ra ösz tö nöz ze nek.

Szekfû Gyu la ugyan messze jobb osz tály za tot ér de mel, mint
ami re az eb ben a kér dés ben ér zel mi leg túl fû tött Miskolczy Amb -
rus ér de me sí ti, de ter mé sze te sen õ sem volt orá ku lum. Õ is ko rá -
nak szü löt te, a ko ra be li szel le mi-po li ti kai küz del mek ré sze se. A
20. szá za di ma gyar sors egyik tra gé di á ja, hogy pél dá ul a ma gyar
nya va lyák di ag nosz ti zá lá sá ban mé lyen látó Szekfû nem hogy nem
tu dott a di ag nó zis ban hoz zá sok ban ha son ló ered mény re jutó
Jászi Osz kár ral szót ér te ni, ha nem ahol le he tett (szá mos eset ben
meg le he tõ sen igaz ság ta la nul), tá mad ta. Ezt te szi ak kor is, ami kor
1920-ban Gá bor An dor nak így ír: „Jászi dokt ri ner kor lá tolt sá gán
jól mu lat tam. Én is hi szem, territ.[oriális] egy ség nél kül jobb ha tárt 
kap tunk vol na. De Önök for ra dal má rok nem mer ték [az] in teg ri -
tást el hagy ni. Egy ma gyar lett vol na, ki ezt meg te szi. Ti sza.” Való
igaz, hogy Jászi Osz kár és ok tób ris ta elv ba rá tai 1918 õszén — bár
már meg kezd ték — még nem vol tak ké pe sek le szá mol ni a
szentistváni Ma gyar or szág meg ment he tõ sé gé nek il lú zi ó já val. A
be ál lí tás még is mé lyen igaz ság ta lan, mert ab szo lút ho mály ban
hagy ja azt a tényt, hogy ez olyan kény sze res il lú zió volt, amely ép -
pen azért tar tot ta fog va ak ko ron Jásziékat, mert az egész ko ra be li
(nem cse kély mér ték ben ép pen Ti sza Ist ván ál tal be fo lyá solt) Ma -
gyar or szág en nek az il lú zi ó nak volt a rab ja. A vele való szem be for -
du lás ha tal mi bá zi suk vég ze tes meg ren dü lé sé vel fe nye get te a kor -
má nyon lévõ (egyéb ként sok szem pont ból va ló ban dokt ri ner mó -
don gon dol ko dó) pol gá ri ra di ká li so kat. Az ter mé sze te sen nem

21

38 Uo. 227.
39 Uo. 229.



zár ha tó ki, hogy a ko ra be li ma gyar po li ti kai élet rõl mély is me re -
tek kel ren del ke zõ Szekfû bir to ká ban le he tett olyan igaz ságmor zsá -
nak, mely sze rint Ti sza va la mi fé le esz me fut ta tá sá ban eset leg mér -
le gel te az in teg ri tás fel adá sá nak a gon do la tát. Csak hogy az ele mi
for rás kri ti ka is arra int, hogy en nek a sú lya a pe hely nél is
könnyebb a tiszaistváni po li ti ka má zsás ne he zé ké vel szem ben.
Azon pe dig a Szá za dok ol va só ja leg fel jebb csó vál hat ja a fe jét,
hogy az ezen passzust idé zõ Miskolczy Amb rus mi ért hagy ja szó
nél kül Szekfû Ti sza Ist vánt ide a li zá ló be ál lí tá sát. An nak a Ti szá ét,
aki még a leg utol só pil la nat ban is vér for ra ló an be szél a Bal ká non
az ot ta ni nem ze ti sé gek kel, az igen nagy sú lyú ro mán nem ze ti ség -
nek pe dig a mi ni mum nál is ke ve seb bet akar adni.40

Miskolczy Amb rus aka ra tán kí vül meg eme li Szekfût, mert
nem mu tat rá arra, hogy a nagy ha tá sú his to ri kus va ló já ban a má -
so dik vi lág há bo rús ka taszt ró fá ig nem lé pett túl a szentistváni Ma -
gyar or szág áb ránd ján. A szentistváni In tel me ket is en nek a je gyé -
ben historizálta – mi köz ben bi zo nyo san tud ta, hogy in terp re tá ci ó -
já nak sem mi köze nincs a 11. szá za di tör té ne ti va ló ság hoz.

Eset leg fe les le ges nek tûn het, hogy hosszab ban idõz tünk en -
nél a szak mai hi bá nál. Ám — re mél he tõ leg — azért nem tet tük in -
do ko lat la nul, mert a kér dés nek ma is igen nagy a tör té net po li ti kai
je len tõ sé ge. A szak má ban ugyan rég óta kon szen zus van a te kin -
tet ben, hogy a két há bo rú kö zöt ti po li ti kai elit kép te len volt meg -
sza ba dul ni a szentistváni Ma gyar or szág áb ránd já tól, köz ben
azon ban a szé le sebb köz vé le mény fél re ve ze té sé re új ból és új ból
fel buk kan nak a konszenzuális ál lás pont igaz sá gát köz ve tett mó -
don meg kér dõ je le zõ né ze tek. A mé di á ban mint egy év ti ze den át
ki tün te tet ten elõ ke lõ po zí ci ó val ren del ke zõ Gosztonyi Pé ter ter -
jesz tet te, hogy a hi va ta los Ma gyar or szág az et ni kai re ví zió ál lás -
pont ján volt. Régi ta pasz ta lat, hogy az esz mék meg gyö ke rez te té se
hosszú és fá rad sá gos mun ka, ám tév esz mé ket ter jesz te ni jó val
könnyeb ben megy. En nek pél dá ja az is, hogy a Duna té vé ben 2003-
 ban be mu ta tott Hor thy Mik lós film ben a szer kesz tõk ar chív fel vé -
tel rõl idéz ték is mét ezt a va lót lan ál lí tást.41

Mind ezt azért is szük sé ges nek tart juk meg em lí te ni, mert a
prob lé ma szo ro san össze függ az zal a kér dés sel, hogy a tár sa da lom 
tör té nel mi tu da tát for má ló té nyezõknek a tör té net írás csu pán az
egyi ke, s — lás suk re á li san — nem is a leg dön tõbb fon tos sá gú té -
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több eset ben szó esett az et ni kai re ví zió igé nyé rõl, s az is tény, hogy a rész le ges re -
ví zi ót a ko ra be li Ma gyar or szág 1938 és 1941 kö zött el fo gad ta. Ám a prog ram a to -
tá lis re ví zió volt, s be ál lí tá sá val Gosztonyi Pé ter ezt lep le zi el.



nye zõ je. A poszt mo dern fel fo gás hí vei el len va ló já ban a leg dön tõbb
ész re vé te lünk az, hogy bí rá la tuk so rán nem mér le ge lik: kri ti ká juk
— a sok-sok meg szív le len dõ rész meg ál la pí tás el le né re — nem
konst ruk tív, egé szé ben sok kal in kább le fegy ver zõ. Ahe lyett, hogy a
va ló sá gos prob lé mák meg ol dá sá hoz nyúj ta ná nak se gít sé get, to -
vább gyen gí tik a tör té net írás (szük sé ges nél egyéb ként is jó val sze -
ré nyebb) tár sa dal mi ha tá sát, mi köz ben a tör té net tu do mány nak
van — min den gyen ge sé ge el le né re — a leg több esz köz a bir to ká -
ban ah hoz, hogy a tár sa dal mat tisz tul tabb, le gen dák tól men tes
múlt ba né zés hez se gít se. Ilyen nek lát juk pél dá ul az ere de ti leg
egyéb ként az An na les-kör höz tar to zó, ám a het ve nes évek ele jén a
poszt mo dern ha tá sa alá ke rül Paul Veyne Ho gyan ír junk tör té nel -
met c. mun ká ját is. Gérard Noiriel össze ve tet te e mun ka kulcs fo gal -
ma it Marc Bloch A tör té ne lem vé del mé ben c. mun ká já nak kulcs fo -
gal ma i val, s arra az ered mény re ju tott, hogy „ami má sod la gos
Marc Blochnál, az alap ve tõ Paul Veyne-nél és for dít va.” Minden -
nek alap ján — fûz het jük hoz zá — nincs ab ban sem mi meg le põ,
csak ép pen vég te le nül le han go ló, hogy maga a tör té nész Veyne bi -
zony gat ja: „a tör té ne lem nem tu do mány és nem is lesz az soha”.42

2. Az el té rõ narratívák meg szü le té sé ben ki tün te tet ten nagy
sze re pe van a kor szel lem vál to zá sá nak. Az ered mény ter mé sze te sen
itt is a his to ri ku sok mun ká i ban ölt tes tet, ám eb ben az össze füg -
gés ben a szak tör té nész ki fe je zet ten esz köz ként funk ci o nál. Jó zsef
At ti la is mert so rá ban — Mi kor moz du lok, õk öle lik egy mást — a kap -
cso ló dás ugyan for dí tott, ám a lé nyeg ugyan az.

Ve gyünk egy pél dát. An nak ide jén relevatív ere je volt Hor váth 
Zol tán Ma gyar szá zad for du ló c. mun ká já nak,43 amely nek al cím ében
a szá zad elõ újat aka ró nem ze dé ké nek a má so dik re form nem ze dék
meg eme lõ meg je lö lést aján dé koz ta. A Hor váth Zol tán ál tal su gallt
kép sze rint az ak ko ri Ma gyar or szág két pó lu sú volt. Az egyik ol da -
lon gyü le kez tek az újí tók, a má sik ol da lon a re ak ció egy ség front ja
komorlott. Az utób bi évek ku ta tá sai el len ben arra mu tat nak rá,
hogy a ko ra be li kor mány zat messze nem volt oly re ak ci ós, hi szen
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kor sze rû sí tet te a köz ok ta tást, ál ta lá ban mo der ni zál ta a mû ve lõ dé -
si vi szo nyo kat, fej lesz tet te a gaz da sá got.44 A kép te hát je len tõ sen
el té rõ, de ko ránt sem össze egyez tet he tet len, s fõ leg az el té rés na -
gyon is meg ma gya ráz ha tó. A szá zad elõ Ma gyar or szá gá nak po li ti kai 
rend sze re va ló ban ala pos de mok ra ti zá lás ra szo rult, a má so dik re -
form nem ze dék erre kon cent rált, s ezért to vább ra is jog gal meg il le -
ti a nagy ra ér té ke lõ mi nõ sí tés. A rend szer vál tás utá ni ma gyar tár -
sa da lom, amely egyéb ként is dön tõ mér ték ben a nem zet kö zi kö -
rül mé nyek ked ve zõ ala ku lá sa foly tán sza ba dult meg az ér el me -
sze se dett ká dár iz mus tól, s ahol a tör té ne lem szem lé let is plu rá lis sá 
vált, olyan tör té net írás nak adott im pul zust, amely a Hor váth Zol -
tán szem lé le té ben ta pasz tal ha tó egy ol da lú ság ok ki küsz öbö lé sé re
ösz tön zött. Mind ez zel együtt — ha úgy tet szik: minden nek ke re té -
ben — a rend szer vál tó Ma gyar or szá gon pol gár jo got nyert a ko ráb -
ban a tár sa da lom nyil vá nos szer ke ze té bõl ki szo rí tott jobb ol dal. A
gyö ke rek ke re sé se azok nak a ku ta tá sok nak ked ve zett, ame lyek az
em lí tett ár nyal tabb kép fel fes té sét cé loz ták-cé loz zák. A lé nyeg te -
hát az, hogy a több fé le kép lé te zé sé nek na gyon is lát ha tó ak, ra ci o -
ná li san fel fejt he tõ ek az okai. Ha pe dig mind ezt lát juk, tud juk, ak -
kor erõt nyer he tünk ah hoz is, hogy eze ket a ké pe ket mint egy moz -
gó kép sor ele me i ként kap csol juk egy be, s ez zel is ab ban az irány -
ban tá jé ko zó dunk, hogy a poszt mo dern fragmentált narratíváival
szem ben e narratívák szer ves kapcsolódását lássuk és láttassuk.

Közelebbrõl szem lél ve e kér dést, még bo nyo lul tabb össze füg -
gé sek re buk ka nunk. Lit ván György — aki na gyon so kat tett e má so -
dik re form nem ze dék jobb meg is me ré sé ért — azt írja a ki lenc ve nes 
évek tá ján sa ját mun ká i ra vissza te kint ve, hogy az idõk so rán erõ -
sö dött ben ne a kri ti kai kész ség a má so dik ma gyar re form nem ze dék
egyes esz mé i vel és tö rek vé se i vel szem ben, fo ko zó dott ben ne a tá -
vol ság tar tás igé nye, a fo gal ma zás ban job ban igye kez ne ér vé nye sí -
te ni a Bibó Ist ván tól ta nul ha tó tár gyi la gos sá got. E szem lé let mó do -
su lás je gyé ben azt írja, hogy „a XXI. szá zad kü szö bén nyil ván több 
meg ér tés sel néz he tünk vissza szá za dunk ele jé nek Ma gyar or szág -
ára s an nak kép vi se lõ i re.” Esz me fut ta tá sá ból még két moz za na tot
tar tunk fon tos nak ki emel ni. Az egyik ar ról szól, hogy „az év szá -
zad ször nyû ta pasz ta la ta i nak fé nyé ben” tûn het fel más szín ben „a
régi Ma gyar or szág a maga vi szony la gos ér té ke i vel és fo gya té kos sá -
ga i val”. (Ki eme lés – P. P.) A má sik moz za nat pe dig hit val lás ar ról,
hogy a his to ri kus (te hát õ) minden nek el le né re „a lé nye gen nem”
vál toz tat na.45 Mind ez te hát — vé le mé nyünk sze rint — egy egész
küz del mes, tu dó si és köz éle ti sze rep vál la lást öt vö zõ élet út ta pasz -
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ta la ta bir to ká ban azt mu tat ja, hogy bár mennyi re is vál to zik a tör -
té nel mi kép, ez a vál to zás nem a tör té nel mi múl tat relativizálja.
„Csu pán” arra fi gyel mez tet, hogy a né zõ pont ok vál to zá sa okoz ta
kép mó do su lá sok nem hogy nem ver nek éket a múlt és a tör té ne -
lem közé, ha nem ép pen el len ke zõ leg: az idõ mú lá sá val úgy ár nya -
ló dik az is me ret hal ma zunk, hogy egy szer re si ke rül na gyobb tár -
gyi la gos ság ra szert ten ni, s egy ben a mon da ni va ló lé nye gét meg -
õriz ni. A lé nyeg pe dig egé szen bi zo nyo san az, hogy a ko ra be li Ma -
gyar or szág vi szony la gos ér té ke i nek a szám ba vé te le sem ho má lyo -
sít hat ja el azt a tényt, hogy a má so dik re form nem ze dék — min den 
egy ol da lú sá gá val és túl zá sá val együtt is — ma ra dan dót al ko tott:
tet tü ket po li ti kai szán dé kok alap ján le het ugyan relativizálni, ám
he lyük a múlt lé nye gi vo ná sa it hi te le sen tük rö zõ történeti
tablóban aligha fog megváltozni.

Ha tár gyi la go sak aka runk len ni, ak kor könnyen be lát ha tó,
hogy a tör té net írói tel je sít mé nyek egé sze ak kor is nyújt egy tör té -
ne ti ké pet, ha ez a kép — amint arra fen tebb már más össze füg gés -
ben utal tunk — messze nem azo nos a tár sa da lom tör té ne ti ké pé -
vel. A tár sa da lom tör té ne ti képe ter mé sze te sen messze nem azo -
nos a tör té net írás, a tör té ne ti pub li cisz ti ka al kot ta kép pel, és az el -
té rés kü lön írás, akár mo no grá fia tár gya is le het ne. Most azon ban
arra akar juk fel hív ni a fi gyel met, hogy a szak ma ál tal al ko tott kép
(az egész tár sa da lom szem pont já ból néz ve) na gyon ke ve sek tu laj -
do na.46 Hi szen kis pél dány szá mú ki ad vány ok ról, pe ri o di kák ról
van szó. Ez ak kor is így van, ha más fe lõl iga zat ad ha tunk Szekfû
Gyulának, aki (amint arra leg utóbb Fó nagy Zol tán hív ta fel a fi gyel -
met) „a tör té ne lem rõl al ko tott ké pet ma gát is tör té ne lem ala kí tó té -
nye zõ nek tar tot ta”.47 Azt hi szem, hogy min den po li ti ka tör té ne tet
mû ve lõ, for má tu mos tör té nész ezen az ál lás pon ton van. Per sze
en nek a té nye zõ nek a je len tõ sé ge több nyi re cse kély.

3. Be szél nünk kell ar ról is, hogy van nak ki tün te tet ten fon tos té -
mák, s ezek nem egy eset ben egy-egy nagy tör té nel mi sze mé lyi ség
be mu ta tá sát je len tik. Az õ éle tük ter mé sze te sen a leg több eset ben
ren ge teg el lent mon dás tól, vagy egy sze rû en azok tól a vál to zá sok -
tól ter hes, ame lye ket min den föl di ha lan dó meg él. A va ló ban fon -
tos sze mé lyek — tény le ges élet út juk egé sze alap ján vagy az élet út
egyik vagy má sik sza ka szá nak, moz za na tá nak ki na gyí tá sá val —
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szim bó lum má szok tak vál ni. Azon sza ka szok vagy moz za na tok
ki na gyí tá sa szo ká sos, ame lyek a ké sõb bi kor né mely tö rek vé sé -
nek, gond já nak nagy erõ vel tör té nõ meg fo gal ma zá sá ra, új ra fo gal -
ma zá sá ra al kal ma sak. Egy sze rû en azért, mert ezek nek a moz za na -
tok nak, sza ka szok nak a fel na gyí tá sa üze net ér té kû le het. A ma gyar 
tör té ne lem egyik nagy sze mé lyi sé ge Kos suth La jos, aki leg in kább
mint a for ra dal mi ság, a ma gyar füg get len ség en gesz tel he tet len
baj no ka vált emblematikus fi gu rá vá. Ez az emb lé má vá vált sze mé -
lyi ség sok szor se gí tet te ké sõb bi ko rok har co sa it, ami kor for ra dal -
mas idõk jár tak, ami kor a ma gyar füg get len ség ke rült ve szély be,
vagy ép pen an nak vissza szer zé se vált idõ sze rû vé. Az emb lé ma
po zi tív sze re pe vi tat ha tat lan, ám a tár sa da lom szé les kö rei szá má -
ra ko ránt sem vi lá gos, hogy az em lék kép su gall ta po li ti kai-ide o ló -
gi ai sze rep po zi tí vu ma nem tel je sen fedi a tör té nel mi sze mé lyi sé -
get. Ha a kos sut hi élet mû bõl csu pán arra a moz za nat ra uta lunk,
hogy 1848 nya rán — a re a li tás pa ran csát kö vet ve — Kos suth ar ról
cik ke zett a Pes ti Hír lap ban, hogy a Habs burg-di nasz tia te gye át
szék hely ét a ma gyar fõ vá ros ba, il let ve arra az óva tos ság ra irá nyít -
juk a fi gyel met, amellyel a kö vet ke zõ év áp ri li sá ban a for ra da lom
ve zé re ma gát kor mány zó-el nök ké vá lasz tat ta, te hát több faj ta es he tõ -
ség re is al kal mas cí met kre ált, ak kor is vi lá gos az, hogy az
emblematikus fi gu ra nem azo nos a hús-vér ál lam fér fi ú val.48

Arra is van pél da, ami kor úgy ele ve ne dik meg va la ki nek a
tol lán nagy ha tá sú sze mé lyi ség, hogy az már egy sze rû en a tor zí tás
fo gal ma alá tar to zik. Fel te he tõ leg nem esünk a szak mai el fo gult -
ság hi bá já ba, ha azt mond juk, hogy ezek az ese tek el sõ sor ban nem
a tör té net tu do mány ra, ha nem sok kal in kább az an nak esz kö ze it
csak rész le ge sen al kal ma zó tör té ne ti pub li cisz ti ká ra, va la mint a
szép iro da lom ra jel lem zõ ek. Kos suth La jos pél dá já nál ma rad va ké -
zen fek võ, hogy Illyés Gyu la Fák lya láng ját em lít sük meg. Itt megint 
egy részt az a lé nye ges, hogy a tör té ne ti kép meg má sí tá sa nem a
tör té net tu do mány szám lá ját ter he li, a má sik pe dig az, hogy a su -
gallt kép és a tény le ges tör té nel mi múlt kö zöt ti diszk re pan cia pon -
to san mér he tõ, sõt az el té rés mo ti vá ci ó ja is fel fejt he tõ.

Vál toz nak a ko rok, a li be rá lis kor esz me le ha nyat lá sá val te ret
nyer het nek kü lön fé le te kin tély el vû, il let ve dik ta tó ri kus rend sze -
rek, majd azok el múl tá val a gyõ ze del mes de mok rá cia évei kö -
szön töt tek ránk, ám „a jól ki vá lasz tott sar ka la tos kér dé sek — iga -
zat kell ad nunk Gyurgyák Já nos nak — to vább ra is sar ka la tos kér -
dé sek ma rad tak.”49 Te hát van nak olyan alap kér dé sek, ame lyek re
ugyan új ból és új ból meg szü let nek a vá la szok, ám azok nak nincs
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olyan tisz tá zó ere jük, hogy a múlt kri ti kus kér dé se i nek meg íté lé -
sé ben tár sa dal mi kon szen zust te remt se nek, s ne kell jen to vább ra is 
azok kö rül for go lód nunk. Eb ben a bi zo nyá ra fon tos té nye zõ az a
sok gyen ge ség, amely a tör té net tu do mányt jel lem zi. Ám a pon tos
di ag nó zis már ön ma gá ban a to vább lé pést se gít he ti. A kri ti kát lan
op ti miz mus és az al ko tást bé ní tó pesszi miz mus kö zöt ti jó zan út
meg ta lá lá sa pe dig olyan konst ruk tív alap ál lás hoz se gít het, amely
ha a más faj ta fel fo gás irán ti to le ran ci á val pá ro sul, ak kor ta lán
emel tyû je le het az elakadás leküzdésének.

4. A poszt mo dern szerzõk so kat fog lal koz nak az zal a hely zet -
tel, hogy a tör té net írás nem ze ti tu do mány. Ezt sok szem pont ból
meg le het ér te ni, hi szen a tör té ne lem nem ze ti lá tó szö ge nem csu -
pán emel, ha nem szá mos eset ben ho zott, hoz (és hoz ni fog) tu do -
má nyos szem pont ból le han go ló ered ményt. Ha azon ban fi gyel -
me sen meg néz zük a poszt mo dern szer zõk gon do lat me ne te it eb -
ben az össze füg gés ben, ak kor azt lát juk, hogy mind az a mí tosz te -
rem tés, utó pia gyár tás, il lú zió ker ge tés, amely az ún. nem ze ti tör té -
net írás égi sze alatt tör tént, il let ve sok he lyütt tör té nik, leg in kább
mu ní ció gyûj tés ként szol gál szá munk ra an nak bi zony ga tá sá ra,
hogy a tör té net írás va ló já ban nem tu do mány, ha nem csu pán
diskurzus.

„A tör té net írás a 19. szá zad fo lya mán érte el, hogy a va ló ság -
ról fo lyó dis kur zus pa ra dig má ja ként mint egy a »re a li tás« mér cé jé -
ül szol gál jon. S mint ilyen, maga dönt se el, hogy mi lyen vélt »re a -
li tá sok« ve szé lye sek a sta tus quóra, me lye ket utó pi kus nak, mi ti -
kus nak, il lu zó ri kus nak, redukcionistának, vagy más képp fo gal -
maz va torz nak kell te kin te ni és ezért ta ná csos is õket mel lõz ni.

A tu do mány ként meg ha tá ro zott múlt tal való fog la la tos ko -
dás, a tör té net írás, vég ered mény ben mind a mai na pig ra gasz ko -
dik eh hez a 19. szá zad ban meg szer zett jo gá hoz” – írja érez hetõ el -
íté lés sel Gyáni Gá bor,50 mi köz ben szem mel lát ha tó an két dol got
össze mos. Könnyen meg te he ti, mert a 19. szá zad egy fe lõl va ló ban
az az idõ szak volt, ami kor a tör té net írás öles lép te ket tett a tu do -
mánnyá vá lá sa irá nyá ban, s egy ben a nem ze ti éb re dés fon tos esz -
kö ze ként szá mos al ka lom mal ide o ló gi ai funk ci ót is be töl tött, va -
gyis sa ját tu do má nyos alap ja it ásta alá. Ha el len ben e va ló ban szá -
mos eset ben tör té ne ti leg össze mo só dott, ám ép pen tör té ne ti jel le -
ge mi att el kü lö nít he tõ két dol got szét vá laszt juk, ak kor az idé zett
rész utol só mon da ta he lyett fo gal maz ha tunk ha son ló, ám még is
po zi tív mon da tot. Olyant, amely nem ki fo gá sol ja, ha nem he lyes li
a tör té net írás ezen igényét.
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„Ám mi u tán kez di el vesz te ni azt a ké pes sé gét, hogy az ol va -
sót be le he lyez ze a tár sa dal mi ho ri zont ját gya kor la ti lag meg ha tá -
ro zó er köl csi vi lág rend be s ek ként iden ti tás sal ru ház za fel, nem
szim bo li zál hat ja már töb bé ma gát a va ló sá got.”51 Gyáni Gá bor
ezen mon da ta is össze mos sa a két kü lön bö zõ funk ci ót, mi köz ben
in kább azt kel le ne hang sú lyoz ni, hogy a nem zet ál la mi konst ruk ci -
ót meg ha la dó tör té nel mi fo lya ma tok ér vé nye sü lé se foly tán a ko -
ráb bi ide o ló gi ai funk ció vagy meg ren dült, vagy el is tûnt. Nem be -
szél ve ar ról, hogy a multi- és in ter disz cip li ná ris né zõ pont tér hó dí -
tá sa ré vén to vább ja vult a tör té net írás esé lye is arra, hogy mind
több mun ká ban vál jék tudománnyá.

Mi — az idé zet tek tõl el té rõ en — azon az ál lás pon ton va -
gyunk, hogy a tör té net írás tu do mány: mû ve lõ i nek meg van az esé -
lyük arra, hogy tu do mányt al kos sa nak. En nek az esély nek a meg -
te rem té sé hez pe dig se gít sé gül szol gál hat a poszt mo dern fel fo gá sú 
szer zõk kel való dis kur zus is. Per sze le gyünk re a lis ták: a dis kur -
zus nak csak ak kor van iga zá ból ér tel me, ha mind két fe let az az
igény hajt ja, hogy tu do mánnyá te gye azt, ami szá mos ok ból gyak -
ran nem tu do mány. Ha nem er rõl van szó, ak kor a vi ták nak olyan
ter ré nu mán va gyunk, ahol már nincs he lyük az ész ér vek nek, ahol
már csak az szá mít, ami „a bel sõ fény bõl” árad, ahogy azt Rous -
seau vagy Descartes mond ja.52

Ha ez a hely zet, ak kor he lye sebb nek tûnik a tör té net írás tör -
té ne té hez, a ben ne rej lõ tar ta lék hoz for dul nunk. Mert a tá jé ko zó -
dás hoz nem ha szon ta lan tud ni, hogy mé lyen gon dol ko dó em be -
rek ez zel a gond dal már sok év ti zed del ko ráb ban szem be néz tek, s
ma is meg szív le len dõ vá la szo kat fo gal maz tak meg. Pél dá ul
Szekfû Gyu la, aki a Ma gyar tör té ne tet ért bí rá lat ra az zal vá la szolt,
hogy a his to ri og rá fia ket tõs ter mé sze tû je len ség. Egy fe lõl szak tu -
do mány, te hát olyas mi, ami nek sza bá lyai és ha gyo má nyai van nak, 
más fe lõl nem ze ti disz cip lí na is, ezért aki nek „meg ada tott, hogy
hang ját a szak kö rö kön túl szé le sebb ré te gek is meg hall ják, an nak
kö te les sé gei is van nak”.53
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51 Uo.
52 Miskolczy 2003, 227. – Ne héz el dön te ni, va jon mi ért írja Gyáni Gá bor azt,

hogy „ná lunk is fõ ként az ant ro po ló gia ber ke i ben je lent ke zett az az igény, hogy a
nem ze tet mint tör té nel mi je len sé get kri ti kai vizs gá lat nak ves sék alá”. Ál lí tá sá nak
alá tá masz tá sá ra egy 1991-ben és egy 1996-ban pub li kált ta nul mány kö te tet em lít, s
köz ben nem csu pán a bi zo nyo san ál ta la is is mert, mint egy há rom év ti zed del ko -
ráb ban le zaj lott Mol nár Erik-vi tát, de a más vo nat ko zás ban — el is me rõ en — idé -
zett Szûcs Jenõ tárgy ba vágó, re le váns mun kás sá gát szin tén fi gyel men kí vül hagy -
ja. Gyáni 2000, 36–37. 

53 Idé zi: Gyurgyák 2003, 288.



Amíg nem ze tek van nak, ad dig a tör té net írás min den bi -
zonnyal nem ze ti tu do mány ma rad. Ez — a két ség kí vül lé tezõ ren -
ge teg lan kasz tó szín vo na lú és szem lé le tû mun ka meg lé te, sõt vár -
ha tó meg szü le té sé vel együtt is — egy ál ta lán nem je len ti azt, hogy
akik ezt a tu do mányt mû ve lik, azok nak szem ha tá ra ne le gyen
egye te mes, ne le gye nek ké pe sek arra, hogy tár gyu kat glo bá lis
össze füg gé sek ben lás sák és lát tas sák. Ami kor 1985-ben Ba logh
Sán dor szer kesz té sé ben meg je lent a Ma gyar or szág a 20. szá zad -
ban c. össze fog la lás54 — amint a meg je lent ha zai el íté lõ kri ti kák is
je lez ték55 —, ha tá ro zott tö rek vést kép vi selt a nem ze ti né zõ pont az
idõ tájt szo ká sos nál jó val mar kán sabb ér vé nye sí té sé re, ám alig ha
le het ne a szer zõk re rá bi zo nyí ta ni — Gyáni Gá bor ki fe je zé sé vel
élve —, hogy a va ló ság szim bo li zá lá sá nak igé nyé vel al kot tak vol -
na.56 A rend szer vál tás után újabb és újabb össze fog la lá sok ké szül -
tek a 20. szá za di ma gyar his tó ria ide o ló gi ai okok ból ki vált kép pen
ne u ral gi kus 1918–1945 kö zöt ti idõ sza ká ról,57 il let ve a szá zad vé -
gen Romsics Ig nác tol lá ból meg szü le tett az egész saeculumot is -
mét be mu ta tó összeg zés,58 ám eze ket a mun ká kat is alap ve tõ en
ugyan az a tö rek vés és ön is me ret jel lem zi: a meg is me rés vég te len
fo lya ma tá ban, az el ért ered mé nyek re tá masz kod va men nél hi te le -
sebb ké pet al kot ni.59 Kö vet ke zõ leg sem mi fé le fá tum nem hat ab -
ban az irány ban, hogy min den nem ze ti tör té net írás nak ugyan az
le gyen a szín vo na la, ho ri zont ja, hogy a maga nem ze té nek nagy sá -
gát a va ló ság tól el ru gasz kod va zeng je, ne le gyen haj lan dó glo bá lis 
össze füg gé sek ben gon dol kod ni, ma gá nak a nem zet nek, mint tár -
sa dal mi kép zõd mény nek a tör té nel mi meg ha tá ro zott sá gát, di -
men zi ó it (meg)lát ni. Szûcs Jenõ pél dá ja, azt hi szem, igen erõs bi -
zony ság erre. Õ volt az, aki egy fe lõl va ló ban szá mos eset ben nem
könnyen kö vet he tõ fej te ge té sek ben ka la u zol ta ol va só ját a nem ze ti
kér dés szö ve vé nyé ben,60 más fe lõl ké pes volt arra is, hogy a la i kus
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54 Ba logh 1985. 
55 Ugyan ak kor a kül föl di vissz hang ok ép pen ezért vol tak elismerõek.
56 Gyáni 2000, 32.
57 L. Nagy 1995; Or mos 1998; Ger gely – Pritz 1998.
58 Romsics 1999 – E ha zai fo lya ma tok szé le sebb nem zet kö zi össze füg gés be

il lesz ked tek. „A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség tör té net írá sá nak két száz éves tör té nel -
mé ben elõ ször a tör té net írás tá vol ma radt a kis nem ze tek egy más el le ni uszí tá sá -
tól. Ezt az uszí tó államnacionalista pro pa gan dát — igaz, hogy tör té ne ti ér vek kel
— el sõ sor ban a po li ti kai elit tü zel te. A tör té nész tár sa da lom ve ze tõ egyé ni sé gei és
in téz mé nyei job bá ra tá vol ma rad tak a tör té ne lem mel ûzött ide o ló gi ai há bo rús ko -
dá sok tól.” Glatz 2003. In: Or mos 2003, 21.

59A nem ze ti és egye te mes együt tes lát ta tá sá ra az egyik leg utób bi po zi tív
pél da Ba logh 2001. In: Föl des – Inotai 2001.

60 Gyáni Gá bor jegy zi meg egy he lyütt, hogy a mo dern nem zet ál lam és az
egyes or szá gok múlt ja kö zöt ti nem könnyen fel fejt he tõ kap cso lat meg ra ga dá sá ra



ol va só is meg lát has sa a nem zet mo dern ko rok hoz kö tött vol tát.
Hi szen ki tud ná mind ezt az õ kér dõ ív ha son la tá nál vi lá go sab ban
meg ma gya ráz ni. Ar ról az 1300 kö rül el kép zelt kér dõ ív rõl van szó,
amely a meg kér de zet te ket, mint kü lön bö zõ cso por tok tag ja it fag -
gat ta vol na iden ti tá suk ról. Az ak kor meg szó la ló elsõ hely re val lá si 
ho va tar to zá sát tet te, majd urá hoz való vi szo nyát em lít het te, ez -
után szól ha tott ar ról, hogy he lyét me lyik rend ben ta lál ja meg —
te hát pap vagy lo vag, ne tán pol gár vagy leg in kább pa raszt —, ez -
után em lít het te, hogy az eu ró pai tér sé gen be lül hova köti sor sa, s
en nek kap csán je löl het te meg ki rá lyát, majd csu pán minden nek
vé gén ve het te szám ba, hogy fran cia-e vagy ne tán ma gyar.61

Az ún. nem ze ti tör té net írás ugyan na gyon sok tör té nész tol -
lán va ló ban csak po li ti ka tör té net-írás, itt is ér de mes azon ban disz -
ting vál ni. Ab ból ugyan is, hogy nem ke vés tör té nész mun ká ja alig
lépi túl az ada tok összegyûjtését, il let ve, hogy va ló ban ke ve sek ké -
pes sé ge a le bi lin cse lõ stí lu sú el be szé lés, nagy hiba len ne meg fe -
led kez ni ar ról, hogy a ma gyar tör té net írás ban pél dá ul Szekfû
Gyu la sok év ti zed del ko ráb ban, egé szen pon to san 1929-ben így ér -
te ke zett: a mo dern tör té nész a „va ló ság ban is kény te len nagy szá -
mú disz cip lí na: val lás-, gaz da ság-, tár sa da lom tör té net stb. se gé -
lyé vel a dol gok össze füg gé sét a po li ti kai: há bo rús és dip lo má ci ai
ada to kon túl is re konst ru ál ni”.62

Azt sem il lik fi gyel men kí vül hagy ni, hogy pél dá ul a tár sa da -
lom tör té net akár mennyi re is mo der nebb ága a tör té net írás nak,
mint a pri mi tív mó don mûvelt po li ti ka tör té net, elõb bi mû ve lé se
még sen kit nem ava tott nagy tu dós sá, en nek a szak ág nak is meg -
van nak a maga sze rény szín vo na lon al ko tó tör té né szei. In kább azt 
mon da nánk, hogy minden nek a csú csán az a tör té nész áll, aki
ugyan úgy ké pes a rész fel dol go zá sok ra, mint a szin té zis te rem tés -
re, aki va ló ban ké pes in ter disz cip li ná ris vér te zett ség gel al kot ni. A
po li ti ka tör té net — ha ran go san akar juk mû vel ni — bi zony ne héz
te rü let. Mu tat ják ezt sok egyéb pél da kö zött azok a szak mai gyen -
ge sé gek is, ame lyek Gyáni Gá bor po li ti ka- és esz me tör té net be át -
rán du ló dol go za ta i ban ta pasz tal ha tó ak. 2002 no vem be ré ben egy
kon fe ren ci án Gyáni Gá bor a Habs burg-múlt ma gyar em lé ke ze térõl
tar tott elõ adást, majd azt a kö vet ke zõ év ja nu ár já ban pub li kál ta.63

A téma köz is mer ten fon tos he lyet fog lal el tör té net po li ti kai gon -
dol ko dá sunk ban, ezért a vi tat ha tó ál lí tá so kat ki vált képp indokolt
szóvá tenni.
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Szûcs Jenõ ál tal aján lott fo gal mi bá zis a mai na pig vissz hang nél kül ma radt. Gyáni 
2000, 34.

61 Hanák 1984, 19–20. 
62 Szekfû 1929, 771. Idé zi Gyurgyák 2003, 289. 
63 Élet és Iro da lom, 2003. ja nu ár 24.



„A du a liz mus em lé ke az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia bu ká -
sát kö vetõen, fõ ként a Tri a non-szindró ma mi att, am bi va lens mó -
don adó dott to vább a honi köz tu dat ban.” Tud juk, hogy Tri a non
sok min dent erõ tel je sen be fo lyá solt, s már vagy jó más fél év ti ze de
nincs po li ti kai-ide o ló gi ai ti la lom ezen össze füg gé sek fel tá rá sa
elõtt, de úgy vél jük, hogy itt nem a Tri a non-szindró ma, ha nem
sok kal in kább a ki egye zés ér te lem sze rû en komp ro misszu mos vol -
ta, an nak a füg get len sé gi vo nal ál tal való tá ma dá sa, a med dõ köz -
jo gi vita a dön tõ té nye zõ.

„A du a lis ta mo nar chia imázsát ek ko ri ban elsõsorban a me -
mo ár szer zõk for mál ták.” A me mo ár szer zõk ál ta lá ban va ló ban
sok kal erõ sebb be fo lyást gya ko rol nak — saj nos — a tár sa da lom
tör té nel mi tu da tá ra, mint a tör té né szek, ám volt itt sok kal lé nye ge -
sebb té nye zõ is. A be ren dez ke dõ rend sze rek (más és más ok mi att
és el té rõ mér ték ben) nem vol tak ép pen szi lár dak, ezért az elõ zõ
kor szak antikorszakként mû kö dött, il let ve vi szo nyí tá si pont volt.
En nek az antikorszakos be ál lí tás nak a szel le mi szfé rá ban itt hon
köz is mer ten a Há rom nem ze dék volt az egyik leg fon to sabb for -
má ló ja. Ha tá sa bi zo nyo san erõ tel je sebb volt em lék irat ok tu cat ja i -
nál. A for má lás ban egyéb ként a leg fon to sabb sze rep a gyõz tes el -
len for ra da lom nak, po li ti ku sa i nak, a rend szert szol gá ló agy mo só
ma si né ri á nak ju tott, de ter mé sze te sen meg volt a szel le mi szfé ra
egé szé nek, ben ne pél dá ul a szép iro da lom nak is a maga része.

A du a lis ta múlt hoz kri ti ku san, il let ve di csérõen vi szo nyu lók
be mu ta tá sá nál egy aránt hi ány zik a kül po li ti kai szem pont te kin -
tet be vé te le, ami azért is hiba, mert egy aránt jel le mez te mind két
tá bor ho ri zont ját, ti. an nak fe let tébb be ha tá rolt vol tát. Így pél dá ul
a va ló ban lé nye ges Jászi-idézet kap csán is in do kolt len ne an nak
rög zí té se, hogy a Habs burg-bi ro da lom Jászi ál tal meg le põ nek
mon dott ké sõi össze om lá sa rög vest nem lesz meg le põ, ha a ha tal -
mi egyen súly ra épí tõ lon do ni kül po li ti kát is be von juk a képletbe.

Szekfû Gyu la Há rom nem ze dé ké nek és Gratz Gusz táv A du a -
liz mus kora c. mun ká já nak, mint „két je len tõs, a szel le mi és po li ti -
kai köz vé le ményt mé lyen és tar tó san be fo lyá so ló tör té ne ti nar -
ratíva” egy más mel lé he lye zé se messze nem pon tos, mert Gratz
mun ká ja egé szen bi zo nyo san nem gya ko rolt oly mély ha tást a tár -
sa da lom ra, mint Szekfû köny ve.

A má so dik vi lág há bo rú hoz ve zetõ út kap csán „az egy más sal
tel jes mér ték ben össze egyez tet he tet len kom mu nis ta és de mok ra ti -
kus po li ti kai ér ték rend”-rõl írni di va to san hang zik, „csak” ép pen
nem fe lel meg a tör té nel mi va ló ság nak és a de mok rá cia po li ti kai
szfé rán messze túl mu ta tó fo gal má nak. En nek a le egy sze rû sí tõ fel -
fo gás nak lo gi kus fo lyo má nya, hogy Bibó Ist ván és Ré vai Jó zsef
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együt tes em lí té se „pa ra dox mó don” hat, ha el len ben a for má ló dó
an ti fa sisz ta tá bor ra, an nak is mert ese mé nye i re gon do lunk, ak kor
in kább a „tör té ne lem sod rá ról” be szél he tünk. A Ré vai Jó zsef ál tal
az aka dé mi ai tör té net írás ra erõ sza kolt dol gok be mu ta tá sá ban ter -
mé sze te sen na gyon sok az igaz ság, de azért ezt a ké pet is le het —
na gyobb szak mai kö rül te kin tés, a tör té ne ti vi szo nyok ár nyal tabb
áb rá zo lá sa ré vén — hi te le seb bé ten ni. Ma gyar or szág nak a Habs -
burg-bi ro dal mon be lü li gyar ma ti sor sá ról a pol gá ri tör té net írás
több mint ele get ér te ke zett ah hoz, hogy a Ré vai-fé le erõ szak
könnyen si ke rül jön.

Poszt mo dern né zõ pont ból a Mol nár Erik-vi ta lé nye ge va ló -
ban a nem zet fo gal má nak a „relativizálása”. A lé nye get iga zá ból
pon to sab ban fo gal maz zuk meg, ha ar ról be szé lünk, hogy Mol nár
Erik és a fel fo gá sát val lók ar ról szól tak, a nem zet hosszú tör té nel -
mi fej lõ dés ter mé ke, te hát a pol gá ri kor szak fo gal ma i nak a kora -
feudális vi szo nyok ra való al kal ma zá sa ahis to ri kus. Va la mi nek a
maga tör té ne ti sé gé ben való meg ra ga dá sa, il let ve relativizálása, az
— meg gyõ zõ dé sünk sze rint — egy más tól igen tá vo li két do log.64

A du a lis ta kor sza kot il letõen a hat va nas évek tõl a ko ráb bi
ide o ló gi ai ko lon cok tól meg sza ba du ló s egy ben új faj ta ide o ló gi -
ai-po li ti kai kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ tör té net írás kap csán a
szer zõ így ír: „A tör té ne lem anya gá nak fe let tébb nagy kép lé keny -
sé gé re és a tör té ne ti ar gu men tá ció po li ti kai hasz no sít ha tó sá gá nak
a nagy fo kú ru gal mas sá gá ra vall, hogy nem csak (a po li ti kai de -
mok ra ti kus ér ték rend del pá ro su ló) füg get len sé gi tör té net szem lé -
let, de a »Habs burg-ba rát« kon cep ció ta la ján áll va is meg nyil vá -
nul ha tott a po li ti kai el len zé ki ség historizáló tö rek vé se.” Gyáni Gá -
bor nak ter mé sze te sen messze me nõ en iga za van ab ban, hogy a tör -
té ne ti tény anyag sze lek tá lá sá val, ilyen-olyan mó don tör té nõ be -
mu ta tá sá val igen el té rõ aktuálpolitikai tö rek vé se ket le het tá mo -
gat ni. Ezt ed dig is tud tuk, ezt ne vez zük historizálásnak. Az sem
vi tat ha tó, hogy min den faj ta historizáló haj lam nél kül is egy-egy
tör té ne ti prob lé ma áb rá zo lá sa kap csán óha tat la nul le het tek, le het -
nek át hal lá sok. A lé nyeg azon ban az, hogy ezek az újabb ku ta tá sok
mé lyebb, hi te le sebb ké pét nyújt ják-e az áb rá zolt kor szak nak vagy
sem. Ha igen, ak kor ez elõ re lé pést je lent, s az elõ re lé pés té nyét kü -
lön le het vá lasz ta ni az át hal lás té nyé tõl, amely kü lön elem zen dõ és kü lön
ér té ke len dõ. Te hát ami ben vi tánk van, az az, hogy a tör té ne lem anya -
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64 Úgy vé lem, hogy tel je sen alap ta la nul ma rasz tal el Gyáni Gá bor, ami kor
szó vá te szi a Tri a non nal kap cso la tos azon — egyéb ként messze nem csak sa ját —
né ze te met, hogy az seb a ma gyar nem zet tes tén. Gyáni 2003, 19. A ki fe je zés nek ter -
mé sze te sen ta gad ha tat la nul erõs ér zel mi töl te te van, ez azon ban — a prob lé ma
pon tos rög zí té se — na gyon is össze egyez tet he tõ nem csu pán a tár gyi la gos ság igé -
nyé vel, ha nem ma gá val a tár gyi la gos ság gal is.



ga ál ta lá ban egy ál ta lán nem kép lé keny, ha nem olyan, ami lyen a
múlt volt. Te hát sok fé le. „A tör té ne ti ar gu men tá ció po li ti kai hasz no -
sít ha tó sá gá nak nagy fo kú ru gal mas sá gá ról” sem le het a prob lé ma
szét szá la zá sa nél kül be szél ni.

A szekfûi élet mû pél dá ul ugyan azon tör té ne ti tény anyag gal
fog lal koz va hol szem be for dul a nem ze ti mí tosz te rem tés sel, hol
pe dig egyes vo nat ko zá sok ban in kább ab ban az irány ban hat. Eb -
bõl azon ban nem a tör té ne ti tény anyag kép lé keny sé ge kö vet ke zik. 
Sok kal in kább az, hogy a me rõ ben meg vál to zott tör té ne ti szi tu á ció 
igé ze té ben a tör té nész más faj ta hoz zá ál lást ala kít ki az ural ko dó
kor szel lem mel szem ben. Az elsõ vi lág há bo rú elõt ti szentistváni
Ma gyar or szág köz ne me si ere de tû ro man ti kus na ci o na lis ta tör té -
ne lem szem lé le té vel per le ked ve írja meg Szekfû 1912-ben a
Serviensek és familiarisok c. mun ká ját. A tri a no ni kor szak ban ke -
let ke zett Ma gyar tör té net szer zõ je el len ben erõ tel jes szí nek kel az
így soha nem lé te zett Má tyás kori re ne szánsz ma gyar ál lam ví zi ó -
ját ve tí ti ol va sói elé.65 A ma gya rá zat — vé le mé nyem sze rint — ké -
zen fek võ. Más do log, hogy he lye sebb lett vol na meg ma rad ni az
elõ zõ mun ka tör té ne lem szem lé le te mel lett, mint ahogy a Há rom
nem ze dék ötö dik köny ve is a nem ze ti mí tosz te rem tés ellen
íródott.

A múló di vat ta ra ján si ke re it szûk kör ben ara tó poszt mo dern
tör té net írás tól — bár ko runk em be rét so kan szkep szis re ne ve lik, s
a tö meg ok ta tás is ked vez ter je dé sé nek – szá mos ok foly tán nem
kell tar ta nunk. Ter mé sze te sen nem an nak az el mé le ti igény te len -
ség nek az okán, amely nek foly tán vi szony lag ran gos nak tar tott
tör té né szek sem néz nek szem be a poszt mo dern szer zõk ál tal sze -
münk elé idé zett va ló sá gos gon dok kal, és nem is azért, mert (sze -
rény ta pasz ta la ta im sze rint) az ilyen irá nyú kér dé sek hal la tán a
leg több tör té nész egye te mi hall ga tó nak (tu dat lan sá gát el árul va)
üres sé vá lik a te kin te te. Még csak azért sem, mert — mint Romsics
Ig nác meg jegy zi — a sok vita köz ben va ló já ban az egye te mes tör -
té net írás ban is ke ve sebb ilyen mû szü le tett, mint amennyi te o re ti -
kus írás ma gát az irány za tot tag lal ja.66 Leg in kább azért, mert a tu -
do mány tör té net ta nú sá ga sze rint va ló já ban egy ál ta lán nem ab szo -
lút új je len ség rõl van szó. En nek il luszt rá lá sá ra itt két dol got em lí -
tünk. Az egyik az, hogy va la mi ha son ló vi tát a né met his to ri og rá -
fia már a múlt szá zad ele jén át élt. Ezt Karl Lamprecht rob ban tot ta
ki, s vele szem ben a rankei ha gyo mányt foly ta tó Georg von
Below–Friedrich Meinecke vo nal fo gal maz ta meg a maga ér ve it.67
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Ak kor Szekfû e vi tá ban ért he tõ mó don Lamprecht úgy mond „cél -
ta lan for mát lan sá got” hozó kul túr tör té ne ti irá nyá val szem ben az
utób bi ak igaz sá ga mel lett ér velt azt han goz tat ván, hogy a po li ti -
ka tör té net — va gyis a nem ze ti tör té net írás — az zal a fel té tel lel fej -
lõ dõ ké pes irány zat, hogy mû ve lõ jé nek a mo dern se géd tu do má -
nyo kat is is mer nie kell, fi gye lem be kell ven nie a gaz da ság-, al kot -
mány- és mû ve lõ dés tör té net ered mé nye it, va la mint fi gye lem mel
kell len nie az egye te mes tör té net re is.68

Egy má sik fi gye lem be veendõ szem pont itt az, hogy a tör té ne -
ti tény fo gal má nak meg kér dõ je le zé se a hú szas évek re megy vissza. 
1926-ban Carl L. Becker, az Ame ri kai Tör té nel mi Tár su lat ak ko ri el -
nö ke köz gyû lé si elõ adá sá ban me rõ ben más meg vi lá gí tás ba he -
lyez te az ad dig szin te a „tég la” szi lárd sá gá val ren del ke zõ tör té nel -
mi tény fo gal mát,69 s ez zel a tör té net írást — amint Gyáni Gá bor in -
terp re tál ja — a dis kur zus fo gal má ban ol dot ta fel.70 Becker ilyen
irá nyú gon do la tai is arra utal nak, hogy a mai poszt mo dern gon -
dol ko dás nak — a Nietz sche ne vé hez köt he tõ, em lí tett fi lo zó fi ai
gyö kér ze ten túl — a tör té net írá son be lül is messzi re ve ze tõ elõz -
mé nye van. Ám, ha a hú szas évek re né mi leg na gyobb lá tó szög gel
te kin tünk, ak kor azt is meg lát juk, hogy a 20. szá za di brit fi lo zó fia
egyik nagy alak ja, Ro bin G. Collingwood ép pen ezek ben az év ti ze -
dek ben ér te ke zett ar ról, hogy a tör té nel mi meg is me rés a meg is me -
rés sui generis for má ja, és a fi lo zó fia is eb ben a meg is me ré si for -
má ban gyö ke re zik.71 S bár ez a gon dol ko dó sok szem pont ból a brit 
fi lo zó fi á ban — Ke le men Já nos min den bi zonnyal au ten ti kus sza vai
sze rint — ma gá nyos, el szi ge telt gon dol ko dó nak lát szik,72 még is
eb ben a meg lá tá sá ban egé szen bi zo nyo san nem az; a kor szak má -
sik ki tû nõ gon dol ko dó ja, Benedetto Croce is azt val lot ta, hogy a tör -
té ne lem a tu dás egyet len faj tá ja.73

A ha zai his to ri og rá fi át ed dig — is me re te ink sze rint — a
poszt mo dern egyet len na gyobb lé leg zetû mun ká val sem gya ra pí -
tot ta, ha csak Es ter házy Pé ter Harmonia caelestis c. si ker köny vét
nem te kint jük an nak. Még Gyáni Gá bor is, aki — mint je lez tük —
a leg töb bet tet te ha zai vi szony lat ban azért, hogy e tör té net írás it te -
ni re cep ci ó ját el vé gez ze, in kább a ki ta po sott uta kon ha lad va al kot -
ta meg ed di gi fon to sabb mun ká it.74 Amennyi ben a kor szel lem lé -
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nye gé nek meg nyil vá nu lá sa a poszt mo dern, úgy ezen tény mi att
mé lyen szo mor kod ha tunk. Ha el len ben in kább csu pán múló di -
vat ról van szó, ak kor az a mér leg tû nik he lyes nek, hogy a ha zai
his to ri ku sok nagy több sé ge fi gye lem re mél tó jó zan ság gal tart ja tá -
vol ma gát et tõl a di vat hul lám tól. Va ló já ban azon ban az a be ál lí tó -
dás he lyes, amely nek je gyé ben min den meg szív le len dõt el sa já tí -
tunk a poszt mo dern fi gyel mez te té sé bõl, ám a szám ba vett prob lé -
mák tel jes sé ge sem tor koll hat ni hi liz mus ba. „Nincs töb bé sem mi -
lyen szö veg, sem mi lyen múlt, csak az in terp re tá ció” – hir de ti
Frank R. Ankersmit.75 Ám sem a tu do má nyos in for má ció fel tar tóz -
tat ha tat lan nak tûnõ mennyi sé gi ára da ta, a tu do mány sok szor va -
ló ban két ség beej tõ be szû kült ség hez ve ze tõ spe ci a li zá ló dá sa, a
tárgy ez zel járó ato mi zá ló dá sa nem elég sé ges alap a ni hi liz mus -
hoz. Men nél több az in for má ció, an nál lé nye ge sebb fel adat a sze -
lek ció, az in for má ci ós sze mét el vá lasz tá sa a va ló ban re le váns té -
nyek tõl és össze füg gé sek tõl. Elég csak a szom szé dos szo ci o ló gi á ra 
vet ni egy pil lan tást, ahol rég óta jól be vált mód szer a rep re zen ta tív
min ta vé tel. En nek az ana ló gi á já ra a tör té net tu do mány ban is le het -
sé ges ma rok nyi adat ból hi te les kö vet kez te tés re jut ni. Amit ott a
rep re zen ta tív min ta vé tel mód szer ta na ad, azt itt a tör té né szi in tu í ció és a
mér he tet le nül sok tu dás kom bi ná ci ó ja biz to sít ja.

Való igaz, hogy az ato mi zá ló dás nak ko moly sze re pe van az
egy más tól lé nye ge sen el térõ tör té net áb rá zo lá sok el sza po ro dá sá -
ban.76 Ve zet het út in nen a poszt mo dern ni hi liz mus hoz, ám el len -
ke zõ irány ba is. Abba az irány ba, hogy ke res sük az út ja it és mód -
ja it az egyes ato mok össze kap cso lá sá nak. Az egy mást erõ sí tõ
moz za na tok össze il lesz té se egész bi zo nyo san át fo góbb ké pet
ered mé nyez. Nem le het két sé ges, hogy ez zel az át fo gó kép pel
szem ben bi zo nyo san lesz egy má sik, har ma dik, ne gye dik stb.
olyan át fo gó kép, amely az elõb bi tõl sok pon ton el fog tér ni. Az el -
té ré sek más fe lõl még in kább bi zo nyos sá te szik, hogy az el té rõ ké -
pek ben ta lál ha tó azo nos sá gok olyan egy be esé sek, ame lyek a múlt -
ról hi te les in for má ci ót kö zöl nek. S ak kor már szi lárd ta laj van a lá -
bunk alatt, amely re to vább le het épít kez ni. Mi ért fe lejt sük el azt,
amit Vol taire már 1738-ban bi zo nyo san tu dott: „Fel hasz ná lom azt
is, amit idõs ud va ron cok tól, szol gák tól, nagy urak tól és má sok tól
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an nak je gyé ben azt írja, „min dig az in téz mé nye sült dis kur zus ha tá roz za meg azt,
hogy ki szá mít va ló já ban mun kás nak.” Hor váth – Pethõ – Tóth 2003, 9. Egész ed -
di gi tör té net írói te vé keny sé ge azon ban in kább arra a Beckerre em lé kez tet, aki egy -
fe lõl ala po san relativizálta a tör té net írást, más fe lõl vi szont sa ját mun ká i ban igen -
csak be tar tot ta az ál ta la meg bí rált ku ta tá si el ve ket. Ld. Glatz 1977, 199.

75 Gyáni 2000, 15. Gyáni Gá bor sze rint ez „majd hogy nem ni hi lis ta ki je len -
tés”. (Uo.) Mi en nél egy sze rûbb nek lát juk a kép le tet: ez maga a ni hi liz mus.
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hal lot tam. Azo kat az ada to kat köz löm, ame lyek ben egyet ér te nek.
A töb bit meg ha gyom a fe cse gõk nek és az anek do ta me sé lõk nek.”77 (Ki -
eme lés – P. P.)

Egyéb ként a rész fel dol go zá sok kö zött is le het — sõt szük sé -
ges — dif fe ren ci ál ni. A szin té zis te rem tés szem pont já ból nyil ván
ér té ke sebb az a rész fel dol go zás, amely nek al ko tó ja té má já nak
szak tu do má nyos hi te les sé gû elõ adá sát a tu do mány ál lá sa sze rin ti
is me ret anyag bir to ká ban te szi, mint az a dol go zat, amely nek szer -
zõ je igen csak bi zony ta lan ab ban, hogy ami rõl be szél, az mi kép pen 
is il lesz ke dik szé le sebb össze füg gé sek be, il let ve ta lán nem is sej ti,
hogy amit re konst ru ál, an nak mi az üze ne te. Az elõb bi rész fel dol -
go zá sok szá má nak gya ra po dá sa a leg biz to sabb ga ran ci á ja an nak,
hogy az újabb össze fog la lá sok va ló ban mé lyeb bet, hi te le seb bet
nyúj ta nak a már ko ráb ban meg szü le tet tek nél.

Gérard Noiriel a je len le gi hely ze tet így összeg zi: „Nem csak a
»tör té nel mi ma te ri a liz mus« tûnt el gya kor la ti lag a tör té net írás
szín pa dá ról, de az örök sé gé re pá lyá zók kö zül egy nek sem si ke rült 
a he lyé be lép nie. El len tét ben az zal, amit pél dá ul Paul Veyne re -
mélt, Foucault nem for ra dal ma sí tot ta a tör té net írást, Derrida még
ke vés bé, mi ként Bourdieu, Geertz, Gadamer és a töb bi ek sem. Bi zo -
nyos, hogy az em lí tett szer zõk el mé le ti mun kái le he tõ vé tet ték a
tör té ne ti ku ta tás új irá nya i nak ki bon ta ko zá sát. De a fi lo zó fi ai di -
va tok ha tá sá ra ál ta lá ban sza po rod tak a kis »in ter disz cip li ná ris«
mû he lyek is, ame lyek mind egyi ké nek meg volt a sa ját »pa ra dig -
má ja«, de egy más sal va ló di pár be szé det nem foly tat tak … Mi köz -
ben foly ton ar ról pa nasz kod tak, hogy az »aka dé mi kus« tör té net -
írás marginalizálja õket, az új áram la tok kép vi se lõi iga zá ból so ha -
sem vet ték a fá rad sá got…, hogy fel ve gyék a kap cso la tot a kö re i -
ken kí vül álló tör té né szek kel … En nek kö vet kez té ben nem ér het -
tük el egyik leg fon to sabb ere de ti cé lun kat: azt, hogy a tár sa da lom
min den tag já nak… áll jon ren del ke zé sé re a leg több újí tást hozó
tör té net írás …, hogy …. hasz nál has sák.”78

A poszt mo dern tör té net írás meg je le né sé nek idõbeliségét
alig ha te kint het jük vé let len nek. Ak kor buk kant fel, ami kor a ko -
ráb bi ko rok tól el té rõ en maga a tör té net tu do mány is sok he lyütt az
el tö me ge se dés je le it mu tat ja: az el múlt év ti ze dek ben — szo ros
össze füg gés ben a fel sõ ok ta tás el tö me ge se dé sé vel, az zal, hogy az
egye te mek funk ció vál tá sa tel jes sé vált,79 diplomakibocsátó gyá -
rak ká vál tak — a tör té nész szak má nak is jó val több mû ve lõ je lett,
mint a ko ráb bi ko rok ban. Ha ez az össze füg gés me gáll ja a he lyét,
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ak kor in nen is lát szik, hogy e fel fo gás adott kor szak hoz kö tõ dik,
te hát idõ le ges, más ként szól va nem le het vég le ges. Eb ben az eset -
ben kü lö nö sen fon tos, hogy ko ráb bi ko rok — leg alább is e te kin tet -
ben — tisz tul tabb né zõ pon tú tu dó sa i hoz for dul junk se gít sé gért.
Szekfû Gyu la már 1929-ben azt ál lí tot ta, hogy „a szor gos adat gyûj -
tõk és le vél tá ri ak tá kat kri ti kát la nul és vég nél kül pub li ká lók kora
le járt”.80 Nem az a lé nyeg, hogy a nagy tör té nész konk ré tan té ve -
dett, hi szen ez az el tö me ge se dés még so ká ig gyár ta ni fog ja az ef -
faj ta „szak em be re ket”. A lé nyeg sok kal in kább az, hogy ez nem
iga zán tu do mány. Tu do mány vi szont az, ami rõl õ 1924-ben el mél -
ke dett Tör té net po li ti kai ta nul má nya i ban: „nem a po li ti ka csi ná ló i -
nak, ha nem a po li ti ka el szen ve dõ i nek ír tam eze ket, hogy né mely
össze zi lált prob lé mát szét bont sak elõt tük, és meg ta nít sam tisz tán
lát ni ott, hol a po li ti ku sok nak csak nem lét ér dek ük a tisz tán nem
lá tás”,81 nos, itt a his to ri kus már nyil ván va ló an tu da to san vall ja,
hogy a múl tat a maga va ló sá gá ban akar ja be mu tat ni, s alig ha két -
sé ges, hogy az zal az ön tu dat tal írja eze ket a so ro kat: ezt a mu tat -
ványt végre is tudja hajtani.

Mi ért len nénk kis hitûbbek?
Ne le gyünk kis hitûek.

(2003)

A Po li ti ka tör té ne ti In té zet ben 2003. szep tem ber 23-án meg tar tott elõ adás át dol go zott
szö ve ge. Meg je lent: Múl tunk 2003. 4. sz. 246–279.
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A PO LI TI KA TÖR TÉ NET-ÍRÁS

Sokak szá má ra le saj nált mûfaj. A le saj ná lás ban ugyan ak kor
meg bú jik a szá mos for rás ból táp lál ko zó irigy ség. Hi szen alig ha
von ha tó két ség be, hogy azok kö ré ben, akik egy ál ta lán mu tat nak
va la mi ér dek lõ dést a múlt, va gyis a tör té ne lem iránt, leg na gyobb fi -
gye lem mel — nem a tár sa da lom tör té net, an nak egyes te rü le tei,
mond juk a gaz da ság- vagy mû ve lõ dés tör té net, még ke vés bé a tech -
ni ka- vagy orvostörténet, ha nem sok kal in kább — a his tó ria po li ti kai
vo nat ko zá sai iránt van nak. Az is kõ ke mény tény, hogy ez az ér dek lõ -
dés egy idõs ma gá val a tör té ne lem mel: a ránk ma radt régi nagy epo -
szok, mint Ho mé rosz Ili á sza vagy a Ni be lung-ének ugyan tar tal maz -
nak szép sze rel mi mo tí vu mo kat, meg ha tó lí rai rész le te ket, ám túl -
nyo mó há nya duk ban az ese mény tör té net tel messze nem azo nos, a
szó komp lex ér tel mé ben fel fo gott po li ti kum ról szól nak. Jól le het a
tör té net írás a 19. szá zad ban vált tu do mánnyá,82 ám elõz mé nyei nem
csu pán hosszú év szá zad ok ra nyúl nak vissza, ha nem az írás be li ség
elõt ti idõk re is, ami kor az et ni ku mok tör té ne tét, tör té nel mi tu da tát a
száj ha gyo mány út ján ter je dõ re gék, mon dák tar tot ták fenn. Ezért
nem cso da, hogy a his to ri og rá fia mû fa jai kö zött a po li ti kai tör té net -
írás nak van a leg na gyobb múlt ja.

Vita tár gya le het, hogy ez a gaz dag múlt ál dás-e vagy átok,
emeltyû-e vagy ko lonc? Sar kos fe le let a he lyes vá laszt bi zo nyo san
nem ad hat ja meg, a nagy kér dés ez eset ben is az ará nyok kér dé se.
Az arány pe dig az adott or szág, adott or szág tör té net po li ti kai gon -
dol ko dá sa, tör té net írá sa konk rét tör té ne te ál tal meg ha tá ro zott. 

Tu do mány tör té ne ti köz hely, hogy min den szak ma fejlõdését
rész ben im ma nens tu laj don sá gai, rész ben tár sa dal mi kör nye ze te
ha tá roz za meg. Az arány azon ban más és más. A po li ti ka tör té ne tet 
hosszú év szá za dos fej lõ dé se gaz da gí tot ta83, ám né zõ pont ját, elõ -
adás mód ját, tárgy vá lasz tá sát je len tõs mér ték ben be fo lyá sol ja, tor -
zít ja, ese ten ként de ter mi nál ja az ide o ló gi ai-po li ti kai té nye zõk
együt te se. Ami kor Szekfû Gyu la 1922-ben a ma gyar bor ter me lõ lel -
ki al ka ta után ku ta tott,84 ak kor 1918/1919 ma te ri a lis ta elvû for ra -
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82 Ab ban az ér te lem ben, hogy lét re jött esz köz tá ra, ki ala kult a mód szer ta na.
83 Gustav Droysen, aki a 19. szá zad má so dik fe lé ben igen so kat tett a tör té -

net írás el mé le ti kér dé se i nek tisz tá zá sa ér de ké ben, egy he lyütt jog gal ál la pí tot ta
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kel le ne be jár nia, hogy el mé le ti leg iga zol ha tó, kö rül ha tá rolt és rend sze re zett le -
gyen.” A meg ál la pí tás ugyan ál ta lá ban a tör té net írás ra vo nat ko zik, még is a szak -
ma tör té ne té bõl adó dó an – vé lel münk sze rint - el sõ sor ban a po li ti kai tör té net írás -
ra il lik. Breisach 2004, 285. 

84 A ma gyar bor ter me lõ lel ki al ka ta. Pécs, 1922. Újabb ki adá sa: Szekfû 2002,
231–292.



dal ma i nak bu ká sa is erõ sít het te azon hi tét, hogy a his tó ria szel -
lem tör té ne ti né zõ pont ja az el iga zí tó irány tû. Bár Szekfût ala po san
meg ráz ta a buj do só fe je de lem rõl 1913-ban pub li kált mun ká já nak
túl nyo mó részt ful mi nán san el len sé ges fo gad ta tá sa85, tá masz nél -
kül ak kor sem ma radt, az a tény pe dig, hogy a du a lis ta kor sza kot
ha nyat ló idõ szak ként be mu ta tó esszé je a be ren dez ke dõ el len for ra -
dal mi rend szer ide o ló gi ai alap ve tés ének egyik tar tó pil lér évé vált,
igen ma ga biz tos sá te het te. En nek bir to ká ban a tör té net fi lo zó fi ák
egy más sal el len té tes, egy mást kö nyör te le nül ta ga dó „pél dá nya in” 
vé gig te kint ve a se géd tu do mány ok kal fel vér te zett, mo dern mód -
szer rel dol go zó tör té net írás ban biz tos tá maszt lelt a szkep ti ciz -
mus sal, „azon pró bál ga tá sok kal szem ben, me lyek az õ mód sze ré -
vel el len tét ben ter jesz ked nek”86

Az el múlt év ti ze dek igen sok ban gaz da gí tot ták a tör té net írás
esz köz tá rát és mód szer ta nát. Az a tény, hogy a 20. szá zad ban a tu -
do mány nagy üzem mé vált, az a his to ri og rá fi á ra is vo nat ko zik. A
pub li ká ci ók ára da tá ban igen nagy he lyet fog lal nak el a szer ve zett
kép zés ben születõ dok to ri ér te ke zé sek,87 il let ve azok té ma kör ében
ké szült ta nul má nyok. Ön ma gá ban a szá mí tás tech ni kai for ra da lom is 
szer te ága zó an gaz da gí tó ha tást gya ko rolt a szak má ra. Fõ leg az Ame -
ri kai Egye sült Ál la mok ban vál tak so kan — a hat va nas-het ve nes
évek ben — az ún. kliometria hí vei és mû ve lõ i vé. A kliometriának,
amely nek a he lyét az óta a struk tú ra tör té net és mikro történet kü lön -
bö zõ vál to za tai fog lal ták el (ter mé sze te sen mód szer ta nán túl me nõ -
en) az a hit, ko nok meg gyõ zõ dés a lé nye ge, hogy a szá mok, vég te len
sta tisz ti kai ada tok fel dol go zá sá val a dol gok mé lyé re le het ásni, az
ese mény tör té net gyar ló sá ga okoz ta prob lé mát or vo sol ni le het.88 Az
alább még tag la lan dó to váb bi mód szer ta ni fej le mé nyek is ob jek tí ve a 
szak ma tu do má nyos hát te rét erõ sí tet ték, ám — a kor szel lem ha tá -
sá ra — nem le be csü len dõ le fegy ver zõ, ni hi lis ta han gu la tot árasz tó 
ered mé nyük is lett. Ezért új ból és új ból szem be kell néz ni a meg -
tett út tal, hogy az el ért ered mé nyek ré vén (pa ra dox mó don) ne a
csüg ge dés, ha nem a prob lé mák kal vi as ko dó, re á lis gon dol ko dás
le gyen a mér ték adó.
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85 Volt, aki a ku tyá ját róla ne vez te el. 
86 Szekfû 2002, 233. – Szekfû eh hez még hoz zá fû zi: „és hó dít ják meg a so ha -

sem szkep ti kus tö me ge ket.” E meg jegy zé sén le he tet len nem lát ni 1918/1919 ha tá -
sát, az an nak ré vén to vább cson to so dott for ra da lom el le nes sé gét, mely tel je sen el -
ta kar ta elõ le azt a tényt, hogy bi zony a tö me gek mily je len tõs mér ték ben haj la mo -
sak a szkep szis re, az apá ti á ra, a visszahuzódásra is. 

87 Noiriel 2001, 31–68.
88 Fogel 1986.



A nagy te her té tel

A po li ti ka tör té net-írás nagy te her té te le, hogy a 19. szá zad -
ban, a na ci o na liz mus ko rá ban vá lik po ten ci á li san — lét re jö võ esz -
köz tá ra, ki ala ku ló mód szer ta na ré vén — tu do mánnyá, ami kor az
egyes nem ze tek, nem zet té váló et ni ku mok na ci o na liz mu sa a leg -
ke mé nyeb ben fe szül egy más nak. Vé lel münk sze rint a po li ti kai
tör té net írás ról ér te ke zõ Christoph Cornelißen le szû kí ti a prob lé mát,
ami kor ar ról ír, hogy a 19. szá zad óta, fõ leg a né met tör té né szek ré -
szé rõl mu tat ko zott igény arra, hogy az ’államférfiaknak’ ál ta lá nos
po li ti kai ta ná cso kat ad ja nak. Ez ve ze tett oda — foly tat ja —, hogy
sok tör té nész a 20. szá zad ban is so ká ig a po li ti ka tör té ne tet a po li ti -
kai cse le ke de tek tör té nel mi iga zo lá sá nak a cél já val mû vel te. Eb -
ben az ér te lem ben a po li ti ka-tör té nész mint olyan kap csán új ból és 
új ból nap ja ink ban is a po li ti kus tör té né szek rõl be szél nek.89 A va ló -
ság ban el len ben a prob lé ma õs ré gi: mi ó ta lé te zik e mû faj, le het
ilyen je len sé gek kel ta lál koz ni (gon dol junk, pél dá ul, az ud va ri tör -
té né szek vi selt dol ga i ra), s azt sem hagy hat juk fi gyel men kí vül,
hogy a kér dés nek messze nem csu pán ez az em be ri, mo rá lis ol da la 
van, van an nak egy sú lyo sabb, ide o ló gi ai di men zi ó ja is. Itt hon
Szekfû Gyu la — mi köz ben õ is úgy lát ja, hogy a vi lág há bo rú elõt ti
és alat ti Hohenzollern-irodalom „el ret ten tõ pél dá val” szol gál e te -
kin tet ben — ál ta lá nos em be ri ol dal ról ra gad ja meg a kér dést, s
mér le ge li az ide o ló gi ai di men zi ót is, ám azt – be ál lí tott sá gá nak
meg fe le lõ en (erre majd még ki té rünk) nem a na ci o na liz mus ra, ha -
nem a li be ra liz mus ra he gye zi ki. Az em be ri-lé lek ta ni moz za nat ról
így ír: „mi nél na gyobb egy tör té nész ben a po li ti kai ér dek lõ dés és
mi nél in kább el zár ja élet pá lyá ja a po li ti kai ve ze tés tõl, an nál na -
gyobb a va ló szí nû ség, hogy a po li ti kai ér dek lõ dés al ka lo mad tán
át tö ri a tu do mány korlátait és a köz éle ti te vé keny ség he lyett a tu -
do má nyos élet ben éli ki ma gát.”90

A do log lé nye ge te hát az, hogy a prob lé mát ál ta lá no san kell
meg ra gad ni. A na ci o na liz mus igény li a tör té net írás se gít sé gét, és
ezt a se gít sé get úgy ve szi igény be, hogy köz ben ma gát a tör té net -
írást (amely ek kor tájt lé nye gé ben még a po li ti kai tör té net írás sal
azo nos) szol gá ló lá nyá vá deg ra dál ja. A tör té net írás ki fe je zet ten
ide o ló gi ai funk ci ót kap.91 A nép sze rû ség nagy do log, a tör té net -
írás nak nagy presz tízst hoz, en nek el len ben az az ára, hogy a po -
ten ci á li san tu do mánnyá váló tör té net írás tu do má nyos vol ta ezen
ide o ló gi ai te her té tel mi att ilyen-olyan mér ték ben csor bul. A szó
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szi go rú ér tel mé ben tu do mány az, amely nek fo gal ma it min den
nem zet fiai an nak ve szik. Ha ugyan azt me rõ ben más ként ér tel me -
zik — pél dá ul — Bécs ben és Bu da pes ten vagy Ber lin ben és Pá rizs -
ban vagy Moszk vá ban és New York ban, sõt ugyan ab ban a vá ros -
ban, horribile dictu, tu do má nyos in té zet ben, tan szé ken, ak kor az a 
szó tel jes ér tel mé ben alig ha tu do mány. Itt hon a het ve nes évek ben
Szûcs Jenõ per le ke dett eb ben az ér te lem ben a szak ma hi te lé ért,92

más sza vak kal és év ti ze dek kel ko ráb ban Lon don ban Lord Acton a
Camb rid ge Mo dern History szer zõ gár dá já nak er rõl így be szélt: „A
szer zõ tár sak nak meg kell ér te ni ük, hogy mi nem a green wichi me -
ri di á non, ha nem a 30-as nyu ga ti hosszú sá gi fo kon he lyez ke dünk
el; a mi Wa ter lo onk nak egy szer re kell a bri tek és a fran ci ák, a né -
me tek és a hol lan dok meg elé ge dé sé re szol gál nia. Egyet len ol va só
se ér zé kel je, ha csak nem a szer zõk jegy zé ke alap ján, hogy hol tet te
le a tol lat Ox ford püs pö ke, és vet te fel az írás fo na lát Fairbern vagy
Gasquet, Libermann vagy Harrison.”93 

Év ti ze dek múl tán sem ál lít hat juk, hogy a prob lé ma meg ha la -
dott len ne. Ve gyük, pél dá ul, a holokauszt kér dé sét ma gyar és ro -
mán re lá ci ó ban. A ma gyar tör té net írás azt szok ta hang sú lyoz ni,
hogy az or szág né met meg szál lá sig há bo rí tat la nul élt itt egy 800
ez res zsi dó kö zös ség, a zsi dó ság tra gé di á já ra a né met meg szál lás
nyo mán ke rült sor, ám a bu da pes ti zsi dó ság meg me ne kült, mert
Hor thy Mik lós 1944 jú li us de re kán a de por tá lá so kat le ál lí tot ta. A
nem zet kö zi ki te kin tés je gyé ben eh hez még azt is hoz zá szok ták
fûz ni, hogy mind eköz ben a szom szé dos or szá gok ban az End lö -
sung ot már vég re haj tot ták. A ro mán tör té net írás el len ben ar ról
sze ret be szél ni, hogy míg 1944-ben Ma gyar or szág a né me tek ke zé -
re adta fél mil li ós zsi dó sá gát, ad dig Ro má ni á ban ilyen tö me ges de -
por tá lás ra 1944-ben nem ke rült sor. A ma gyar tör té net írás szin te a
leg utób bi idõ kig nem be szélt ar ról, hogy Ro má ni á ban az End -
lösung nem vált to tá lis sá, a ro mán tör té net írás pe dig mé lyen hall -
gat ar ról, hogy mily ha tal mas zsi dó tö me gek sor sa lett a pusz tu lás
Ro má ni á ban 1944-ig.94

A po li ti ka tör té net-írás útja (is) meg le hetõsen kacs ka rin gós.
Ezt az utat min dig az adott kor szel le me igen erõ sen ala kít ja, s
köz ben a szak ma nép sze rû ség ét is hol eme li, hol rom bol ja. Az elsõ
vi lág há bo rú ig Eu ró pá ban mind a na ci o na liz mus nak, mind a li be -
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92 „Kép zel jünk el olyan fi zi kát — írja A nem zet histórikuma és a tör té net -
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van.” Szûcs 1984, 49.

93 Breisach 2004, 292.
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ra liz mus nak igen erõs had ál lá sai vol tak. Má sok vol tak a sa já tos sá -
gok egyik vagy má sik or szág ban, ám a tör té net írás igen nép sze rû
volt. Ang li á ban, Ox ford ban pél dá ul az egye te mi hall ga tók egy har -
ma da tör té nel met ta nult,95 ná lunk a na ci o na lis ta-ro man ti kus tör -
té net írás ren ge teg se gít sé get nyújt an nak a füg get len sé gi po li ti ká -
nak, amely a du a lis ta ke re tek le épí té sén mes ter ke dett, amely
1905-ben el ér te azt a pél dát lan si kert, hogy a vá lasz tá so kon meg -
ver te az egész elsõ pol gá ri kor szak ban ver he tet len kor mány pár tot
és némi al kot mány jo gi hu za vo na után kor mány ra ke rült.96 Alig ha
vé let len, hogy az a Thaly Kál mán, aki en nek a füg get len sé gi tör té -
net írás nak az egyik szin te jel kép pé vált rep re zen tán sa egy ben or -
szág gyû lé si man dá tum mal is ren del ke zett.97

Az elsõ vi lág há bo rú ig na ci o na liz mus és li be ra liz mus kart
kar ba ölt ve ha ladt. Ez a szim bi ó zis oly erõs volt, hogy a li be ra liz -
mus el len sé ge i nek bõ sé ges érv anya got szol gál ta tott a ket tõ egy be -
mo sá sá ra, il let ve a na ci o na liz mus de for má ló sze re pé nek be mu ta -
tá sa he lyett a li be ra liz mus szél sõ sé ges el ma rasz ta lá sá ra. Szekfû
Gyu la — pél dá ul — nem csu pán a 19. szá za di na ci o na lis ta tör té -
net írás ok szél sõ sé ges tor zí tá sa it varr ja „a 18. szá zad ra ci o na liz mu -
sá nak is ko lá já ba (sic!) járt li be rá lis tör té net írók” nya ká ba,98 ha nem 
egy ben azt is a li be ra liz mus bû ne ként rója fel, hogy a tör té net írás
— mi köz ben ál ta la is ki emel ten mód szer ta ni lag bi zo nyos fo kig
két ség te le nül gaz da go dott99 — úgy mond vissza ju tott a rap szo do -
szok pri mi tív, mert csak ese mény tör té net re konst ru á ló szint jé re:
míg a rapszodoszok a klánt, a li be rá lis tör té né szek sa ját né pü ket,
nem ze tü ket di csõ í tik úgy, hogy az el len fél lel szem ben kép te le nek
az „ob jek tív méltányossságra”.100 Szekfû 1931-es ér ve lé se igen
élet sze rû, ám ak kor len ne ob jek tív, tár gyi la gos, s így ta lán a szom -
szé dos nem ze tek szá má ra is meg gyõ zõ, ha pél dái kö zött nem a
csu pán a ma gyar el le nes ese te ket, ha nem a ma gyar na ci o na lis ta
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95 Zeldin 1986, 43. 
96 Ab ból a szem pont ból, hogy az elsõ, szo ci a lis ta kor szak elõt ti pol gá ri kor -

szak ban egy szer még is si ke rült el ér ni a kor mány párt le vál tá sát, az ese mény ter -
mé sze te sen a ha zai de mok rá cia egyik di a da la. Ám, ha azt néz zük, hogy a ko a lí ci -
ós kor mány mily so kat tett a du a lis ta rend szer ron gá lá sán, s ez zel — min den aka -
ra ta el le né re — a tör té nel mi Ma gyar or szág maj da ni sír ba té te lé ért, ak kor a mér leg
nem ép pen po zi tív.

97 Várkonyi 1961.
98 Szekfû 2002, 74.
99 El is me ri, hogy e tör té né szek mun ká i ban a po li ti kai fe je ze tek mel lett kü -

lön ál ló rész let ként meg je le nik az adott „kor szak vagy or szág gaz da sá gi vagy kul -
tu rá lis” ál la po ta i nak raj zo la ta. Szekfû ugyan ak kor jog gal ál la pít ja meg, hogy ezek -
nek az áb rá zo lá sok nak nincs szo ro sabb kap cso la tuk a mun ka tu laj don kép pe ni tár -
gyá val, a po li ti kai tör té net tel. Uo.

100 Uo. 76.



tör té net írás ha son ló kép te len sé ge it is fel so rol ta vol na. Ám nem vé -
let len, hogy Szekfû ezek rõl hall gat, hi szen zö mük egy ál ta lán nem
sze mé lyes el fo gult sá gá nak, ha nem an nak a sú lyos tör té ne lem szem -
lé le ti hi bá nak a kö vet kez mé nye, mely sze rint a szom szé dos né pek
nem vol tak az ál lam al ko tó ké pes ség bir to ká ban. Is me re tes mó don
Szekfû Gyu la is el vi tat ta a szom szé dok tól ezt a ké pes sé get.

A kor sza ko lás buk ta tói

Nem csu pán a tör té ne lem, ha nem a tör té net írás tör té ne te is
meg le he tõ sen bo nyo lult, ezért a szak iro da lom ban fel lel he tõ pe ri o -
di zá ci ós kí sér le tek kel szem ben is kel lõ kri ti ka szük sé ges. Ami kor
ar ról le het ol vas ni, hogy leg ké sõbb a het ve nes évek óta vi lág szer te 
Ja pánt, In di át és La tin-Ame ri kát be le ért ve szé les el len ál lás bon ta -
ko zott ki a ha gyo má nyos, fõ leg a po li ti ká ra irá nyu ló tör té net írás -
sal szem ben101, il let ve a poszt mo dern gon do lat hí ve i nek azon esz -
me fut ta tás ára gon do lunk, mely sze rint a múlt szá zad het ve nes
éve i ben nyel vi for du lat zaj lott le, s en nek alap ján nagy erõ vel ar ról 
be szél nek, hogy le ál do zott a nagy el be szé lé sek ide je, a mo dern
tör té nész ak kor te szi he lye sen, ha el me rül a mikrotörténet vi lá gá -
ban, ak kor e né ze tek mel lé ér de mes és szük sé ges az egé szen más -
faj ta üze ne tû té nye ket, az azok ra épí tett, ve lük me rõ ben el len té tes, 
más hol ol vas ha tó ál lí tá so kat el he lyez ni. Ezek szá mos meg szü le -
tett mun ká ra hi vat ko zás sal ar ról szól nak — mint pél dá ul
Jean-François Sirinelli —, hogy a het ve nes évek tõl ép pen meg szû -
nik a po li ti kai tör té net írás be szo rí tott sá ga102, François Furet
1981-ben ar ról ír, hogy vé get ért az az idõ szak, ami kor az An na -
les-is ko la a po li ti kai tör té net írást ül döz te, s ez zel tu laj don kép pen
az is ko la el huny tát dek la rál ja.103 Jó val vissza fo got tab ban, ám lé -
nye gé ben még is ugyan er rõl be szél Jacques Revel is, ami kor azt fej -
te ge ti, hogy a het ve nes évek kez de té tõl „egy sor olyan írás je lent
meg, mely vi lá go san mu tat ta, hogy az ese mény is mét fel kel tet te a
tör té né szek ér dek lõ dé sét.”104 A nyel vi for du lat kor lá to zott sá gá ra,
az er rõl szó ló fej te ge té sek for rás vi dék ének in go vá nyos sá gá ra
Gérard Noiriel hív ja fel a fi gyel met.105 El já rá sunk nak nem az a cél ja, 
hogy az elsõ ál lí tás ér tel mét ki olt sa, még ke vés bé mind egyik meg -
kér dõ je le zé se, „csu pán” az, hogy az ál lí tá sok va ló ság tar tal má nak
korlátaira, a ben nük rej lõ rész igaz sá gok egy ide jû lé te zé sé re hív ja
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fel a fi gyel met. Hi szen a do log lé nye ge az, hogy bár mennyi re is
nagy volt hosszú-hosszú idõ kön át a politikatörténetírás he ge mó -
ni á ja, ám már na gyon ré gen meg in dul tak a tö rek vé sek egy részt a
pa let ta szí ne sí té sé re, más részt a po li ti kai tör té net írás mo der ni zá -
lá sá ra. A Leopold von Ranke ne vé vel jel zett po li ti ka tör té net-írás sal
szem ben Jacob Burckhardt a mû ve lõ dés tör té net nek, Karl Lamprecht
a tár sa da lom tör té net nek nyit pers pek tí vát.106 François Simiand —
aki majd a to tá lis tör té nel mi kép meg al ko tá sá ra törõ An na les-
 kör107 egyik fon tos rep re zen tán sa lesz — már 1903-ban Méthode
historique et science sociale c., nagy vissz han got kel tõ írá sá ban éles
sza vak kal tá madt a po li ti ka tör té net-írás „tör zsi idol ja i ra”, ame -
lyek közé a po li ti ku mot, a tör té nel mi sze mé lyi sé get, és az idõ ren -
det so rol ta. Ez zel azt is mond ta, hogy a tör té né szek nek nem csu -
pán le he tõ sé gük van arra, hogy meg vál ja nak az ese mé nyek tõl, de
szük sé gük is van rá.108 Az elsõ vi lág há bo rú után a há bo rús fe le lõs -
ség kö rül ka var gó — ter mé sze te sen szin tén erõ sen po li ti ka i lag
mo ti vált, pri mer po li ti kai ér de ke ket is szol gá ló — vita el len ben
újabb len dü le tet adott Eu ró pa-szer te a politikatörténetírásnak, de
ez nem vált gát já vá az An na les-kör meg szü le té sé nek. Az 1929-ben 
a Marc Bloch és Lucien Febvre ala pí tot ta An na les d’histoire économique 
et sociale c. fo lyó irat kö rül mind szé le sebb tá bo ra lett az ese mény -
köz pon tú tör té net írást el ve tõ tár sa da lom tör té net nek,109 az Ame ri -
kai Egye sült Ál la mok ban pe dig az New History kör vo na la zó dott,
amely a het ve nes évek ben meg szü le tõ poszt mo dern tör té net fel fo -
gás nak szá mos pon ton az elõz mé nye. Né met or szág ban a tör té net -
írás és maga a tár sa da lom is oly mér ték ben meg fer tõ zõ dött a hit le -
ri éra idõ sza ká ban a ná ciz mus sal, hogy a to tá lis csõd után — éles
el len té te ként az elsõ nagy há bo rú utá ni fe le lõs ség el há rí tó tör té net -
írás nak — év ti ze de kig sem mi fé le tö rek vés nem volt az ön iga zo lás -
ra. A né met tör té net írás nem csu pán a társadalomtörténetírás te -
rén ért el vi lág vi szony lat ban mél tá nyolt ered mé nye ket,110 de a
politikatörténetírás meg újí tá sá ban is az él vo nal ban ha ladt és ha -
lad.111 Minden nek el le né re a po li ti ka tör té net-írás né met föl dön is
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— kü lön fé le elõ je lek kel — újabb im pul zu sok hoz ju tott. Az el sõt a
hat va nas évek ele jén Fritz Fischer mun ká ja vál tot ta ki, amely rész -
ben mon da ni va ló ja, rész ben meg je le né sé nek ide je okán a né met
köz vé le mény ben föld ren gés sze rû ha tást oko zott. Fischer mon da -
ni va ló já nak a má so dik és har ma dik bi ro da lom há bo rús cél jai kö -
zöt ti kon ti nu i tás be mu ta tá sa volt a sok ko ló ve le je, a könyv pe dig
ak kor je lent meg, ami kor Moszk va fel húz ta a ber li ni fa lat. Ek kép -
pen — úgy tûnt — Fischer a múl tat, a fal a jö võt vet te el a né me tek -
tõl.112 Ne gyed szá zad dal ké sõbb szü le tett meg az el len ha tás Ernst
Nolte és Andreas Hillgruber írá sai ré vén, ame lyek a ná ciz mus és a
bol se viz mus idõ ben el té rõ je lent ke zé se okán lé nye gé ben a ko ráb bi 
szik la szi lárd nak mu tat ko zott ál lí tá sok relativizálása irá nyá ba mu -
tat tak és ki vál tot ták az un. Historikerstreit-et.113

Ha zai tá ja in kon

Itt hon ná lunk ugyan szin tén a po li ti ka tör té net-írás je len tet te
és je len ti a mainstream-et, de már a 19. szá zad ban ép pen az a Hor -
váth Mi hály, aki Szalay Lász ló mel lett a leg szín vo na la sabb kép vi se -
lõ je en nek az ág nak, egyik nagy mun ká já ban az ipar és ke res ke de -
lem ma gyar or szá gi tör té ne té nek há rom év szá za dát te kin ti át.
Acsá dy Ig nác a job bágy ság tör té ne tét dol goz za fel, Tagányi Kár oly
ér té kes tár sa da lom tör té ne tet, Takáts Sán dor pe dig szí nes mû ve lõ -
dés tör té ne tet mû vel. A két há bo rú kö zött Haj nal Ist ván pa le og rá fi -
ai, va la mint tech ni ka tör té ne ti stú di u ma i val köti a ha zai his to ri og -
rá fi át a nem zet kö zi él vo nal hoz, a Domanovszky Sán dor kö rü li tör té -
net írás meg szü li a szín vo na las rész fe je ze tek bõl álló, va ló di szin té -
zis sé azon ban nem szer ve sü lõ mû ve lõ dés tör té ne ti át te kin tést,
Mályusz Elem ér is ko lá ja pe dig a te le pü lés tör té net te rén al kot ma ra -
dan dót. A má so dik vi lág há bo rú után ha mar he ge món, majd mo -
no pol hely zet be jutó mar xiz mus égi sze alatt a Pach Zsig mond Pál
ne vé vel fém jel zett gaz da ság tör té ne ti is ko la jön létre, amely nek
(töb bek mel lett) olyan ran gos mû ve lõi let tek, mint Berend T. Iván és 
Ránki György. Kü lön ér de mel nek em lí tést Paulinyi Osz kár és
Heckenast Gusz táv bá nyá szat- és ipar tör té ne ti mun kái, Makkai Lász -

45

szak mai vi tá ban Tomka Béla a szer zõ nek felróta, hogy tár gyát szû ken ér tel me zi,
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112 Swok 1987, 79.
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ló tech ni ka tör té ne ti stú di u mai. Ránki György ké sõbb a mo dern
szem lé le tû külpolitikatörténet mû ve lõ dés ben ka ma toz tat ta gaz -
da ság tör té né szi kép zett sé gét, Berend T. Iván pe dig olyan po li ti ka -
tör té ne ti szin té zi se ket ké szí tett, me lyek ben a mû ve lõ dé si, esz mei
vi szo nyok nak is bõ te ret szen telt. Aki is me ri Kosáry Do mo kos élet -
mû vét, 18. szá za di mû ve lõ dés tör té net ét, a mo dell al ko tás tör té net -
írá son be lü li le he tõ sé ge it be mu ta tó mun ká ját, Szûcs Jenõnek a tör -
té ne lem szem lé let nem ze ti lá tó szög ét bon col ga tó el mé le ti mun kás -
sá gát, Hanák Pé ter men ta li tás tör té ne ti mun ká it, Lac kó Mik lós, Sza bó
Mik lós esz me tör té ne ti dol go za ta it, nem hagy ja fi gyel men kí vül a
Haj nal Ist ván körben év ti ze dek óta mun kál ko dók ér de mes, sok szí -
nû te vé keny sé gét, la poz gat ja a sze ge di Aetas, a bu da pes ti Clio és
Ko rall szá ma it, s fi gye lõ te kin te tét a ro kon szak mák olyan, a his to -
ri ku sok lá tó szög ét tá gí tó élet mû vek re is ki ter jesz ti, mint Nyiri
Kris tóf, Pléh Csa ba kommunkációelméleti, Hunyady György
nemzetkarakterológiai pub li ká ci ói, az alig ha ál lít hat ja meg ala po -
zot tan, hogy a ma gyar tör té net írás egy sí kú an si vár len ne.114

A ha zai politikatörténetírásban a ku ru cos szem lé le tû fel fo gás
hí vei vol tak több ség ben. En nek kö vet kez té ben a köz vé le mény
füg get len sé gi ér zü le te erõs tá maszt nyert eb ben a tör té net írás ban,
el len ben az sok ban ron tot ta e köz vé le mény egyéb ként sem ki fo -
gás ta lan kül po li ti kai ho ri zont ját. E tör té net írás ér te lem sze rû en a
füg get len sé gi har co kat ál lí tot ta ér ték rend jé nek kö zép pont já ba, kö -
vet ke zõ leg lá tó szö ge a po li ti kai ese mény tör té net re össz pon to sult.
A har min cas évek má so dik fe lé ben rész ben Né met or szág Du -
na-me den cei túl sú lya, rész ben az ak ko ri kor má nyok mind
egyoldalúbban né met ori en tá ci ós kül po li ti ká ja mi att a füg get len sé -
gi ha gyo má nyok õr zé sé nek, ápo lá sá nak, fel mu ta tá sá nak erõ sen
po li ti kai funk ci ó ja lett, amely újabb len dü le tet adott en nek a szem -
lé let nek. Ezért a kor szak rep re zen ta tív tör té ne ti szin té zi se, a
Hóman Bá lint – Szekfû Gyu la ál tal írt Ma gyar tör té net sa já tos fo gad -
ta tás ra lelt. Ma gas szín vo na la és a ben ne tes tet öl tött ma gyar bi ro -
dal mi gon do lat okán szé les nép sze rû ség nek ör ven dett, a fel idé -
zett, bi zo nyos pon to kon va ló já ban soha sem lé te zett nagy ság ír -
ként eny hí tet te a tri a no ni se bet (s egy ben kon zer vál ta a nem ze ti
tu dat ir re á lis ele me it). A moh ácsi utá ni kor szak Szekfû ál tal nyúj -
tott képe, a füg get len sé gi küz del mek ku ru cos ro man ti ká tól men -
tes, a szat má ri bé ke kö tés utá ni 18. szá za di fel vi rág zás be mu ta tá sa
el len ben ko ránt sem vál tott ki egy ön te tû he lyes lést. A szak mán be -
lül Domanovszky Sán dor és Mályusz Elem ér bí rá la tá nak volt a
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leg na gyobb sú lya, a kri ti kus szé le sebb köz vé le mény nek pe dig —
nagy súllyal — Sza bó De zsõ, Németh László, Bajcsy-Zsilinszky Endre
adott hangot.115

A két ke dés egy idõs a tu do mánnyal

A po li ti ka tör té net-írás ugyan je len tõs de fi ci tet hal mo zott fel,
s ez zel maga is ösz tön zõ jé vé vált a más faj ta tör té net írás ok meg je -
le né sé nek, meg iz mo so dá sá nak, ám nincs iga zuk azok nak — le -
gye nek akár bár so kan is —, akik azt ál lít ják, hogy a tör té né szek -
nek az ese mé nyek kel, te hát az ese mé nye ket pusz tán le író tör té net -
írás sal szem be ni bi zal mat lan sá ga az utób bi év ti ze dek ter mé ke len -
ne. Jacques Revel jog gal ál lít ja, hogy ez a szkep szis „tu laj don kép -
pen egy idõs ma gá val a tu do mánnyal.”116 Né met föl dön az elsõ vi -
lág há bo rú után Georg von Below117, ha zai tá ja in kon nem sok kal ké -
sõbb Szekfû Gyu la for mu láz ta meg lé nye gé ben ugyan ezt, ami kor
ar ról ír tak, hogy a his to ri kus ban min dig la ko zik va la mi a szkep ti -
kus ból.118 Revel ar ról be szél, hogy Hé ro do tosztól és még in kább
Thuküdidésztõl lé te zik az a meg gyõ zõ dés, mely sze rint az ese mé -
nyek lát szó la gos össze vissza sá ga mö gött ok sá gi rend szer hú zó dik 
meg.119 Ha ez igaz — fûz het jük hoz zá —, ak kor a tör té né szek java
már ak kor az ese mé nyek hát te rét ku tat ta, ami kor maga a tör té net -
írás még in kább „csak” mû vé szet volt, hi szen tu do mánnyá — a
maga korlátaival, mint már hang sú lyoz tuk — a 19. szá zad ban vált.

Arra az igaz ság ra tá masz kod va, mely sze rint az ese mé nye ket
pusz tán le író tör té net írás sal szem be ni bi zal mat lan ság igen õsi ere de -
tû, a Fernand Braudel ál tal mefogalmazott szent já nos bo gár-me ta fo rá -
hoz is fûz he tünk némi meg jegy zést. E me ta fo ra sze rint a szent já nos -
bo gár =ese mény „anél kül üt lyu kat az éj sza ká ba, hogy meg vi lá gí -
ta ná azt”.120 Ez va ló ban így van, ám ha a tör té nész a szent já nos bo -
ga rak=ese mé nyek tö me gé bõl a tör té ne ti tény fo gal má nak meg fe -
le lõ e ket he lye zi el el be szé lé sé ben, s ter mé sze te sen Ranke in ten ci ói
sze rint, te hát amint azok meg tör tén tek,121 ak kor — bár kész ség gel
el is mer jük, a múlt éj sza ká ját nem fog ja a nap pal fel vál ta ni, ám — a 
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sö tét éj sza ká ban is ki raj zo ló dik egy nem csu pán él vez he tõ, ám a
meg tör tén tek lé nye ges vo ná sa it vissza adó kép.

A nagy kér dés in nen néz ve az, hogy mi kor lesz a poltika -
történészek több sé ge olyan, akik az ide á lis mo dell sze rint ké pe sek
al kot ni. Hans Mommsen-nek és a fel fo gá sá ban osztozóaknak —
pél dá ul Theodore Zeldinnek — min den bi zonnyal iga zuk van ab -
ban, hogy a tör té net írás gya kor la tát le he tet len ség meg ta ní ta ni, s
sok meg szív lel ni való van ab ban is, hogy a fi a tal tör té né sze ket sa -
ját sze mé lyi sé gük, kép ze lõ e re jük és ere de ti sé gük fej lesz té sé re kell
biz tat ni, ám ezt az ösz tön zést — vé lel münk sze rint — hely te len
szem be ál lí ta ni a po zi tív (és a ri asz tó) pél dák be mu ta tá sá val.122 A
je les — fel fo gás ban, mód szer tan ban kö ve ten dõ — mun kák fel mu -
ta tá sá ban igen nagy le he tõ sé gek rej le nek, mint ahogy a ri asz tó
pél dák tár gyi la gos, tárgy sze rû szem ügy re vé te lé nek, elem zé sé nek 
is igen sok hasz na le het. A ta ná ri mun ka gya kor la ta szám ta lan bi -
zo nyí té kát nyújt ja an nak, hogy azok a pá lya kez dõ tör té né szek,
akik já ra to sak a his to ri og rá fi á ban, jobb, szak ma i lag éret tebb ér te -
ke zé se ket ké szí te nek, mint ha son ló te het sé gû, ám ilyen vér te zett -
ség gel nem ren del ke zõ, eset leg va la mely di vat áram lat csap dá já ba
jutó, an nak bûvszavait ismételgetõ társaik.

Az ide á lis po li ti ka tör té ne ti mun ka

Mi lyen az ide á lis po li ti ka tör té ne ti mun ka? Olyan, amely lé -
nye ges té mát dol goz fel, s köz ben min den so rán ér zõ dik, hogy
szer zõ je messze töb bet tud, mint ami tár gyá nak köz vet len el be szé -
lé sé hez szük sé ges. Szá má ra te hát a his tó ria nem ott kez dõ dik,
ahol az el be szé lés fo na lát fel ve szi, s ter mé sze te sen nem is ott fe je -
zõ dik be, ahol el be szé lé se vé gé re pon tot tesz. Az ide á lis po li ti ka -
tör té nész homo politicus, de ter mé sze te sen nem ab ban az ér te lem -
ben, amely ben egye sek e ki fe je zést hasz nál ni szok ták. A homo
politicusnak te hát sem mi köze sincs a párt szem lé let hez, kö vet ke -
zõ leg írá sa i val nem szol gál párt ér de ket, mert tud ja, hogy az iga zi
ér tel mi sé gi ma ga tar tás nak párt sem le ges ség a gyö kér ze te. A tu -
dós nak az a dol ga, hogy az össze füg gé se ket a ma guk bo nyo lult sá -
gá ban meg ra gad ja, men nél szé le sebb kö rök szá má ra kö zért he tõ en 
meg fo gal maz za, míg a po li ti kus — nem azért mert moral insanity,
még a ne me sebb faj tá ból való is — a te rep vi szo nyok adott sá gai
közt, a napi küz del mek ben szám ta lan szor kény sze rül a fel is mert
össze füg gé sek el kö dö sí té sé re, a po li ti kai közeg manipulálására.

A jó po li ti ka tör té nész te hát azért homo politicus, mert tud ja,
hogy a tör té net írást ér tel met len ele fánt csont to rony ban mûvelni,
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ab ban esz közt lát, amellyel hat ni le het szé le sebb kö rök tár sa dal mi
tu da tá ra, for mál ni tud ja töb bek-ke ve sek tör té net po li ti kai gon dol -
ko dá sát. Ami kor té mát vá laszt, ak kor an nak ered mé nyes fel dol go -
zá sa ré vén se gí te ni akar ja a tu do mány fej lõ dé sét, s egy ben szol gál -
ni akar ja a köz jót, mert tu dat lan ság he lyé re tu dást ál lít, ha mis is -
me re tek he lyé re he lyes, te hát igaz ál lí tá so kat tesz, le gen dák kö dét
el ûz ve tisz ta lá tás mód ra nevel.

Az em ber — le gyen bár tu da tos vagy in kább csak ese mé nyek
ál tal so dort lény — nem le het vi lág né ze ti leg füg get len, követ kezõ -
leg min den po li ti ka tör té nész nek ter mé sze te sen ha tá ro zott vi lág lá -
tá sa, te hát vi lág né ze te van. Ez a vi lág lá tás fél re is mer he tet le nül ott
van mun ká ja lap ja in, ám a jó, kép zett ku ta tó a mun ká ja so rán fel -
tárt té nye ket nem a sze rint ros tál ja meg, hogy me lyek il lesz ked nek 
fel fo gá sá ba, ha nem szak má ja sza bá lyai sze rint vá lo gat: a lé nye -
gest vá laszt ja el a lé nyeg te len tõl, s nem hall gat el sem mi olyan fon -
to sat, amely az áb rá zolt kép pon tos sá gá hoz nél kü löz he tet len. Mi -
vel vi lág lá tá sa, vi lág né ze te van, ezért vá lasz tott té má ját ter mé sze -
te sen lé te zõ-for má ló dó pre kon cep ció bir to ká ban kez di fel dol goz ni.
Ám ami kor mun ká ja so rán a pre kon cep ció he lyes sé gét meg kér dõ je -
le zõ össze füg gé sek re buk kan, ak kor nem ha bo zik fel fo gá sát el vet ni, 
ha mó do sí tan dó rész let re ta lál, ak kor a kor rek ci ót te szi meg. S ha
így cse lek szik, ak kor az ál ta la elõ a dott narráció nem ke rül el len tét -
be más nem zet (ha son ló be ál lí tott sá gú) his to ri ku sa ál tal fes tett kép -
pel. A már em lí tett pél dát ebbe a kép let be il leszt ve: a ma gyar tör té -
nész nem csu pán ar ról be szél, hogy a né met meg szál lá sig a zsi dó -
ság éle te nem for gott koc kán ha zánk ban, ha nem ar ról is szól, hogy
az 1944-es vész kor szak ban mi volt a ma gyar ál lam igaz ga tás sze re -
pe, mi volt a ma gyar tár sa da lom fe le lõs sé ge, a ro mán pár hu za mot
sem mi kép pen sem úgy von ja meg, hogy ott 1944-re Ro má ni á ban
már nem ma radt zsi dó em ber, ha nem re á li san be szé li el a ot ta ni zsi -
dó ság ad di gi vesz te sé ge it. A ro mán kol lé ga pe dig az össze ha son lí -
tás je gyé ben nem csu pán a zsi dó ság né met meg szál lás utá ni tra gé -
di á já ról, ha nem ar ról is be szél, hogy mi volt a kü lönb ség a ma gyar -
or szá gi és ro má ni ai zsi dó ság már ci us 19-e elõt ti sor sá ban.

Az, aki a külpolitikatörténetet be szé li el, a vi lág ko ra be li kép -
le té ben vizs gál ja ha zá ja kül po li ti ká ját, s bár óha tat la nul sa ját nem -
ze ti szem üve gén át tá jé ko zó dik, még is a vi lág po li ti kai moz gá sok -
ból mind ar ra fi gyel, ami or szá ga po li ti ká já ra ha tás sal le he tett.
Tud ja, hogy a kül po li ti ka ala ku lá sá ra mily sok más té nyezõ hat, s
en nek je gyé ben tö rek szik a gaz da sá gi élet, a bel po li ti kai moz gá -
sok, ide o ló gi ai be fo lyá sok, tör té nel mi elõz mé nyek váj ta utak (ese -
ten ként de ter mi ná ci ók), tár sa da lom tör té ne ti, men ta li tás bé li adott -
sá gok stb. ha tá sá nak szám ba vé te lé re. Is me ri a kül po li ti kát in té zõ
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ap pa rá tu sok vi lá gát, ott ho no san mo zog a dön té si me cha niz mu sok 
út vesz tõ i ben. Az, aki a belpolitikatörténetet ku tat ja, nem mel lõ zi a 
nem zet kö zi kap cso la tok szám ba vé tel ét, a tel jes bel po li ti kai ho ri -
zont ra ügyel, s mutatis mutandis mind ar ra, amit a dip lo má cia tör -
té net kap csán fentebb elmondtunk.

S ter mé sze te sen mind ez, a sok-sok éves mun ká val meg sze -
rez hetõ tény is me ret, mód szer ta ni tu dás, ha nem pá ro sul mély em -
pá ti á val, ak kor bi zony még min dig na gyon ke vés. Az a faj ta in tu í -
ció se gít, amellyel — pél dá ul — Illyés Gyu la tud ta Dó zsa György
ceg lé di be szé de kap csán sal lan gok tól, sé mák tól, ké pes könyv sze rû 
el be szé lé sek han gu la tá tól men te sen néz ni a mi his tó ri án kat. (El -
kép ze lem, így szólt s nagy baj szát tö röl ve/néz a futó égre, majd a zaj ló
föld re./ Hom lo kán a ha rag rõt ko szo rú já val/ s szin te tán to rog va ne héz
iga zá val/ in dul Te mes vár ra süllyed ni jel te len/ ször nyû mo csa rad ba, ma -
gyar tör té ne lem!/ S mint egy ba rát írta har ca i ról szól ván:/ nyo má ban ott
to long százhúzezer sá tán.)123

A ko rall és a kagy ló ter mé sze te

A tár sa da lom tör té né szek jog gal tart ják szem elõtt, idé zik új -
ból és új ból Haj nal Ist ván ne ve ze tes ko rall-me ta fo rá ját: „Min den,
ami em be ri al ko tás õs idõk tõl fog va, anya gi for mák ban ma radt re -
ánk, ve lük, raj tuk épít ke zünk to vább. Anya gi szer ke ze tek re ra kó -
dik rá je len éle tünk, mint va la mi ko rall kép zõd mény, úgy te nyé -
szik az em be ri tár sa da lom.”124 Ugyan ak kor — mint min den ha -
son lat — ez is csak egy pon tig pon tos, hi szen míg a ko rall kép zõ -
dés be szub jek tív moz za nat nem ve gyül, ad dig a tör té ne lem be bi -
zony be le ját szik a fõ sze rep lõ, az em ber aka ra ta. „A fel tû nõ en kí -
nos kér dés, ami vel Wittgenstein sza ka dat la nul nyag gat ja ma gát:
hogy va jon ’értékes-e’, amit lét re hoz, vagy sem.” – ol vas hat juk Ker -
tész Imre egyik írá sá ban. „Olyan ez — fûzi hoz zá az író —, mint ha a
kagy ló a gyöngy pi a ci ár fo lya mát mér le gel né, mi köz ben a ten ger
mé lyén ma gá ból ki iz zad ja: be kell lát ni, hogy en nek a kér dés nek a
ter mé sze te gyö ke re sen kü lön bö zik a kagy ló ter mé szet tõl…”125

A tár sa da lom tör té nész nél a po li ti ka tör té nész nek azért ne he -
zebb a dol ga, mert a po li ti ka vi lá ga a pri o ri aka ra ti vi szony. Kö vet ke -
zõ leg a po li ti kai élet re a ko rall-me ta fo ra a tár sa da lom tör té net nél is
jó val kor lá to zot tab ban ér vé nyes. A longue durée léptékében126 igen,
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de ha a po li ti ka tör té nész meg gyõ zõ, ma ra dan dó, nagy ívû el be -
szé lést akar ol va só ja elé tár ni, ak kor igen csak rá kény sze rül a rész -
le tek pon tos re konst ru á lá sá ra. Az pe dig már bi zony nem kis ta -
lány, hogy a po li ti kai élet sze rep lõi, ezek a po li ti kai pi ka do rok mi -
kor és mi lyen meg fon to lá sok alap ján ve tik a cselt, mi kor cse lek -
sze nek az adott moz gás tér ke re te in be lül, mi kor lé pik azt túl, mi -
kor hagy ják azt ilyen vagy amo lyan mér ték ben ki hasz ná lat la nul,
mi a ma gya rá za ta an nak, hogy az el szen ve dett ve re sé gek nyo mán
nem min den ki lesz vesz tes, ho gyan le het, hogy van nak, akik so ro -
za to san csa tát vesz te nek és még is egy szer csak gyõz tes sé vál nak, s 
meg for dít va: mi ért van az, hogy az ál lan dó nyer te sek ese ten ként
vé gül vesz tes ként hagy ják el a tör té ne lem po rond ját? Ho gyan jön -
nek lét re szö vet sé gek, mi ként és mily okok ból ér le lõd nek áru lá -
sok, nem egy szer szö vet sé gi kö te lé kek lep le alatt? Ilyen és még
szám ta lan más kér dés re ke res ve a vá laszt kell a for má tu mos po li -
ti ka tör té nész nek egy szer re áb rá zol nia a po li ti kai élet za var ba ejtõ
ka val kád ját, s köz ben biz tos kéz zel meg húz ni azo kat a vo na la kat,
ame lyek a longue durée lép té ké ben min dent el ren dez nek.

Az egyén és a tör té ne lem

Vagy ve gyük az egyén és a tör té ne lem kö zöt ti kap cso lat szö -
ve vé nyes kér dé sét. Jól tud juk, hogy év szá zad okon át, ami kor a
tör té net írás lé nye gé ben ki me rült nagy tör té nel mi sze mé lyek és a
kö rü löt tük lévõ ki sebb fi gu rák éle té nek, há bo rúk, fegy ver za jos csa -
ták el be szé lé sé ben, ak kor a his to ri ku sok nem csak úgy lát ták és úgy 
lát tat ták, hogy a nagy sze mé lyi sé gek for mál ják a tör té nel met, ha -
nem gyak ran haj la mo sak vol tak a vé let len, az eset le ges moz za nat
sze re pé nek — mond juk Julius Ca e sar éle té ben Kle o pát ra or rá nak
for má ja127 — vég le tes el túl zá sá ra. A 18. szá zad volt az em ber elsõ
nagy szá za da, amely meg fo gal maz ta az e vi lá gi, föl di fej lõ dés esz -
mé jét,128 kezd te szám ba ven ni a tár sa dal mak éle té nek ala ku lá sá -
ban mun ká ló nagy erõ ket, s ez zel össze füg gés ben a sze mé lyi ség
sze re pe mind job ban el tör pült, a po li ti kai erõ vé váló mar xiz mus
te o re ti ku sai (sok szor egy ben vul ga ri zá lói) már csak tár sa dal mi tör -
vé nyek rõl akar tak tud ni. A 20. szá zad a tö me gek ko rát hoz za,129 a
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gé ben hitt. Gon dol junk a chiliasztikusokra, akik azt hit ték és hir det ték, hogy
Krisz tus má so dik el jö ve te lé vel az em be ri ség tör té ne te be fe je zõ dik. (Breisach
2004, 87., 404.) A föl di em be ri lét tö ké le te se dé be ve tett hit his to ri ku má ra ld. Sár -
kány – Som lai 2003.

129 Riesman 1983. Riesman jog gal ne ve ze tes mun ká ja meg gyõ zõ en mu tat rá
arra, hogy míg a ha gyo má nyos vi szo nyok kö zöt ti egyén cse le ke de te it je len tõs
mér ték ben a kö zös ség szab ta meg, az iga zi pol gárt pe dig bel sõ pa rancs ve zet -



szín pa don ha tal mas tö me gek hul lá moz nak, ám in kább csak el len -
fe le ik szá má ra hat nak fé lel me te sen, a vi szony lag tár gyi la gos szem lé -
lõ jól lát ta, hogy mily mér ték ben vol tak e tö me gek ma ni pu lál tak, a
va rázs ló ál tal hip no ti zált Mariohoz ha son ló an vál tak ki szol gál ta -
tott já vá bál vá nyo zott ve ze tõ ik nek, egy Mus so li ninek, Hit lernek,
Sztá lin  nak vagy sok más ki sebb-na gyobb dik tá tor nak. A dik ta tú -
rák bu ká sa nyo mán jól lát ha tó, hogy de mok ra ti kus tár sa dal mak -
ban is — jó részt a mé dia ré vén — mily mér ték ben emel ked nek a
tár sa da lom fölé ka riz ma ti kus vagy csu pán an nak koz me ti ká zott
fi gu rák. A vál to zás „csu pán” annyi, hogy a tár sa da lom egy ré sze
bál vá nyoz za a „nagy” em bert, míg az el len fe lek ócsá rol ják, sen ki -
nek lát ják, sen ki nek lát tat ják. A lé nyeg az, hogy az egyén tör té nel -
mi sze re pe meg íté lé se kö rül ma sin csen kon szen zus, jó sze ré vel
leg fel jebb annyi, hogy az idõ mú lá sá val azok, akik nem zsi ge ri ala -
pon vé le ked nek a dol gok ról, haj lan dók és ké pe sek meg lát ni a tör -
té ne lem sze rep lõ it a ma guk össze tett sé gé ben, te hát azt, hogy több -
nyi re sú lyos meg ha tá ro zott sá gok kö zött cse lek sze nek, nagy tár sa -
dal mi erõk aka ra tát hajt ják vég re, hi szen azok emel ték õket ma -
gas ba, ám köz ben ki sebb-na gyobb mér ték ben ma guk is tud ják az
ese mé nye ket ilyen vagy olyan irány ban be fo lyá sol ni.

Lát szó lag ide nem illõ dol gok

A po li ti ka tör té net-írás le he tõ sé ge it ak kor tud juk iga zá ból fel -
mér ni, ha men nél ala po sab ban ipar ko dunk az ed dig meg tett út ról
is mer te ket sze rez ni. Az ed di gi utat pe dig ak kor lát juk job ban, ha
vizs gá ló dá sunk ba lát szó lag ide nem illõ dol go kat is be kap cso -
lunk. Pél dá ul a tár sa dal mi fej lõ dés be ve tett em be ri hit ala ku lá sát.
A tra di ci o ná lis val lá sos vi lág kép ki zá ró la gos sá ga ide jén — mint
fen tebb érin tet tük — nem lé te zett a tár sa dal mi fej lõ dés fo gal ma. A
föl di evo lú ci ó ba ve tett hit a fel vi lá go so dás sod rá ban iz mo so dott
meg, s az az óta el telt szá za dok ban cik lu so san ala kult. Az elsõ vi -
lág há bo rú után már szé les kö rök ben ter jedt a fej lõ dés sel szem be ni
szkep szis, s ez zel pár hu za mo san erõ sö dött fel a tör té ne lem meg is -
mer he tõ sé gé vel szem be ni ké tely. Ami kor Gustav Droysen a maga
szel lem tör té ne ti kon cep ci ó já nak alap ja it meg ve tet te, az már ösz -
tön zést adott azok nak a tör té né szek nek, akik a ter mé szet tu do má -
nyos gon dol ko dás tól akar tak mind in kább el tá vo lod ni, s ez a be ál -
lí tó dás fõ leg Ame ri ká ban hul lott ter mé keny ta laj ra, ahol Carl
Becker és Charles Beard tár su la ti el nö ki be szé dei fo gal maz tak meg
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te-ve ze ti, ad dig a mo dern kor tö meg em be rét az ese mé nyek so dor ják. Ld. még
újab ban Pa ta ki 1998.

130 Vö. Fogel 1986, 8.



sú lyos kér dõ je le ket az ad di gi tör té net írói gya kor lat tal szem ben.130

Az öt ve nes évek gyors gaz da sá gi fej lõ dé se, a jó lé ti tár sa dal mak
meg je le né se is mét a fej lõ dés gon do la tá nak ter je dé sé hez já rul tak
hoz zá, s ek kor tájt a múlt és a tör té ne lem kö zött konst ru ált sza ka -
dék el hal vá nyo dott. Az utób bi más fél év ti ze ded ben meg ren dül tek 
a jó lé ti tár sa dal mak, a tár sa da lom ku ta tók kö zött is mét mind töb -
ben ké tel ked nek ab ban: van-e egy ál ta lán az em be ri ség tör té ne té -
ben fej lõ dés131, a tör té né szek kö zött pe dig is mét di vat a múlt meg -
is mer he tet len sé gé rõl ér te kez ni. Így könnyeb ben ért jük meg — pél -
dá ul — azt a Georges Reischt, aki 1991-ben meg bu kott nak nyil vá ní -
tot ta azon tör té né szi tö rek vést, mely em pi ri kus vizs gá lat alap ján a
New ton utá ni fi zi ka min tá já ra akar ál ta lá nos tör vé nye ket al kot -
ni.132 A meg ér tés pe dig — mint szá mos eset ben — az igé zet aló li
fel sza ba du lást is jelent.

A mi nél ke vés bé po li ti kai po li ti ka tör té net-írás

Kö zel há rom ne gyed év szá za da a po li ti kai tör té net írást mér -
leg re tevõ mag vas dol go za tát Szekfû Gyu la így össze gez te: „A po -
li ti kai tör té net hi bás szem lé le té nek egyik leg na gyobb
korrektívuma te hát a po li ti kai szem lé let ki zá ró la gos sá gá ról való
le mon dás, és an nak fel is me ré se, hogy az ál la mi és po li ti kai csak
függ vé nyei a tár sa dal mi, gaz da sá gi, kul tu rá lis mo men tu mok nak
és hogy az a tu dós, ki az utób bi a kat el mel lõz ve nézi a po li ti kai tör -
té ne tet, épp oly ke vés sé is mer he ti meg an nak va ló di le fo lyá sát,
mint a plá tói le írás sze rint a bar lang hát só fa lá ra ve tü lõ árny ké pet
bá mu ló em ber sem lát ja a való éle tet.”133 Szekfû Gyu la a szel lem -
tör té net híve volt, még is — lát hat juk — konkluziójában a po li ti kai
szfé rát még a mar xis ta tör té ne lem szem lé let nél is ke mé nyeb ben
ren de li alá a tár sa dal mi, gaz da sá gi kul tu rá lis szfé rá nak, az õ sza -
vá val élve, ezen „mo men tu mok”-nak. A szö veg össze füg gés a te -
kin tet ben sem hagy két sé get, hogy Platon hí res ha son la tá nak fel -
idé zé se ép pen nem a szkep szis, ha nem a tör té ne lem meg is mer he -
tõ sé gé nek hite je gyé ben tör té nik. A „po li ti kai szem lé let ki zá ró la -
gos sá gá ról való le mon dás”-t Szekfû prog ram mal is ki egé szí ti: „a
po li ti kai tör té net írás an nál in kább meg fog ja ol da ni fel ada tát, mi -
nél ke vés bé lesz po li ti kai, azaz mi nél in kább ki ter jeszt ve ér dek lõ -
dé sét a nem ze ti élet min den te rü le té re, mi nél in kább fel hasz nál va
a szel lem tör té net leg újabb ku ta tá si mód ját és szem lé le te it, ki ér -
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131 Somlai-Sárkány 2003, 16–17.
132 Ko rall 15–16. sz. 25. 
133 Szekfû 2002, 105.
134 Uo. 



dem li ma gá nak a nem ze ti tör té net írás ne vet. Ez a nem ze ti je len tõ -
sé ge a tör té net tu do mány mai mo dern ki fej lõ dé sé nek.”134

A globalizáció ko rá ban sem len ne he lyes el akad ni a nem ze ti
tör té net írás meg fo gal ma zá son. A globalizáció a nem zet ál la mi ke -
re te ket mára ala po san meg ha lad ta, ám az ilyen irá nyú fejlõdés
már ak kor is jó ide je tar tott, ami kor Szekfû Gyu la eze ket a mon da -
to kat 1931-ben le ír ta. A nem ze ti sa já tos sá gok nak nap ja ink ban bi -
zo nyos ér te lem ben még fo ko zot tabb a je len tõ sé ge, mint ko ráb ban
volt, „csu pán” ar ról van szó, hogy ez a je len tõ ség a ko ráb bi tól el té -
rõ mó don je le nik meg. A globalizáció a ver senyt nem hogy nem ik -
tat ja ki az egyes nem ze tek kö zött, ha nem azt a fej lõ dés ér de ké ben
— a szó leg jobb ér tel mé ben — ki fe je zet ten igény li. Ilyen ér te lem -
ben a más nem ze te ket is re á li san szem lé lõ, a nem zet kö zi össze füg -
gé se ket hi te le sen be mu ta tó, im má ron nem a na ci o na liz mus szol -
gá ló le á nya ként te vé keny ke dõ, ha nem va ló ban tu do má nyos
vértezettségû nem ze ti tör té net írás ra fel tét le nül szük ség van, hi -
szen min den nem zet tör té ne tét el sõ sor ban sa ját tör té né szei ké pe -
sek a leg ala po sab ban fel tár ni, s ter mé sze te sen e his tó ria iránt ne -
kik van a leg több af fi ni tá suk. Azon is nyu god tan túl lép he tünk,
hogy a szel lem tör té net „leg újabb ku ta tá si mód ja” nem vál tot ta be
az ak ko ron so kak ál tal hoz zá fûzött nagy reményeket.

Ha így néz zük az idé zett sza va kat, ak kor ez a prog ram ma is
idõszerû, táv la to kat nyi tó. A ha zai po li ti kai tör té net írás nak is nem
ke ve set kell ten nie an nak ér de ké ben, hogy „mi nél ke vés bé” le -
gyen po li ti kai. Ezt a prog ra mot ak kor le het kö vet ni, ha a tör té né -
szek, füg get le nül at tól, hogy a szak ma mely ágát mû ve lik, le he tõ -
ség sze rint men nél in kább meg is me rik egy más ered mé nye it, a
ver sen gés kö zöt tük a szó ne mes ér tel mé ben zaj lik, s azt ér tel met -
len ér zé keny ke dé sek nem bé nít ják meg. Nincs tu do má nyos disz -
cip lí na, amely két ség be von ná, hogy a ke let-kö zép-eu ró pai tér ség
is a Föld azon ré gi ói közé tar to zik, ahol a tár sa dal mak éle té ben a
po li ti ka i nak túl sú lyos sze re pe van. Nem két sé ges, hogy ez prob lé -
ma, ame lyet már na gyon rég ide je len ne meg ha lad ni. A fõ fe le lõs -
ség ezért ter mé sze te sen a tár sa da lom azon sze rep lõ it ter he li, akik
en nek ér de ké ben a leg töb bet te het nék. A to vább lé pés ér de ké ben a
tör té né szek is cse le ked het nek, vél he tõ leg nem is ke ve set, bár en -
nek je len tõ sé gét hiba len ne túl be csül ni. Hely te le nül ér tel mez né a
tör té nész sze re pét, ha a po li ti kai túl sú lyos sá gá nak csök ken té sé hez 
úgy akar na hoz zá já rul ni, hogy a po li ti ka it nem ku tat ná, a szak ma
ál tal mû velt té mák kö zött az ilye nek vissza szo rí tá sát szor gal maz -
ná. A múl tat a maga össze tett sé gé ben, ará nya i ban kell fel tár ni, te -
hát, ha a po li ti kai túl sú lyos volt, túl sú lyos, ak kor azt ép pen a vál -
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toz ta tás ér de ké ben így kell be mu tat ni. A be mu ta tás nak azon ban a
szekfûi in ten ció sze rint kell tör tén nie: a po li ti kai tör té net írás minél 
kevésbé legyen politikai. 

1950-ben Fernand Braudel a Collège de France-ban tar tott szék -
fog la ló elõ adá sá ban ar ról be szélt, hogy „a po zi ti vis ta tör té net tu -
do mány szûk lá tó kö rû sé gé nek vége”.135 Ki je len té sé vel — vél he tõ -
leg az An na les ha tá sá nak je len tõ sé gét túl be csül ve, a tör té net tu do -
mány ban is meg lé võ kö zép sze rû ség tar ta lé ka i nak je len tõ sé gét alá -
be csül ve — min den bi zonnyal té ve dett, ám ki je len té sé nek még is a
szük sé ges to vább lé pés re ösz tön zõ ha tá sa van.

Ugyan csak 1950-ben és szin tén Pá rizs ban az ak ko ri tör té nész
vi lág kong resszu son egy Yves Renouard nevû tör té nész el ér ke zett -
nek lát ta az idõt a po li ti kai tör té net írás lát vá nyos el te me té sé re: ha
raj ta mú lik, a kong resszus po li ti ka tör té ne ti szek ci ó ját is meg szün -
tet te vol na. Több mint har minc or szág tör té né szei gyûl tek össze
abba a fõ vá ros ba, ahol a po li ti ka tör té net tel erõ sen szem ben álló
An na les-is ko la hí vei igen csak ko moly szel le mi be fo lyás sal ren del -
kez tek. A ja vas la tot Pierre Renouvin vá la szol ta meg hang sú lyoz -
ván, hogy a po li ti ka tör té net nem re du kál ha tó a po li ti kai ese mé -
nyek szám ba vé te lé re. El is mer te ugyan, hogy a po li ti ka i nak nincs
pri má tu sa a gaz da sá gi val, a tár sa dal mi val vagy a szel le mi vel
szem ben, de bi zo nyo san nem szol gál rá arra a meg ve tés re, ami
kol lé gá ja sza va i ból, il let ve a hoz zá ha son ló an gon dol ko dók vé le -
ke dé sé bõl áradt.136 

Az ese mény tör té net tel nem azo no sít ha tó po li ti kai tör té net -
írást nem te met ték el 1950-ben Pá rizs ban, mert nem le he tett el te -
met ni. A más te rü le te ken szü le tett ered mé nyek re való nyi tott sá ga
ugyan úgy élõ vé te szi, mint a tár sa da lom po li ti ka irán ti ki apad ha -
tat lan ér dek lõ dé se. 

(2004)

A Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat 2004. no vem ber 17-i vi ta ülé sén el hang zott elõ adás bõ vebb
vál to za ta.

55

136 Cornelißen 2000, 133.



FRANÇOIS FURET ÉS ERNST NOLTE LE VÉL VÁL TÁ SÁ HOZ137

Ami va rázs lat ba ejti az ol va sót, az a gon do la tok gaz dag sá ga, 
a szö ve gek in tel lek tu á lis ele gan ci á ja és a má sik ál lás pont ja meg ér -
té se irán ti em pá tia. So kunk nak van e té ren bõ ven mit ta nul ni.
Más fe lõl pe dig a le han golt ság szo mo rú ér zé se. Hi szen két, va ló -
ban ki emel ke dõ in tel lek tus ról van szó, akik pá rat la nul so kat tud -
nak és ír tak a tör té ne lem rõl — Furet fõ leg a 18., Nolte pe dig a 20.
szá zad ról —, s még is ar ról esik szó, hogy a leg lé nye ge sebb dol -
gok ban szin te még min dig a meg is me rés ele jén tar tunk: azt sem
ért jük még elég gé — így Furet — hogy e dik ta tú rák (ti. a szov jet,
az olasz és a né met) mind egyi ke „mi min dent kö szön het a má sik
ket tõ nek, ho gyan utá noz ták egy mást, és ho gyan ha tot tak egy más -
ra még ak kor is, ha tör té ne te sen el len sé ges vi szony ban áll tak egy -
más sal.”138 Nolte pe dig azt írja elsõ le ve lé ben: „még sok cikk és
sok gon dol ko dás kell hoz zá, hogy ér de mé hez mél tón fel dol goz -
zuk” a té mát, va gyis a 20. szá za di dik ta tú rák tör té ne tét.139 És más -
fe lõl megint csak a gon dol ko dás moz gé kony sá ga ad op ti miz must
ah hoz, hogy még is higgyünk a tör té ne lem meg is mer he tõ sé gé ben.
Hi szen nem kell újabb ku ta tást vé gez ni, „csu pán” mé lyeb ben gon -
dol kod ni, s en nek ré vén meg ér te ni, e dik ta tú rák kö zöt ti el len sé ges 
vi szony té nyét nem kell ta gad ni ah hoz, hogy ugyan ak kor arra is
fel fi gyel jünk: az el len sé ges ke dés nem aka dá lyoz ta a má sik si ke res
gya kor la tá nak át vé tel ét. Mus so li ni va ló ban sok min dent át vett Le -
nintõl ép pen an nak ér de ké ben, hogy az olasz kom mu nis tá kat le -
gyõz hes se, ki tilt has sa a le gá lis po li ti kai élet bõl.

A tör té net írás tu do má nyos sá gá ba ve tett hi tün ket ugyan ko -
ránt sem erõsíti, ám lá tás mó dunk re a li tá sát fel tét le nül gaz da gít ja, s 
egy ben a his to ri og rá fi á ban való he lyes el iga zo dá sunk hoz fel tét le -
nül ko moly fo gó dzó kat kí nál e le vél vál tás ab ból a szem pont ból
(is), hogy a tör té nész nem ze ti ho va tar to zá sá ból adó dó kon zek ven -
ci á kat meg fe le lõ kép pen szem elõtt tart suk.140 (Ken de Pé ter értõ, el -
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137 A Vi lá gos ság c. fo lyó irat 2000 ta va szán két szá má ban (3. és 4.) tet te köz zé 
Ken de Pé ter ösz tön zé sé re és be ve ze té sé vel François Furet és Ernst Nolte
1996–1997. évi le vél vál tá sát. A ket te jük kö zöt ti vita kö zölt do ku men tu ma i hoz
Sza bó Mik lós, Far kas Ka ta lin a 4. szám ban, Ludassy Má ria az 5. szám ban szólt
hoz zá. Az aláb bi írás a 6–7. szám ban je lent meg.

138 Vi lá gos ság 2000. 3. sz. 7.
139 Uo. 13.
140 A Wehrmacht büntetteirõl Né met or szág ban ren de zett ki ál lí tás kap csán

Nolte ugyan azt ál lít ja: „nem mint né met, ha nem mint tör té nész és mint em ber”
érez ke se rû sé get, mert „az el len ke zõ ol da lon - va gyis a szov je tek nél a GPU bû -
ne it, több tíz ezer ki vég zést és el íté lést ‘gyá va sá gért’, sõt ‘az el len ség gel való
szim pa ti zá lá sért’ - csu pán mel lé kes tény nek vagy egész egy sze rû en nem lé te zõ -
nek szo kás te kin te ni (Vi lá gos ság 2000. 4. sz. 32.), azon ban alig ha tart juk hi he tõ -



fo gu lat lan be ve ze tõ je is sok fon tos moz za nat ra hív ja fel — e te kin -
tet ben is — az ol va só fi gyel mét.) Gon do lunk Nolte val lo má sa i ra,
ki vált kép pen elsõ le ve lé re, amely nem zet és for ra da lom kap cso la -
tát vizs gál ja, s szin te irigy ked ve be szél ar ról a fran cia bal ol dal ról,
amely „el len tét ben a né met meg fe le lõ jé vel, a nem ze ti tör té ne lem -
ben is ren del ke zik olyan ese ménnyel, még pe dig a fran cia for ra da -
lom mal, amely re ál lan dó an hi vat koz hat, és amely nek ta la já ról
egy szer re kö vet kez mény nek és ön ma ga orosz meg fe le lõ jé nek te -
kin tet te az orosz or szá gi for ra dal mat; leg alább is olyan for ra da lom -
nak, amellyel min den rossz lel ki is me ret nél kül ro kon szen vez he -
tett, ha ugyan ma ra dék ta la nul nem azo no sul ha tott vele.”141 Eh hez 
ref le xi ó ként annyit fûz het nénk hoz zá, hogy min den kor szak tör té -
net írá sa sa ját ko rá nak gyer me ke, te hát a for ra dal mak ko rá nak tör -
té net írá sa a his tó ria for ra dal mas lap ja i ra össz pon to sít, s az egész
tör té nel met a for ra dal mak szem pont já ból mu tat ja be, míg az eb bõl 
a szem pont ból antikorszakokban in kább ar ról szo kás ér te kez ni,
hogy mily ká ro kat szok tak a for ra dal mas fel for du lá sok okoz ni.
Nolte so rai (is) arra in te nek, hogy nem fel tét le nül kell úsz ni az ár -
ral, s ha ezt meg tesszük, ak kor sok kal in kább van le he tõ sé günk —
nem csu pán sza vak ban, ha nem tény le ge sen — a tör té ne lem to tá lis 
né zõ pont ból való szem lé lé sé re. En nek pe dig a múlt hi te le sebb
meg is me ré se szem pont já ból való je len tõ sé gét alig ha kell bi zony -
gat nunk. A nem ze ti meg ha tá ro zott sá gok nak a tör té net írás ra gya -
ko rolt ha tá sá ról Furetnek is van meg je gyez ni va ló ja. Arra a hely re
gon do lunk, ahol ar ról be szél, hogy a fa siz mus és a kom mu niz mus
össze ha son lí tó elem zé se Fran cia or szág ban, il let ve Né met or szág -
ban nagy já ból ha son ló mó don ma radt el, el len ben a fran ci ák nál
„volt egy tisz te let re mél tó ha gyo mány, és mi köz ben ez a ha gyo -
mány táp lá ló for rá sa volt a kom mu nis ta il lú zi ó nak, egy szer smind
aman nak mé lyebb meg ér té sét is meg aka dá lyoz ta.”142

A le vél vál tás jól mu tat ja, hogy a két je les tör té nész kö zött be -
kö vet ke zett kö ze le dés el le né re is meg ma rad nak na gyon lé nye ges
kü lönb sé gek kö zöt tük. El len ben igen fi gye lem re mél tó mó don
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nek, hogy ez ne hor zsol ta vol na a né met his to ri kus nem ze ti lel kü le tét, nem erõ sí -
tet te vol na a fa siz mus-ná ciz mus re ak tív jel le gé rõl val lott - Furet ál tal is oly so kat
ki fo gá solt - fel fo gá sát. Meg íté lé sünk sze rint Furet na gyon is mély meg ál la pí tást
tesz, ami kor ar ról a Nolte köny ve i nek ol va sá sa köz ben foly ton fel buk ka nó meg -
ér zé sé rõl ír, mely sze rint a tör té ne lem sú lyo san meg sér tet te a né met his to ri kus
ha za fi as ér zel me it. (Uo. 39.) Utol só — 1996. de cem ber 11-i — le ve lé ben Nolte
ugyan igen lõ leg vá la szol arra a (sa ját ma gá nak fel tett) kér dés re: va jon ugyan azt
írta vol na-e, ha ame ri kai, an gol vagy ne tán fran cia vol na, az egész le vél vál tás
azon ban ben nün ket in kább az el len ke zõ jé rõl gyõz meg. (Uo. 43.)

141 Vi lá gos ság 2000. 3. sz. 13.
142 Uo. 15.



szem mel lát ha tó lag egyet ér te nek ab ban, hogy a fa siz mus ki fe je -
zést kettõs ér te lem ben kell hasz nál ni: egy részt Mus so li ni moz gal -
ma, majd rend sze re meg je lö lé sé re, más részt vi szont olyan gyûj tõ -
fo ga lom nak, ame lyen be lül le het és kell a né met ná ciz mus (te hát a
né met fa siz mus) he lyét ki je löl ni. S en nek a meg kö ze lí tés nek a ma -
gyar ol va só szá má ra is meg gon dol koz ta tó az üze ne te. Hi szen a
ko ráb bi dur va le egy sze rû sí té sek, sõt tör té ne lem ha mi sí tás ok
vissza ha tá sa ként (az is mert in ga ef fek tus je gyé ben) ho va to vább
már szimp la kom mu nis ta pro pa gan da fo gás nak tû nik bár mi faj ta
olyan meg kö ze lí tés, amely a né met ná ciz mus ban a fa siz mus ra di -
ká lis meg nyil vá nu lá sát lát ja. Furet hol a „fa siz mus náci for má já -
ról” be szél, hol „két fa siz must” em lít, Nolte pe dig 1963-ban nap vi -
lá got lá tott hí res köny vé ben — ame lyet Furet az utób bi fél év szá -
zad leg mé lyebb fa siz mus ér tel me zé sé nek mond ja — „ra di ká lis fa -
siz mus nak” mond ja Hit ler moz gal mát, rendszerét. 

Az a láb jegy zet ugyan ak kor, amely Ernst Nolte nagy elég té te -
lé re szol gált, s amely tu laj don kép pen ap ro pó ját nyújt ja az is mer te -
tett le vél vál tás nak, több pon ton — vé lel münk sze rint — ki iga zí -
tás ra szo rul. Az a tabu ugyan is, ame lyet Nolte — úgy mond — „az
elsõk kö zött” át lé pett, va ló já ban (némi le egy sze rû sí tés sel) Ausch -
witz után szü le tett meg. Más képp szól va a ná ciz mus rém tet tei
egy fe lõl, más fe lõl pe dig az an ti fa sisz ta ko a lí ció össze ko vá cso ló dá -
sá nak té nye, az, hogy a nyu ga ti de mok rá ci ák és a sztá li ni Szov jet -
unió kö zött egy ség front jött lét re a ten gely-fa siz mu sok el len ered -
mé nyez te azt a hely ze tet, ami kor — fi no man szól va — nem il lett a
kom mu niz must és a ná ciz must pár hu zam ba ál lí ta ni.143 A két há -
bo rú kö zött el len ben nem csu pán a pol gá ri kö rök ben, de a szo ci ál -
de mok ra ta pár tok ban és moz gal mak ban is szo ká sos volt a bol se -
viz mus és a kü lön bö zõ fa sisz ta rend sze rek és moz gal mak egy be -
ve té se. Em lít het jük Jó zsef At ti lát, aki — mi u tán a szek tás kom mu -
nis ta moz ga lom ki ta szí tot ta — a fa sisz ta kom mu niz mus ról ver se -
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143 Ezért volt az, amit Nolte Furethez in té zett elsõ le ve lé ben em lít, hogy „a
ké sõb bi ek ben (ki eme lés - P.P.) a jobb ol dal tól a bal ol da lig, az új ság írók tól a tu do má -
nyos ku ta tó kig úgy szól ván min den ki egyet ér tett ab ban, hogy a nem ze ti szo ci a -
liz mus je len sé gé nek elem zé se a leg fon to sabb és a ‘sztá li niz mus sal’ csak érin tõ le -
ge sen kell fog lal koz ni, a ‘nem zet kö zi kom mu nis ta moz ga lom ról’ nem is be szél -
ve.” (Uo. 11.)Furet pe dig ugyan ezt fo gal maz za meg még ke mé nyeb ben, ami kor
azt mond ja, hogy a má so dik vi lág há bo rú vé gén „a tör té ne lem Hit ler ve re sé gé vel 
mint ha de mok rá ci á nak mu tat ta vol na a sztá li niz must.”(Uo. 14.) 1996. szep tem -
ber 30-i le ve lé ben is lé nye gé ben ugyan ezt a gon do la tot fo gal maz za meg is mét: a
náci bû nök em lé ké nek éb ren tar tá sa a szov jet bû nök lep le zé sé re szol gált, a kom -
mu nis ta „an ti fa siz mus” azt igye ke zett a köz vé le ménnyel el hi tet ni, hogy „a kom -
mu niz mus nem egyéb, mint a de mok rá cia leg fej let tebb for má ja”. Ez zel függ
össze az is, hogy a kom mu niz mus pro pa gan dá ja a fa sisz ta rend sze rek bu ká sa
utá ni év ti ze dek ben volt a leg ha té ko nyabb. (Vi lá gos ság 2000. 4. sz. 40.)



zett, s arra is utal ha tunk, hogy a mun kás moz ga lom kom mu nis ta
és szo ci ál de mok ra ta szár nya kö zöt ti test vér harc is az egy be ve té -
sek meg té te lé re ösz tön zött. A Ko min tern — lé nye gé ben az
1935-ben tar tott VII. kong resszu sá ig — ked ves köz vet len ség gel a
„szociálfasizmus” bé lye gé vel igye ke zett a szo ci ál de mok rá cia hi te -
lét le ron ta ni, az vi szont a dik ta tú rák ter mé szet raj za kö zöt ti ha son -
ló sá gok ra tö re ke dett a fi gyel met rá irá nyí ta ni. Mind ezt ter mé sze te -
sen Furet is na gyon jól tud ja, hi szen Noltehez in té zett elsõ, 1996.
áp ri lis 3-i le ve lé ben ar ról ér te ke zik, hogy a kom mu niz mus és fa -
siz mus össze ha son lí tó elem zé sét a hi deg há bo rús kor szak ban aka -
dá lyoz ta szi go rú tabu, el len ben „a har min cas évek szer zõ i nek írá -
sa i ban vi szony lag gyak ran ta lál koz ha tunk ve lük.”144

Furet azon ál lí tá sa is in kább vi tá ra, mint he lyes lés re sar kall,
mely sze rint a kom mu niz mus és a fa siz mus egy aránt a li be rá lis
rend szer mé hé ben fo gant vol na.145 A ka pi ta lis ta rend szer va ló ban
meg szül te — a maga an ta go niz mu sai ré vén — e két szél sõ sé get, a
li be ra liz mus és e dik ta tú rák kö zött azon ban messze nem ilyen
köz vet len mó don jött lét re kap cso lat, amint azt a fo gal ma zás su -
gall ja, ha nem azon az át té te len ke resz tül, hogy az elsõ vi lág há bo rú 
ki rob ba ná sá val a li be ra liz mus (te gyük hoz zá: sze ren csé re át me ne -
ti) csõd be ju tott. Ez a kü lönb ség té tel pe dig alig ha mond ha tó je len -
ték te len nek. 

Furet sze rint „a nagy pol gár ság nak az osz tály nél kü li tár sa da -
lom ne vé ben való le ni ni ki ir tá sa va ló sá gos tár sa dal mi pá ni kot
vont maga után; ez a pá nik fõ leg ab ban az or szág ban ta pasz tal ha -
tó, amely a leg véd te le nebb a kom mu nis ta fe nye ge tés sel szem ben,
nem cso da, hogy Hit lert és a náci el len ter rort di a dal ra se gí tet -
te.”146 Va ló já ban azon ban nem Né met or szág, ha nem Orosz or szág
volt a leg véd te le nebb „a kom mu nis ta fe nye ge tés sel szem ben”, ez
ma gya ráz za az ok tó be ri for ra da lom gyõ zel mét, majd a Szov jet -
unió hét év ti ze des tör té nel mét. Né met or szág ban el len ben Ernst
Thälmann és a kom mu nis ta párt — ame lyet igen csak nagy hiba
len ne nem a ko ra be li né met tár sa da lom ré szé nek te kin te ni — alig -
ha volt pá nik ban, s ha ké sõbb abba ke rül, ak kor azt ter mé sze te sen
Hit ler és párt ja ge ne rál ja. Hit ler és a náci el len ter ror va ló ban alig -
ha mond ha tó cso dá nak, ám di a dal mas ko dá suk ban alig ha ele gen -
dõ csu pán az 1917-re való re ak ci ót lát nunk, hi szen maga Furet
mond ja fen tebb, hogy a fa siz mus(=ná ciz mus) a li be rá lis rend szer (a
mi kor rek ci ónk sze rint a ka pi ta lis ta rend szer) mé hé ben szü le tett.
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144 Vi lá gos ság 2000. 3. sz. 15.
145 Uo. 8.
146 Uo.



Nolte elsõ le ve le — úgy vé lem — erõ sen ma gán vi se li an nak
az öröm nek a ha tá sát, ame lyet a Furet ál tal írt láb jegy zet szá má ra
oko zott. A láb jegy zet mint egy le gi ti má ló ere je ré vén Nolte ala po -
san el tú loz za a tõle el té rõ fel fo gást val lók hi bá it, mun kás sá guk
gyen ge sé gét. Két ség te len tény ugyan is, hogy a kész for mu lák, a
kli sék sok szor a fel szí nes ség irá nyá ba mu tat nak, nyil ván nem le het
a ná ciz mus ról adek vát mó don az „or das esz mék”, „bû nös nép” kli -
sé jé vel ér te kez ni. A „sa já tos né met út” el len ben vél he tõ leg alig ha
csu pán kész for mu la, kli sé, ha nem olyan né zõ pont, amely nek mel -
lõ zé se nem könnyí ti, ha nem in kább ne he zí ti Né met or szág nak a ná -
ciz mus 12 esz ten de jé hez tör tént meg ér ke zé sé nek meg ér té sét. 

Ön ma gá ban is na gyon el gon dol koz ta tó, amit a „né met kor lá -
to kon” való túl lé pés nek a mar xis ta el mé let ben rejlõ le he tõ sé gé rõl
Nolte em lít, bár ezen el mé let — az zal együtt is, hogy a ná ciz must
va ló ban a nyu ga ti-eu ró pai im pe ri a liz mu son, il let ve a ka pi ta lis ta
vi lág ren den be lül szem lé li — alig ha ve zet af fé le meg vi lá go so dás -
hoz, mely sze rint nem a ná ciz mus, ha nem a na gyobb ke ret len ne a
„bû nö sebb”.147

Furet, a volt kom mu nis ta, Nolte ál tal üd vö zölt mun ká já ban
— jól le het, amint a né met tör té nész mond ja: Furet „vál to zat la nul a 
XX. szá zad legalapvetõbb po li ti kai ese mé nyét lát ja az orosz for ra -
da lom ban és az orosz for ra da lom vi lág mé re tû ki su gár zá sá ban” — 
az 1917-es orosz for ra da lom ki su gár zá sát egé szen ad dig kö ve ti
nyo mon, amíg „hí vei rá nem esz mél nek arra, hogy utó pisz ti kus jel -
le gé nél fog va ez az esz mény kez det tõl fog va nem volt több pusz ta ‘il -
lú zi ó nál’.”148 Furet kö vet kez te té se kel lõ fo gó dzót nyújt Noltenak
ah hoz, hogy egy részt a maga in terp re tá ci ó já ban 1917-et idé zõ jel
nél kül mi nõ sít se „pusz ta il lú zi ó nak”, más részt pe dig ki mond ja
azt, hogy ak kor „a kom mu nis ta vi lág szem lé let meg ala po zat lan
ma rad vá nyá nak” mond ja azt a fel fo gást, mely sze rint „csak bûn -
ként sza bad számontartani az év szá zad má sik il lú zi ó já nak von ze -
re jét”. Minden nek kap csán nem az zal fog lal ko zunk, hogy év ti ze -
de ken át 1917 örök sé ge szin tén a tör té nel mi va ló ság ré sze volt, hi -
szen an nak bi zo nyí tá sa nem igé nyel ne kü lö nö sebb erõ fe szí tést,
mint ahogy könnyen fel té te lez he tõ, Nolte itt va ló já ban a „tör té nel -
mi va ló ság” ki fe je zést az ok tó be ri for ra da lom alap ján ina u gu rált
rend szer rel el len té tes tör té nel mi tör vé nyek kel azo no sít ja. In kább
ar ról be szé lünk, hogy a szov jet tí pu sú szo ci a liz mu sok ve re sé ge
tör té nel mi lép ték kel mér ve alig ha ad kel lõ ala pot e volt rend sze -
rek pusz ta il lú zi ó ként tör té nõ mi nõ sí té sé re. Hi szen nem cse kély
iro dal ma van a bu kott szo ci a lis ta rend sze rek nyu ga ti ka pi ta lis ta
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or szá gok ra gya ko rolt (azok jó lé ti jel le gét, va ló ban de mok ra ti kus
vo ná sa it erõ sí tõ, a mun ka vi lá gát hu ma ni zá ló) ha tá sa szám ba vé -
tel ének. Pusz ta il lú zió alig ha gya ko rolt vol na ilyen mély ha tást. A
má sik meg jegy zé sünk pe dig a fa siz mus, mint il lú zió be ál lí tás ra
vo nat ko zik. Még az zal a meg kö ze lí tés sel szem ben is le het nek —
vé lel münk sze rint — jo gos el len ve té sek, amely sze rint a fa siz mus
‘az év szá zad má sik nagy mí to sza’ lett vol na, bár ez utób bi fo gal -
ma zás ta gad ha tat la nul bír je len tõs igaz ság tar ta lom mal. A fa siz -
mu sok azon ban — vé le mé nyünk sze rint — azért nem je len tet tek
ak ko ra mí toszt, mint a kom mu niz mus, mert a fa sisz ta moz gal -
mak nak és rend sze rek nek messze nem volt olyan szé les ér tel mi sé -
gi bá zi suk mint a kom mu niz mus nak, már pe dig mí toszt leg in kább
és leg ha té ko nyab ban csak is az ér tel mi sé gi ek te remt het nek. A ki -
épü lõ fa sisz ta rend sze rek ol da lá ra ugyan szé les ér tel mi sé gi ré te -
gek két ség kí vül át áll tak, eb ben az át ál lás ban azon ban leg in kább a
kon formitásnak, az eg zisz ten cia fél tés nek és -teremtésnek volt je -
len tõs sze re pe, míg a kom mu nis ta esz me mel lett spon tán bel sõ
azo no su lás ból igen so kan hosszú idõ re le gyö ke rez tek, amint arra
a szó ban for gó le vél vál tás is több he lyütt utal, s ame lyen be lül ép -
pen François Furet élet út ja is bi zony ság. A fa siz mu sok (s leg fõ ként 
ter mé sze te sen azo kon be lül a ná ciz mus) alig ha je len tet ték a szá -
zad má sik nagy il lú zi ó ját, azon egy sze rû ok nál fog va, hogy az il lú -
zi ó kon leg in kább po zi tív tar tal mú ir re á lis vá ra ko zá so kat ér tünk, a
fa siz mus azon ban már cél ki tû zés ében sem ígért sem mi jót a más
né pek (az õ ter mi no ló gi á juk sze rint: fa jok) szá má ra. Sok kal in kább 
le igá zást, ki sem mi zést, el ûzést, át te le pí tést stb.

Furet vá la szá ban hi tet tesz amel lett, hogy a dik ta tú rák össze -
ha son lí tá sá ban kö ze lebb áll Noltehez, mint a to ta li ta riz mus fo gal -
má val ope rá ló Hannah Arendthez. Eb ben az azo no su lás ban azon -
ban — vé lel münk sze rint — el sik kad az a kü lönb ség, amely az
1963-as köny vet pub li ká ló Ernst Nolte és a né met tör té nész vi tát
ki rob ban tó Nolte kö zött van. Furet csak azt hang sú lyoz za (és ez a
gon do lat is mét lõ dik majd foly ton-foly vást a le vél vál tás so rán),
hogy õ nem lát ja olyan erõs nek a fa siz mus re ak tív jel le gét, mint
Nolte. Ez két ség kí vül nem lé nyeg te len kü lönb ség, s azt is hoz zá -
fûz het jük, hogy a fran cia his to ri kus fel fo gá sa fel te he tõ leg kö ze -
lebb van a tör té ne ti va ló ság hoz,149 el len ben a Furet-féle meg kö ze -
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149 Furet jog gal hang sú lyoz za, hogy a re ak tív jel leg túl hang sú lyo zá sa „fõ leg
azt hagy ja ho mály ban, hogy a két fa siz mus ere de tét és jel leg ze tes je gye it il le tõ en
mi ben azo nos a mé lyen meg ve tett rend szer rel”. Rá adá sul a prob lé ma még en nél
is sú lyo sabb, mert Nolte né zõ pont ja — ti., hogy a Gulág meg elõz te Auschwitzot
— „oko zat je len tést ad a bol se viz mus idõ be li el sõbb sé gé nek”, s ez ál tal abba a
gya nú ba ke ve re dik „mint ha tisz tá ra akar ná mos ni a ná ciz must.” (Uo. 16.)



lí tést sem tart hat juk ki fo gás ta lan nak. Az õ for mu lá ja sze rint „aho -
gyan a fa sisz ta moz gal mat az an ti kom mu niz mus, ugyan úgy a
kom mu nis ta moz gal mat az an ti fa siz mus táp lál ta”.150 A kro no ló gia 
és a fi lo ló gi ai té nyek alap ján azon ban ez a nagy fo kú ki egyen sú lyo -
zott ság prob le ma ti kus nak tû nik. Fa siz mus még seholsem volt
ugyan is, ami kor a bol se vik kom mu nis ták Orosz or szág ban már di -
a dal mas kod tak. A tör té nel mi gyö ke rek kel pe dig alig ha sze ren csés
ér vel ni, hi szen ak kor a kom mu nis ta esz mék ol da lá ról is a (na -
gyon) tá vo li múlt ba kell vissza nyúl nunk, s az össze ha son lí tás ek -
kép pen min den ér tel mét el ve szí tõ en part ta lan ná vá lik. Van azon -
ban egy min den nél fon to sabb szem pont is. Egy sze rû ha son lat tal
élve: bár mennyi re is ta nul sá gos le het két test vér ha son ló sá gá nak,
egy más ra gya ko rolt ha tá sá nak vizs gá la ta, azon ban még is csak a
szü lõk, az azok tól való ere de tük a fon to sabb, meg ha tá ro zóbb. A
ha son lat tal azt mond juk, hogy bol se viz must és fa siz must a ka pi ta -
liz mus, a ka pi ta liz mus kora szül te, te hát elõ ször ma gá nak a ka pi -
ta liz mus nak, a ko ra be li tár sa da lom nak a ta nul má nyo zá sát kell el -
vé gez nünk. Ez köz hely sze rû en ba ná lis nak tûn het, a le vél vál tás
alap ján azon ban még is meg koc káz tat ha tó nak vél jük fel em lí té sét.
An nál is in kább, mert Furet — gon do lat me ne ten be lü li — vég sõ
érve az, hogy õ a kom mu nis ta és a fa sisz ta moz ga lom ban „a mo -
dern de mok rá cia egy azon tör té ne lem bõl ki haj tó két le het sé ges
alak vál to za tát” lát ja.151 Fel te he tõ leg nem be le ma gya rá zás ré -
szünk rõl, ha azt mond juk, hogy az itt fel buk ka nó „tör té ne lem” a
ka pi ta liz mus adott ko rá nak szi no ni má ja, az zal a ki je len tés sel el -
len ben, mely sze rint bol se viz mus és fa siz mus a mo dern de mok rá -
cia két le het sé ges alak vál to za ta len ne, nem tud nunk mit ten ni.
Nem csu pán azért, mert akár Le nin és Sztá lin vagy Hit ler a leg he -
ve seb ben uta sí tot ta vol na el ezt az ál lí tást, ha nem sok kal in kább
azért, mert a dik ta tú rák lé tük kel ta gad ják a mo dern de mok rá ci át,
kö vet ke zõ leg alig ha je lent he tik an nak bár mi faj ta alak vál to za tát.

Vi tat ha tó nak vél jük Furet gon do lat me net ét azon a pon ton is,
ahol azt ál lít ja, hogy Hit ler sze mé ben „annyi ban volt min den nél
fon to sabb a bol se viz mus gyûlölete”, amennyi ben azt „a pol gá ri
de mok ra ti kus vi lág vég ter mék ének te kin tet te”.152 A bol se viz mus
min den nél fon to sabb gyûlöletének dön tõ moz za na ta a hit le riz mus
pa ra no i ás an ti sze mi tiz mu sa volt,153 s ezen a pon ton éppen Furet-vel
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150 Uo. 15. 
151 Uo. 16.
152 Uo.
153 Ezt egy ál ta lán nem cá fol ja az a tény, amit Furet is — jog gal — fel em le get, 

mely sze rint a ná cik zsi dó gyû lö le te az ok tó be ri for ra da lom nál sok kal ko ráb bi
évek re nyú lik vissza.



ér vel he tünk, aki nem sok kal len tebb azt ál lít ja, hogy a Mein Kampf
is meg erõ sí ti: Hit ler sze mé ben a bol se viz mus nem más, „mint a zsi -
dók vi lág ural mi tö rek vé sé nek leg utol só alak vál to za ta.”154 Ha vi -
szont ez így igaz, ak kor el kell dön te nünk, hogy ezen ál lí tás a he -
lyes vagy az — ál ta lunk ki fo gá solt — fen teb bi. A bol se viz must
ezen túl me nõ en Hit ler nek a maga tér el mé le te mi att is gyû löl nie
kel lett, hi szen azt az Orosz or szá got (azt a Ke le tet) tar tot ta ural má -
ban, ahol Hit ler ger mán bi ro dal má nak meg fe le lõ élet te ret akart
sze rez ni. Az a tény egyéb ként, mely sze rint Hit ler „leg kö ze leb bi
mun ka tár sai, mint Goebbels pél dá ul, egy ál ta lán nem rej tet ték véka
alá, hogy Lon dont vagy Pá rizst sok kal job ban utál ják Moszk vá -
nál” a kér dés in kább za var ja, mint tisz táz za. Mert itt a „bal ol da li”
fa siz mus prob le ma ti ká já ról van szó, s a pél da ként fel em le ge tett
Goebbels már 1926-ban el árul ta „elv tár sa it”, majd a Röhm-puccs
után ezek a mun ka tár sak — ha egy ál ta lán még élet ben ma rad tak
— igen csak meg gon dol ták, hogy mit mond ja nak.

Em pá ti á ról be szél tünk elõljáróban, s ez az em pá tia sok pon -
ton ejti ha tal má ba az ol va sót. Mi vel a ha zai rend szer vál tás után
ke rek év ti zed telt el, és még sem le het va la mi nagy bõ sé gét ta pasz -
tal ni azok nak a (szá za dunk kal, an nak egyik vagy má sik rész kér -
dé sé vel fog lal ko zó) írá sok nak, ame lye ket a múlt tény le ges mi vol -
tá ban való meg ra ga dá sá nak in tel lek tu á lis igé nye hat na át, szá mos
al ka lom mal sok kal in kább a mai hely zet hez való igaz ódás, a ko -
ráb ban kép vi selt ál lás pont el len ke zõ elõjelõ kom pen zá lás sal tör té -
nõ fe led te té sé nek vá gya a ve zér lõ mo tí vum,155 ezért ki vált kép pen
el gon dol kod ta tó nak vél jük azo kat a so ro kat, ame lyek kel Nolte
(Furet ko ráb bi kom mu nis ta párt tag sá ga kap csán) a mar xis ta-kom -
mu nis ta moz ga lom tör té nel mi sze re pé rõl ér te ke zik. „Ha a XIX.
szá za di mun kás moz ga lom nem szü le tett vol na meg — írja —, til -
ta ko zá sul a pi ac gaz da ság ször nyû ko rai for mái el len, ha az elsõ vi -
lág há bo rú csak prag ma ti kus gon do la to kat ho zott vol na vi lág ra,
de har cos pa ci fiz must nem, nos, ak kor min den okunk meg vol na a
két ség beesés re. Az utó pisz ti kus il lú zi ó kat, meg le het, meg cá fol ta a
tör té ne lem, ez azon ban mit sem vál toz tat a mar xis ta-kom mu nis ta
moz ga lom nagy sá gán, úgy hogy sok kal in kább azok nak kel le ne
meg bá nást mu tat ni uk, akik ki ma rad tak be lõ le, nem pe dig azok -
nak, akik csat la koz tak hoz zá.”156
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155 Nem be szél ve azok ról, akik — fi no man szól va: nem so kak ta nul va a tör -

té ne lem bõl — va la hol ott foly tat ná nak min dent, ahol 1945-ben ab ba ma radt, akik 
a két há bo rú kö zöt ti Ma gyar or szág va ló sá gá ból csak a po zi tí vu mo kat haj lan dók
meg lát ni.

156 Uo. 18.



Nolte gon do lat me ne te arra is pél dát mu tat, hogy mi kép pen
le het a lé nyeg és rá ra ko dott eset le ges sé gek, pon to sab ban tör té nel -
mi-po li ti kai meg ha tá ro zott sá gok for mál ta já ru lé kos (szá mos eset -
ben ép pen az ere de ti lé nye get meg ha mi sí tó vagy leg alább is azt
de for má ló) fel fo gá sok kö zött ren det te rem te ni, rö vi den szól va:
disz ting vál ni. Hi szen a je len le gi bal ol dal ag resszi vi tá sá val szem -
ben Nolte jog gal em lé kez tet arra, hogy ko ráb ban va ló ban az
összes mar xis ta te o re ti kus azt hir det te, „a fa siz mus nem egyéb,
mint a bur zso á zia két ség beesett és ele ve ku darc ra ítélt re ak ci ó ja a
szo ci a lis ta moz ga lom di a dal mas tér hó dí tás ára”.157 Alig ha vi tat ha -
tó, hogy ez az ál lí tás po li ti kai fegy ver volt, olyan fegy ver, amely
va ló ban a ka pi ta lis ta — Nolte ki fe je zé sé vel a „bur zsoá” — tár sa -
da lom hé za gos is me re té re épült. S mi köz ben a né met his to ri kus
ter mé sze te sen szem ben áll ez zel a fel fo gás sal, még is az a tö rek vé -
se, hogy hû ma rad jon „a XX. szá zad mar xis ta ér tel me zé sé nek lé -
nye gé hez”, megint csak ter mé sze te sen „anél kül azon ban, hogy a
mar xiz mus nak és a kom mu niz mus nak a ki zá ró la gos igaz ság ra
for mált igé nyét is” el fo gad ná.158

A le vél vál tás ugyan ak kor arra is — meg le hetõsen le han go ló
— bi zony ság, hogy szá mos al ka lom mal nincs az az em pá tia, nincs
az pá rat la nul mély sze mé lyes tu dás, amely ké pes len ne az el té rõ
élet utak, az el té rõ tör té nel mi és szocio-kulturális kör nye zet adta
kü lönb sé ge ket át hi dal ni. Hi szen Furet min den érve el le né ben sem
en ged Ernst Nolte sem mit a maga fel fo gá sá ból a fa siz mus „re ak -
tív” jel le gé rõl,159 François Furet pe dig hasz ta lan ol vas sa Nolte ma -
gya rá za ta it a hit le ri mé szár lást (=Ausch witz) ma gya rá zó „ra ci o -
ná lis mag”-ról,160 azt — amint maga mond ja — sem mi kép pen sem 
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159 1966. szep tem ber 5-i le ve lé ben Nolte ugyan azt ál lít ja, hogy sem mi kép -

pen nem oszt ja azt a fel fo gást, mely sze rint a fa siz mus „ki zá ró lag a bol se viz mus -
sal szem be ni re ak ció len ne” (Vi lá gos ság 2000. 4. sz. 30.), s bi zony ság kép pen
1963-as köny vé re hi vat ko zik, amely nek — úgy mond — majd’ fe lét „a fa siz mus
és a ná ciz mus hõs ko rá nak, te hát az 1914 elõt ti idõ szak nak” szen tel te, csu pán ar -
ról nem szól, hogy mennyi re más ho vá he lyez te a hang súlyt a tör té nész vi tát ki -
rob ban tó 1986-os írá sá ban, il let ve az egész le vél vál tá son vé gig hú zó dó ér ve it hal -
vá nyít ja el ez zel az ál lí tá sá val. (Eb ben az idé zett le ve lé ben is nem sok kal len tebb
Nolte azt írja, hogy „Hit ler va ló já ban egy fa na ti kus ide o ló gus volt, aki szá má ra a 
kom mu niz mus és an ti sze mi tiz mus egy, elad dig pre ce dens nél kü li mó don egy sé -
get al kot...ez az el len ide o ló gia az, ami, leg fon to sabb alap té tel ként ‘Ausch -
witz’-hoz ve zet he tett”. (Uo. 33.)

160 1966. szep tem ber 5-i le ve lé ben Nolte ezt a kö vet ke zõ kép pen fo gal maz za
meg: „az in tel lek tu á lis fej lõ dés ben, il let ve az eu ró pai szo ci a lis ta ide o ló gia és
moz ga lom fej lõ dé sé ben, majd a bol se viz mus orosz or szá gi ha ta lom ra ju tá sá ban
és ural ko dá sá nak elsõ ide jé ben a zsi dó szár ma zá sú fér fi ak és nõk ál tal be töl tött
sze rep egy aránt jó val meg ha lad ja az át la got.” (Uo. 29.)



ké pes meg ér te ni,161 ab ban min den kép pen va la mi olyan gya núst
lát, ami a ná ciz must men te ge ti.162 

Örök tör vény len ne ez, vagy „csu pán” az ed di gi tör té ne lem
átka? Egy szer ta lán erre is lesz meg nyug ta tó fe le let. 

(2000)

Meg je lent: Vi lá gos ság 2000. 6–7. sz. 93–99.
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161 Vi lá gos ság 2000. 3. sz. 24.
162 Noltet nem nyug tat ja meg le vél part ne re azon ki je len té se, mely sze rint az 

nem tart ja õt an ti sze mi tá nak, ha nem így pa nasz ko dik: „úgy tû nik még sem tart ja
ezt a gya nút tel je sen ab szurd nak, mi vel a ge no cí di um okát én egy má sik or szág ban
ke res tem, nem a bû nö sök ha zá já ban, va gyis Né met or szág ban.” (Vi lá gos ság 2000. 4. sz.
31. Ki eme lés – P.P.) A ki emelt szö veg gel Nolte — lát hat juk — is mét tá pot ad
Furet bi zal mat lan sá gá nak. 
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HA ZÁNK ÉS A NAGY VI LÁG
A MA GYAR KÜL ÜGYI SZOL GÁ LAT TÖR TÉ NE TE AZ

ELSÕ POL GÁ RI KOR SZAK BAN (1867–1948)

I A Habs bur gok bi ro dal má ban, a du a liz mus vi lá gá ban

Elõz mé nyek

A moh ácsi csa ta té ren 1526. au gusz tus 29-én be kö vet ke zett ve -
re ség nyo mán a ma gyar ál lam kö zel négy száz évre el vesz tet te ön -
ál ló sá gát, és azt ép pen ak kor — az 1920. jú ni us 4-én Tri a non ban
alá írt bé ke szer zõ dés ben — nyer te vissza, ami kor maga a tör té -
nelmi Ma gyar or szág szállt sír ba. Ezért az önál ló ma gyar kül ügyi
szol gá lat tör té ne té rõl a szó szi go rú ér tel mé ben csu pán az 1918–1948-
 as idõ szak vo nat ko zá sá ban he lyén va ló be szél ni. Még is in do kolt el -
be szé lé sün ket az 1867. évi ma gyar-oszt rák ki egye zés idõ pont já tól
in dí ta ni. En nek az a ma gya rá za ta, hogy e nagy hor de re jû po li ti kai
meg ál la po dás ré vén — amint azt Kosáry Do mo kos pre cí zen meg ál -
la pí tot ta — „a ma gyar po li ti kai ve ze tõ ré te gek...a nem ze ti önál ló -
ság nak jó val na gyobb mér té két, az or szág hi ány ta la nabb egé szét és
a gaz da sá gi fel zár kó zás nak több le he tõ sé gét kap ták ke zük be, mint 
ami lyen nel Ma gyar or szág Moh ács óta bár mi kor ren del ke zett.”163

A ma gyar ál lam ugyan nem foly tat ha tott önál ló kül po li ti kát,
en nek meg fe le lõ en a bu da pes ti kor mány nak nem volt kül ügy mi -
nisz te re, nem vol tak önál ló ma gyar kül kép vi se le tek, el len ben a
du a lis ta bi ro da lom kül po li ti ká já ra a ma gyar po li ti kai ve ze tõ ré te -
gek (ha nem is min den kor azo nos in ten zi tás sal) szá mot te võ be fo -
lyást tud tak gya ko rol ni. A nyo más gya kor lás nak és ér dek ér vé nye -
sí tés nek egyik fon tos esz kö ze ép pen a kül ügyi szol gá lat, an nak
ma gyar szem pont ból mind ked ve zõbb sze mé lyi össze té te le volt. A 
ma gyar ér de kek ér vé nye sí té sé nek ter mé sze te sen az össz bi ro dal mi 
ér de kek ke mény ha tárt szab tak, azon ban az egy ál ta lán nem lé -
nyeg te len kér dés volt, hogy van-e le he tõ ség a ma gyar és az össz bi -
ro dal mi ér de kek össz hang ba ho zá sá ra vagy sem, van-e mód olyan 
al ter na tí vák fel ku ta tá sá ra, ame lyek úgy jut tat ják ér vény re a ma -
gyar ér de ke ket, hogy köz ben a bi ro dal mi ér dek nem szen ved csor -
bát – vagy sem?

Bécs bel vá ro sá ban, egé szen kö zel a Burghoz van egy sze rény
mé re tû tér — a Ballhausplatz —, és azon az egyik épü let Lu kas von
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Hil debrandt ál tal 1717–19 kö zött al ko tott pom pás ba rokk pa lo ta.
Eb ben mû kö dött 1720-tõl az ud va ri kan cel lá ria, itt dol go zott Kle -
ment von Met ter nich her ceg is, in nen irá nyí tot ta a 19. szá zad elsõ fe -
lé ben a Habs bur gok bi ro dal mát, s in téz te a di nasz tia aka ra tá nak
meg fe le lõ en a kül po li ti kát. S amint az a nem zet kö zi gya kor lat ban
is tör tént, a kan cel lár mun ká ját se gí tõ hi va tal ele in te min den bel-
és kül po li ti kai ügy gaz dá ja volt, majd ami kor meg tör tént a spe ci a -
li zá ló dás, lét re jöt tek az önál ló mi nisz té ri u mok, s kö zöt tük a kül -
ügy mi nisz té ri um, a kül kap cso lat ok fon tos sá gá ra te kin tet tel a kan -
cel lá ri és a kül ügy mi nisz te ri fel adat to vább ra is egy kéz ben ma -
radt, a kül ügye ket to vább ra is in nen, a Ballhausplatzról irá nyí tot -
ták. Így volt ez a kö zös kül ügy mi nisz té ri um több mint fél év szados 
idõ sza ká ban is. Ezek az év ti ze dek a „Ballhausplatzot” fo ga lom má
ér lel ték, szim bó lum má vál toz tat ták.

Von zá sok és ta szí tá sok ára má ban: a Ballhausplatz

A Ballhausplatz nem csu pán an nak ana ló gi á ja men tén ért he -
tõ és ér tel mez he tõ, hogy amint — pél dá ul — a Wilhelmstrasse a
né met, a Quai d’ Orsay a fran cia, a Palazzo Chigi az olasz, a két há -
bo rú kö zöt ti kor szak ban a Dísz-tér a ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um
meg je lö lé sé re szol gált, s így a Ballhausplatz a Mo nar chia kül po li ti -
ká já nak lett a szim bó lu ma. Nem, a Ballhausplatz egy ben ha tá ro -
zott, más faj tá tól ha tá ro zot tan kü lön bö zõ men ta li tás ra, vi lág lá tás -
ra is egy ér tel mû en utalt. A Mo nar chia 676 ezer km2-nyi te rü le tén
11 nem ze ti ség élt, s kö zöt tük csu pán öt (a ma gyar, a cseh, a szlo -
vák, a hor vát és a szlo vén) volt olyan, amely tel jes lé lek szá má val e
kong lo me rá tum ha tá ra in be lül he lyez ke dett el, a má sik hat nak vi -
szont az anya nem ze te a ha tá ro kon kí vül élte éle tét. Ezek a nem ze -
tek még ha nem is akar tak ele ve el sza kad ni, az anya nem zet tel
egye sül ni, ám an nak le he tõ sé gét mind ko mo lyab ban mér le gel ték.
Azok a nem ze tek-nem ze ti sé gek pe dig, ame lyek tel jes lét szá muk -
kal itt él tek, vi ha ros tör té nel mi múlt juk ban ne megy szer ke rül tek
szem be egy más sal. A du a liz mus év ti ze dei, a na ci o na liz mus ko rá -
nak azon pe ri ó du sát is je len tet ték, ami kor a ké sõb ben éb re de zõ
nem ze tek-nem ze ti sé gek is az önál ló vá vá lás örö mét akar ták meg -
is mer ni.

A Ballhausplatzon in té zett kö zös kül po li ti ka mind ezen cent -
ri fu gá lis tö rek vé sek kel szem ben olyas faj ta szupranacionalista fel -
fo gást kép vi selt, amely azt su gá roz ta, hogy a sok nem ze ti sé gû ál -
lam bel sõ fe szült sé ge it meg kell ha lad ni, az ural ko dó, Fe renc Jó zsef
„viribus unitis” („egye sült erõ vel”) jel sza va nem csu pán a köz jó
ér de két szol gál ja, ha nem a ha té kony kül po li ti ká nak is ez a leg biz -
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to sabb fun da men tu ma. Ezért azu tán ami kor a du a lis ta Mo nar chia
a maga si ke res, pros pe rá ló éve it élte, ak kor en nek ára má ban vá lik
a „Ballhausplatz” fo ga lom má, ami kor pe dig a szá zad for du ló tá ján 
a Mo nar chia gá lyá ja mind ve szé lye sebb, ör vény lõbb vi zek felé ha -
lad, ezek ben az év ti ze dek ben az im má ron önál ló éle tét élõ szim bó -
lum a Mo nar chia egy sé gét vé del me zõ tö rek vé sek nek vá lik esz kö -
zé vé.164

Ek kép pen ter mé sze te sen az is ért he tõ vé lesz, hogy azok, akik
azt vél ték és hir det ték, hogy nem ze tük szá má ra a Mo nar chia nem -
hogy nem nye re ség, ha nem a min den jó zá lo gá nak te kin tett füg -
get len ség aka dá lya, azok szá má ra a „ballhausplatzi szel lem” min -
den rossz egyik for rá sá nak lett a jel ké pe.165

A ma gyar köz vé le mé nyen be lül ha gyo má nyo san a ku ruc, te -
hát antihabsburgiánus tá bor nak volt na gyobb tá mo ga tott sá ga, a
ki egye zést el len ben azok az erõk kö töt ték meg, amely nek kép vi se -
lõi tisz tán látták, hogy csak is az or szág füg get len sé ge ön ként vál -
lalt kor lá to zá sá val le het a bel sõ ügyek in té zé sé ben a le he tõ leg több 
önál ló sá got el nyer ni, s egy ben a nem zet kül po li ti kai tö rek vé se i hez 
is az el ér he tõ leg jobb fel té te le ket ki vív ni. Ek kép pen 1867- ben a la -
banc men ta li tás ke re ke dett felül, s ez azt is je len ti, hogy — át me ne -
ti leg — olya nok is meg ha jol tak a la ban cok ké sei utó da i nak igaz sá -
ga elõtt, akik va ló já ban in kább ku ru cok vol tak, azok hoz húz tak. A
köz jo gi küz de lem csa ta za ja — te hát a 48-as és 67-es plat form ér ve -
i nek üt köz te té sé bõl ke let ke zett ze ne bo na — ugyan a ki egye zés
utá ni év ti ze dek ben sem volt cse kély, ám ek kor tájt még is an nak
volt iga zi je len tõ sé ge, hogy a ma gyar ság mér ték adó erõi azon az
ál lás pon ton vol tak: a Mo nar chia vé del met je lent a ma gyar nem ze ti 
ér de kek szá má ra. A szá zad for du ló nem ze dé ké ben vi szont mind -
in kább azok ju tot tak több ség re, akik már nem lát ták ér tel mét a du -
a lis ta ke re tek fenn tar tá sá nak, s ek kép pen a köz jo gi csa ta zaj mo ra ja 
mind baljóslatúbbá vált.

A sors fin to ra, hogy Mo nar chia kül ügyi szol gá la tán be lül ak -
kor ra jut nak a ma gyar ál lam pol gár sá gú egyé nek egy re na gyobb
arány ra, ami kor már az imént jel lem zett el for du ló ma ga tar tás vá -
lik mind meg ha tá ro zób bá.

1867 és 1818 kö zött össze sen 12 kül ügy mi nisz te re volt a du a -
lis ta Mo nar chi á nak, s kö zü lük négy sze mély, te hát min den har ma -
dik (id. Andrássy Gyu la, Szlávy Jó zsef, Burián Ist ván és ifj. Andrássy
Gyu la) a szentistváni bi ro da lom nak volt az ál lam pol gá ra. (Az iro -
da lom ban gyak ran le het ta lál koz ni az zal a té ves né zet tel, hogy
gróf Gustav Kálnoky ma gyar lett vol na, ám õ egy ti pi ku san el né me -
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te se dett ne me si csa lád sar ja, sem ma gyar ér zü le tû sem ma gyar ál -
lam pol gár nem volt.) Mint hogy Burián Ist ván két íz ben is kül ügy -
mi nisz te ri meg bí zást ka pott, ezért a du a lis ta kor szak össze sen 13
kül ügy mi nisz te ri ki ne ve zé sé bõl öt ju tott ma gyar ál lam pol gár nak.
Ezek a szá mok — ki vált kép pen, ha te kin tet be vesszük, hogy a ki -
egye zés elõt ti ko rok ban egyet len al ka lom mal sem ült ma gyar szár -
ma zá sú mi nisz ter a Habs bur gok bi ro dal má nak kül ügy mi nisz te ri
szé ké ben — már ön ma guk ban is al kal mas nak tûn nek an nak ér zé -
kel te té sé re, hogy a Mo nar chia kül po li ti ká já ban a ma gyar ér de kek
ér vé nye sí té sé re nem cse kély mér ték ben adó dott le he tõ ség. (A tör -
té ne ti mun kák ban gyak ran fel em le ge tett tény, hogy míg az apa, id. 
Andrássy Gyu la hoz za lét re a Mo nar chia és Né met or szág kö zött
1879-ben a ket tõs szö vet sé get, ad dig azt majd a fiú, ifj. Andrássy
Gyu la mond ja fel 1918. ok tó ber 28-án. A szo ká sos be ál lí tás sal el -
len tét ben azon ban nem az utol só kö zös kül ügy mi nisz ter ként. No -
vem ber 2-án ugyan is IV. (oszt rák ural ko dó ként I.) Kár oly báró Lud -
wig von Flotow-t ne ve zi ki Andrássy utód já nak. Az utol só kül ügy -
mi nisz ter ugyan a nagy po li ti ká ban már sem mi ér dem le ge set nem
tud ten ni — nyíl ván ez a leg fõbb oka an nak, hogy a tör té ne ti köz -
tu dat ne vét nem tart ja szá mon —, ám több mint egy esz ten dõn ke -
resz tül ma rad hi va tal ban, csu pán 1920. no vem ber 8-án kö szön le,
mert a mi nisz té ri um fel szá mo lá sa hosszú és bo nyo dal mak tól egy -
ál ta lán nem men tes mun kát ad szá má ra.)166

Andrássy Gyu la

Az alap ve tés szá mos szem pont ból Andrássyé. Bár az arisz -
tok ra ta nagy úr tiszadobi és tõketerebesi bir to ka in idõ zött a leg szí -
ve seb ben, ér tet te a mód ját an nak, hogy szûk sza vú táv ira ti uta sí tá -
sa i val az irá nyí tást szi lár dan a ke zé ben tart sa, ame lyet azu tán a
ballhausplatzi pa lo ta dol go zó szo bá i ban meg for mált hi va ta li ak ták 
ré vén ér vé nye sí tet tek a szük ség sze rin ti leg ap róbb rész le te kig. Eh -
hez per sze meg fe le lõ köz ve tí tõk re volt szük ség. Ezt a el nö ki tit kár -
ság mun ka tár sai — Dóczy La jos, Péchy Imre és Gömöry An tal — ad -
ták. Õk azok, akik fel ol vas sák Andrássynak a be ér ke zõ ira to kat,
re fe rál ják a saj tó fon to sabb cik ke it, meg ír ják a táv ira to kat, el ké szí -
tik az ural ko dó nak szó ló je len té se ket. Ha kell, ak kor a va dász szen -
ve dély ének gya kor ta hó do ló uruk kal ár kon-bok ron át tar ta nak,
így azu tán né mely kor pa raszt kuny hó ban, a Ti szán csur gó csó na -
kon in téz nek ál lam ügye ket.167 
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Andrássy azon ban nem csu pán a köz vet len kör nye ze té ben
akart ma gya ro kat lát ni. Tisz tá ban volt az zal, hogy a ki egye zés épít -
mé nyé vel a ma gyar po li ti kai köz vé le mény ak kor ba rát ko zik meg
a leg in kább, ha azt ma gá é nak tud hat ja, kö vet ke zõ leg azt is ta pasz -
tal hat ja, hogy a kö zös hi va ta lok ban — és így ma gá ban a kül ügy -
mi nisz té ri um ban is — lát vá nyo san nö vek szik a ma gya rok, ma -
gyar ál lam pol gár sá gú tiszt vi se lõk szá ma. Andrássy ezért szor gal -
maz za már a du a lis ta be ren dez ke dés elsõ kül ügy mi nisz te ré nél,
Friedrich von Beust bá ró nál, hogy ma gyar ál lam tit kár ke rül jön a
Ball haus platzra, más ként szól va te hát azt, hogy a kül ügy mi nisz ter 
he lyet te se ma gyar le gyen. Ezt a meg ol dást oszt rák rész rõl nem fo -
gad ták el, hi szen a Szász or szág ból jött Beustot sem az oszt rák ér -
de kek meg fe le lõ kép vi se lõ jé nek, de olyan nak sem tar tot ták, aki is -
mer né az oszt rák bel po li ti kát. Így azu tán ál lam tit ká ri poszt he lyett 
két szek ció fõ nö ki ál lást lé te sí te nek. 1967 jú li us vé gén báró Leopold
von Hofmann, 1968 má jus vé gé tõl pe dig báró Or czy Béla kap szin tén 
szek ció fõ nö ki ki ne ve zést. Amint Hofmannak az a fel ada ta, hogy
Beustot az oszt rák bel po li ti kai ügyek ben tör té nõ szük sé ges mér té -
kû tá jé ko zó dás hoz se gít se, úgy ugyan ezt a fel ada tot Or czy — mel -
les leg Andrássy bi zal mi em be re — a ma gyar bel po li ti ka vo nat ko -
zá sá ban lát ta el. 

A ma gyar ál lam pol gár sá gú tiszviselõk szá má nak nö ve ke dé se 
az zal egyi de jû leg tör tént, hogy köz ben a meg szer ve zõ dõ önál ló
ma gyar kor mány tár cái — amint a ki egye zés utá ni li be rá lis oszt -
rák kor má nyok is — pe dig nem cse kély mér ték ben al kal maz nak
olyan tiszt vi se lõ ket, akik a neo ab szo lu tiz mus ko rá nak bü rok ra tái
vol tak. Sõt azt is hoz zá fûz het jük, hogy a kö zös kül ügy mi nisz té ri -
um ba (is) az or szá gos mi nisz té ri u mok ban be töl tött ál lá so kon ke -
resz tül ve ze tett az út. A ki egye zést kö ve tõ esz ten dõ ben — pél dá ul
— a kö zös kül ügy mi nisz té ri um el nö ki osz tá lyán (te hát ab ban a
rész leg ben, amely a tár ca mû köd te té se szem pont já ból meg ha tá ro -
zó je len tõ sé gû volt) a 12 ma gas ran gú tiszt vi se lõ kö zül há rom nak
volt ma gyar ál lam pol gár sá ga, ám kö zü lük csu pán az egyik volt
ma gyar nem ze ti sé gû: Vavrik Gá bor. Mind hár muk te vé ke nyen részt -
vett a neo ab szo lu tiz mus ad mi niszt rá lá sá ban. A szász csa lád ból szár -
ma zó Conrad von Konradsheim báró pá lya fu tá sa az öt ve nes évek de -
re kán a nagy sze be ni hely tar tó sá gon in dul, majd — a meg szer ve -
zõ dõ ma gyar bel ügy mi nisz té ri um ban tör tént al kal ma zá sa után —
1868-ban ke rül a Ballhausplatzra. Fél év ti zed múl tán már osz tály ta -
ná csos, a kö zös mi nisz ter ta ná csi jegy zõ köny vek ve ze té sé nek fon tos
fel ada tát lát ja el. Má sik tiszt vi se lõnk bu dai szü le té sû né met. Falke von 
Lilienstein a bu dai hely tar tó sá gon kez di hi va tal no ki éle tét. Több mint
ne gyed szá za don át az el nö ki osz tá lyon be lül mû kö dõ saj tó osz tály
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ve ze tõ je, te hát a bel- és kül föl di mé dia be fo lyá so lá sa a fel ada ta.
Vavrik Gá bor pá lyá ja pe dig az ud va ri kan cel lá ri án in dul, hogy on -
nan a ki rály sze mé lye kö rü li mi nisz té ri um ban tel je sí tett rövid szol -
gá lat után év ti ze dek re a Balllhausplatz tiszt vi se lõ je le gyen.168 

A ma gyar tiszt vi se lõk tér fog la lá sa

Andrássy bu ká sa után a ma gyar ál lam pol gár sá gú tiszt vi se -
lõk ballhausplatzi tér fog la lá sa nem hogy nem las sult le, ha nem in -
kább to vább erõ sö dött. 1897-ben a ma gyar ho no sok az össz lét -
szám 26%-át, 1917-ben pe dig már 32%-át ad ják. A de le gá ci ók ta -
nács ko zá sa in — te hát a du a liz mus épü le té nek sa já tos in téz mé nyé -
ben, amely nek az volt a fel ada ta, hogy mint egy par la men tá ris el -
len õr zést gya ko rol jon a kö zös ügyek fe lett — a ma gyar de le gá tu -
sok nem ha tód tak meg e gyors nö ve ke dé sé tõl, ha nem azt kér ték
szá mon, hogy mi ért nem éri el a ma gyar ho nos tiszt vi se lõk lét szá -
ma a kvó ta ará nyát. A kvó ta az a ki al ku dott kulcs volt, amely nek
meg fe le lõ en a ma gyar ál lam — nem zet gaz da sá gi teherbíró ké pes -
ségének meg fe le lõ en — hoz zá já rult a kö zös költ sé gek vi se lé sé hez.
Való tény, hogy a ma gyar kvó tá tól (amely kez det ben 30, idõ vel
36,4%-ot tett ki) a ma gyar ho nos sá gú tiszt vi se lõk ará nya el ma radt, 
ám a hig gadt mér le ge lés hez igen lé nye ges szem pont kell le gyen a
ma gyar ság össz bi ro dal mi né pes sé gen be lü li ará nya, amely alig ér -
te el a 20%-ot. Más fe lõl vi szont az elem zés nem le het meg fe le lõ -
kép pen kö rül te kin tõ, ha nem vizs gál ja azt, hogy mi kép pen fes tett
a ma gyar ho no sok iden ti tás tu da ta. Erre a kér dés re pe dig na gyon
ne héz meg nyug ta tó fe le le tet adni. Hi szen a ne vek igen gyak ran
nem ma gyar hang zá sú ak. Az ide ge nül csen gõ ne vek el len ben ko -
ránt sem le het nek per dön tõ ek. Igaz, szá mos eset ben az asszi mi lá -
ló dás be fe je zõ dé sét a név ma gya ro sí tás je len tet te, ám nem ke vés
pél dá ját is mer jük an nak, ami kor a ma gyar ság ügyé vel való azo no -
su lás egy-egy sze mé lyes élet út so rán a név ma gya ro sí tás el ma ra -
dá sa nél kül vált tel jes sé. Ezért in kább an nak ki eme lé sét tart juk lé -
nye ges nek, hogy a ballhausplatzi men ta li tás je gyé ben az adott nem -
zet hez való kö tõ dés az össz bi ro dal mi — te hát szupranacionális —
tu dat tal har mo ni ku san öt vö zõ dött. Ezek a tiszt vi se lõk nem osz tot -
ták azt a ma gyar or szá gi po li ti kai eli ten be lül a szá zad for du ló tá já -
ra fe lül ke re ke dõ meg gyõ zõ dést, mely sze rint a du a lis ta ke re tek
nem hogy nem hasz no sak a ma gyar ság ér de kei szá má ra, ha nem
ki fe je zet ten an nak el le ne hat nak. A ma gyar po li ti kai elit azon ban
ép pen azok nak a gaz da sá gi és po li ti kai si ke rek nek a bû vö le té ben
vesz tet te egy re in kább el a szá zad for du ló tá jé ká ra a re a li tás ér zé -
két, ame lye ket nem cse kély mér ték ben ép pen a du a liz mus ban rej -
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lõ elõ nyök ki ak ná zá sa ér lelt meg. Ezért kö ve te li mind han go sab -
ban a ma gyar par la ment ben és a de le gá ci ós ülé se ken azt, hogy a
kö zös kül ügy nek a né met mel lett a ma gyar is a hi va ta los nyel ve
le gyen. Ami kor 1905-ban be kö vet ke zik az, hogy a kor mány zó párt
a vá lasz tá so kon — az egész pol gá ri kor szak ban pél dát lan mó don
— ve re sé get szen ved, s he lyé re a 48-as vel le i tá sú ko a lí ció jut, ak -
kor ki har col ják azt, hogy a ma gyar kor mány a kö vet sé gi szak tu dó -
sí tói rend szer be ve zet hes se. Ez azt je len tet te, hogy a ke res ke del mi
és a föld mû ve lés ügyi mi nisz té ri um a Mo nar chia dip lo má ci ai kép -
vi se le te i re el küld het te de le gált ja it an nak ér de ké ben, hogy a tár ca
mun ká ját a nem zet kö zi is me re tek ré vén ja vít sák. A konk rét cé lon
túl lé nye ges szem pont volt az is, hogy a tel jes ál la mi füg get len ség
maj da ni el nye ré sé nek pil la na tá ban a ma gyar ál lam nak meg fe le lõ
szak em be rei le gye nek az önál ló kül szol gá lat ki épí té sé re. Ró má -
ban, Lon don ban, Bu ka rest ben tûn tek fel ilyen szak tu dó sí tók, te vé -
keny sé gük sze rény si ke re ket ho zott. A kö vet sé gen dol go zók be to -
la ko dók nak érez ték s így nem túl szí ve sen fo gad ták, „trá gya dip lo -
ma ták nak” csú fol ták õket. Ma guk a szak tu dó sí tók sem vol tak hely -
ze tük kel elé ge det tek, he lyen ként „ötö dik ke rék nek” érez ték ma gu -
kat. Tény, hogy a tri a no ni Ma gyar or szág dip lo má ci á já ban alig tu cat -
nyi an vol tak, s kö zü lük csu pán Hory And rásnak jut majd ne ve ze te -
sebb sze rep. Mel let te ta lán még Procopius Bélát ér de mes em lí te ni, aki
rö vid ide ig a meg szer ve zõ dõ athé ni kö vet ség élén dol go zott.169

Mo bi li tás és asszi mi lá ció – élet út tí pu sok

A du a liz mus kor sza ká ban je len tõs tár sa dal mi mo bi li tás zaj lik, a 
ne mes ség mel lett a pol gár ság gyer me kei mind na gyobb szám ban és
mind fon to sabb ál lam igaz ga tá si po zí ci ó kat fog lal nak el. A Mo nar -
chia, il let ve ál ta lá ban a szé le sebb tér ség sa já tos sá ga az, hogy ezen
élre ke rü lõ sze mé lyek gyak ran kap nak ne mes sé get, nem rit kán fõ -
ne me si, bá rói, gró fi mél tó sá got. Nem ki vé tel ez alól a kül ügyi szol -
gá lat sem. Míg az 1848-as for ra da lom elõtt 28%-os arányt kép vi sel -
nek, 1897-re 32%-os, 1908-ra pe dig már 44%-os rep re zen tá ci ót tud -
hat nak ma gu ké nak. A ma gyar ho nos tiszt vi se lõk em lí tett elõ re tö -
ré se a pol gá ri ele mek megerõsõdését itt is ma gá val hoz za.

Per sze az asszi mi lá ció kér dé se eb ben a vo nat ko zás ban sem
meg ke rül he tõ szem pont. Dóczy La jos — aki mel les leg Andrássy
em lí tett tit ká rai kö zül a leg te het sé ge sebb (több nyi re, mint Dió sze gi
Ist ván meg fo gal maz ta, az õ fel ada ta az, hogy mi nisz te re „öt le te i -
bõl, vil la ná sa i ból dip lo má ci ai ira tot konst ru ál jon”170), s majd õ vi -
szi a leg ma ga sabb ra, mert õ lesz a szá zad vége felé a mi nisz té ri um
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egyik szek ció fõ nö ke — ere de ti neve Dux, édes ap ja bõr ke res ke dõ,
ek kép pen a zsi dó pol gár ság egyik ki vált kép pen mû velt kép vi se lõ -
je. Nem csu pán Andrássyt, ha nem min den bi zonnyal ko rát is jel -
lem zi, hogy az ak ko ron még ala csony ran gú tiszt vi se lõt a gróf
gyak ran ül te ti a csa lá di asz tal hoz.

Az el ma gya ro so dó né met ér tel mi ség nek is meg van nak a ma -
ga kép vi se lõi a kö zös kül ügyi szol gá lat ban. Leg ne ve sebb rep re -
zen tán suk az ere de ti leg Strommernek anya köny ve zett Thallóczy La -
jos, aki tör té nész ként in dul, s le vél tá ro si pá lyá ja so rán fel hal mo zó -
dott is me re tei bir to ká ban lesz a kül ügyi szol gá lat meg be csült szak ér -
tõ je, majd a vi lág há bo rú ban meg szállt Szer bia pol gá ri kor mány zó ja.

A ti pi kus pá lyák har ma dik vo nu la tát a dzsent ri ere de tû la te i -
ner ér tel mi sé gi ek al kot ják. A leg ma ga sabb csúcs ra kö zü lük Kállay
Béni és Burián Ist ván emel ke dett. Kállay Béni ko rá nak egyik leg je -
len tõ sebb his to ri ku sa, aki a bal ká ni né pek éle tét, tör té nel mét is -
mer te a leg ala po sab ban. Kül ügyi pá lya fu tá sa még Andrássy mi -
nisz ter sé ge alatt in dul, szak mai is me re tei pre desz ti nál ják a belg rá -
di fõ kon zul ság ra, ez után már osz tály fõ nök a Ballhausplatzon, majd
két év ti ze den át a kö zös pénz ügyek mi nisz te re. Kállayt pá lyá ján a
hi va tás tu dat tal ele gyes becs vágy ve zér li, hi szen a csa lá di va gyon
sem mit te vés mel lett is gond ta lan éle tet biz to sí ta na, az el sze gé nye -
dett csa lád ból jövõ Burián Ist ván nak azon ban a szak mai kar ri er
egy ben a szük sé ges meg él he tés mind biz to sabb for rá sa. Õ a kö zös
pénz ügy mi nisz te ri posz tot cse ré li fel 1915–1916-ban a kö zös kül -
ügy mi nisz te ri ál lás ra, ame lyet — a mind ki sebb moz gás tér ka lo -
dá já ban küzd ve — má sod íz ben is el lát 1918-ban. 

A leg cse ké lyebb mo bi li tá si vál to zá sok a dip lo má ci ai posz to -
kon tör tén nek. En nek az az ma gya rá za ta, hogy a kül ügyi pá lyán
be lül a kül kép vi se le ti élet, leg in kább ter mé sze te sen a misszió ve ze -
tés az idõk kez de te óta (ered mé nyes mun ka am bi ci o ná lá sa ese tén)
olyan költ sé ges élet vi telt fel té te lez, amely hez még (a kí vül ál lók ál -
tal gyak ran iri gyelt) ma gas do tá ció sem elég sé ges. Az arisz tok rá -
cia azért tar tot ta meg száll va hosszú év szá zad okon át a ve ze tõ dip -
lo má ci ai posz to kat, mert õk vol tak a leg in kább ab ban a hely zet ben 
(ter mé sze te sen meg lé võ tár sa dal mi el is mert sé gük okán is), hogy a 
csa lá di va gyon ból köz éle ti ál lá suk ra ál doz za nak. A moh ácsi vész
utá ni ma gyar or szá gi arisz tok rá cia je len tõs ré sze az idõk so rán Bécs
szá má ra tel je sen meg bíz ha tó vált, ezért már a ki egye zés elõtt is több
fon tos kül kép vi se le ti ál lást ma gyar, ma gyar or szá gi arisz tok ra ták
töl te nek be.

Csu pán szem lél te tés kép pen em lít het jük, hogy a tö rök szul -
tán mel lett gróf Zichy Fe renc 1874–1879 kö zött, õr gróf Pallavicini Já -
nos 1906-tól az össze om lá sig kép vi sel te az ural ko dót. Az igen költ -

74



sé ges hely nek szá mí tó Lon don ban 1815-tõl 1842-ig(!) Es ter házy Pál
her ceg, 1856-tól 1871-ig Apponyi Ru dolf gróf, 1878-tól 1888-ig Ká r o -
lyi Ala jos gróf ve zet te a misszi ót. A szin tén drá ga (ám igen kel le -
mes) pá ri zsi kül kép vi se let élén gróf Apponyi An tal 1826-tól 1848-
 ig(!), 1871-tõl pe dig 1876-ig egy má sik Apponyi, a Lon don ból már
is mert Ru dolf a nagy kö vet, hogy azu tán a vi lág há bo rú elõtt fe -
szült té váló évek ben is mét egy ma gyar arisz tok ra ta, gróf Szécsen
Mik lós le gyen a misszió ve ze tõ. A ko ra be li nem zet kö zi kap cso la tok
szem pont já ból ugyan csak ki emel ke dõ en fon tos va ti ká ni posz ton
1820–1826 kö zött a már Pá rizs ból is mert Apponyi An tal, 1848–1856
kö zött gróf Es ter házy Mó ric, majd l901–1911 kö zött a szin tén már a
fran cia fõ vá ros ból is mert Szécsen Mik lós dol go zott. Az orosz cár
mel lett nagy kö ve ti posz ton rö vi debb ide ig vol tak ma gyar arisz -
tok ra ták, ám azért gróf Es ter házy Bá lint (1853–1858) és gróf Szápáry
Fri gyes (1913–1914) ne vét még is fel je gyez het jük. Az 1871-tõl egy -
sé ges Né met or szág ban év ti ze de kig ma gyar arisz tok ra ták kép vi se -
lik Fe renc Jó zse fet. (1871-tõl 1878-ig a már Lon don ból is mert Ká r o -
lyi Ala jos, 1878-tól 1892-ig gróf Szé ché nyi Imre, majd 1892-tõl 1914- ig
gróf Szögyény-Marich Lász ló.) Egyes ne vek is mét lõ dé se jól mu tat ja,
hogy vol tak ked velt, jól be vált arisz tok ra ták, akik szin te egész éle -
tü ket dip lo má ci ai posz tok élén töl töt ték el.171

Vi lág há bo rú – a tör té nel mi Ma gyar or szág vége

Ami kor 1914. jú ni us 28-án Sza ra je vó ban Gavrilo Princip re vol -
ver go lyói ki ol tot ták Fe renc Fer di nánd éle tét, az oszt rák-ma gyar
dip lo má cia nem hogy nem tud ta el há rí ta ni a há bo rú ki rob ba ná sát,
amely azu tán a Mo nar chia össze om lá sá hoz ve ze tett, ha nem in -
kább a konf lik tus el mé lyí té sén szor gos ko dó né met dip lo má cia se -
géd csa pa ta ként mû kö dött. Ezért azu tán az em ber tö me gek éle tét
ki ol tó, más tö me ge ket a szó szo ros ér tel mé ben meg nyo mo rí tó, s
megint mér he tet le nül sok em ber szá má ra „csu pán” ha zá juk, anya -
gi biz ton sá guk el vesz té sét ered mé nye zõ négy éves öl dök lés köz -
ben és nyo mán a dip lo má ci ai pá lya te kin té lye jó idõ re tel je sen
szer te fosz lott. A köz nyelv több dur va vic cel fe jez te ki mind ezt.
(Mi ért vág olyan buta ké pet? – Csak tán nem dip lo ma ta? – hogy
csu pán egyet em lít sük fel kö zü lük.)

II. Az ál la mi füg get len ség idõ sza ka

A for ra dal mak kora

A tör té nel mi Ma gyar or szág fel bom lá sát az elsõ vi lág há bo rú
el vesz té se és az zal össze füg gés ben két té nye zõ tet te el ke rül he tet -
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len né. Egy részt 1918 nya rá ra az an tant ha tal mak arra az ál lás pont -
ra ju tot tak, hogy a Habs burg-bi ro da lom tól a jö võ ben már nem
vár ha tó az a ki egyen sú lyo zó sze rep, ame lyet a tér ség ko ráb bi év -
szá za da i ban be töl tött, más részt — az elõb bi fel is me rés sel szo ros
köl csön ha tás ban — úgy vél ték, hogy ha az itt élõ kis né pek önál ló
ál la mi sá gá nak, il let ve te rü le ti as pi rá ci ó i nak te ret en ged nek, ak kor
az nagy ha tal mi tö rek vé se ik kel sze ren csé sen har mo ni zál ni fog. A
Mo nar chia el tû né se és a tör té nel mi Ma gyar or szág fel bom lá sa kö -
zött azért van el tép he tet len kap cso lat, mert a Mo nar chia fel bom lá -
sa nyo mán az a sok nem ze ti sé gû ma gyar ál lam, amely ben a ma -
gyar aj kú ak még az 1910. évi nép szám lá lás kor is csu pán 54,5%-át
ad ták a tel jes né pes ség nek, a nem ze ti sé gi ve ze tõ ket nem tud ta
meg nyer ni an nak a gon do lat nak, hogy a füg get len sé gét vissza -
nye rõ ma gyar ál lam ke re tei kö zött lás sák biz tos jö võ jü ket.

A gyõz tes for ra da lom ve ze tõ i re va ló já ban tel je sít he tet len fel -
ada tok há rul tak. A for ra da lom nak kez det ben szé les bel po li ti kai
bá zi sa volt, mert szin te az egész tár sa da lom azt re mél te tõle, hogy
kül po li ti kai lé pé se i vel meg õr zi az or szág tör té nel mi ke re te it. Ez zel 
szö ges el len tét ben vi szont a gyõz te sek azt akar ták, hogy fo gad ja el 
a há bo rús ve re ség kon zek ven ci á it, a meg ki seb be dõ or szá got il -
lessze be az ál ta luk ki for má ló dó Eu ró pá ba.

Apponyi Al bert gróf, aki nem csu pán tör té nel mi csa lád ne ve, ha -
nem a du a lis ta Ma gyar or szág po li ti kai csa tá ro zá sa i ban el ért ered mé -
nyei ré vén is szé les tár sa dal mi te kin télyt él ve zett, s aki nek egész
éle te a kon zer va tív vi lág né zet je gyé ben telt el, 1918 de cem ber vé -
gén az aláb bi so ro kat in téz te a mi nisz ter el nök höz: „Nem akar nék
fél re ér tet ni: re ak ci ó ról, a régi rend szer hez való vissza for du lás ról
szó sem le het. Ben ne va gyunk a nagy szo ci á lis vi lág for ra da lom -
ban, ami ná lunk tör té nik, csak en nek a vi lág pro cesszus nak egy he -
lyi rész le te.” Ezért szük sé ges nek tart ja a szo ci a lis ták kor mány zat -
ban való rész vé tel ét. Ugyan ak kor óvja a for ra da lom ve ze tõ it a wil -
sonizmus irán ti il lú zi ók tól, s azt ajánl ja, hogy a gyõz te sek kö zül el -
sõ sor ban Olasz or szá got, má sod sor ban pe dig Ang li át kel le ne meg -
nyer ni ük. Egyér tel mûbb fel lé pést sür get a bol se viz mus sal szem -
ben, a dip lo má ci á ban pe dig a pa ci fis ta ál mo do zók he lyett — „te -
kin tet nél kül ko ráb bi el he lyez ke dé sük re” — szak em be re ket sze -
ret ne lát ni.172

Az il lú zi ók tól Kár olyi Mi hály és köre, saj nos, csak na gyon kés -
ve sza ba dult, egyéb ta ná csa i val el len ben Apponyi nyílt ka pu kat
dön ge tett. Az önál ló ma gyar kül ügyi igaz ga tás ról de cem ber 13-án
ren del kez tek (V. nép tör vény). Az ad di gi nem zet kö zi gya kor lat nak 
meg fe le lõ en e tör vény a lét re jö võ szol gá la tot Kül ügy mi nisz té ri -
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um ra, dip lo má ci ai kép vi se le tek re és kon zu li hi va ta lok ra osz tot ta.
A nép tör vény ben is he lyet ka pott a for ra da lom ve ze tõ i nek már
több íz ben és több he lyütt meg fo gal ma zott ál lás pont ja, amely sze -
rint a volt kö zös mi nisz té ri u mok és egyéb in téz mé nyek ma gyar ál -
lam pol gár sá gú al kal ma zot ta it — ad di gi be so ro lá suk nak és il let -
mé nyük nek meg fe le lõ — ál lás ba át ve szik, ha ezt óhajt ják, és a
Nép köz tár sa ság ra a hû ség es küt le te szik. Kár olyi tisz tá ban volt a
kül ügyi poszt fon tos sá gá val, ezért a mi nisz ter el nö ki tiszt mel lett a
kül ügyi tár ca irá nyí tá sát is sa ját ke zé ben tar tot ta. Az ad mi niszt rá -
ció ki épí té sé ben el len ben csak má sod szo ri dön tés re vá lasz tott he -
lye sen, ami kor azt Harrer Fe rencre, a fõ vá ros ko ráb bi al pol gár mes -
te ré re, a bé csi kö vet ség meg szer ve zõ jé re bíz ta. A bé ke kö tés elõtt
az or szág nak kül föl di kép vi se le tek fel ál lí tá sá ra nem sok le he tõ sé -
ge volt, hi szen azt sem az an tant sem a szom szé dos ál la mok —
Auszt ri át, a volt társ ál la mot, a vesz te ség ben is tár sat ki vé ve —
nem fo gad ták el. Ezért Kár olyi nem is hi va ta los kö ve tek tõl, ha nem 
in kább sze mé lyes megbizottainak mun ká já tól vár ta az el szi ge telt -
ség eny hí té sét. (Ilyen misszi ót ipar ko dott vin ni gróf Bánffy Mik lós,
gróf Sigray An tal, Mik lós Ödön, Ignótus Pál és Fülep La jos, a ne ves
mû vé szet tör té nész is.)

A ki épü lõ kül ügyi szol gá lat ban 1919 feb ru ár já ban a ki ne ve -
zett tiszviselõk 44%-a ko ráb ban a Ballhausplatzon ne ve lõ dött. Ha
a két ség kí vül na gyobb szak ér tel mû ket, ma ga sabb nyel vi felkészült -
sé gü ket is mér le gel jük, ak kor nyu god tan ál lít ha tó, hogy az új Kül -
ügy mi nisz té ri um ban õk vol tak a han ga dók. A ko ra be li köz vé le -
mény ezt kri ti zál ta, mert in kább olya no kat sze re tett vol na ott lát ni, 
akik „ma gya rab bak”. A kí vül rõl jövõ kri ti ká nak azon ban nem lett
fo ga nat ja, hi szen az or szág ve ze tõi tisz tá ban vol tak az zal, hogy
szak em be rek re van szük ség, azok nak a szá ma pe dig igen csak kor -
lá to zott volt. Ez a ma gya rá za ta an nak, hogy a Ta nács köz tár sa ság
kül ügyi nép biz tos sá ga is nagy mér ték ben azok ból te võ dik össze,
akik már a pol gá ri de mok ra ti kus for ra da lom szol gá la tá ba sze gõd -
tek. Ami kor a ta nács kor mány hely ze te 1919 nya rá ra vál sá gos ra
for dul, ak kor Kun Béla jú li us 2-án, majd 8-án — nyil ván a tiszt vi se -
lõk lo ja li tá sa meg szû né sé tõl tart va — a kül ügyi nép biz tos ság ról
össze sen 142 fõt el bo csát. A név sor ok nak a feb ru á ri lis ták kal való
egy be ve té se arra vall, hogy a kö zös kül ügyi szol gá lat ból át vett
sze mé lyek ke re ken há rom ne gyed ré sze majd nem vé gig a Ta nács -
köz tár sa ság szol gá la tá ban állt. Az el len for ra da lom gyõ ze del mes -
ke dé sé vel az el bo csá tott tiszt vi se lõk vissza fog lal ják író asz ta la i kat,
és meg ér kez nek azok is, akik vagy elvi fenn tar tá sa ik mi att nem
lép tek a for ra dal mak szol gá la tá ba, vagy csu pán kül föl di ál lo más -
hely ük tá vol sá ga, a ko ra be li ne héz köz le ke dé si vi szo nyok mi att
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nem jut hat tak haza. A sze ge di el len for ra dal mi kor mány ban 1919.
jú ni us-jú li u sá ban Te le ki Pál kül ügy mi nisz ter szin tén hoz zá fog ön -
ál ló kül ügyi ap pa rá tus ki épí té sé hez. Az a kül ügyi szol gá lat azon -
ban, amely 1919 õszé tõl a rend szer 1944/1945-ös bu ká sá ig a hi va -
ta los kül po li ti ka meg va ló sí tó ja, az (ko ráb bi té ves vé le ke dé sek tõl
el té rõ en) nem a sze ge di el len for ra dal mi kor mány cse kély lét szá -
mú ap pa rá tu sá ból, sok kal in kább a for ra dal mak kül ügyi szol gá la -
tá ból ver bu vá ló dott.173

Kül ügy mi nisz té ri um az el len for ra da lom ko rá ban

1919. de cem ber 19-én szü le tik meg a Kül ügy mi nisz té ri um szer -
ve ze ti fel épí té sé rõl szó ló ren del ke zés. Az el kö vet ke zõ ne gyed szá -
zad ban a mi nisz té ri um fel épí té se ugyan nem ke vés vál to zást fog
meg él ni, az ek kor meg szü le tõ struk tú ra a ké sõb bi ek kel azon ban
alap ve tõ ro kon sá got mu tat. Az egyik leg fõbb azo nos ság a nagy já -
ból min den rész le get egyen lõ sí tõ osz tály struk tú ra is mé telt meg -
ho no sí tá sa.

A mi nisz ter ka bi net je — nem csak el ne ve zé sé ben, ha nem fel -
adat kör ében is — az egyik leg biz to sabb szer ve ze ti elem. A mi nisz -
ter mel let ti tit ká ri szol gá lat el lá tá sán túl fel ada ta a mi nisz ter ta nács 
elé ke rü lõ kül po li ti kai ügyek elõ ter jesz té se, va la mint minden olyan
bel po li ti kai ügy fi gye lem mel kí sé ré se, amely a kül ügy mi nisz tert
mint a kor mány tag ját érin ti. Nyil ván tart ja a be nyúj tott tör vény ja -
vas la to kat, or szág gyû lé si in ter pel lá ci ó kat és ha tá ro za to kat, egy -
ben gon dos ko dik meg fe le lõ el in té zé sük rõl is. A bel po li ti kai ese -
mé nyek rõl a kül föl di ma gyar misszi ó kat bi zal ma san tá jé koz tat ja.

Ugyan csak nagy ál lan dó sá gú szer ve ze ti egy ség lesz a po li ti -
kai osz tály. Fel adat kö ré bõl azon ban mind vé gig csu pán egyet len
— sem mit mon dó — mon da tot kö zöl nek: kül po li ti kai kér dé sek.

Ha son ló kép pen kons tans elem a saj tó osz tály is. Fel adat kör ét
ké sõbb rész le te sen be mu tat ják, 1919-ben azon ban itt is csak egy la -
ko ni kus mon dat sze re pel: kül po li ti kai saj tó ügyek.

Min den kor — akár csak ko ráb ban a kö zös kül ügy mi nisz té ri -
um ban — kulcs fon tos sá gú sze re pet ját szott az el nö ki osz tály, amely
(ese ten kén ti já ru lé kos fel ada tai mel lett) fõ kép pen az al kal ma zot -
tak sze mé lyi dol ga it in téz te. Bi zo nyos ér te lem ben a mai hu mán po -
li ti kai osz tá lyok meg fe le lõ je volt. Fon tos sá gá ra jel lem zõ, hogy fel -
adat kör ének le írá sát 1919-ben — és ké sõbb is — az zal fe je zik be,
ide tar to zik „min den ügy, mely nem tar to zik más osz tá lyok ba”.

A jogi ter mé sze tû kér dé sek szer te ága zó vol tá ra te kin tet tel ek -
kor és a ké sõb bi ek ben is több önál ló jogi osz tály mû kö dik, ezek -

78

173 Ld. rész le te seb ben: Pritz 1983.



nek el ne ve zé se és fel adat kö re majd sû rûn vál to zik. 1919-ben egy
köz jo gi, egy ma gán- és bün te tõ jo gi, va la mint jog se gély osz tályt hoz -
nak lét re.

A gaz da ság po li ti ka, a köz gaz da ság és a köz le ke dés ügy 1919-
 ben még egy-egy önál ló osz tállyal van a mi nisz té ri um ban kép vi -
sel ve. Ezek kö zül az elsõ bi zo nyul ál lan dó nak, amely azu tán a ké -
sõb bi ek ben az utób bi két rész leg fel adat kör ét is át ve szi.

Kor szel lem és dip lo má cia

A hú szas évek ben a ma gyar dip lo má cia tör té ne te — ha son ló -
an a kor szak bel po li ti kai vi szo nya i hoz — ese mé nyek ben igen gaz -
dag. Nagy ra törõ ter vek, lát vá nyos fej lesz té sek vál ta koz nak ku -
dar cok kal és sú lyos vissza fo gá sok kal. Még is az alap mo tí vu mot —
amely azu tán az el lent mon dá so kat is okoz za és egy ben ma gya ráz -
za — a há bo rú el vesz té se, a for ra dal mak meg buk ta tá sa, a bé ke dik -
tá tum ra való fel ké szü lés, majd a bé ke szer zõ dés vég re haj tá sa ál tal
ki raj zo ló dó hely zet de ter mi nál ja. Az or szág füg get len né vá lik, ám
tár sa dal mi fej lõ dé se sú lyo san meg re ked; új in téz mé nye ket kell ki -
épí te ni, a gaz da sá gi élet amúgy is meg ren dült te her bí ró-ké pes sé -
gét azon ban más faj ta, örök lött gon dok ál lít ják túl zot tan nagy pró -
bák elé. A Kül ügy mi nisz té ri um, a dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se -
le tek ki épí té se foly ton be le üt kö zött abba a tény be, hogy az egy har -
ma dá ra zsu go ro dott or szág kény te len el tar ta ni ko ráb bi al kal ma -
zot ta i nak szük ség te len né vált há nya dát is – fõ leg fi ze tés, de nem
cse kély mér ték ben nyug díj fo lyó sí tá sá val is.

Az al kal ma zot tak (és ezen be lül ter mé sze te sen el sõ sor ban a
tiszt vi se lõk) túl zot tan nagy tö me ge nem csak a nem zet gaz da ság ra
rótt ke mény ter hek mi att oko zott gon dot, ha nem azért is, mert a
fe les le ge sen ma gas lét szám ok demoralizálólag ha tot tak a mun ka -
vég zés fe gyel mé re és szín vo nal ára. Az al kal ma zot tak kö zött je len -
tõs volt a had vi sel tek ará nya; vissza il lesz ke dé sük a pol gá ri élet be
még a gyõz tes or szá gok ban sem ha ladt konf lik tu sok nél kül. Még
in kább így kel lett len nie en nek a vesz tes, for ra dal ma kat át élt, Tri a -
non sokk ha tá sá tól ter hes Ma gyar or szá gon. So kan le het tek olya -
nok, akik al kal ma zást ugyan igen, de — az egyéb ként igen rö vid
— mun ka idõt ki töl tõ fel ada to kat nem kap tak. Nem té veszt het jük
szem elõl, hogy az al kal ma zá sok nak csu pán egy ré sze tör tént rend -
sze re sí tett ál lá sok ra; igen so kan ke rül tek szer zõ dé ses, tisz te let dí jas,
díj no ki, na pi dí jas, na pi bé res he lyek re. Rá adá sul kez det ben még az
ál lá sok egy ré sze sem volt rend sze re sít ve, ha nem ún. túl be töl tés -
nek mi nõ sült. Akik ilyen al kal ma zá sú ak vol tak, jog gal érez het ték
ma gu kat pers pek ti vi ku san lét bi zony ta lan ság ban. Bi zo nyos hely -
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ze tek ben ter mé sze te sen ilyen prés a jobb, fe gyel me zet tebb mun ká -
ra ösz tö nöz. Az adott szi tu á ci ó ban nem így tör tént. So kan gon dol -
ták úgy, hogy ko ráb ban szer zett (vélt vagy tény le ges) ér de me ik —
front szol gá lat, ad di gi ál la mi al kal ma zás, az el len for ra da lom meg -
szi lár dí tá sá ban, a szom szé dos or szá gok el le ni szubverziv te vé -
keny ség ben való rész vé tel stb. — alap ján jo guk van a na gyobb ke -
nyér hez. A dip lo má cia — em lí tett — presz tízs csök ke né sé hez jött a 
spe ci á lis ma gyar hely zet: a tel jes, bé ní tó el szi ge telt ség, amely bõl
hosszú idõn ke resz tül sem mi faj ta dip lo má ci ai le le ménnyel nem le -
he tett ki tör ni. Mind eb ben vél jük meg ta lál ni az oka it an nak, hogy a 
Kül ügy mi nisz té ri um ki épü lé sé nek út ját sze gé lye zõ bel sõ uta sí tá -
sok sok ano má li á ra vet nek fényt, ezek le het tek a ki vál tói an nak,
hogy nem rit kán egy-egy kér dést új ból és új ból sza bá lyoz ni kel lett,
hogy a sok med dõ ren de let nyo mán meg szü le tõ újabb uta sí tás ne -
megy szer a hi bá zók kal szem ben — ezt a ki fe je zést ol vas hat juk —
„meg tor lást” he lyez ki lá tás ba.174

A hú szas évek ma gyar po li ti kai vi szo nya i ra Beth len Ist ván
mun kás sá ga nyom ta rá bé lye gét, a mi nisz ter el nök nem csak a bel -
po li ti ká ra, de a kül po li ti kai vo nal ra is meg ha tá ro zó be fo lyást gya -
ko rolt. Ezt már a kor tár sak is fel is mer ték, és még job ban tud ták
azok, akik a kül ügyi ap pa rá tus ban szol gál tak. Fel te he tõ leg ez is
sze re pet ját szott ab ban, hogy a tár gyalt kor szak kül ügy mi nisz te rei 
— fi no man szól va — nem ki emel ke dõ dip lo ma ták; ha van nak je -
les tu laj don sá ga ik, te het sé gük, ko moly szak ér tel mük, úgy az más
te rü let rõl való. Ezért van az, hogy Beth len az év ti zed so rán egy -
mást vál tó ka bi net je i be nem tu dott — ta lán iga zá ból nem is akart
— for má tu mos kül ügy mi nisz tert be von ni. Hi á ba pró bál ta — pél -
dá ul — Ká nya Kál mánt (aki majd a har min cas évek ben kö zel hét
esz ten dõn ke resz tül irá nyít ja a Disz tér mun ká ját) meg nyer ni. Õ
azon ban nem állt kö tél nek. Bánffy Mik lós sok ol da lú te het sé gé bõl
sem a dip lo ma ta vo ná sok tûn nek a leg mar kán sab bak nak; Daru -
váry Géza igazságügyminisztersége, Walko La jos pe dig ke res ke del -
mi mi nisz ter sé ge mel lett ve ze ti az év ti zed de re kán jó ide ig a kül -
ügyi tár cát, in kább an nak ad mi niszt ra tív mun ká ját. A par la ment -
ben ez nyúj tott al kal mat az el len zé ki kép vi se lõk nek, hogy a kül -
ügy mi nisz te ri poszt, sõt maga a tár ca meg szün te té sét ja va sol ják.
Walko La jos pe dig 1925 de cem be ré ben vá lasz ként egye nest meg is 
mond ja: „a do log úgy áll, hogy tény leg a mi nisz ter el nök úr fog lal -
ko zik el sõ sor ban a kül ügyek ve ze té sé vel”.175 Mind ez ter mé sze te -
sen nem emel te a kül ügyi igaz ga tás te kin té lyét.
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Az ide á lis dip lo ma ta – Te le ki Pál meg fo gal ma zá sá ban

Te le ki Pál — aki még Beth len Ist ván elõtt 1920/21-ben volt
elsõ íz ben mi nisz ter el nök, és köz ben há rom al ka lom mal is a kül -
ügyi tár ca bir to ko sa — a kül kép vi se le tek 1920 áp ri li sá ban ki nyil -
vá nít ja: az a cél, hogy „a volt kö zös kül ügyi szol gá lat ban be vált és
jó nak bi zo nyult ren del ke zé sek a ma gyar kül ügyi szol gá lat ban is
meg ho no sít tas sa nak”. E fel fo gás a kül ügyi szol gá lat egész meg -
szer ve zé sét át ha tot ta. Jó ide ig az volt az alap elv, hogy mind azok -
ban a kér dé sek ben, ame lyek még nem nyer tek sza bá lyo zást, a volt
kö zös szol gá lat ren de le tei az irány adó ak. Te le ki nek sok ol da lú el -
vá rá sai vol tak a dip lo ma ták kal szem ben. Le gye nek fe le lõs ség ér -
zet tõl át ha tot tak, is me re te i ket ál lan dó an gya ra pít sák, fõ leg a köz -
gaz da sá gi kér dé sek ben ren del kez ze nek jól ka ma toz tat ha tó jár tas -
ság gal; a fi a ta lok ban tu da to sít sák, hogy a pá lyá val járó ked vez mé -
nyek „csak is ezen ál ta luk vi selt ál lá suk ból ered nek és hogy sem -
mi ne mû sze mé lyes ér dek vagy tár sa dal mi kö te le zett ség nem szo -
rít hat ja hát tér be a szol gá lat ér de ke it”. Utal va arra, hogy a köz vé le -
mény „so kat pa nasz ko dik a hi va ta lok ban ta pasz talt kel le met len
bá nás mód mi att”, le szö ge zi: tûr he tet len len ne, ha a kül kép vi se le -
te ket ilyen meg szó lá sok jo go san ér nék. A kül föld del való érint ke -
zés ben — kéri vé gül — „dip lo ma tá in kat a sze rény ség gel pá ro sult
ön ér zet jel le mez ze”.176

Te le ki szé pen meg fo gal ma zott el vá rá sa i ból két moz za nat kü -
lön ki eme lést ér de mel. A gaz da sá gi szem pont ér vé nye sí té se az
egyik, az ügy fe lek kel való kul tu rált bá nás mód a má sik.

Az adott hely zet bõl egy ér tel mû en adó dott, hogy a kül ügyi
szol gá lat ak kor te het a leg töb bet az or szág fel emel ke dé sé ért, ha —
a kül gaz da sá gi kap cso la tok ki épí té sé vel — a leromlott gaz da ság
talp ra ál lí tá sá ban se géd ke zik. A kül ügyi kor mány zat en nek ér de -
ké ben szá mos kon zu li tiszt vi se lõt — a dip lo má ci ai stá tusz ba való
át vé tel nél kül — kö vet sé gek re osz tott be, és a kö vet sé gek kon zu li
te en dõk el lá tá sát is fel ada tul kap ták. Ked ve zõ en ha tott, hogy a ve -
ze tõ dip lo ma ták kö zül szá mo san az ala pos gaz da sá gi kép zést nyúj -
tó kon zu li aka dé mi át vé gez ték el, töb ben kö zü lük még a cs. és kir.
szol gá lat ban ér ték el a dip lo má ci ai stá tusz ba való át mi nõ sí tést —
így Ká nya Kál mán, Wodianer Já nos Re zsõ, Kolossa Fe renc, Ambrózy
La jos —, és még na gyobb azok nak a szá ma, akik az új szol gá lat ban 
nyer tek át mi nõ sí tést. Kö zü lük csu pán a leg fon to sab ba kat em lít ve,
Tahy Lász ló, Pósfai Vir gil, Rudnay La jos, Pe lé nyi Já nos, Apor Gá bor,
Máriássy Zol tán ne vét so rol hat juk fel. Még a szub jek tív té nye zõk -
nél ma rad va, e szem pont ból ugyan csak ked ve zõ en em lít he tõ a
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köz gaz da sá gi lag ala po san kép zett Walko La jos kül ügy mi nisz ter -
sé ge. Szin tén ked ve zõ je len ség volt az arisz tok ra ta szár ma zá sú ak
vissza szo ru lá sa. Ne vel te té sük nél, nyelv tu dá suk nál fog va õk ugyan a 
leg több eset ben al kal ma sak vol tak a ha gyo má nyos dip lo má cia vi -
te lé re, arra azon ban alig ha, hogy or szá guk uta zó gaz da sá gi ügy -
nö kei le gye nek. 1926 má ju sá ban a fo gal ma zói kar össz lét szá ma
156 fõ volt, kö zü lük 10-en gró fi, 16-an pe dig bá rói cí met vi sel tek.
Bár ez az arány még min dig meg le he tõ sen ma gas, csúcs po zí ci ók -
ba ki seb bik há nya duk emel ke dett, leg több jük fõ ne mes sé ge pe dig
19. szá za di ere de tû vagy an nál is ké sõb bi. A tár ca irá nyí tói nagy
súlyt he lyez tek arra, hogy a kon zu lá tu sok és a tisz te let be li kon zu -
lá tu sok mel lett a kö vet sé gek is ké szít se nek gaz da sá gi je len té se ket
az adott kül föl di ál lam gaz da sá gi és pénz ügyi hely ze té rõl. A kon -
zu lá tu sok je len té sei rö vi debb — né hány hó na pos — idõ szak ra szól -
tak és a Sta tisz ti kai Hi va tal Köz le mé nye i ben pub li kál tat tak, a kö -
vet sé gek pe dig éves át te kin té se ket ké szí tet tek a gaz da ság po li ti ka
irá nyí tói szá má ra. Ugyan csak több ször meg fo gal ma zott kö ve tel -
mény ér tel mé ben a kül kép vi se le tek nek min den fon to sabb pénz -
ügyi ese mény rõl, ilyen tör vé nyek rõl és ren de le tek rõl, in téz ke dé -
sek rõl so ron kí vül je len tést kel lett ké szí te ni ük; be kel lett sze rez ni ük
az ilyen ter mé sze tû ki ad vá nyo kat és azo kat köz vet le nül a pénz -
ügy mi nisz té ri um nak, il let ve a leg fõbb szám ve võ szék hez küld ték
el. Walko La jos 1926 áp ri li sá ban ren de let ben hív ja fel a kül föld ön
ál lo má so zó tiszt vi se lõ ket, hogy újít sák fel azt a há bo rú elõtt ki vá -
ló an be vált gya kor la tot, amely nek je gyé ben a kül kép vi se le tek tag -
jai nyil vá nos elõ adá so kat tar tot tak a ha zai gaz da sá gi ér de kelt sé -
gek szá má ra az il le tõ kül föl di ál lam gaz da sá gi viszo nyá ról. A ja vu -
ló gazdasági hely zet ha tá sá ra meg élén kü lõ ide gen for ga lom ban rej lõ
anya gi le he tõ sé gek ki ak ná zá sá ra 1928-ban Or szá gos Ma gyar Ide -
gen for gal mi Ta nács lé te sült. Nyo má ban a kül kép vi se le ti ha tó sá -
gok fel ada tul kap ták az ide gen for ga lom fi gye lem mel kí sé ré sét és
tá mo ga tá sát. Mind azo nál tal a kül ügyi szol gá lat mun ká ja gaz da sá -
gi te kin tet ben sem vált iga zán ered mé nyes sé. Jel lem zõ, hogy az el -
len zé ki kép vi se lõk mel lett a kor mány pár ti hon atyák is na gyobb
ak ti vi tást igé nyel tek e té ren, ami kor pe dig 1925 de cem be ré ben
Malasits Géza szo ci ál de mok ra ta kép vi se lõ meg le he tõ sen ke mény
sza vak kal ma rasz tal ta el a tár cát, azt az egész Ház ál ta lá nos élénk
he lyes lés sel fo gad ta. A kor mány hoz kö zel álló Kornis Gyu la 1931
má ju sá ban az el múlt év ti zed re vissza te kint ve ugyan elis me rõ leg
nyug táz za Walko ilyen irá nyú erõ fe szí té se it, de hoz zá fû zi, hogy õ
sem tett még ele get, és ezt az irány za tot fel tét le nül foly tat ni kell.

Ami pe dig a hang ne met il le ti, alig ha ál lít ha tó, hogy Te le ki el -
vá rá sai — akár csak na gyobb há nya duk ban — meg va ló sul tak vol -
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na. Az út le vél kény szer mel lett az elsõ vi lág há bo rú után a ví zum -
kény szer is ál ta lá nos sá vált (majd csak a hú szas évek de re ká tól
szü let nek olyan egyez mé nyek, ame lyek ez utób bit ha tály ta la nít -
ják), így az úti ok má nyok ér vé nye sí té se igen nagy tö me ge ket vitt a 
kül kép vi se le tek re. A sza bad mun ka erõ moz gás ból, nem kü lön ben
— ter mé sze te sen ez zel is össze füg gés ben — a még ek kor is je len -
tõs szá mú ki ván dor lás ból (amely nek zö mét az anya or szág ha tá ra -
in túl ra ke rült, az utód ál lam ok ré szé rõl tu da to san ösz tön zött mig -
rá ció adta) fa ka dó an az ügy fél for ga lom még to vább duz zadt. Zö -
mük két ke zi mun kás volt, akik sok szor pa nasz kod tak a ri deg bá -
nás mód, a szol ga bí rói hang mi att. A Mo nar chia jól ki épült kö vet -
sé ge in szo ci ál po li ti kai elõ adók al kal ma zá sá ra is fu tot ta, akik nem
rit kán el is me rés re mél tó em ber ség gel fog lal koz tak a hoz zá juk for -
du lók ügyes-ba jos dol ga i val. A hú szas évek ben — amint arra még
rész le te seb ben ki té rünk — a ma gyar kül kép vi se le ti há ló zat még
csak kiépülõfélben van, a mû kö dõ misszi ók zöme csu pán né hány
fõs, így ob jek tí ve is hát rány ban van nak a ko ráb bi idõk höz vi szo -
nyít va. Több kül kép vi se let — el sõ sor ban kon zu lá tus — ki fe je zet -
ten a ma gyar di asz pó ra gyá mo lí tá sá ra jött lét re, ha itt em ber ség -
ben, ügy sze re tet ben nem is volt hi ány, az ilyen cé lok ra lé te sí tett ál -
lá sok szá ma jó val ke ve sebb volt, mint amit a fel adat ha té kony el -
vég zé se igé nyelt.177

A kül föl di kép vi se le tek ki épü lé se

1920 vé gé ig — ki vé tel nél kül Eu ró pá ban — össze sen 14 ma -
gyar kö vet ség, kép vi se let, kon zu lá tus, kon zu li kép vi se let kezd te
meg mun ká ját. Kö vet ség mû kö dött — a fel ál lí tás idõ rend jé ben —
Bécs ben, Bern ben és a Va ti kán ban, kép vi se let Ber lin ben, Há gá ban,
Ró má ban, Var só ban, Belg rád ban, Prá gá ban és Pá rizs ban, fõ kon zu -
lá tus Ber lin ben, kon zu lá tus Ham burg ban és Köln ben, va la mint
kon zu li kép vi se let Tri eszt ben. Bár mennyi re fe szült is volt a ko ra -
be li ma gyar-ro mán vi szony, amely ad dig egy bu ka res ti kép vi se let
lé te sí té sét aka dá lyoz ta, vé gül is a ro má ni ai ma gyar ság ér de kei le -
he tõ ség sze rin ti vé del me ki kény sze rít tet te, hogy ezek után elõ ször 
Bu ka rest ben nyis son aj tót ma gyar kül kép vi se let (1921 ja nu ár). Két
hó nap pal ké sõbb Stock holm ban lé te sül kö vet ség, má jus ban pe dig
a Nem ze tek Szö vet sé ge gen fi köz pont ja mel lé te le pí te nek ma gyar
tit kár sá got, hi szen Ma gyar or szág csak 1922 õszé tõl lesz tag ja a
Nép szö vet ség nek. Ugyan csak má jus ban kon zu lá tus szü le tik Mün -
chen ben, és csu pán ezek után lé te sül — 1921. jú ni us ele jén — Lon -
don ban kép vi se let. A bé ke szer zõ dés alá írá sa ugyan már 1920. jú -
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ni us 4-én meg tör tént, Ma gyar or szág dip lo má ci ai el is me ré se azon -
ban hosszabb fo lya mat, amely nek je gyé ben azu tán a ko ráb ban lé -
te sült kép vi se le tek is át ala kul nak kö vet sé gek ké, il let ve kon zu lá tu -
sok ká.

A misszió lé te sí té sek re vo nat ko zó an el té rõ ter vek szü let tek, s
mö göt tük min den bi zonnyal el té rõ po li ti kai fel fo gá sok és gaz da -
sá gi ér de kek hú zód tak meg. Ezek küz del mé bõl a szó fi ai kö vet ség
1921 au gusz tu sá ban, míg a wa shing to ni kö vet ség csak ok tó ber ben 
szü le tett meg.

Az 1922. esz ten dõt is mét újabb ro má ni ai misszió nyit ja: Ko -
lozs vá rott út le vél-ki ren delt ség lé te sül. Feb ru ár ban a bel ga fõ vá -
ros ban szü le tik ma gyar kö vet ség, va la mint dip lo má ci ai kap cso lat
jön lét re Spa nyol or szág gal is. (Mind két lé pés vi szo nos sá gi gesz -
tus: ko ráb ban már bel ga és spa nyol kö vet ség mû kö dik a ma gyar
fõ vá ros ban.) Ta ka ré kos sá gi ok ból Mad rid ban csak 1926-ban ren -
dez nek be kö vet sé get, ad dig az ügye ket Pá rizs ból in té zik. Ugyan -
csak feb ru ár ban Mont re al ban fõ kon zu lá tus szü le tik, majd már ci -
us ban jön nek lét re az USA-ba ter ve zett kon zu li he lyek: New York -
ban fõ kon zu lá tus, Chi ca gó ban, Clevelandben és Pittsburgben
kon zu li ki ren delt ség.

Az or szág gaz da sá gi ere jé bõl ek kor nem fu tot ta több re, az el -
kö vet ke zõ há rom év ben a kül kép vi se le tek ki épü lé sé nek fo lya ma ta 
lényegesn le las sul: össze sen öt újabb he lyen tû zik ki a ma gyar lo -
bo gót. 1923 már ci u sá ban Tallinban — ahogy ak ko ri ban az észt fõ -
vá rost Ma gyar or szá gon és né met ne vé vel il let ték: Revalban — ren -
dez ke dik be ma gyar kö vet ség, majd az év ok tó be ré tõl Mi lá nó ban
kon zu lá tus se gí ti a ma gyar gaz da sá gi ér de kelt sé gek ér vé nye sü lé sét.

1924. má ju sá ban nyí lik — a ter ve zett nél jó val ké sõb ben — a
tö rök or szá gi kö vet ség, az egyéb ként fa vo ri zált athé ni misszió lé te -
sí té sé re pe dig csak 1925 no vem be ré ben ke rül sor. A Bu e nos-Ai res -
be már 1920-ban ter ve zett kö vet ség 1928-ban nyit ka put, elõt te
1927 má ju sá ban Rio de Ja ne i ró ban ren dez ke dik be ma gyar kö vet -
ség. Idõ köz ben 1925 no vem be ré ben Sao Paulóban, 1926 ok tó be ré -
ben Zág ráb ban, 1927 má ju sá ban Win ni peg ben, au gusz tus ban pe -
dig Po zsony ban lé te sí tet tek kon zu lá tust. Összes sé gé ben így
1930-ban 23 kö vet ség, 16 kon zu lá tus mû kö dik. A tény le ges kon zu -
lá tu sok szá ma jó val el ma rad a ter ve zett mér ték tõl, ezért a tisz te let -
be li kon zu lá tu sok szá ma jó val erõ tel je sebb gya ra pí tá sá val ipar -
kod nak a gaz da sá gi igé nyek re te kin tet tel len ni. (1930-ban 66 tisz -
te let be li kon zu lá tus mû kö dött.) Ezek nek a mun ká ja ese ten ként
olyan te te mes volt, hogy ma gyar ál la mi al kal ma zot tak be vo ná sá -
val se gí tet tek raj tuk. A kül föl di kö vet sé gek lé te sí té se so ha sem ol -
csó do log, kü lö nö sen költ sé ges fej lett ál lam ban misszió lé te sí té se.
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A dip lo má ci ai te vé keny ség tõl el vá laszt ha tat lan rep re zen tá ció túl -
zott ter he it a par la men ti el len zék min den kor éber fi gye lem mel kí -
sér te és gyak ran he ve sen kri ti zál ta. En nek is sze re pe le he tett ab -
ban, hogy a kö ve ti posz tok je len tõs há nya dát nem töl töt ték be: a
misszi ó kat ügy vi võk re bíz ták, aki ket a kö ve tek nél jó val sze ré -
nyebb jö ve de lem il le tett meg. 1927-ben — pél dá ul — a 22 kö ve ti
posz ton 14 kö vet volt.

A lét szám csök ken té sek szo rí tá sá ban

Beth len Ist ván mi nisz ter el nök 1924. ja nu ár 8-án je len tet te be a 
kül föl di köl csön fel vé tel ét. A köl csön se gít sé gé vel tör té nik azu tán
az or szág gaz da sá gi éle té nek hely re ál lí tá sa. En nek ke re té ben
újabb lét szám csök ken té se ket, és ez zel egy idõ ben a hi va ta li mun -
ka idõ meg nyúj tá sát he lyez ték ki lá tás ba. A ter ve zett lé pé sek meg -
té te lé re — mint a ko ráb bi lét szám csök ken tés nél — új fent ún. mi -
nisz ter kö zi bi zott sá got hoz nak lét re, amely ra di ká lis át szer ve zé si
ja vas la to kat is ki dol go zott. A Kül ügy mi nisz té ri um ra vo nat ko zó
el kép ze lés óri á si cson kí tást he lye zett ki lá tás ba: csu pán a po li ti kai,
az el nö ki, a nem zet kö zi ma gán- és bün te tõ jo gi, va la mint a bí rói
jog se gély osz tály ma radt vol na meg. En nek a terv nek a meg va ló sí -
tá sá ra sem ak kor, sem a ké sõb bi ek ben nem ke rült sor. A hú szas
évek de re kán, má so dik fe lé ben sem szûn nek meg az ál lam igaz ga -
tás éssze rû sí té sé re, és így költ sé ge i nek csök ken té sé re irá nyu ló erõ -
fe szí té sek. A par ti ku lá ris ér de ke ket a köz ér dek fölé he lye zõ erõk
azon ban most is ha té kony nak bi zo nyul nak. Ezért, ami kor az
1929-es vi lág gaz da sá gi vál ság sze le már Ma gyar or szá gon is elo -
dáz ha tat lan ná tet te a ra di ká lis dön té se ket, ak kor új fent a leg jár ha -
tóbb út nak a tar tal mi szem pon to kat mel lõ zõ, egyen lõ sí tõ ad mi -
niszt ra tív el já rás ígér ke zett. A mi nisz ter ta nács 1929. de cem ber
20-án úgy ha tá ro zott, hogy a köz szol gá lat egész te rü le tén 10%-os
lét szám csök ken tést kell hat év alatt vég re haj ta ni. A kül ügyi szol -
gá lat lét szá ma a hú szas évek má so dik fe lé ben ugyan még je len tõ -
sen to vább csök ken (az 1921/1922. évi 661 fõ vel szem ben az
1930/1931. költ ség ve té si év ben 591 fõ), a tár ca struk tú rá ja azon -
ban meg õr zi azo kat az alap vo ná so kat, ame lyek 1919. vé gé tõl jel -
lem zik. Lét szám csök ken tõ ha tá sá val együtt is eb ben az irány ban
ha tott az 1924-es köl csön, hi szen an nak el nye ré se a Beth len-kor -
mány nem zet kö zi si ke re volt. Ha tá sá ra va la mit eny hült az or szág
nem zet kö zi el szi ge telt sé ge. A to váb bi ki bon ta ko zás hoz pe dig ütõ -
ké pes kül ügyi gár dá ra va ló ban szük ség volt. Az 1927 áp ri li sá ban
meg kö tött ma gyar-olasz ba rát sá gi szer zõ dés ide jé re — amely a
ko ráb bi nál jó val erõ tel jes eb ben kap csol ta be ha zán kat a nem zet kö -
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zi élet vér ke rin gé sé be — ér dem ben már fel sem le he tett vet ni a
kül ügyi ap pa rá tus sal szem ben olyan meg szo rí tó ja vas la to kat,
mint ami lye nek re ko ráb ban ne megy szer sor ke rült.178

Az 1929/33. évi nagy gaz da sá gi vál ság súj tó ha tá sa a szol gá -
la tot olyan stá di u má ban érte, ami kor tel jes ki épült sé gé rõl még
min dig nem le he tett iga zá ból be szél ni. A kor mány zat in do kol tan
har colt a ma gas köz al kal ma zot ti lét szám le épí té sé ért, eköz ben a
Kül ügy mi nisz té ri um ve ze tõ i nek csak igen ne he zen és rész le ges
ered ménnyel si ke rült el fo gad tat ni azt a szem pon tot, hogy nem le -
het olyan ap pa rá tus lét szá mát csök ken te ni, amely va ló já ban még a 
meg szü le tés el hú zó dó fá zi sá ban van. E két el len té tes ten den cia
ere dõ je ként a ma gyar kül ügyi szol gá lat a meg szo rí tá sok-költ ség -
ve té si csök ken té sek fo lya ma tá ban épült ki.

Az 1929-ben el ren delt 10%-os lét szám csök ken tés sel szem ben
hat esz ten dõ alatt vé gül is több mint 5%-os re duk ció lett. Eköz ben
a kül ügyi szol gá lat lét szá ma úgy ala kul, hogy a har min cas évek
de re kán az itt fog lal koz ta tot tak össz lét szá ma alig több mint 90%-a
az 1921/22-es költ ség ve té si év szint jé nek.

Anya gi el lá tott ság – nem zet kö zi össze ha son lí tás ban

Az il let mé nyek dol gá ban a kül ügyi szol gá lat ve ze tõi két tûz
kö zött vol tak. A saj tó ban és a kép vi se lõ ház ban meg nyi lat ko zó el -
len zé ki köz vé le mény szám ta lan szor túl zot tan ma gas nak ta lál ta a
szol gá lat ban dol go zók já ran dó sá gát, azok el len ben ugyan csak
szám ta lan szor an nak elég te len sé gé re pa nasz kod tak, és fel eme lé -
sé re in dí tot tak újabb és újabb ro ha mot. Azt kell mon da nunk, hogy 
mind két ol dal nak meg volt a maga igaz sá ga. Hi szen a ko ra be li ma -
gyar fi ze té si vi szo nyok hoz ké pest — ami kor már iri gyelt hely zet -
be ju tott az, aki havi 200 „fix”-szel ren del ke zett, ami kor a kor szín -
vo na lán való szo li dan tisz tes sé ges meg él he tés is csak el ér he tet len
vágy álom volt szé les nép ré te gek szá má ra — az 5000 pen gõs kö ve -
ti fi ze tés ter mé sze te sen fel há bo rí tó an sok nak tûnt. (A kül föl di fi ze -
té sek nagy sá ga az adott ál lo más hely meg él he té si vi szo nya i tól füg -
gött. Vol tak ol csóbb és igen drá ga ál lo más he lyek is. 5000 pen gõ
havi fi ze té se volt a pá ri zsi, a ró mai és a ber li ni kö vet nek, el len ben
a szom szé dos or szá gok ban 3000 pen gõt húz tak a ma gyar kö ve tek, 
míg a lon do ni és wa shing to ni kol lé gá ik nak 7500 pen gõ járt. A be -
osz tott tiszt vi se lõk já ran dó sá ga ter mé sze te sen jó val sze ré nyebb
volt.)

A Kül ügy mi nisz té ri um ve ze tõ it a szol gá lat tag jai az zal vá dol -
ták, hogy messze nem tesz nek meg min dent meg fe le lõ el lá tá suk
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ér de ké ben. Szá muk ra el sõ sor ban a nem zet kö zi par kett vi szo nyai,
kül föl di kol lé gá ik anya gi le he tõ sé gei vol tak leg in kább szem be
szö kõek. Még ha fi gye lem mel is vol tak az or szág sa nya rú gaz da -
sá gi hely ze té re, min den na pi kap cso la ta ik, köz vet len be nyo má sa ik 
több nyi re erõ seb ben ha tot tak rá juk. Mi vel kép zett sé gü ket, po li ti -
kai is ko lá zott sá gu kat part ne re ik több sé gé vel egyen ran gú nak vagy 
ép pen jobb nak tar tot ták — és te gyük hoz zá, hogy ezen ön mi nõ sí -
tés ál ta lá ban egy ál ta lán nem volt meg ala po zat lan —, ezért is gon -
dol hat ták úgy, hogy jobb el lá tást cél zó igé nye ik ko ránt sem mél tat -
la nok.

Ami kor a tár ca éves költ ség ve té si vi tá já ban az el len zék bí rá -
la tá val szem be sül tek, ak kor gróf Kár olyi Gyu la kül ügy mi nisz ter
egy részt arra utalt, hogy a kül ügyi szol gá lat lét szá ma 1922/1923-
 tól nyolc esz ten dõ alatt több mint 30%-kal csök kent, más részt pe -
dig a nem zet kö zi össze ha son lí tás ada ta it idéz te. E sze rint Ma gyar -
or szág 1931-ben ál la mi költ ség ve té se 1,27%-át for dí tot ta nem zet -
kö zi kap cso la tai fenn tar tá sá ra, míg ugyan ek kor Bul gá ri á ban 1,55,
Gö rög or szág ban 1,76, Ju go szlá vi á ban 2,8, Cseh szlo vá ki á ban 1,76,
Svájc ban 2,1 és Len gyel or szág ban 1,47%-ot szen tel tek erre a cél ra.

A gaz da sá gi vál ság meg szo rí tó ha tá sa nem csu pán az elõ -
irány zott lét szám csök ken té sé ben, majd stag ná lá sá ban mu tat ko -
zott meg. Jó val erõ seb ben kel lett csök ken te ni ma gá nak a kül ügyi
szol gá lat nak a költ ség ve tés ét. 1932/33-ban a Kül ügy mi nisz té ri um 
alig kap ta meg az 1929/30. évi költ sé ge i nek a 86%-át. A vál ság ból
ki lá bal va 1935/1936-ban az 1929/30-as szint nek alig több mint
90%-át si ke rült el ér ni ük.

A még ki sem épült kül föl di há ló zat kény sze rû am pu tá lá sa

A sze mé lyi já ran dó sá gok té te lé nek ra di ká lis csök ken té se csu -
pán rész ben adó dott a tiszt vi se lõk fi ze té sé nek le fa ra gá sá ból. (Az
1931. au gusz tus 24-én hi va tal ba lé pett Kár olyi Gyu la-kor mány
elsõ in téz ke dé sei közé tar to zott, hogy au gusz tus 31-én el ren del te
az ál la mi, vár me gyei, vas úti és ál la mi üze mi al kal ma zot tak fi ze té -
sé nek le szál lí tá sát.) Hoz zá kel lett nyúl ni ma gá hoz a kül kép vi se le ti 
há ló zat hoz is.

1931. de cem ber 31-i ha tállyal meg szû nik Ma gyar or szág ber ni 
kö vet sé ge. Ke rek hó nap pal ké sõbb a stock hol mi kö vet ség is osz to -
zott a sváj ci misszió sor sá ban. 

Már a hú szas évek gya kor la tá nak is — mint em lí tet tük — jel -
lem zõ vo ná sa volt, hogy a ta ka ré kos ság je gyé ben a meg szü le tõ
dip lo má ci ai kép vi se le tek élé re nem kö ve te ket, ha nem csak ál lan dó 
ügy vi võ ket ál lí tot tak. Az év ti zed utol só idõ sza ká nak kon szo li dált
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vi szo nya it a Kül ügy mi nisz té ri um ve ze tõi arra is fel hasz nál ják,
hogy az ügy vi võ ket kö ve tek kel cse rél jék fel. Az 1929/30-as költ -
ség ve té si év elõtt köz vet le nül már csak Athén ban, Hel sin ki ben és
Stock holm ban volt ál lan dó ügy vi võ, va la mint a Bu e nos Aires-i kö -
vet ség élén állt kö vet he lyett mi nisz ter re zi dens. A gaz da sá gi vál -
ság pré sé ben most meg for dul ez az egész sé ges ten den cia; kö ve te -
ket hív nak vissza és he lyük re ügy vi võ ket ál lí ta nak.

1933 má jus ele jén 22 kö vet sé gen, 16 kon zu lá tu son (ért ve ezen 
a fõ kon zu lá tu so kat, kon zu li osz tá lyo kat, kon zu li ki ren delt sé ge ket
is), va la mint 73 tisz te let be li kon zu lá tu son (ért ve ezen a tisz te let be -
li fõ kon zu lá tu so kat is) len ge tett ma gyar lo bo gót a szél. Még ha el -
te kin tünk a tisz te let be li kon zu lá tu sok igen nagy szá má tól és csu -
pán a tény le ges kon zu lá tu so kat vet jük egy be a dip lo má ci ai kép vi -
se le tek kel, ak kor is lát ha tó, hogy a szol gá la tot gyak ran érõ kri ti ka
meg le he tõ sen egy ol da lú volt. In kább az volt a gond, hogy a szol -
gá lat még min dig messze nem épült ki. Hi szen ek kor Ma gyar or -
szág nak az eu ró pai ál la mok kö zül — bár dip lo má ci ai kép vi se let tel 
ren del ke zett — az egész Bal ti kum ban nem volt önál ló kö vet sé ge, a 
skan di náv ál la mok kö zül pe dig csak Finn or szág ban. Nem mû kö -
dött kö vet ség Por tu gá li á ban, Svájc ban és Dá ni á ban. Az egész
ame ri kai föld ré szen csu pán az Egye sült Ál la mok ban, Bra zí li á ban
(1934-ig) és Ar gen tí ná ban lé te zett ma gyar dip lo má ci ai misszió, az
egész ázsi ai föld rész a ma gyar kül po li ti ka szem pont já ból (Tö rök -
or szá got eu ró pai ha ta lom nak te kint ve) egy ha tal mas fe hér folt, és
ugyan ez a hely zet lé nye gé ben Af ri ká val is – hi szen a Bu da pest rõl
mû köd te tett ka i rói kö vet ség (az egyip to mi fõ vá ros ban ek kor
egyet len ma gyar al kal ma zott sem volt) ezen a ké pen alig ha vál toz -
ta tott.

Ami kor már el múlt a vál ság...

Rész ben a vál ság eny hül té vel, rész ben pe dig „gaz da sá gi ér -
de kek bõl” 1934. feb ru ár 1-jén a ber ni kö vet ség is mét meg nyi tot ta a 
ka pu it.

Már nem csu pán a rest rik ció nyo má nak el tün te té sét, ha nem
tény le ges fej lesz tést je len tett a moszk vai kö vet ség lé te sí té se. A ma -
gyar–szov jet dip lo má ci ai vi szony fel vé te lé re vo nat ko zó an még
1924 szep tem ber ele jén tör tént meg ál la po dás, a ma gyar fél vissza -
lé pé se mi att azon ban ak kor a kér dés ren de zé se el ma radt. 1933
nya rán el in dult a Szov jet unió dip lo má ci ai el is me ré sé nek újabb
hul lá ma és ek kor a Göm bös-kormány — a tö rö kök és az ola szok
ösz tön zé sé re —, nem min den hu za vo na nél kül, ám a kis an tan tot
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még is meg elõz ve 1934 feb ru ár já ban meg ál la po dott a kap cso la tok
ren de zé sé rõl.

A kon zu li te rü let — szem be a dip lo má ci a i val — jó val gaz da -
gabb, moz gal ma sabb ké pet mu tat. Ez a há ló zat egy fe lõl a kül föld -
ön élõ ma gyar ság nak és az ak ko ri vi lág ban lé te zett ma gyar gaz da -
sá gi kap cso la tok nak volt a ta nul sá gos le nyo ma ta. A leg több szál
Né met or szág ba ve ze tett, ahol a ba jor fõ vá ros ban tény le ges fõ kon -
zu lá tus mû kö dött, Ham burg ban és Köln ben tisz te let be li fõ kon zu -
lá tus te vé keny ke dett, Aa chen ben, Bor osz ló ban, Drez dá ban, Düs -
sel dorf ban, Frank furt am Mainban, Han no ver ben, Kasselben, Lip -
csé ben, Magdeburgban, Mannheimben és Nürn berg ben pe dig
tisz te let be li kon zu lá tus in téz te az ügye ket.

Olasz föl dön a kon zu li há ló zat ból a mi lá nói fõ kon zu lá tus
emel ke dett ki, de volt kon zu lá tus Tri eszt ben is, Fiumében pe dig
kon zu li ki ren delt ség mû kö dött. Ná poly ban tisz te let be li fõ kon zu -
lá tus ápol ta a kap cso la to kat, va la mint to váb bi hat olasz vá ros ban
(Bari, Fi ren ze, Ge no va, Pa ler mo, To ri no és Ve len ce) tisz te let be li
kon zu lá tus dol go zott.

Sem Ang li á ban, sem Fran cia or szág ban nem volt tény le ges
kon zu lá tus (el len ben Cardiff, Dub lin, Glas gow és Southampton,
il let ve Cherbourg, Le Havre, Lyon és Mar seille vá ro sá ban — ez
utób bi két he lyen fõ kon zu lá tu si rang gal — tisz te let be li kon zu lok
te vé keny ked tek. Ugyan ak kor az Egye sült Ál la mok ban és Ka na dá -
ban több va ló sá gos kon zu lá tus is lé te sült, el sõ sor ban a nagy szám -
ban ki ván do rolt ma gyar ság gal való tö rõ dés ér de ké ben. New York -
ban és Mont re al ban fõ kon zu lá tus, Chi ca gó ban és Los An ge les ben,
il let ve Win ni peg ben kon zu lá tus mû kö dött, Pittsbourgban pe dig a
cleve landi kon zu lá tus ki kül dött je ipar ko dott meg bir kóz ni az
arány ta la nul nagy fel adat tal.

Jól le het a dél-ame ri kai föld ré szen is igen sok ki ván do rolt ma -
gyar sor sá nak ápo lá sa adott vol na bõ sé ges mun kát, csu pán a bra -
zí li ai Sao Paulóban volt tény le ges kon zu lá tus.

A mun ka szín vo na la és a más tár cák kal való kap cso lat

A mi nisz té ri um mun ká ja so kat ja vult ek kor táj ra a hú szas
évek nem ke vés gond já hoz, gyer mek be teg ség éhez ké pest. Össze -
han gol tab bá vált a mi nisz té ri um egyes rész le ge i nek mû kö dé se, s
ma gá nak a mi nisz té ri um nak ál ta lá no san el fo ga dott lett más tár cák 
elõtt a kül kap cso lat ok min den ágá ban való il le té kes sé ge, amely a
hú szas évek elsõ fe lé ben, fõ leg ele jén még egy ál ta lán nem volt ter -
mé sze tes ál la pot. A tar tal mi kér dé sek ben azon ban — ter mé sze te -
sen a ki fe je zet ten kül po li ti kai ter mé sze tû ügye ken túl me nõ en — a
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Dísz tér messze me nõ en tisz te let ben tar tot ta a szak tár cák (Val lás-
és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um, Ke res ke de lem ügyi Mi nisz té ri -
um, Föld mû ve lés ügyi Mi nisz té ri um, Bel ügy mi nisz té ri um stb.) ál -
lás pont ját, fel ada tát pe dig a ko or di ná ci ó ban és a ki ala kult ál lás -
pont kül föld felé való kép vi se le té ben lát ta.

A gaz da sá gi vál ság, a nem zet kö zi gaz da sá gi kap cso la tok
rend sze ré nek sú lyos ke rin gé si za va rai, a kül pi a ci ér té ke sí tés szá -
mos eset ben tel je sen le he tet len né vá lá sa a kül kép vi se le tek tõl még
az ad di gi ak nál is job ban meg kí ván ta a gaz da sá gi kér dé sek fo ko -
zott fi gye lem mel kí sé ré sét, a meg szer zett in for má ci ók nak a ma -
gyar gaz da sá gi fak to rok ren del ke zé sé re bo csá tá sát. Több jel sze -
rint a mi nisz té ri um fel ada tát egy ál ta lán nem ér tel mez te szûk keb -
lû en, messze nem csu pán a ki fe je zet ten kül po li ti kai ter mé sze tû
ügyek kel fog lal ko zott.

A ma gyar me zõ gaz da ság akut ér té ke sí té si gond ja in se gí ten -
dõ, 1933. ja nu ár 1-jei ha tállyal Kül ke res ke del mi Hi va tal jött lét re,
amely ki épü lé sé vel pár hu za mo san meg kezd te kül föl di ki ren delt -
sé ge i nek meg szer ve zé sét is. Az új in téz mény lét re jöt te meg kí ván ta 
az együtt mû kö dés sza bá lyo zá sát. Az 1933. de cem ber 14-i ren de let
fel ha tal maz ta a kül kép vi se le te ket, hogy az áru cik kek pi a ca i ról, el -
he lye zé si le he tõ sé ge i rõl, szál lí tás tech ni kai kér dé sek rõl; az adott
or szág gaz da ság po li ti kai in téz ke dé se i rõl; konk rét ex port ügy le tek
tech ni kai le bo nyo lí tá sá ról a Kül ke res ke del mi Hi va tal lal köz vet le -
nül le ve lez ze nek. Más ese tek ben a kép vi se le tek csak a Kül ügy mi -
nisz té ri um kü lön fel ha tal ma zá sa alap ján lép het tek köz vet len
érint ke zés be a Kül ke res ke del mi Hi va tal lal.

A Kül ke res ke del mi Hi va tal lét re jöt te nem érin tet te a ke res ke -
del mi szer zõ dé sek, áru cse re-egyez mé nyek és egyéb ál lam kö zi
meg ál la po dá sok lét re jöt té nek ad dig ki ala kult me cha niz mu sát, ha -
nem azok gya kor la ti ér vé nye sí té sé nek elõ moz dí tá sa volt a fel ada -
ta. Így a hi va tal kül föl di ki ren delt sé ge i nek ve ze tõi kö te le sek vol -
tak az il le té kes kö vet sé get ál lan dó an tá jé koz tat ni, szá muk ra a
szük sé ges in for má ci ót be sze rez ni. Ha mun ká juk kal kap cso lat ban
az il le té kes kö vet ség nek ki fo gá sa tá madt, úgy azt „fel tét le nül és
azon nal” abba kel lett hagy ni, és a hi va tal szá má ra je len tést kel lett
kül de ni ük.

A mi nisz té ri um ki adott ren de le tei ugyan ak kor azt is mu tat -
ják, hogy a mun ka meg szer ve zé sén, szín vo na lán bõ ven akadt még 
ja ví ta ni va ló.

Jól le het az el vég zett mun ka mennyi sé ge és mi nõ sé ge, il let ve
a hi va ta los mun ka idõ be tar tá sa kö zött ko ránt sem lé te zik me rev
össze füg gés, még is a mun ka idõ túl zot tan li be rá lis ke ze lé se fel tét -
le nül ki hat a mun ká ra. A mi nisz té ri um ve ze tõi ál ta lá ban sze met

90



huny tak a be já rá si fe gye lem la za sá ga fe lett, idõn ként azon ban kö -
röz vé nyek kel, ren de le tek kel ipar kod tak e té ren is ren det te rem te -
ni. Több szö ri vál to zás után a mi nisz té ri um mun ka rend je 1926-ban
vált vi szony lag hosszabb idõ re ál lan dó vá, e sze rint a fo gal ma zá si
tiszt vi se lõk dél elõtt 10-tõl dél után 2 órá ig, a se géd hi va ta li ak 9-tõl
2-ig, dél után pe dig mind két szak ág ban 5–7-ig vol tak kö te le sek
mun ka hely ükön tar tóz kod ni. Arra vo nat ko zó an, hogy ezt az elõ -
írást tö me ge sen mennyi re nem tar tot ták be, leg éle seb ben a se géd -
hi va ta li tiszt vi se lõk — akik nyil ván e té ren is ke ve seb bet en ged -
het tek meg ma guk nak, mint a hi e rar chi á ban jó val fe let tük álló fo -
gal ma zás bé li ek — ha nyag be já rá sa vet fényt. Rittchen Kár oly se -
géd hi va ta li igaz ga tó 1932. no vem ber 10-i kö röz vé nyé ben a lel ki is -
me ret re is apel lál — le he tet len, hogy „ma, ami dõn a ma gán élet ben 
[ti. nem a köz szol gá lat ban – P.P.] a nyo mo rú sá gos vi szo nyok le -
küz dé se cél já ból már napi 10 órai mun ka tel je sí tés re is át kel lett tér -
ni, a Kül ügy mi nisz té ri um ban a sza bad dél után igény be vé te le mel -
lett 10–2 órá ig, va gyis napi 4 órát tel je sít sen va la ki szol gá la tot”
(ere de ti ki eme lés – P.P.) –, a biz to sabb ha tás ér de ké ben azon ban
vé gül egy sze rû en a fe gyel mi úton való el bo csá tást he lye zi ki lá tás -
ba.179

A je lek sze rint ér de mi vál to zás ra még sem ke rült sor. Az 1934.
ok tó ber 9-i marseille-i gyil kos ság után az or szág olyan mély kül -
po li ti kai krí zis be ju tott, hogy ak kor már a mun ka idõ tel jes ki hasz -
ná lá sa is ke vés nek bi zo nyult az össze tor ló dott fel ada tok meg ol dá -
sá ra. Ezért Hory And rás — a kül ügy mi nisz ter fris sen ki ne ve zett
ál lan dó he lyet te se — ok tó ber 20-án ügye le tes szol gá la tot ve zet be.
Dél elõtt 9-tõl 10-ig fo gal ma zá si, dél után 2-tõl 3-ig, va la mint este
7-tõl 9-ig fo gal ma zá si és se géd hi va ta li ügye le tes szol gá la tot kel lett 
tar ta ni.

A bel sõ uta sí tá sok nak nem a jó mun ka nyug tá zá sa, ha nem a
hi á nyos sá gok kor ri gá lá sa volt a cél ja, ezért az ilyen kör ren de le tek -
bõl ki bon ta ko zó ne ga tív kép nél az ál ta lá nos hely zet min den bi -
zonnyal lé nye ge sen jobb le he tett. Még is fel te he tõ leg meg ala po zot -
tan ál lít ha tó, hogy ami kor va la mit új ból és új ból szó vá kell ten ni — 
pél dá ul azt, hogy a je len té sek nem meg fe le lõ pél dány szám ban ké -
szül nek, a kü lön fé le tí pu sú je len té sek szét vá lasz tá sa nem tör té nik
meg —, ak kor an nak ál ta lá no sabb ér vé nye volt.

A más tár cák kal, il let ve az ügy fe lek kel szem ben hasz nált
hang gal, mo dor ral kap cso lat ban idõn ként még min dig vol tak
gon dok. „Tu do má som ra ju tott — írja Mik lós Ti bor, az el nö ki osz -
tály ve ze tõ je 1932. no vem ber 28-i ren de le té ben —, hogy a m. kir.
kül kép vi se le ti ha tó sá gok ré szé rõl a m. kir. kor mány tag ja i hoz in té -

91

179 K 59. 13. té tel. Kör ren de le tek 1932–1934 (1932) szn.



zett je len té sek hang ja és szö ve ge zés mód ja gyak ran nem fe lel meg
az e te kin tet ben fenn ál ló kí vá nal mak nak”. Ezért el ren de li, hogy a
kül kép vi se le ti ha tó sá gok ve ze tõi a jö võ ben nem az il le tõ mi nisz té -
ri um hoz, ha nem ma gá hoz a mi nisz ter hez cí mez zék le ve le i ket „és
a szö ve ge zés ben úgy a hang tisz te let tel jes vol tá ra, va la mint a szo -
ká sos ud va ri as sá gi ki té te lek hasz ná la tá ra súlyt he lyez ze nek.” A
ren de let azt is szó vá te szi — és vál to zást sür get —, hogy a kül kép -
vi se le tek egyes ma gán fe lek hez írott le ve lei is több íz ben „la zán,
szin te magánlevelezés-szerûleg van nak szö ve gez ve és nél kü lö zik
a hi va ta los ki ad má nyok nál el en ged he tet len, szo ká sos ko moly sá -
gú han got és sza ba tos sá got”.180

Két esz ten dõ vel ké sõbb Hory And rás nak azért kell ren de le tet 
ki ad nia, mert „is mé tel ten pa nasz tár gyá vá té te tett, hogy né mely
m. kir. kül kép vi se le ti ha tó ság nál egyes iro da szak be li tiszt vi se lõk a 
hi va tal ban el já ró fe lek kel szem ben ud va ri at lan ma ga tar tást ta nú -
sí tot tak”. Hory nem csak a min den ko ri meszemenõ ud va ri as sá got
és elõ zé keny sé get sür ge ti, de azt is meg kí ván ja, hogy a misszió ve -
ze tõk szi go rú an fi gyel je nek, és a ki fo gás alá esõ ese tek rõl je lent se -
nek, hogy a ren de let el len vétõ tiszt vi se lõk el len el jár has son.181

Ká nya Kál mán

1933. feb ru ár ele jén Ká nya Kál mán ke rült a Dísz téri pa lo ta
élé re. Ez ál ta lá nos nem zet kö zi ér dek lõ dést, vissz han got, fel tû nést
kel tett. Ki fe je zet ten né met ba rát, erõ sen an tant el le nes po li ti kus nak
szá mí tott, idõs kora mi att (ek kor 64 esz ten dõs volt) már sok kal in -
kább a nyug dí ja zá sát, mint sem a kül ügy mi nisz te ri ki ne ve zé sét ta -
lál gat ták. A hú szas évek ele jén a Göm bös-cso port tal is ro kon szen -
ve zett, ám kül ügy mi nisz te ri ki ne ve zé sét még sem en nek kö szön -
het te el sõ sor ban, hi szen — mint em lí tet tük — Beth len is fel aján lot -
ta neki a bár sony szé ket, de õ azt ak kor el há rí tot ta. Mély sé ges arisz -
tok ra tiz mu sa sze mé lyi sé gé bõl és nem szár ma zá sá ból erede zett.
Sa ját ma gá ról al ko tott — meg ala po zot tan — igen jó vé le mé nye
for mál hat ta nyel vét má sok kal szem ben szin te fé kez he tet le nül csí -
põs sé. Szar kaz mu sa szel le mes ség gel, for du la tos ság gal is bõ ven
öt vö zõ dött, így nem csu pán be osz tott jai ret teg ték — Hory sze rint
tit ká rai ne megy szer jöt tek ki könnyes szem mel dol go zó szo bá já ból 
—, de a Bu da pes ten ál lo má so zó dip lo ma ták nak sem volt könnyû
part ner. A szer bek kel szem be ni, messze föl dön hí res mély el len -
szen ve ter mé sze te sen erõ sen meg szab ta a bu da pes ti ju go szláv kö -
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ve tek hely ze tét, de a má sik két kis an tant ál lam dip lo ma tá i ról sem
vé le ke dett sok kal job ban. Dip lo má ci ai mû vé sze té nek ma gas stí lu -
sa — amely tisz ta lo gi ká val fel épí tett elõ adá sa i ban, egy szer re éles
pil lan tá sú és ugyan ak kor a rész le tek ben is pre cíz hely zet elem zé se -
i ben öl tött tes tet — nem csak ma gá nak, de a ma gyar dip lo má ci á -
nak is el is me rést szer zett. Ha tá sá ból igen so kat meg mu tat a bu da -
pes ti né met kö vet vele szem be ni be ál lí tó dá sa is. Hans Georg von
Mackensen, aki a le gen dás hírû August von Mackensen tá bor nagy -
nak volt a fia, 1933. de cem ber ele jén ke rült Bu da pest re. Sze mé lyi -
leg is jól po zí ci o nált volt, hisz egy részt Neurath kül ügy mi nisz ter -
nek a veje, más részt pe dig a Wilhelmstrasse-n be lül azon ke ve sek -
hez tar to zott, akik be lül rõl is azo no sul tak a ná cik kal. Mind ezen túl 
olyan nagy ha tal mat tud ha tott maga mö gött, amely a Du na-me -
den cé ben je len lét ét egy re na gyobb nyo ma ték kal ér vé nye sít het te.

Mackensent több mint jó vi szony fûz te a ma gyar po li ti kai élet 
ve ze tõ egyé ni sé geihez, így — pél dá ul — Göm bös höz, Da rá nyi Kál -
mánhoz, Koz ma Mik lóshoz. Ká nyá hoz azon ban — pa na szol ta Koz -
ma Mik lós nak 1936 õszén — nem tu dott kö zel férközni. „Az az ér -
zé se, hogy Ká nya õt ki nem áll hat ja és vele szem ben min dig tar -
tóz ko dó, fö lé nyes, ri deg, sõt néha már-már go rom ba is, ami nála
már va ló sá gos Ká nya-komp le xum hoz ve ze tett.”182

A har min cas évek min den bi zonnyal leg több bo nyo dal mat je -
len tõ kö vet át he lye zé si ügye Masirevich Szi lárd Ber lin bõl Lon don ba 
ke rü lé se volt.

Ká nya Kál mán kül ügy mi nisz te ri ki ne ve zé se után egyik régi
pá lya tár sa, bi zal mas ba rát ja, Masirevich Szi lárd ke rült ber li ni he -
lyé re. Masirevich ki tû nõ en kép zett dip lo ma ta volt, de hely ze te
1934 ok tó be re után még is egy re tart ha tat la nab bá vált a né met fõ -
vá ros ban. Az ügy ab ban fog lal ha tó össze, hogy a ma gyar kül po li -
ti ka irá nyí tói hosszú hó na po kig nem tud ták le mér ni Hermann
Göring po rosz mi nisz ter el nök 1934. ok tó ber de re kán Sán dor ju go -
szláv ki rály te me té se al kal má val több ször tett azon ki je len té sé nek
sú lyát, mely sze rint a bi ro da lom nem tá mo gat ja a Ju go szlá via és
Ro má nia el len irá nyu ló ma gyar re ví zi ós tö rek vé se ket. Ber li ni ta -
po ga tó dzá sai so rán Masirevich lé nye gé ben ál do za tá vá vált a né -
met kül po li ti kát hi va ta lo san irá nyí tó Wilhelmstrasse és a né met
kül po li ti ka egyes re lá ci ó i ra — így töb bek kö zött a ju go szláv
ügyek re — mind na gyobb be fo lyást gya kor ló Göring kö zöt ti ri va -
li zá lá sá nak, ho va to vább az ál ta la nyíl tan bí rált Göring bosszú já -
nak, aki 1935. má ju si bu da pes ti lá to ga tá sa so rán Göm bös nél a kö -
vet vissza hí vá sát sür get te.183
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Ká nya egy da ra big még har colt ba rát ja meg men té sé ért, mi vel 
Neurath is úgy nyi lat ko zott, hogy a kö vet tel való együtt mû kö dést
nem tart ja le het sé ges nek, ezért kény te len volt en ged ni. Ha rag ját
egy fe lõl úgy jut tat ta ki fe je zés re, hogy Masirevich csak hó na pok kal 
ké sõbb, 1935. de cem ber 10-én lett fel ment ve ber li ni kö ve ti meg bí -
za tá sa alól, más fe lõl pe dig — az zal a fel ki ál tás sal, hogy ha már a
né me tek nek nem volt jó az okos, jól kép zett dip lo ma ta, ak kor ke -
rül jön a he lyé re egy szín vo nal ta lan és dip lo má ci a i lag kép zet len
sze mély — Sztójay Dömét kül det te a he lyé re.184

A har min cas évek má so dik fe lé ben

A vi gasz ta lan esz ten dõk után az év ti zed má so dik fele a gaz -
da sá gi fel lé leg zés, a foly to nos nö ve ke dés, anya gi gya ra po dás idõ -
sza ka. Az ál la mi köz igaz ga tás ban tény le ge sen szol gá ló tiszt vi se -
lõk és egyéb al kal ma zot tak lét szá ma öt esz ten dõ alatt több mint
30%-kal gya ra po dott. A nagy meg ug rást a kon szo li dá ló dó gaz da -
sá gi élet csu pán ki seb bik há nya dá ban ala poz ta meg. Az elsõ és fõ -
leg a má so dik bé csi dön tés sel járó te te mes te rü let nö ve ke dés ha tá -
sá ról, az író asz ta la ik tól 1918–1919-ben el ûzött, a meg cson kí tott or -
szág ba özön lött és most hi va ta la i kat is mét el fog la ló tiszt vi se lõk
vissza té ré sé rõl van itt szó el sõ sor ban. Fel te he tõ leg ezért van az,
hogy a kül ügyi szol gá lat lét szám nö ve ke dé se messze nem tart lé -
pést ez zel a fej lõ dés sel.

A har min cas évek ele jé tõl a kül ügyi szol gá lat ban ge ne rá ci ós
vál tás in dul meg, rend re nyug díj ba ke rül nek azok, akik az elsõ vi -
lág há bo rú elõtt kezd ték köz szol gá la ti pá lya fu tá su kat. A kül ügyi
szak tan fo lyam — ame lyet még 1920-ban hív nak lét re az után pót -
lás kép zé sé re — ek kor tól is mét fo gad hall ga tó kat. (A hú szas évek
má so dik fe lé ben a fel vé tel kény sze rû en szü ne telt, hi szen a vég zet -
tek el he lye zé sé re a mos to ha stá tusz-vi szo nyok szin te sem mi fé le
le he tõ sé get nem nyúj tot tak). Már az 1932/33-as költ ség ve té si év -
ben öt gya kor no ki he lyet lé te sí te nek, ezek nek szá mát 9-re, 14-re,
majd 15-re nö ve lik gyors egy más után ban év rõl évre, a har min cas
évek má so dik fe lé ben pe dig a gya kor no ki he lyek szá ma 13-ban ál -
lan dó sul.

A szol gá lat lét szá ma a ked ve zõbb kö rül mé nyek el le né re is
csak las san, bár egy re erõ tel jes eb ben nõ. A fél év ti zed so rán el ért
ke re ken 11%-os nö vek mény csu pán arra volt ele gen dõ, hogy 1941- re 
el ér jék a majd két év ti zed del ko ráb bi, 1921/22-es szin tet.

94

184 Ká nya sze mé lyi sé gé re, po li ti ká já ra ld. még Pritz 1982, Hory 1987 és újab -
ban Gratz 2001, 257–263.



1937. de re kán a stock hol mi kö vet ség gaz da sá gi és po li ti kai
ér dek bõl is mét meg nyit ja ka pu ját. Nyo má ban a dá ni ai és a nor vé -
gi ai ma gyar kép vi se let Hol lan di á ból is mét vissza ke rült a svéd fõ -
vá ros ba.

Fur csa, rész le te i ben nem is mert vál to zá sok tör tén tek ek kor -
tájt a dél-ame ri kai ma gyar misszi ók ve ze té sé ben. Haydin Al bertet
— akit an nak ide jén a kö zös kül ügyi szol gá lat kon zu li ágá ból vet -
tek át a Kül ügy mi nisz té ri um ba, és aki 1928-tól ka pott dip lo má ci ai
misszi ót — 1937. szep tem be ré ben a Rio de Janeiro-i kö vet ség ve ze -
té sé vel bíz ták meg. A do log hoz tud ni kell, hogy Haydin 1928-tól
egy szer már ve zet te ezt a kö vet sé get egé szen 1934 jú ni u sá ig, ami -
kor a kö vet sé get ta ka ré kos sá gi okok ból meg szün tet ték. Haydin
ek kor Bu e nos Ai res-be ke rül és on nan irá nyít ja az egy iro da fõ tiszt -
bõl és két tisz te let dí jas ból álló kis misszi ót, amely az ar gen tí nai,
bra zí li ai, chi lei, uru guay -i és paraguay-i ma gyar dip lo má ci ai és
kon zu li kép vi se let el lá tá sá ra volt hi va tott. A bra zil komány —
amely Ar gen tí na min den elõny be he lye zé sé vel szem ben na gyon
ér zé keny volt — a ma gyar lé pé sen annyi ra meg sér tõ dött, hogy bu -
da pes ti kö vet sé ge Belg rád ba vagy Prá gá ba való át he lye zé sét fon -
tol gat ta. A bra zil fõ vá ros ban igen köz ked velt Haydin Al bert fel lé -
pé sé re azon ban „ide ig le ne sen” et tõl a represszáliától el te kin tett. A 
Dísz tér mint egy két és fél évig nem tu dott ezen a hely ze ten vál -
toz tat ni, el len ben 1936 vége felé a bra zil fõ vá ros ba küld te
Szentmiklósy An dort, és — mint fen tebb je lez tük — hoz zá ve tõ leg
há rom ne gyed év vel ké sõbb Haydin meg bí zá sá val jön lét re a két -
sze mé lyes kö vet ség.

Ér de mes egy pil la na tig el idõz ni Szentmiklósy An dor sze mé lyé -
nél. A fi gyel met nem csak ké sõb bi fon tos mun ka kö rei ma gya ráz -
zák — 1941–43-ban a po li ti kai osz tály ve ze tõ je, majd 1944 áp ri li sá -
ig a kül ügy mi nisz ter ál lan dó he lyet te se — ha nem az ek ko ri be so -
ro lá sai, azok vál to zá sai. Az 1883-ban szü le tett, te hát 1936-ban 43
esz ten dõs meg lett fér fi 1919 jú li u sá ban vé gez te el Bécs ben a kon -
zu li aka dé mi át, így pá lyá ját köz vet le nül a ma gyar Kül ügy mi nisz -
té ri um ban kez di 1919 no vem be ré ben. Kon zu li at ta sé nak ne ve zik
ki és a mi nisz ter ka bi net jé be ke rül. 1922-ben fon tos fel ada tot kap a
ma gyar-ro mán ha tár meg ál la pí tó bi zott ság mun ká já ban. 1924-ben
al kon zul lá lép te tik elõ és négy esz ten de ig a mi nisz té ri um gaz da -
ság po li ti kai osz tá lya in dol go zik. 1928–31 kö zött a hel sin ki kö vet -
sé gen tel je sít szol gá la tot, on nan a mi lá nói fõ kon zu lá tus ra ke rül
1935-ben, te hát 42 éve sen ne ve zik ki II. osz tá lyú kon zul lá. 1936 de -
re kán a ró mai kö vet sé gen ta lál ko zunk vele, in nen ve zet az útja a
bra zil fõ vá ros ba – még min dig II. osz tá lyú kon zul ként, ide ig le ne -
sen fel ru ház va az I. o. kö vet sé gi tit ká ri cím hasz ná la tá val. Úgy vél -
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jük, hogy ez az élet út elég gé ti pi ku san pél dáz za azok nak a ko ra be -
li kon zu lok nak-dip lo ma ták nak a sor sát, akik te het sé gük, szor gal -
muk mel lett is csak meg le he tõ sen las san tud tak pá lyá ju kon elõ re -
ha lad ni.

Bi zo nyí ta ni nem tud juk, de könnyen meg le het, hogy e vál toz -
ta tá sok nyo mán most az ar gen tin kor mány sér tõ dött meg. Erre en -
ged kö vet kez tet ni az a tény, hogy Haydin Al ber tet ke re ken há rom -
ne gyed év vel ké sõbb fel men tik a bra zí li ai kö vet ség ve ze té se alól
és Bu e nos Ai res-be he lye zik. Utó da Szetnmiklósy lesz, meg fe le lõ
cí mek kel fel ru ház va, ál lan dó ügy vi võ ként, ám tény le ge sen még
min dig II. o. kon zu li be so ro lás ban.

Az õ meg bí za tá sa sem tar tott sok kal hosszabb ide ig. Alig
több mint egy esz ten dõ múl tá val szin tén fel men tik, hogy utód ja -
ként a kor mány zó ki seb bik fiát, if jabb Hor thy Mik lóst bíz zák meg.

Hi va tá sos dip lo ma ták és out si de rek – nem zet kö zi össze ha son lí tás ban

Az önál ló ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um elsõ ne gyed szá za dá -
ban ko ránt sem volt el ter jedt gya kor lat kül sõ sze mé lyek ma gas
dip lo má ci ai posz tok ra való he lye zé se. A ma gyar szol gá lat nagy
in takt ság gal õriz te azt a ha gyo mányt, hogy a dip lo má ci ai pá lya
zárt vi lág, amely ben a ma ga sabb tiszt sé gek el éré se a bel sõ rang lét -
rán tör té nõ vé gig ha la dást fel té te lez te. Nem mond hat nánk, hogy
nem zet kö zi leg tö ret len ha gyo mány lett vol na ez ak kor tájt. A
szom szé dos or szá gok dip lo má ci ai szol gá la ta i ban, ve ze tõ ál lás he -
lye in szép szám mal szol gál tak olyan po li ti ku sok, akik az új ál lam
meg te rem té sé ben ját szot tak je len tõs sze re pet, sze rez tek ko moly
ér de me ket. Kü lö nö sen így volt ez a cseh szlo vák dip lo má ci á ban,
ahol a Cseh szlo vák Nem ze ti Ta nács ban vég zett mun kát, a Szov -
jet-Orosz or szág ban te vé keny ke dett cseh szlo vák lé gi ó hoz való tar -
to zást ho no rál ta Eduard Beneš dú san do tált kül ügyi ál lá sok kal. A
ko ra be li fran cia dip lo má ci ai szol gá lat össze té te lén is meg mu tat ko -
zott a fran cia bel po li ti ka ha tá sa, egy-egy po li ti kai föld csu szam lás -
nak a fon to sabb dip lo ma ta posz tok ra nem ma radt el a kö vet kez -
mé nye. Az USA dip lo má ci á já ban a bel po li ti kai kur zu sok vál tá sá -
nak még nyer seb ben mu tat ko zott meg a ha tá sa. Ne megy szer ele -
gen dõ volt egy-egy vá lasz tá si had já ra tot na gyobb össze gek kel be -
fo lyá sol ni, hogy azu tán a küz de lem bõl gyõz te sen ki ke rü lõ el nök a
ka pott anya gi tá mo ga tást kö ve ti-nagy kö ve ti posz tok kal ho no rál ja. 
Az ilyen „dip lo ma ták” — még in kább fe le sé ge ik — pe dig mû kö -
dé sük so rán szám ta lan al kal mat ad tak más ha tal ma kat kép vi se lõ
kol lé gá ik szá má ra, hogy szí nes je len té sek ben szá mol ja nak be eset -
len sé ge ik rõl, hoz zá nem ér té sük rõl, lé nye gé ben a ko ra be li ame ri -
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kai dip lo má cia gyen ge szín vo na lá ról. Az ilyen — lé nye gé ben pén -
zen vá sá rolt — posz tok mö gött ugyan ott hú zó dott az ügye ket
szak ava tot tan in té zõ má so dik vo nal bé li gar ni tú ra, fõ nö ke ik hi bái
azon ban óha tat la nul az egész ame ri kai dip lo má ci á ra rossz fényt
ve tet tek. 

Ter mé sze te sen nem le he tett szak kép zett gár dá ról be szél ni a
szov jet dip lo má ci á ban sem. A cári szol gá lat ból át vett né hány sze -
mély tör pe ki sebb sé get al ko tott azok hoz ké pest, aki ket a bol se vik
párt kül dött a kül föl di kép vi se le tek re, ál lí tott azok élé re. Minden -
nek most nem is a szak ér te lem mel való össze füg gé se it kell hang -
sú lyoz ni, ha nem in kább az el ural ko dó sztá li ni ön kény nek a kül -
föl di ál lo más he lyek dip lo ma tá it a har min cas évek de re ká tól egy re
in kább ret te gés be ke rí tõ ha tal mát, az iszo nya to kat, az em be ri tra -
gé di á kat.

A kor mány zó fiú kö ve ti meg bí za tá sa te hát nem tör tén he tett
min den el len ál lás nél kül. Mu tat ja ezt, hogy ki ne ve zést nem ka -
pott, szer zõ dé ses tiszt vi se lõ ként al kal maz ták, így a kö vet ség ve ze -
té sé hez szük sé ges kel lé ket is csu pán cím ként kap ta, te hát nem lett
rend kí vü li kö vet és meg ha tal ma zott mi nisz ter, ha nem csu pán
rend kí vü li kö vet és meg ha tal ma zott mi nisz te ri cím mel ru ház ta tott 
fel. A szol gá lat krém jét a mint egy más fél száz fõt szám lá ló fo gal -
ma zói kar al kot ta, a kö zöt tük lévõ hi e rar chi át a min dig mó do sí -
tott, új fent és új fent szám ta lan sér tõ dést oko zó rang sor ér zé kel tet -
te. Ifj. Hor thy Mik lós hely ze tét jól mu tat ja, hogy ebbe a rang sor ban 
õ nem ka pott he lyet. A rang sor al sóbb ré gi ó i ba való el he lye zé se
ma gas meg bí zá sá val nem volt össze egyez tet he tõ, más fe lõl vi szont 
a tes tü let azt sem vi sel te vol na el, hogy ta pasz talt, ré gen a pá lyán
lévõ dip lo ma tá kat meg elõz zön.

A misszió épí tés újabb lé pé sei

A két há bo rú kö zöt ti ma gyar po li ti kai-kül po li ti kai gon dol ko -
dás ban a tri a no ni sokk ha tá sá ra fel erõ söd tek a Nyu gat-el le nes ér -
zé sek, hó dí tott a tu ra niz mus, a ke le ti gon do lat, és így so kan sür -
get ték a ke le ti kap cso la tok ki épí té sét, fõ leg a to ki ói kö vet ség fel ál -
lí tá sát. A kül ügyi tár ca 1934/35. évi költ ség ve tés ének kép vi se lõ há -
zi elõ adó ja, La ka tos Gyu la is ilyen han go kat pen ge tett. A kö vet ke zõ
esz ten dõ ben is mé tel ten fel ve tet te a kér dést. „Po li ti ka i lag ká ros nak 
tar tom — mon dot ta —, hogy a Tá vol-Ke le ten, amely nek ese mé -
nyei reperkussziók for má já ban je lent kez nek a ma gyar po li ti kai
élet ben, még meg fi gye lõ posz tunk sincs.” A kor mány fõ per sze he -
lye selt, a gaz da sá gi hely zet azon ban nem tet te le he tõ vé a na gyon
is tá vo li-költ sé ges ál lo más hely lé te sí té sét.185 Csu pán 1939 de re kán
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szü le tik dön tés a ré gen hú zó dó terv meg va ló sí tá sá ra. Ghika György
New York-i fõ kon zult bíz zák meg az új kö ve ti poszt tal. Az ek kor
már 59. évé ben lévõ kül ügyi tiszt vi se lõ még a kö zös kon zu li szol -
gá lat ban kezd te meg pá lya fu tá sát, és azon sze mé lyek közé tar to -
zott, akik nek át vé te le nem je len tet te egyút tal a dip lo má ci ai te rü -
let re tör té nõ át he lye zé sü ket. Az el múlt két év ti zed ben vé gig kon -
zu li mun kát vég zett. Elõbb a ham bur gi kon zu lá tu son dol go zik,
majd 12 éven át az ame ri kai met ro po lis ban ve ze ti a ma gyar fõ kon -
zu lá tust. Fon tos, de nem dip lo má ci ai mun ka. A to ki ói kö vet sé get
is vál to zat la nul fõ kon zu li be so ro lás ban irányítja, csu pán rend kí -
vü li kö vet és meg ha tal ma zott mi nisz te ri cí met kap. Mind ez azt su -
gall ja, hogy a ma gyar kül po li ti ka iga zá ból nem kí sér li meg dip lo -
má ci ai ha tó su ga rát ily messzi re ki ter jesz te ni. A dön tés in kább a
köz vé le mény egy ré sze régi sür ge té sé nek, va la mint az ak ko ri idõk 
kö ve tel mé nye i nek — ne fe led jük: Ma gyar or szág 1939. feb ru ár
24-én alá ír ja a Né met or szág és Ja pán kö zött 1936. no vem ber 25-én
lét re jött an ti ko min tern pak tu mot — kí ván ta lán fe le má san meg fe -
lel ni. Az idõ sö dõ kon zult 1941 feb ru ár ele jén a wa shing to ni kö vet -
ség ve ze té sé vel bíz zák meg, he lyé re pe dig Végh Mik lós sze mé lyé -
ben egy ad dig a má so dik vo nal ban dol go zó — pá lyá ját a du a lis ta
Ma gyar or szág Hon vé del mi Mi nisz té ri u má ban kez dõ — dip lo ma -
tát kül de nek, aki azu tán a negy ve nes évek ben is ezen a posz ton
ma rad.

A por tu gál fõ vá ros ban lé te sí ten dõ kö vet ség fel ál lí tá sá nak ko -
ránt sem volt olyan hosszú elõ tör té ne te mint a to ki ó i nak. Min den
kü lö nö sebb elõz mé nyek nél kül 1939 má jus ele jén jön lét re ez a
kép vi se let, szem mel lát ha tó lag an nak a Te le ki Pál ál tal kép vi selt
kül po li ti kai kon cep ci ó nak a je gyé ben, amely a né me tek mind ful -
lasz tóbb je len lé té vel szem ben a sza bad moz gás le he tõ sé gei után
ku ta tott, igye ke zett a nyu ga ti ha tal mak kal való kap cso la tok ápo lá -
sá hoz vi szony lag ked ve zõ fel té te le ket te rem te ni. Lissza bon föld -
raj zi fek vé se erre ide á lis kö rül mé nye ket nyúj tott: a vi lág há bo rús
évek it te ni dip lo má ci ai és egyéb tit kos csa tá ro zá sai ezt igen plasz -
ti ku san bi zo nyít ják. A kö vet ség meg szer ve zé sé re Wodianer An dor
I. osz tá lyú kö vet sé gi ta ná csos kap meg bí zást. Nagy ta pasz ta la tú
dip lo ma ta, aki még a kö zös kül ügyi szol gá lat ban kezd te pá lya fu -
tá sát. A mes ter ség bõl már a csa lá di ott hon ban sok min dent el sa já -
tít ha tott, ma gá ba szív ta an nak lég kör ét, hi szen édes ap ja, Wodianer
Já nos Re zsõ a Mo nar chia egyik ve ze tõ ál lá sú dip lo ma tá ja volt.

Wodianer ez ed dig a mad ri di kö vet sé get ve zet te, ame lyet
most Andorka Re zsõnek —akit mi a het ve nes évek ben meg je len te -
tett nap ló ja ré vén in kább Ru dolf nak is me rünk186 — adta át. Õ sem
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volt hi va tá sos dip lo ma ta, ka to na em ber ként élte java éle tét, a dip -
lo má ci ai vi lág még sem volt tel je sen is me ret len elõt te, lé vén hogy
1927 és 1930 kö zött Var só ban ka to nai at ta sé ként te vé keny ke dett.
Kö ve ti meg bí za tá sa (amely szin tén nem je len tett kö ve ti ki ne ve -
zést, a dip lo ma ta grá di cson az I. o. kö vet sé gi ta ná cso si ál lás ban je -
löl ték ki a he lyét) nem bi zo nyult hosszú éle tû nek, alig több mint
két esz ten dõ vel ké sõbb, 1941 jú ni u sá ban, fel men tik és egy ben
nyug ál lo mány ba is he lye zik. Nap ló já ból tud juk, hogy nyug dí ja zá -
sa, a dip lo má ci ai pá lyá tól való meg vá lá sa sa ját kez de mé nye zé sé re
tör tént, mert né met el le nes be ál lí tott sá gát nem tud ta a hi va ta los
ma gyar kül po li ti ká val össze egyez tet ni.

Már jó val a vi lág há bo rú ki rob ba ná sa után, 1941 ele jén tör tént, 
hogy Irán fõ vá ro sá ban, Te he rán ban lét re jött az ázsi ai föld ré szen a
má so dik ma gyar kö vet ség. A dön tés oka i ról kö ze leb bit nem tu -
dunk, csu pán egy for rást is me rünk, amely Irán ban kép vi se le tet
sür get, mert ott „jó ke re se ti le he tõ sé gek mu tat koz nak a ma gyar ál -
lam pol gár ok ré szé re”. Az ilyen dol gok ban való se géd ke zés re el -
len ben nyil ván kon zu lá tus is elég sé ges lett vol na, a po li ti kai mo ti -
vá ci ók ra, saj nos, ez ed dig nem de rült fény. A kö vet ség egyéb ként a 
két há bo rú kö zöt ti ma gyar misszi ók tör té ne té ben a leg rö vi debb
éle tû nek bi zo nyult: mû kö dé sét már ugyan ez év szep tem ber de re -
kán — fel te he tõ leg a há bo rú te re bé lye se dé sé vel össze füg gés ben — 
be szün tet ték.

A te he rá ni kö vet ség volt a kor szak utol só ma gyar misszi ó ja,
amely nek lét re jöt te a dip lo má ci ai há ló zat két év ti ze des ki bon ta ko -
zá sá nak szer ves ré sze volt. Min den to váb bi — il let ve már rész ben
azt meg elõ zõ — misszió át ren de zõ dés az ag resszi ós lé pé sek kel, il -
let ve a há bo rú val volt ilyen vagy olyan mó don, de min den kép pen
köz vet le nül össze füg gés ben. 

Né met ag resszió — ma gyar misszió át ren de zés

Az Ansch luss után kel lett az elsõ ilyen kény sze rû lé pést meg -
ten ni. 1938. áp ri lis 11-ével a bé csi kö vet sé get — az elsõ kül föl di ál -
lo más he lyet, ahol 1918 no vem be ré ben ki tûz ték a ma gyar lo bo gót
— fõ kon zu lá tus sá szer vez ték át és en nek meg fe le lõ en alá ren del -
ték a ber li ni kö vet ség nek.

Ma gyar or szág 1939. áp ri lis 11-én be je len tet te ki lé pé sét a
Nem ze tek Szö vet sé gé bõl, nyo má ban má jus 15-én az ad dig a Nép -
szö vet ség mel lett mû kö dõ gen fi kép vi se let fõ kon zu lá tus lesz.

A cseh szlo vák ál lam 1939. már ci us de re kán tör tént szét zú zá -
sa után a prá gai kö vet ség áp ri lis 1-jén ala kul át fõ kon zu lá tus sá. Az 
ad di gi po zso nyi kon zu lá tust vi szont au gusz tus 16-tól kö vet ség -
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ként mû köd tet ték to vább. A két dá tum plasz ti ku san mu tat ja, hogy 
a Dísz té ren nem si et ték el a szlo vák báb ál lam dip lo má ci ai el is me -
ré sét kö vet ség lé te sí té sé ben is ki fe jez ni. A ma gyar ma ga tar tás
meg íté lé sé hez min den bi zonnyal nem lé nyeg te len moz za nat,
hogy a len gyel kor mány szin te azon nal ügy vi võt kül dött Jozef Tiso
mel lé. Ami kor vég re Bu da pes ten dön töt tek a kö vet ség lét re ho zá -
sá ról, ak kor az ad di gi mün che ni fõ kon zult, Sza bó Györgyöt sze mel -
ték ki ügy vi võ nek, de úgy, hogy át he lye zé sét elõ ze te sen meg sem
be szél ték vele. Vissza em lé ke zé se sze rint Sza bó egyik kol lé gá já tól,
a tri esz ti fõ kon zul tól ér te sült a dön tés rõl, aki te le fo non meg kér -
dez te tõle, hogy mi kor hagy ja el a ba jor fõ vá rost. Köz is mert do log, 
a dip lo má ci ai ál lo más he lyek ve ze tõ it el uta zá suk elõtt a kül ügy mi -
nisz ter (nem rit kán az ál lam fõ) fo gad ja, hogy a kül po li ti kai vo nal
vi te lé re vo nat ko zó uta sí tá so kat-ta ná cso kat élõ szó ban is meg fo gal -
maz za. Sza bót azon ban csak Vörnle Já nos, a kül ügy mi nisz ter ál lan -
dó he lyet te se ké ret te ma gá hoz, ám a misszió je len tõ sé gét õ sem
akar ta el tú loz ni.

– Mi az inst ruk ci óm? – kér dez te a le en dõ ügy vi võ.
– Hogy au gusz tus 15-én fog lald el a he lye det – volt a kur ta fe -

le let.
– Ho gyan vi sel ked jem? – tu da kol ta to vább Sza bó, ért he tõ en

nem elé ged ve meg a szûk sza vú el iga zí tás sal.
– Ci vi li zál tan – mond ta most már nyeg lén a mi nisz tert he -

lyet te sí tõ dip lo ma ta.
A dis kur zus, ha nyer sen is, de lé nye gé ben hi te le sen jut tat ta

ki fe je zés re, hogy a ma gyar kor mány né met kí ván ság ra hoz ta lét re
a po zso nyi kö vet sé get, an nak tar tal mi lag nem tu laj do ní tott je len -
tõ sé get. Né hány hó nap pal ké sõbb, az esz ten dõ vé gén Sza bó Györ -
gyöt dip lo ma ta stá tusz ba eme lik, rend kí vü li kö vet és meg ha tal -
ma zott mi nisz te ri cí met kap, mind ez azon ban to vább ra sem volt
több mint, a né met kí ván ság nak való kény te len-kel let len meg fe le -
lés. Ma gyar-szlo vák vi szony lat ban a hang súly a szlo vá ki ai ma -
gyar ki sebb ség ügye in volt, ezek rõl a kér dé sek rõl pe dig a kor -
mány nem dip lo má ci ai úton, te hát nem át té tel lel, ha nem köz vet le -
nül az ot ta ni ki sebb sé gi ve ze tõk kel tár gyalt. Gróf Es ter házy Já nos és 
gróf Csáky Mi hály he ten te ke res te fel Bu da pes ten a mi nisz ter el nö -
köt és a kül ügy mi nisz tert. „A kö vet ség nek — em lék szik vissza
Sza bó György 1946-ban — még in for má ci ós te vé keny sé ge is po li ti -
kai té ren min den je len tõ sé gét ve szí tet te és a szlo vák-ma gyar ügye -
ket gróf Es ter házy Já nos köz vet le nül tár gyal ta Tuka Béla mi nisz ter -
el nök kel.”187
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A má so dik vi lág há bo rú ki rob ba ná sa, Len gyel or szág he tek
alatt tör tént el tip rá sa a var sói kö vet ség nek nem csu pán de jure
meg szün te té sét, de egy ben a kö vet sé gi épü let fi zi kai meg sem mi -
sü lé sét, le bom bá zá sát is je len tet te. A kö vet ség — élén Hory And -
rás kö vet tel — már szep tem ber 5-én el hagy ta Var sót, hogy a dip lo -
má ci ai tes tü let tel együtt mind mos to hább kö rül mé nyek kö ze pet te
Ke let felé kö ves se a lé nye gé ben me ne kü lõ len gyel kor mányt. Vé -
gül szep tem ber 18-án Czernowitznál át lép ték a len gyel-ro mán ha -
tárt. A len gyel kül ügy mi nisz té ri um itt ugyan azt kér te, hogy a tes -
tü let kö ves se õt Bu ka rest be, Hory azon ban re á li san mér te fel a
hely ze tet, ami kor arra szá mí tott, hogy a Len gyel or szág gal for má -
li san szö vet sé ges Ro má ni á ban a len gyel kor mány nem fog tud ni
mû köd ni, ezért in nen Bu ka rest he lyett Bu da pest felé vet te az
irányt.

A Dísz té ren azon ban nagy csa ló dás érte. Õ ugyan is —
vissza em lé ke zé sei sze rint — arra szá mí tott, hogy rö vid idõn be lül
kö vet he ti a len gyel kor mányt új szék he lyé re, s to vább ra is el lát hat -
ja kö ve ti funk ci ó ját. Csáky Ist ván kül ügy mi nisz ter ugyan he lyes lõ -
leg vet te tu do má sul Hory ha za té ré sét, de egy ál ta lán nem azért,
hogy mi e lõbb az emig ráns len gyel kor mány hoz küld je. Sok kal in -
kább olyan meg fon to lás ból, mert így min den zök ke nõ nél kül ele -
get tu dott ten ni a bu da pes ti né met kö vet elõtt tett 15-i ígé re té nek:
amint a len gyel kor mány ha zá ját el hagy ja, Horyt ha za hív ják, mert
„ez eset ben a len gyel kor mány meg szûnt lé tez ni”.188

A moszk vai kö vet ség sor sa is a nagy po li ti ka hul lám zá sá nak
meg fe le lõ en ala kult. Mi u tán Ma gyar or szág be je len tet te az an ti ko -
min tern pak tum hoz tör té nõ csat la ko zá si szán dé kát, a Szov jet unió
1939. feb ru ár ele jén meg sza kí tot ta a dip lo má ci ai kap cso la tot Ma -
gyar or szág gal. Az au gusz tus 23-án meg kö tött szov jet-né met meg -
nem tá ma dá si szer zõ dés nyo mán a né me tek sür ge té sé re a ma gyar
kor mány is mét fel vet te a dip lo má ci ai kap cso la tot a Szov jet uni ó -
val. Kristóffy Jó zse fet – a na pok ban meg szûnt var sói kö vet ség elsõ 
be osz tott tiszt vi se lõ jét bíz ták meg moszk vai kö ve ti poszt tal.

Bel gi um és Hol lan dia le ro ha ná sa nyo mán a brüssze li és a há -
gai kö vet ség egy aránt jú li us 16-án — te hát mint egy két hó na pos
kés le ke dés sel — szûnt meg. A kö ve ti meg bí zá sok el len ben még jó
ide ig ér vény ben ma rad tak. A Dísz tér ez zel a csen des el len ál lás sal
fe jez te ki vé le mé nyét a né met ag resszi ó val szem ben.

Fran cia or szág bu ká sa, a pá ri zsi kö vet ség meg szû né se nyo -
mán a kö vet ség át ala kult fõ kon zu lá tus sá, a kö vet ség mint in téz -
mény vi szont át te le pült a meg ma radt Fran cia or szág fõ vá ro sá ba,
Vichybe.

101

188 Hory 1987, 245–302, 299. WILHELMSTRASSE 269. sz.



Né met or szág 1941. áp ri lis 6-án tá mad ta meg Ju go szlá vi át, az
„önál ló” Hor vát or szág ki ki ál tá sá ra áp ri lis 11-én ke rült sor, a zág -
rá bi fõ kon zu lá tust pe dig már — nem úgy, mint an nak ide jén a po -
zso nyit — 17-én át szer vez ték kö vet ség gé. A belg rá di kö vet ség bõl
el len ben csak kon zu li kép vi se let ma radt. A Ju go szlá via el le ni né -
met ag resszi ó ban való rész vé tel mi att Ang lia azon nal meg sza kí -
tot ta dip lo má ci ai kap cso la ta it Ma gyar or szág gal. A Szov jet unió
meg tá ma dá sá val meg szûnt a moszk vai kö vet ség is, 1941. de cem -
ber 12-én meg sza kad a dip lo má ci ai vi szony az Ame ri kai Egye sült
Ál la mok kal, a ma gyar kor mány dek la rál ja a ha di ál la po tot és nyo -
má ban ter mé sze te sen meg szû nik a kö vet ség.

A vál to zá sok nyo mán a kö vet sé gek szá ma 22-rõl 20-ra csök -
kent, a kon zu lá tu so ké el len ben 16-ról 21-re nö ve ke dett. Ez utób bi
ter mé sze te sen nem a kon zu li mun ka fel ér té ke lõ dé sét, csu pán az új 
hely ze tet, va la mint azt tük rö zi, hogy a ma gyar kül po li ti ka az iga -
zo dás és a csen des el len ál lás ko or di ná tái kö zött moz gott eb ben az
idõ szak ban. Az el fog lalt Len gyel or szág te rü le tén sem mi fé le kép -
vi se le tet nem tar tott fenn, el len ben a meg szállt oszt rák, cseh,
szerb, bel ga, fran cia te rü le te ken tény le ges, a hol land, dán, nor vég
te rü le te ken tisz te let be li kon zu lá tu so kat mû köd te tett.

A tisz te let be li kon zu lá tu sok szá ma je len tõ sen vissza esett. Az
Ang li á val meg sza kadt dip lo má ci ai kap cso lat mi att négy, Fran cia -
or szág, Len gyel or szág, Hol lan dia meg szál lá sa kö vet kez té ben
össze sen ki lenc, a bal ti ál la mok ban a Szov jet uni ó hoz tör tént csa to -
lá sá val össze füg gés ben há rom ilyen kon zu lá tus hagy ta abba mû -
kö dé sét. Más tér sé gek ben is tör tént egy-egy meg szün te tés, el len -
ben a dél-ame ri kai föld ré szen négy rõl 12-re ug rott a szá muk.

A mun ka vég zés szín vo na la

Szá mos jel sze rint a Kül ügy mi nisz té ri um ve ze tõ i ben élt a tö -
rek vés arra, hogy az egyéb ként egy más tól elég gé me re ven szét vá -
lasz tott kon zu li és dip lo má ci ai pá lyát fo ko za to san egy be épít sék.
Erre már a hú szas évek ele jén gróf Ambrózy La jos — a mi nisz té ri -
um ak ko ri egyik ad mi niszt ra tív ve ze tõ je — nagy sza bá sú ter vet dol -
go zott ki,189az ilyen irá nyú igye ke zet azon ban zá tony ra fu tott a dip -
lo má ci ai be so ro lá sú ak el len ál lá sán. A dip lo má ci ai ág nak ugyan is a
kon zu li nál össze ha son lít ha tat la nul na gyobb volt a presz tí zse. Az
egy be ol vasz tás azon ban nem zet kö zi ten den cia volt, és fõ leg az a
fel is me rés él tet te, hogy a nem zet kö zi kap cso la tok ban a gaz da sá gi
szfé rá nak mind fo ko zot tabb a je len tõ sé ge, a kül ügyi ap pa rá tu sok
csak ak kor tud ják iga zán az or szá guk ér de ke it ha té ko nyan kép vi -
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sel ni, ha olyan sze mé lyi ál lo mánnyal ren del kez nek, amely ala pos
köz gaz da sá gi tá jé ko zott ság gal bír. Ma gyar or szá gon az önál ló kül -
ügyi szol gá lat ki épü lé se — kép zett dip lo ma ták hi á nyá ban —
nagy mér ték ben elõ se gí tet te a kon zu li szol gá lat ér de mes tag ja i nak
dip lo má ci ai szol gá lat ba való át ke rü lé sét, a dip lo má ci ai ál lá sok ból
vissza út ra azon ban csu pán a szol gá lat fi a ta labb tag jai ese té ben le -
het pél dá kat ta lál ni.

Az idõk mú lá sát, a vi lág vál to zá sát a ren de le tek egy ré sze ter -
mé sze té nek vál to zá sa is mu tat ja. A há bo rú fel ke re ke dõ sze le már
be lo pó dzott a szol gá lat ba, be jár ta a Dísz téri épü let fa la it. A
futárutak ek kor is gya ko ri új ra sza bá lyo zá sá ban most már nem -
csak ar ról volt szó, hogy kül sõ sze mélyt le het-e fu tár út ra bo csá ta -
ni, hogy mit igen és mit nem tar tal maz hat nak a fu tá rok poggyá -
szai, ha nem hogy a moz gó sí tott or szá gok ba ve ze tõ utak nál még
mire kell te kin tet tel len ni. Elsõ hely re ke rült a még ala po sabb
nyelv tu dás kö ve tel mé nye, rög tön má so dik ként pe dig az sze re pelt, 
hogy a fu tá rok ezek be az or szá gok ba kö te le sek gáz ál ar ca i kat ma -
guk kal vin ni. (A kor szak ban ál ta lá nos volt a fé le lem a gáz há bo rú -
tól, ezért a Kül ügy mi nisz té ri um a kö vet sé gek dol go zói szá má ra is
elõ ír ta a gáz ál arc be szer zé sét – sa ját költ sé gük re.)

A fu tá rok nak fel hív ták a figyelmüket arra is, hogy éle lem nél -
kül ne in dul ja nak útra.

A pol gá ri vé de lem is ké szült a há bo rú ra, 1938-ban már el sö té -
tí té si gya kor la tok vol tak, s ezek per sze a Dísz té ren nem men tek
zök ke nõ men te sen. „A leg utób bi lég ol tal mi gya kor lat alatt a Kül -
ügy mi nisz té ri um több he lyi sé ge tel je sen ki volt vi lá gít va, ami
rend õr sé gi fel je len tést vont maga után” — ol vas hat juk egy 1938.
ok tó ber 15-i kör ren de let ben. Ha az el sö té tí té si kö te le zett sé get las -
san tu do má sul is vet ték, meg ta nul ták a lég vé del mi ké szült ség és a 
lég vé del mi ri a dó kö zöt ti kü lönb sé get, azért még évek múl va is
akadt fi gyel mez tet ni való. Az 1941. jú ni us 27-i kö röz vény — ér de -
mes a dá tu mok egy be esé se adta pár hu za mon egy pil la nat ra el -
gon dol kod ni — arra fi gyel mez tet, hogy min den ki „va la mely me -
le gebb ru ha da ra bot tart son ké szen lét ben lég vé del mi ri a dó ese té -
re”, mert a „meg hû lés nagy ve szé lyé nek te szi ki ma gát az, aki az
óvó hely re le vo nu lás kor a hir te len le hû lés el len meg fe le lõ en nem
vé de ke zik”.190

A szol gá lat mun ká já nak szín vo na la ja vult, el len ben sok kárt
oko zott, hogy nem si ke rült na gyobb fe gyel met el ér ni a ti tok tar tás -
ban. Mi u tán Ma gyar or szág 1941. jú ni us 27. után had vi se lõ fél lett,
a rend te rem tés nek ért he tõ en még in kább meg volt az in do ka, az
ilyen ren de le tek nek azon ban most sem lett ko mo lyabb fo ga nat ja.
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1941. jú li us 15-én Bárdossy Lász ló mi nisz ter el nök kül ügy mi -
nisz te ri mi nõ sé gé ben ki adott ren de le te nem csak azt tar tal maz za,
hogy az egyik meg gon do lat la nul fe cse gõ tiszt vi se lõ el len el já rást
in dí tott, majd szi go rú bün te tés sel súj tot ta, ha nem hogy ál ta lá nos
ta pasz ta lat: „a kül ügyi szol gá lat igaz ga tá sá nak ügye i rõl és ily
ügyek ben tett in téz ke dé sek rõl a Kül ügy mi nisz té ri u mon kí vül álló
sze mé lyek mind un ta lan tu do mást sze rez nek”. A nyel vük re la ka -
tot ten ni nem tudó tiszt vi se lõk mi att „szá mos bi zal mas ter mé sze tû 
in téz ke dés híre a hi va tal ban és a hi va ta lon kí vül is szé les kör ben
el ter jed és ál lan dó szó be széd, ta lál ga tás és ter vez ge tés tár gya”.
Minden nek nyo mán Bárdossy ugyan na gyon ha tá ro zot tan le szö -
ge zi, hogy en nek a hely zet nek „egyszersmindenkorra” vé get vet,
a ti tok tar tás ra vo nat ko zó szok vá nyos fel hí vá sa és a fe gyel mi el já -
rás sal való ob li gát fe nye ge té se azon ban alig ha le he tett ha té kony
esz köz a ra di ká lis cél el éré sé re.191

Zsi dó kér dés és kül ügyi szol gá lat

A kül ügyi szol gá lat ban — mint ál ta lá ban a ko ra be li ma gyar
tár sa da lom ban — a fe le ke ze ti ho va tar to zás fon tos tény volt, ame -
lyet szá mon tar tot tak, nem egy kér dés el dön té sé nél mér le gel tek.
Az iz ra e li ta val lás hoz való tar to zás, mi vel mö göt te a ma gyar tár sa -
da lom egyik sú lyos — so kak ál tal manipulatív cél zat tal leg sú lyo -
sabb nak ki ki ál tott — prob lé má ja hú zó dott meg, ezért még fo ko -
zot tabb je len tõ ség gel bírt, a kül ügyi szol gá lat ban el len ben ezen a
té ren na gyon to le rán sak vol tak. Min den bi zonnyal az ef fé le be ál lí -
tó dás szo ro san össze függ he tett a kül ügyi szol gá lat ban jel lem zõ en
meg ta lál ha tó ballhausplatzi szel lem mel, s emel lett a zsi dó szár ma -
zá sú ak cse kély szá ma is sze re pet játsz ha tott.

A har min cas évek elsõ fe lé ben a ma gyar-né met vi szony tele
volt szá mos fe szült ség gel, mert a két kül po li ti ka tö rek vé sei, ér de -
kei kö zött je len tõ sek vol tak a kü lönb sé gek. Eb ben a hely zet ben
Ká nya Kál mán kül ügy mi nisz tert mély elég té tel lel töl töt te el, hogy
a vég le te sen an ti sze mi ta né met bi ro da lom ban több zsi dó szár ma -
zá sú tiszt vi se lõ jét ál lo má soz tat ta.

Em lék ira ta i ban Hory And rás azt ál lít ja, hogy a wa shing to ni
kö vet, Pe lé nyi Já nos ko rai nyug dí ja zá sá ra — rá adá sul Csáky in téz -
ke dé se mi att sér tõ mó don — szár ma zá sa mi att ke rült sor.
Szegedy-Maszák Ala dár el len ben úgy tud ta, hogy a kö vet — Balásy
An talhoz és Zsi linsz ky An talhoz ha son ló an, akik ak kor a lon do ni
kö vet sé gen szol gál tak — a német-olasz-japán há rom ha tal mi szer -
zõ dés hez 1940. no vem ber 20-án tör tént ma gyar csat la ko zás el le ni
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til ta ko zá sa ki fe je zé sé re mon dott le ál lá sá ról.192 Úgy vél jük, hogy a
két fé le elõ adás kö zöt ti el lent mon dást rész ben fel le het ol da ni.
Min den bi zonnyal Pe lé nyi va ló ban a vég ze tes kül po li ti kai lé pés
el len til ta koz va mon dott le, a lob ba né kony, kri ti kát még ily mó don 
is ne he zen vi se lõ Csáky azon ban nem fo gad ta el a le mon dást, ha -
nem a kö ve tet fel men tet te meg bí za tá sa alól, majd nyug dí jaz ta.

Wodianer An dor nak sem tör te fél be kar ri er jét a szár ma zá sa.
Mint em lí tet tük, õ ép pen 1939 ele jén lát hoz zá a lissza bo ni kö vet -
ség meg szer ve zé sé hez, ahol majd fon tos sze re pet kap Kállay Mik -
lós bé ke ta po ga tó zá sa i ban. Az or szág né met meg szál lá sa után
meg bí zá sá ról, ál lá sá ról le mond.193

Csáky Ist ván és Bárdossy Lász ló idõ sza ka

1938. no vem ber 28-ig Ká nya Kál mán a kül ügy mi nisz ter, dip -
lo má ci ai pá lya fu tá sá nak csú csá ra 1938 au gusz tu sá ban ér ke zett el,
ami kor a né met or szá gi vi zi ten a bledi egyez mény pa ra fál ta tá sá val 
ko moly se gít sé get tu dott nyúj ta ni Hor thy és Imrédy szá má ra: Hit -
lerrel szem ben úgy si ke rült megõrízniük a sza bad kéz po li ti ká ját,
hogy ugyan ak kor a te rü le ti re ví zió esé lye sem enyé szett el hosszú
idõ re.

Ez zel a po li ti ká val azon ban sa ját bu ká sát ké szí tet te elõ. A
Kielben és Ber lin ben mé lyen impresszionált, po li ti kai tö rek vé se it
át for má ló mi nisz ter el nök át lát ta, hogy po zí ci ó ját Ká nya me nesz té -
sé vel a bi ro da lom ban hat ha tó san meg erõ sít he ti. Ká nya jól tud hat -
ta, hogy az elsõ bé csi dön tés hosszú tá von ko ránt sem szi lárd, hi -
szen nem si ke rült a nyu ga ti ha tal ma kat tár gya ló asz tal hoz ül tet ni;
a te rü le ti vál to zást kéz jegy ük nem erõ sí tet te meg. Idõs kora, a be -
teg ség gel való tu sa ko dá sa és az a re mé nye, hogy ka bi net fõ nö ké -
nek, gróf Csáky Ist ván nak a kül ügy mi nisz ter sé ge ré vén (ezért
aján lot ta õt utód já ul) meg õriz he ti ha tal mát a lé nye ges dol gok el -
dön té sé re – mind ez abba az irány ba be fo lyá sol ta, hogy ne áll jon
el len Imrédy aka ra tá nak: ezért fel men té sét kér te.

Az öreg dip lo ma ta tisz tá ban volt Csáky mér he tet len am bí ci ó -
já val, hi ú sá gá val, te hát na gyot té ve dett, ami kor azt re mél te, hogy
már ha ta lom nél kül, csu pán sze mé lyes te kin té lyé vel ura ma rad hat
a hely zet nek. Alig több mint két esz ten dõs mi nisz ter sé ge alatt Csá -
ky na gyon gyor san ki von ta ma gát volt fõ nö ke be fo lyá sa alól, hogy
an nál in kább a sod ró ese mé nyek ha tá sa alá ke rül jön. Úgy lát ta,
hogy a né me tek hez tör té nõ mind tel je sebb iga zo dás a kor pa ran -
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csa, és õ en nek min den óva tos sá got fél re té ve en ge del mes ke dett. A
má so dik bé csi dön tés után mind töb bet be szélt ar ról, hogy ha zá ja
kö zép ha ta lom má vált, szem lá to mást nem mér le gel ve, hogy a kö -
zép ha tal mi po zí ci ó hoz a te rü le ten, a lé lek szá mon kí vül na gyon
sok min den hoz zá tar toz na.

Gyors ha lá la után ta lán még sze ren csét le nebb dön tés volt
Bárdossy Lász ló kül ügy mi nisz ter ré, alig né hány hó nap pal ké sõbb, 
Te le ki Pál tra gi kus ön gyil kos sá ga után pe dig mi nisz ter el nök ké
tör tént ki ne ve zé se. A nagy ál lam igaz ga tá si ru tin, a gyors ész já rás
és hu ma nis ta mû velt ség mind ke vés nek bi zo nyult ah hoz, hogy a
bel sõ egyen súly hi ány ból fa ka dó el ha mar ko dott dön té sek nek ele -
jét ve gye. Sze mé lyi sé gé vel a két kül ügy mi nisz ter nem hogy el len -
sú lyoz ta, ha nem sok kal in kább meg tes te sí tet te a ma gyar dip lo má -
ci ai tes tü let túl nyo mó több sé gé nek azt a sú lyos, a ma gyar köz gon -
dol ko dás ban gyö ke re zõ hi bá ját, hogy csu pán eu ró pai ho ri zon ton
szem lél ték a vi lág dol ga it. Tet ték ezt a vi lág há bo rú ki rob ba ná sa
után is, ami kor pe dig már tel je sen nyil ván va ló vá kel lett vol na vál -
nia, hogy az erõ vo na lak nem hogy messze túl nyúl nak az öreg kon -
ti nen sen, de a súly pont is ve sze del me sen el ke rü lõ ben volt on nan.

Bárdossy ki tû nõ en kép zett dip lo ma ta volt, még is kül po li ti ká -
já nak alig há rom ne gyed esz ten dõ alatt tra gi ku san ne ga tív lett a
mér le ge: Ma gyar or szág, a for má li san szö vet sé ges — va ló já ban
azon ban in kább egy újabb, im má ron né met égisz alat ti kis an tant -
ként vi sel ke dõ, te hát el len sé ges — szom szé dok ál tal kö rül vett or -
szág há rom vi lág ha ta lom mal ke rült ha di ál la pot ba. Ezért azok az
ural ko dó kö rök, ame lyek a kor mány fõt a bár sony szék be ül tet ték,
most már ter hes nek érez ték je len lét ét és a fel vál tá sa mel lett dön -
töt tek.

Kállay Mik lós kí sér le te a há bo rú ból való ki vá lás ra

Kállay Mik lós, az új mi nisz ter el nök ugyan úgy a kül ügy mi -
nisz te ri posz tot is ma gá nak tart ja meg, mint ahogy azt Bárdossy
Lász ló is tet te. A sztá ling rá di for du lat nyo mán a Kállay-kormány
fo ko zot tabb súlyt he lye zett a nyu ga ti ha tal mak kal való — ko ráb bi
hó na pok ra vissza nyú ló — kap cso lat-fel vé te li kí sér le te i re, ame -
lyek nek az volt a cél juk, hogy tisz táz zák: mi lyen fel té te lek kel vál -
hat ki az or szág a né met szö vet ség bõl, ha arra a hadi hely zet le he -
tõ sé get kí nál. A kap cso lat fel vé telt il le tõ en a Kül ügy mi nisz té ri um -
ban a lon do ni emig ráns len gyel kor mány hoz nagy re mé nye ket
fûz tek, s ez annyi ban re á lis is volt, hogy a ba rá ti nem zet ve ze tõi
se gí tõ kész nek mu tat koz tak. Bu da pes ten azon ban nem mér le gel -
ték kel lõ kép pen, hogy a len gye lek le he tõ sé ge it a nyu ga ti ha tal mak 
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Moszk vá hoz fû zõ dõ vi szo nyá nak el sõd le ges sé ge ha tá roz ta meg.
A len gyel–ma gyar meg be szé lé sek nek Lissza bon volt a szín te re,
mert eb ben a sem le ges or szág ban mind két kor mány nak volt dip -
lo má ci ai kép vi se le te. A len gye lek egy részt azt ta ná csol ták, hogy a
ma gyar kor mány ne küld jön újabb ka to nai egy sé ge ket a szov jet
front ra. Ez zel Bu da pes ten messze me nõ en egyet ér tet tek, s azt is
könnyû szív vel he lye sel ték, hogy ne te gye nek sem mi olyas mit,
ami vel a né me te ket az or szág meg szál lá sá ra in ge rel nék. A len gye -
lek ugyan ak kor azt is aján lot ták, hogy a ma gyar ha tó sá gok a meg -
szál lott te rü le tek la kos sá gá val, a zsi dók kal és a me ne kül tek kel em -
ber sé ge sen bán ja nak.

Mi vel az an go lok kal való köz vet len kap cso la tok fel vé te lé re
Lissza bon ban nem adó dott meg fe le lõ al ka lom, ezért Sztambult
sze mel ték ki má sik hely ként. A tár gya lá sok ini ci á lá sá ban Ullein-
 Reviczky An tal, a Kül ügy mi nisz té ri um saj tó osz tá lyá nak, s ez ál tal a
há bo rús évek saj tó já nak irá nyí tó ja, va la mint Szegedy-Maszak Ala -
dár, a po li ti kai osz tály he lyet tes ve ze tõ je ját szott igen fon tos sze re -
pet. Stock holm ban — amely szin tén lé nye ges kap cso lat-fel vé te li
hely volt — 1943 szep tem be ré tõl vál tak a tá jé ko zó dá sok in ten zí -
veb bé. Ek kor Ullein-Reviczky An tal vet te át a stock hol mi kö vet ség 
ve ze té sét. A ma gyar kor mány kész volt arra, hogy Dél-Ke let-Eu ró -
pa in vá zi ó ja ese tén Ma gyar or szág ne ta nú sít son el len ál lást, azt az
an gol ál lás pon tot azon ban, hogy fel té tel nél kül adja meg ma gát,
ta nács ta la nul, ér tet le nül fo gad ta. Az an gol-ame ri kai csa pa tok
ugyan is tá vol vol tak az or szág tól, te hát eb ben a vo nat ko zás ban
nem volt ki vel szem ben ka pi tu lál ni. A szov je tek vo nat ko zá sá ban
— mi vel az or szág szem pont já ból a bol se viz must a né met nem ze -
ti szo ci a liz mus nál is na gyobb ve sze de lem nek tar tot ták — még a
tár gya lá sok fel vé tel ét sem tud ták el kép zel ni, a ka to nai át ál lás gon -
do la tát pe dig azért uta sí tot ták el, mert min den kö rül mé nyek kö -
zött el akar tak ke rül ni azt, hogy ki pro vo kál ják az or szág né met
meg szál lá sát.

A kap cso lat fel vé tel ne gye dik szín te re Svájc lett, ahol a volt
lon do ni kö vet, Barcza György adta elõ az an gol kor mány meg bí -
zott ja elõtt a ma gyar ál lás pon tot. Vele ud va ri a sabb han gon, ám
tar tal mi lag ugyan azt kö zöl ték, mint, amit a tö rök or szá gi csa tor -
nán a ma gyar kor mány tu do má sá ra hoz tak.

1943. jú li us 10-én a szö vet sé ge sek part ra száll tak Szi cí li á ban,
jú li us 25-én pe dig sa ját párt hí vei meg buk tat ták Mus so li nit. A nagy 
for du lat ha tá sá ra a Kállay-kormány újabb len dü le tet ad a szö vet -
sé ge sek kel tör té nõ tár gya lá sa i nak. Ve ress Lász lót, a Kül ügy mi nisz -
té ri um egyik fi a tal tiszt vi se lõ jét kül dik Sztambulba. A kons pi rá ció
okán de le gál nak ilyen ala csony be osz tá sú dip lo ma tát, azon ban hi -
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va ta los fel ha tal ma zás sal. Kállay ek kor már kész a fel té tel nél kü li
meg adás el vé nek el fo ga dá sá ra, az an gol szász ha tal mak pe dig
annyi ban vál nak ru gal ma sab bá, hogy — ko ráb bi ál lás pont juk tól
el té rõ en — tu do má sul ve szik: a ka pi tu lá ció nyil vá nos ság ra ho zá -
sá ra csak ak kor ke rül jön sor, ami kor re á lis le he tõ ség nyí lik an nak
ke resz tül vi te lé re. A ma gyar ka pi tu lá ció el fo ga dá sa ügyé ben ter -
mé sze te sen az an ti fa sisz ta ha tal mak egyez tet ték ál lás pont ju kat.
Az egyez te tés is mét meg mu tat ta, hogy Moszk va az azon na li és
né met meg szál lást ki vál tó ma gyar lé pést sze ret né an nak ér de ké -
ben, hogy az je len tõs né met erõ ket kös sön le, s ez ál tal a szov jet
front érez he tõ en tehermentesüljön. Az an gol ál lás pont vi szont tü -
rel me sebb és ez vá lik meg ha tá ro zó vá. Az en nek szel le mé ben vég -
sõ for má ba ön tött szö veg sze rint „Õfel sé ge kor má nya el vár ja,
hogy a ma gyar kor mány a meg fe le lõ pil la nat ban nyil vá no san be -
je len ti a fel té tel nél kü li meg adás el fo ga dá sát.” A meg ál la po dás
tetõ alá ho zá sa azon ban nem tör tén he tett meg a dip lo má cia szo ká -
sos ri tu á lé ja sze rint. A szep tem ber 10-ére vir ra dó éj sza kán az an -
ka rai brit nagy kö vet elsõ be osz tott ja ol vas sa fel már vány-ten ge ri
jacht ján — fõ nö ke je len lét ében — a szö ve get, amit Ve ress kí vül rõl
meg ta nul, majd Bu da pest re utaz va jegy zett le. 

Hor thy Mik lós tu do má sul ve szi a fel té te le ket, ám a dön tés
mi nisz ter el nö ké re bíz za, aki vi szont vissza tán col és a „fel té tel nél -
kü li” ki té tel nél kül sze ret né a meg ál la po dást ér tel mez ni. To vább
azon ban nem jut nak.194

A Szegedy-Maszák me mo ran dum

A ko ra be li hi va ta los Ma gyar or szág ma gá ról, nem zet kö zi
meg ha tá ro zott sá ga i ról al ko tott fel fo gá sát, vá gyott jö võ kép ét leg -
tel je seb ben az a me mo ran dum tük rö zi, ame lyet Szegedy-Maszák
Ala dár ké szí tett, s ame lyet 1943 jú ni u sá ban a mi nisz té ri um ve ze -
tõi jó vá hagy tak, majd a mi nisz ter el nök kor rek ci ói után vég le ges
for mát öl tött. Az em lék ira tot meg küld ték a sem le ges or szá gok ban
mû kö dõ kö ve tek több sé gé nek, a bé ke ta po ga tó dzá sok rész ve võ i -
nek. Nem át adás ra, ha nem be szél ge tés köz ben tör té nõ fel hasz ná -
lás ra szán ták, még is az egyik pél dá nya au gusz tus ele jén már a brit 
kül ügy mi nisz té ri um ban is ol vas ha tó vá vált. A do ku men tum
ugyan fel ad ta az in teg rá lis re ví zió ál lás pont ját, s re zo nál va a két
há bo rú kö zött is to vább élõ, sõt fel erõ sö dõ fö de rá ci ós tö rek vé sek re
Kár pát-me den cei Commonwealth ter vét veti fel. 1942 ja nu ár já ban
Lon don ban gö rög-ju go szláv, majd len gyel-cseh szlo vák fö de rá ci ós
meg ál la po dást ír tak alá. A me mo ran dum ban tük rö zõ dõ ma gyar
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vá lasz erre „a leg tel je sebb elvi ro kon szenv” ki nyil vá ní tá sa mel lett
az volt, hogy „Ma gyar or szág egy elõ re tar tóz ko dás sal kény te len
néz ni eze ket a ter vez ge té se ket, mert a fe de rá ci ós aka ra ta két ség te -
len meg nyil vá nu lá sát nem ké pes fel fe dez ni az ér de kel tek kö zött,
de nem lát ja azt az ál la mot sem, amely ha tal má val a fe de rá ci ót lét -
re tud ná hoz ni”. A vi lág há bo rú utá ni fej le mé nyek iga zol ták ezt a
fel fo gást, 1943-ban azon ban a me mo ran dum tel jes el uta sí tás ra ta -
lált. „Ha a ma gyar kor mány azt re mé li — je gyez te fel a Foreign
Office, va gyis az an gol kül ügy mi nisz té ri um il le té ke se —, hogy
ezek a gon do la tok ala pul szol gál hat nak a ve lük foly ta tan dó tár -
gya lá sok hoz, ak kor még na gyon so kat kell ta nul nia.”195

Né met meg szál lás és kö ve ti bi zott ság

1943 szep tem be ré ben Olasz or szág ki vált a há bo rú ból, te hát
el tört a ten gely, s eb ben a hely zet ben — az eset le ges ha son ló ma -
gyar lé pés meg aka dá lyo zá sá ra — Hit ler szep tem ber vé gé re ki dol -
goz tat ta az or szág meg szál lá sá nak ter vét. Bu da pest re már 1943
ok tó be ré ben be fu tott az elsõ hír ar ról, hogy a né me tek az or szág
meg szál lá sá ra ké szül nek. Majd újabb és újabb ér te sü lé sek ér kez -
tek, ám a po li ti kai és ka to nai ve ze tés — egy-két sze mélyt ki vé ve — 
nem adott hi telt ezek nek. Kállay úgy vél te, hogy mi vel a há bo rú -
ból való ki ug rás ra nem tett ér dem le ges elõ ké szü le tet, ezért a né -
met meg szál lás sal sem kell szá mol nia. Az el len in téz ke dé sek meg -
té tel ét azért is cél sze rût len nek ta lál ta, mert az zal — hite sze rint —
csak in ge rel ték vol na a Bi ro dal mat.

1944. már ci us 19-én az or szág meg szál lá sá ra az elõ irány zott -
nál jó val ke ve sebb erõ be ve té sé vel ke rült sor. Ber lin szem pont já ból 
a meg ol dás a Hácha-receptnél (va gyis az ad di gi cseh szlo vák ál -
lam fõ „ha ta lom ban tar tá sá nál”) is ked ve zõbb lett. Hi szen 1939 ta -
va szán a cseh-mor va ál lam úgy szûnt meg, hogy át me ne ti leg —
pro tek to rá tus ként — tel je sen be ta go ló dott a Né met Bi ro da lom ba.
Ez az el já rás ugyan ak kor Beneš és kör nye ze te szá má ra le he tõ vé
tet te a tel jes el len ál lás dek la rá lá sát, így a „füg get len” Cseh szlo vá -
kia az an ti fa sisz ta ha tal mak ol da lán álló had vi se lõ fél lé vált, mi -
köz ben a tény le ges Cseh or szág vi szony lag bán tat la nul élte min -
den na pi éle tét, tel je sít mé nye és gaz da sá ga a né met há bo rús gé pe -
zet ere jét gya ra pí tot ta. Ma gyar or szág el len ben füg get len sé gé bõl
annyit — de csak annyit — tu dott meg õriz ni, ami al kal mas sá tet te
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a cseh pro tek to rá tus tól való meg kü lön böz te tés re, ami a ma gyar ál -
lam gé pe ze tet össze tar tot ta. En nek azon ban — Ma gyar or szág
szem pont já ból — szin te csak ne ga tív kö vet kez mé nyei let tek. Hi -
szen az an ti fa sisz ta ha tal ma kat mind ez nem té vesz tet te meg, õk
nem es tek bele a lát sza tok csap dá já ba, az or szá got egy ér tel mû en
né met csat lós ként köny vel ték el, mert tud ták, hogy an nak ere je a
né me tek nek gyü möl csö zik.

A sem le ges or szá gok ban ál lo má so zó kö ve tek — Vörnle Já nos
an ka rai kö vet ki vé te lé vel —, va la mint az e he lye ken dol go zó dip -
lo ma ták je len tõs ré sze meg ta gad ta a Sztójay-kormány irán ti en ge -
del mes sé get, a kül ügyi gé pe zet zöme el len ben to vább ra is a he -
lyén ma radt. Így a disszi dens kö ve tek ál tal Barcza György ve ze té -
sé vel lét re ho zott Kö ve ti Bi zott ság nak nem volt esé lye arra, hogy
az an ti fa sisz ta ha tal mak e tes tü le tet el len kor mány nak, az új Ma -
gyar or szág kép vi se lõ jé nek is mer jék el.196

Hennyey Gusz táv tra gi ko mi ku ma

Az 1944. au gusz tus 23-i ro mán ki ug rás nyo mán Hor thy Mik -
lós me nesz ti a Sztójay-kormányt, és an nak kül ügy mi nisz ter évé
Hennyey Gusz tá vot ne ve zi ki. Az új kor mány iránt ugyan a kor -
mány zó nak több a bi zal ma, ám ez a bi za lom — jog gal — nem volt
annyi ra szi lárd, hogy ami kor szep tem ber má so dik fe lé ben a kor -
mány zó nak be kel lett lát nia: el ke rül he tet le nek a Moszk vá val tör -
té nõ tár gya lá sok, ak kor azt a Kül ügy mi nisz té ri um gar ni tú rá já ra
bíz za. Így kö vet kez he tett be az ok tó ber 15-i si ker te len ki ug rá si kí -
sér let so rán az a tra gi ko mi kus moz za nat, hogy a moszk vai fegy -
ver szü ne ti tár gya lá sok ról és meg ál la po dás ról mit sem tudó
Hennyey Gusz táv kül ügy mi nisz ter a svéd és a tö rök kö ve tet kéri:
kor má nya ik a nagy ha tal mak hoz to váb bít sák ha zá ja fegy ver szü ne -
ti ké rel mét.

„Tud juk — mond ta Ke mény Gá bor nyi las kül ügy mi nisz ter
1944. ok tó ber 17-i rá dió be széd ében —, nem az Ezer egy éj sza ka me -
séi tá rul nak fel most nem ze tünk elõtt.” Me sé rõl szó sem volt, hi he -
tet len, még az ad di gi meg pró bál ta tá sok nyo mán is el kép zel he tet -
len, fan tasz ti kus ese mé nyek rõl azon ban an nál in kább. Az or szág
kül föl di te kin té lye a mély pont ra zu hant, az egy re ki sebb te rü let re
zsu go ro dó or szág ura i nak azok elõtt sem volt te kin té lyük, akik kel
szö vet ség ben jár ták ha lál tán cu kat. Et tõl a ször nyû ség tõl a szov jet
Vö rös Had se reg sza ba dí tot ta meg az or szá got, Sztá lin had se re ge
azon ban az or szág né pét is na gyon sok eset ben és vo nat ko zás ban
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le gyõ zött ként ke zel te, ezért a fel sza ba du lás nagy tö me gek szá má -
ra újabb meg pró bál ta tá so kat, tény le ge sen meg szál lást ho zott.

III. A fel sza ba du lás-meg szál lás idõ sza ka

Dísz tér he lyett a Sza bad ság té ren
Az 1945. ja nu ár 20-án Moszk vá ban meg kö tött fegy ver szü ne ti 

meg ál la po dást az 1944. de cem be ré ben Deb re cen ben meg ala kult
Ide ig le nes Kor mány kül ügy mi nisz te re, Gyön gyö si Já nos írta alá, aki 
1947. má ju sá ig töl töt te be ezt a posz tot. Tisz tét párt meg bí za tás ban, 
a Kis gaz da párt szí ne i ben vi sel te, ko ráb ban a dip lo má ci á val sem -
mi fé le kap cso la ta nem volt.

A fegy ver szü ne ti meg ál la po dás tól az 1947. feb ru ár 10-én Pá -
rizs ban alá írt bé ke szer zõ dés idõ pont já ig füg get len sé gé ben Ma -
gyar or szág for má li san is erõ sen kor lá to zott or szág volt. A nagy ha -
tal mak aka ra tát a Szö vet sé ges El len õr zõ Bi zott ság ér vé nye sí tet te a 
ma gyar kor mánnyal szem ben. E tes tü let nek Kliment Jefremovics
Vorosilov mar sall sze mé lyé ben nem csu pán az el nö ke volt szov jet
ka to na, ha nem a ma gyar po li ti kai éle tet be fo lyá so ló dön té sei is a
leg na gyobb mér ték ben Moszk va aka ra tát tük röz ték.

A Kül ügy mi nisz té ri um — amely nek Dísz téri pa lo tá ja a há bo -
rús pusz tí tá sok nyo mán tel je sen rom ba dõlt, és ezért az Ide ig le nes
Kor mány fõ vá ros ba köl tö zé se nyo mán a fõ vá ros pes ti ol da lán, a
Sza bad ság té ren ala kult újjá197 — alap ve tõ en meg õriz te a jól be vált 
struk tú rát, új já szer ve zé se ezen a szer ke ze ten annyi vál toz ta tást
ho zott, amennyit az új hely zet kí vánt. En nek je gyé ben osz tályt
szer vez tek a fegy ver szü net bõl adó dó te en dõk in té zé sé re, kü lön
osz tály in téz te a kül föld re hur colt ja vak nyil ván tar tás ba vé te lé nek, 
rész le ges vissza szer zé sé nek ügye it és osz tályt szer vez tek a ha di -
fog lyok kal való szer ve zett tö rõ dés ér de ké ben. Az új kor szel le met
tük rö zi, hogy a mi nisz té ri u mon be lül szak szer ve ze ti cso port kezd -
te meg te vé keny sé gét. Az új já szer ve zés emel lett a tár ca sze mé lyi
ál lo má nyá nak je len tõs ki cse ré lé sét je len tet te. Akik az or szág te rü -
le tén tar tóz kod tak, azok nak po li ti kai fe lül vizs gá la ton, ad di gi te vé -
keny sé gük iga zo lá sán vagy el ma rasz ta lá sán kel lett ke resz tül men -
ni ük. Mi vel a mi nisz té ri u mon be lül a né me tek kel és ha zai ügy nö -
ke ik kel cim bo rá lók ele nyé szõ szám ban vol tak, ezért az iga zo ló el -
já rás a leg több eset ben po zi tív ered ménnyel zá rult. A tiszt vi se lõk
je len tõs ré szé nek ad di gi al kal ma zá suk egy ben meg él he té sük nek
is fõ for rá sa volt, ezért az ap pa rá tus je len tõs há nya da szá má ra a
to vább fog lal koz ta tás ele mi ér dek, kö vet ke zõ leg je len tõs há nya da
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nagy haj lan dó sá got mu tat az új de mok ra ti kus rend szer rel való po -
li ti kai azo no su lás ra.

A kül ügyi szol gá lat sze mé lyi össze té te le azon ban en nek el le -
né re igen je len tõs mér ték ben mó do sult. Két té nye zõ ha tott leg in -
kább eb ben az irány ban. Egy részt a kül föl di kép vi se le te ken dol go -
zók kö zül — az zal együtt is, hogy a misszi ók több sé ge a deb re ce ni
Ide ig le nes Kor mánnyal szo li da ri tást vál lalt — so kan in kább a tá -
vo zást, a pá lya mó do sí tást, mint a Kreml ár nyé ká ban élõ or szág
szol gá la tát vá lasz tot ták. Más részt az össze té tel ében gyö ke re sen
meg vál to zó ma gyar több párt rend szer az ál lam igaz ga tá si posz tok
be töl té se te kin te té ben át vet te az ame ri kai de mok rá cia ál tal kö ve -
tett „zsák mány-rend szert”, s en nek je gyé ben a pár tok fel osz tot ták
a po zí ci ó kat, nagy len dü let tel ipar kod tak men nél több hí vü ket
fon tos (ez zel arány ban jól jö ve del me zõ) po zí ci ók ba be ül tet ni.

Így volt ez a Kül ügy mi nisz té ri um, a kül ügyi szol gá lat ese té -
ben is. 

Régi ar cok új sze re pek ben

A kül ügy mi nisz ter ál lan dó he lyet te se Bol gár Elek lett, aki a
Ma gyar Kom mu nis ta Párt nak volt a kép vi se lõ je, s aki a po li ti ka
ügyek fel ügye let ét kap ta fel ada tul, va ló já ban te hát a lé nye gi kér -
dé sek be fo lyá so lá sá nak jo gá hoz ju tott. Mel let te Se bes tyén Pál — a
régi gár da kép vi se le té ben — a kon ti nu i tás nak lett a rep re zen tán sa. 
A kom mu nis ta párt cél tu da tos po li ti ká ját je lez te, hogy a mi nisz ter
ka bi net fõ nö két, a po li ti kai osz tály ve ze tõ jét is õ adta, ek kép pen
ké pes volt a mi nisz ter el len õr zé sé re is. A békeelõkészítés igen
nagy tu dást és szor gal mat igény lõ mun ká ját vég zõ osz tály irá nyí -
tá sát régi dip lo ma ta, Ker tész Ist ván kap ta. Mi vel a ma gyar bé ke fel -
té te lek ki dol go zá sá ba a füg get len sé gé tõl meg fosz tott, tel jes ve re -
sé get szen ve dett or szág nak va ló já ban sem mi fé le be fo lyá sa nem
volt, azo kat va ló já ban az an ti fa sisz ta nagy ha tal mak bel sõ vi tái
dön töt ték el, ezért en nek az ele ve ku darc ra ítélt sze rep nek az el lá -
tá sa csak arra le he tett al kal mas, hogy a ha ta lo mért foly ta tott küz -
de lem ben a mi nisz té ri um régi gár dá ja ek kép pen is ve re sé get szen -
ved jen.198

A kö vet sé gek kö zött a moszk vai lett a leg fon to sabb. A ko ráb -
bi moszk vai kö vet, Jungerth-Arnóthy Mi hály ugyan a né met meg -
szál lás után a kül ügy mi nisz ter ál lan dó he lyet te se poszt ján a le he tõ 
min dent meg tett a ma gyar ér de kek vé del me zé se ér de ké ben, az új
ha ta lom azon ban ezt nem mél tá nyol ta, kö vet ke zõ leg nem iga zol -
ta. Szekfû Gyu la, a ne ves tör té nész lett az új moszk vai kö vet. Szekfû 
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ugyan an nak ide jén a Há rom nem ze dék címû 1920-ban pub li kált
köny vé vel az el len for ra dal mi rend szer ide o ló gi ai alap ve tés ét vé gez te 
el, e mû 1935. évi má so dik ki adá sá ban el len ben már a rend szer kri ti -
ká ját is meg fo gal maz ta, a má so dik vi lág há bo rú idõ sza ká ban pe dig
a szel le mi el len ál lás egyik osz lo pos tag ja lett, a kom mu nis ták kal is
együtt mû kö dött. Minden nek alap ján kö ve ti sze rep vál la lá sa nem -
hogy nem tük rö zött kon ti nu i tást, el len ke zõ leg, az ál ta la ko ráb ban
so ká ig rep re zen tált rend szer tel jes ta ga dá sát je len tet te.199

A le gyõ zött, meg szál lá si zó nák ra da ra bolt Né met or szág ba
nem kel lett, nem le he tett kö ve tet kül de ni. Az utol só ber li ni ma -
gyar kö vet, Mecsér And rás a fõ vá ros ost ro ma kor nyom ta la nul el -
tûnt, sor sá ról máig nem le het sem mit sem tud ni, gya nít ha tó an —
ki tû nõ kap cso la tai ré vén — a ke re sõ sze mek elõl Dél-Ame ri ká ba
me ne kült. A kö vet ség el ér he tõ tag ja it a szov je tek ma guk kal hur -
col ták.

A wa shing to ni kö vet ség élé re a régi gar ni tú ra egyik ki tû nõ sé -
ge, az 1943-as me mo ran du ma kap csán em lí tett Szegedy-Maszák
Ala dár ke rült. A lon do ni kö vet ség élé re Bede Ist vánt ál lí tot ták. Õ is
hi va tá sos dip lo ma ta volt, ak tí van részt vett a há bo rú ból tör té nõ ki -
vá lást cél zó erõ fe szí té sek bõl. Mind ez a fon tos poszt el fog la lá sá hoz 
nem lett vol na ele gen dõ, Bede azon ban a szo ci ál de mok ra ták felé
tá jé ko zó dott, s a párt adta tá mo ga tás ka ma to zó dott az an gol fõ vá -
ros ba tör té nõ ki kül de té sé ben.

A pá ri zsi kö vet ség élé re a Kis gaz da párt je lölt je ke rült Auer Pál
sze mé lyé ben. A jogi vég zett sé gû Auer az el len for ra dal mi rend szer 
is mert el len zé ki sze mé lyi sé ge volt, a frank ha mi sí tá si ügy ben an -
nak ide jén, 1926-ban a fran cia ál lam nak volt a kép vi se lõ je. A stock -
hol mi kö vet ség élé re Böhm Vil most ál lí tot ták, aki a ma gyar és nem -
zet kö zi szo ci ál de mok ra ta moz ga lom nak volt is mert sze mé lyi sé ge, 
az an ti fa sisz ta küz de lem har co sa, a má so dik vi lág há bo rú idõ sza -
ká ban az an gol tit kos szol gá lat mun ka tár sa, a stock hol mi — em lí -
tett — ma gyar bé ke ta po ga tó dzá sok egyik köz ve tí tõ je.

Kor szak vál tás – ko ráb ban

A ma gyar köz tör té net ben 1948 — az újabb ku ta tá sok sze rint
1947–1948 — je len ti a ce zú rát,200 ek kor ra ala kul ki a kom mu nis ta
párt olyan he ge món hely ze te, amely ré vén 1949-tõl már for má li -
san is ki épül a szov jet tí pu sú ha tal mi rend szer, és kez de tét ve szi a
szo ci a lis ta kí sér let, amely majd 1989-ben om lik össze, min den bi -
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zonnyal dön tõ mér ték ben az zal a ténnyel össze füg gés ben, hogy
Mi ha il Gor ba csov és csa pa ta fel ad ja a má so dik vi lág há bo rú meg -
nye ré se nyo mán ki har colt kö zép-eu ró pai po zí ci ót. A kül ügyi szol -
gá lat ban a tény le ges rend szer vál tás el len ben egy ér tel mû en már
1947-ben be kö vet ke zett. Az tör tént ugyan is, hogy Nagy Fe renc
mi nisz ter el nök 1947 má ju sá ban kikényszerített vissza lé pé se nyo -
mán nem csu pán Gyön gyö si Já nos kül ügy mi nisz ter adta vissza
meg bí za tá sát, de le mond tak mind azok a kül föld ön szol gá la tot tel -
je sí tõ pol gá ri szár ma zá sú dip lo ma ták is, akik eb ben a po li ti kai for -
du lat ban már vi lá go san fel is mer ték a nem sok kal ké sõbb be kö vet -
ke zõ jövõ kör vo na la it. A le mon dást és egy ben az emig rá lást vá -
lasz tot ta a wa shing to ni kö vet ség egy ré sze élén Szegedy-Maszák
Ala dár ral. Ugyan így cse le ke dett Auer Pál is Pá rizs ban mun ka tár -
sai zö mé vel együtt. Bar tók Lász ló (Bécs), Rosty-Forgách Fe renc (Prá -
ga), Andaházi-Kasnya Béla (An ka ra), Perlaky-Kassa End re (Brüsszel)
szin tén régi po li ti kai is ko lá zott sá ga ré vén cse le ke dett így. Ker tész
Ist ván — aki idõ köz ben a mi nisz té ri u mi osz tály ve ze tõi ál lást cse -
rél te fel a ró mai kö ve ti meg bí zás sal — an nak el le né re is a le mon -
dás és az emig rá lás mel lett dön tött, hogy õt sze mel ték ki Bu da pes -
ten a meg üre se dõ kül ügy mi nisz te ri poszt ra. A le mon dó és tá vo zó
dip lo ma ták fel so ro lá sát a ber ni kö vet tel, Gor don Fe renccel kell zár -
nunk. Õ ugyan nem volt hi va tá sos dip lo ma ta, azon ban a ko ráb bi
pénz ügy mi nisz te ri ál lá sát úgy vál tot ta át a ber ni meg bí za tás ra,
hogy az va ló já ban fél re ál lí tá sát je len tet te, ezért Gor don már ko ráb -
ban sa ját bõ rén meg ta nul ta a he ge món ha tal mi hely zet felé nyo -
mu ló kom mu nis ta po li ti ka kí mé let len cél ra tö rés ét.

1948. au gusz tu sá ban a kom mu nis ta Rajk Lász ló lett a kül ügy -
mi nisz ter. Elõt te bel ügy mi nisz ter volt, át he lye zé se va ló já ban nem
sok kal ké sõbb be kö vet ke zõ em be ri tra gé di á já nak a köz vet len nyi -
tá nya. En nek a vál tás nak a Kül ügy mi nisz té ri um szem pont já ból az 
volt a szim bo li kus tar tal ma, hogy ek kor ra a kül ügyi tár ca te kin té -
lye — amely 1945-ben sem volt ki fe je zet ten ma gas — már szin te
tel je sen szer te fosz lott. A kül ügyi szol gá lat fon tos sá gá nak — át me -
ne ti — meg szû né se hûen tük röz te azt a hely ze tet, amely be Ma -
gyar or szág Sztá lin bi ro dal má nak ár nyé ká ban ju tott.201

(1999)

Meg je lent: The Hungarian State. (Szerk. Máthé Gá bor és Ger gely And rás) Bp., 2000,
279–303.
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MA GYAR OR SZÁG HE LYE A 20. SZÁ ZA DI EU RÓ PÁ BAN – 
A MA GYAR KÜL PO LI TI KA ESÉ LYEI

1805 de cem be ré ben — a Habs burg-ház ra oly ka taszt ro fá lis
ki me ne te lû austerlitzi üt kö zet után — Charles Maurice de Talleyrand 
ta ná csok kal lát ta el gyõ ze del mes urát, Bo na par te Na pó le ont. In tel -
me i ben ne künk is fon tos hely ju tott. A ma gya rok — írta — cser -
ben hagy hat ják a Habs bur go kat, azon ban a füg get len ál lam al ko tá -
sá ra túl gyen gék, ezért az oro szok kar ja i ba vet het nék ma gu kat.
„Már pe dig, ha az oro szok Ma gyar or szág urai, min den ha tók len -
né nek Eu ró pá val szem ben.”202

1866-ban — már a königgrätzi gyõ ze lem bir to ká ban — Otto
von Bis marck így ír a pá ri zsi nagy kö vet nek: „Auszt ri á val szem ben
jö ven dõ hely ze tünk biz to sí tá sa ér de ké ben Ma gyar or szág nem ze ti
kö ve te lé se i nek biz to sí tá sát és a ma gyar al kot mány be tar tá sát fog -
juk kér ni.”203

A 19. szá zad ban te hát — az zal együtt is, hogy Ma gyar or szág
nem volt füg get len ál lam — a ma gyar ság sú lya az eu ró pai ha tal mi 
vi szo nyok ala ku lá sa szem pont já ból szám ba vett té nye zõ volt.
Olyan té nye zõ, ame lyet a po li ti kai elit böl cses sé ge az 1867. évi ki -
egye zés ben, az an nak nyo mán ki bon ta ko zó ha tal mas mo der ni zá -
ci ós fo lya mat ban ka ma toz ta tott.

A 20. szá zad ban el len ben az egész nem zet sú lya deg ra dá ló -
dott, ve ze tõi pe dig szá mos al ka lom mal ke rül nek meg alá zó hely -
zet be.

1918 no vem ber ele jén a fran cia Franchet d’Espèrey lo vag ló -
csiz má ban fö lé nyes ke dik Kár olyi Mi hállyal szem ben.1941 má ju sá -
ban a brit Sir Anthony Robert Eden a diplomácai vi szony meg sza -
kí tá sa mi att tá voz ni kény te len kö ve tün kön, Barcza Györgyön ke -
resz tül az egész or szá got ok tat ja ki – hoz zá te het jük, mély sé ge sen
mél tány ta la nul.204 1964-ben nem csu pán Ká dár Já nost, de az egész
or szá got aláz za meg a szovjetorosz Leonyid Il jics Brezsnyev, ami kor 
a ma gyar ve ze tõ Hrus csov nak szánt al ma kül de mé nyét a „cím zett
is me ret len” in dok lás sal pa ran csol ja vissza Bu da pest re.205

Rö vi den szól va te hát azt mond hat juk, hogy Ma gyar or szág
he lye a 20. szá za di Eu ró pá ban óri á si le csú szást je lent az elõ zõ szá -
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202 Herczegh – Arday – Johancsik 2001, 63.
203 Uo. 85.
204 „ Ha egy or szág már nem ura aka ra tá nak és a füg get len sé gé rõl ön ként

le mond, ak kor leg alább nem köt ba rá ti szer zõ dést, ame lyet azu tán meg szeg ...
Te le ki volt az utol só, aki ben még meg bíz tunk, azok kal, akik ma ha tal mon van -
nak, nem fo gunk soha töb bé szó ba áll ni.” Ju hász 1964, 325. 

205 Aczél György vissza em lé ke zé sét ld. Rubicon 2000. 6. sz. 4–11. 



zad hoz ké pest. Az aláb bi ak ban arra te szünk kí sér le tet, hogy ezt a
po zí ci ót kö ze lebb rõl és egyes kor szak ok ra bont va ve gyük szem -
ügy re. Úgy, hogy min den eset ben azt is meg vizs gál juk: volt-e al -
ter na tí va,206 s ez zel össze füg gés ben a kül ügyi szol gá lat sze re pét is
fel vil lant juk. 

1.1. A szá zad elsõ két év ti zed ében a mi ha zánk — igaz: társ -
nem ze ti po zí ci ó ban — egy el sõ ran gú nagy ha ta lom nak a ré -
sze. Az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia ugyan a mo dern mu ta -
tók alap ján nem, egé szé ben azon ban még is olyan nagy ha -
ta lom volt, amely nek sza vá ra a töb bi nagy ha ta lom fõ vá ro -
sá ban ugyan csak oda fi gyel tek. S bár en nek a bi ro da lom nak 
nem Bu da pest, ha nem Bécs volt a fõ vá ro sa, te hát a dip lo -
má ci ai kép vi se le tek itt rezidiáltak, ám a csá szár vá ros ban
ké szí tett dip lo má ci ai je len té sek nagy fi gyel met for dí tot tak
min den kor a Laj tán túli te rü le tek vé le mé nyé re, tö rek vé se i -
re is.

A du a lis ta Mo nar chia nagy kö ve ti szin ten ápol ta kap cso la ta it,
misszió ve ze tõi — akik kö zött nagy szám mal ta lál ha tunk ma gyar
ál lam pol gár sá gú egyé ne ket — nagy kö ve tek vol tak.207
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206 A fél re ér té se ket, se ho vá nem ve ze tõ, ter mé ket len vi tá kat el ke rü len dõ le -
szö gez zük: a ki fe je zést ere de ti ér tel mé ben hasz nál juk, te hát arra ke re sünk vá -
laszt, volt-e le he tõ ség a be járt tól alap ve tõ en más út kö ve té sé re. Mi vel min den
eset ben az lesz a vá la szunk, hogy nem, ezért nagy nyo ma ték kal azt is alá kell
húz nunk, hogy ez nem men le vél az — ekkor-akkor-amakkor — ha tal mon vol tak
fel men té sé re. An nak kons ta tá lá sa, hogy nem volt al ter na tí va, nem je len ti azt,
hogy min den a Sors aka rat sze rint tör tént, nem oszt juk azok vé le mé nyét, akik
azt vall ják és azt su gall ják, hogy sic fata volunt, va gyis: így akar ta a vég zet. Mert
úgy vél jük, hogy nem ke vés al ka lom mal le he tett vol na más kép pen cse le ked ni, és 
em be ri gyar ló ság, rossz hely zet ér té ke lés, ké sõn ho zott dön tés, vagy el ha mar ko -
dott cse le ke det mi att sza kadt re ánk — sor sze rû en ne héz, kény szer pá lyás meg ha -
tá ro zott sá gú kö rül mé nye ink kö ze pet te — a vég zet.

207 A 20. szá zad ban 1945 a nem zet kö zi kap cso la tok szem pont já ból is víz vá -
lasz tó. A má so dik vi lág há bo rú vé gé ig a nagy ha tal mak klub ja kí nos pon tos ság gal 
ügyelt arra, hogy a töb bi ál lam tól meg kü lön böz tes sék. En nek meg fe le lõ en nagy -
kö ve ti szin ten csak a nagy ha tal mak tar tot tak fenn egy más sal kap cso la tot. Ha
1814-ben Lip cse mel lett a né pek csa tá ja zaj lott, ak kor az még in kább il lik az 55
mil lió ha lot tal bú csú zó má so dik vi lág há bo rú ra. Az ir dat lan vér für dõ tisz tí tó ha -
tá sá nak is sze re pe le he tett ab ban, hogy 1945 óta — mé re té tõl, ere jé tõl füg get le nül 
— min den ál lam egyen ran gú, s en nek meg fe le lõ en jo gá ban áll nem zet kö zi kap -
cso la ta it nagy kö ve ti szin ten in téz ni. Ha nem ezt te szi, ak kor az nem stá tu szá nak, 
ha nem az il le tõ or szág gal fenn ál ló vi szo nya gyen ge intentenzitásának, me leg sé -
ge hi á nyá nak a a ki fe je zõ je.

A tri a no ni Ma gyar or szág — Auszt ria után a tér ség leg ki sebb ál la ma — el -
len ben csak kö ve te ket küld he tett, s ilyen stá tu szú dip lo ma tá kat fo gad ha tott. En -
nek a nem zet kö zi re gu lá nak is sze re pe le he tett ab ban, hogy a két há bo rú kö zöt ti
Ma gyar or szág dip lo má ci ai gé pe ze té ben igen csak meg rit kult az arisz tok ra ta
szár ma zá sú szol gá lat te võk szá ma. Ezek nek az igen sze rény presztizsû ál lo más -
he lyek nek bi zony nem volt csáb ere jük.



Pol gá ri be ren dez ke dé sû ál lam ala ku la tok ban a kül po li ti ká nak 
a na ci o na liz mus adja a mo tor ját. A du a lis ta Mo nar chi át 11 nem -
zet-nem ze ti ség lak ta, s ezek tö rek vé sei — némi túl zás sal — ennyi
irány ban is húz tak. Ezért van az, hogy e ket tõs be ren de zé sû ál lam
kül po li ti ká já nak — múlt ból meg örö költ rek vi zi tum ként — a mo -
tor ját a dinasztizmus is haj tot ta, nem erõ sít ve, ha nem több nyi re
in kább he lyet te sít ve a mo dern na ci o na liz mu sok ban rej lõ ha tal mas 
ener gi á kat.

A szá zad elsõ két év ti ze de a bom lás pe ri ó du sa. A bom lá sé
több ok ból is. Té mánk irá nya mi att a kér dést Bu da pest as pek tu sá -
ból, ám ko ránt sem csak arra le szû kít ve vizs gál juk. Nos, hi á ba nö -
vek szik meg a ma gyar ság szám ará nya szá mot te võ en, még is —
mint jól tud juk — a ma gyar aj kú ak ará nya még az 1910-es nép -
szám lá lás kor is alig ha lad ja meg az egész po pu lá ció fe lét. E ha gyo -
má nyos nagy ha tal mi mu ta tó te hát már ön ma gá ban is ked ve zõt -
len, s ezt a bi zony gyen ge po zí ci ót még to vább ron tot ta a szub jek -
tív aka rat. Ar ról van szó, hogy míg Deák Fe renc–Andrássy Gyu -
la–Eöt vös Jó zsef nem ze dé ke a du a lis ta ke re tek ben a ma gyar ság ér -
de ke it szol gá ló ab ron csot lá tott, ad dig a szá zad elõ po li ti ka for má ló 
ge ne rá ci ó ja már nem igen akar ta meg hal la ni az elõ dök igaz sá gát, s
he lyet te Kos suth Fe renc és elv ba rá tai ve ze té sé vel a du a lis ta ke re tek
le hán tá sán mes ter ke dett. Per sze le gyünk tár gyi la go sak: a ko a lí ci -
ós kor szak nem csu pán a du a liz mus át for má lá sán mun kál ko dott,
de a nem ze ti ér de ke ket is véd te a Fe renc Fer di nánd ve zet te
belvedere-i kör trialista tö rek vé se i vel szem ben.

Rö vi den szól va a szá zad elõ ma gyar na ci o na liz mu sa sem
adott erõt a szupranacionalista Mo nar chia kül po li ti ká já nak, mint
ahogy a töb bi nem zet és nem ze ti ség ere je sem so ra ko zott fel a bi -
ro da lom kül po li ti ká já nak tö rek vé sei mögé. S mi vel mind eköz ben
a vilmosi Né met or szág gaz da sá gi és po li ti kai si ke rei ala po san el -
tol ták az erõ vi szo nyo kat Ber lin ja vá ra, ezért a be lül rõl is meg gyen -
gü lõ Bécs már egy re ke vés bé volt ké pes Pá rizs ban és Lon don ban
önál ló nak lá tott aka rat ra.

Bár vi ták és me lan ko li kus múlt ba me ren gé sek még min den
bi zonnyal na gyon so ká ig lesz nek a du a lis ta Mo nar chia sír ja fe -
lett,208 ko moly szak em be rek kö zött már rég óta kon szen zus van a
te kin tet ben, hogy a szük ség sze rû bu kást az an tant és az itt élõ
nem ze ti sé gek együt tes aka ra ta pe csé tel te meg. S bár mennyi re is
fáj dal mas, tu do má sul kell ven ni, hogy a szentistváni Ma gyar or -
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208 Fel te he tõ leg nem alap ta la nul mond hat juk, hogy mind ad dig, amíg e tér -
ség né pei egy más sal meg nem bé kél nek, amíg az itt élõ né pek hét köz nap ja it nem 
a de mok rá cia szel le me hat ja át, s a gaz da sá gi élet gond jai nem lesz nek töb bek és
má sok, mint a fej lõ dés okoz ta szo ká sos prob lé mák.



szág szét hul lá sa en nek a fo lya mat nak el tép he tet le nül össze tar to zó 
ré sze.

A du a lis ta Ma gyar or szág na ci o na liz mu sá nak — az el len ke zõ
elõ je lû le gen dák kal el len tét ben — volt ere je arra, hogy a ma gyar
nem ze ti ál lam a du a lis ta ke re tek kö zött va ló di társ po zí ci ót él vez -
zen, en nek a na ci o na liz mus nak volt ere je arra, hogy a Mo nar chia
kül po li ti ká já ra ér de mi be fo lyást gya ko rol jon, a ko ra be li ma gyar
po li ti kai elit ki tud ta kény sze rí te ni az 1867. évi meg ál la po dás nak
meg fe le lõ en, hogy a kö zös hi va ta lok ban, s így a kül ügyi szol gá lat -
ban is a ma gyar ál lam pol gár sá gú egyé nek ará nya erõ sen meg kö -
ze lít se a kvó tát, te hát azt a mint egy egy har ma dos rész arányt,
amellyel a ma gyar ál lam a kö zös ter hek vi se lé sé hez hoz zá já rult.209

De nem volt — hogy is le he tett vol na, ha a jobb po zí ci ó ban lévõ
oszt rák-né met na ci o na liz mus nak sem volt — ere je ah hoz, hogy a
töb bi ki lenc nem zet-nem ze ti ség ere jét egy irány ba ka na li zál ja. A
szentistváni bi ro da lom ban élõ nem ze ti sé gek kel való egy re mé lyü -
lõ konf lik tu sok meg ren dí tet ték, majd tel je sen el emész tet ték azt a
presz tízst, ame lyet a ma gyar ság még az elõzõ szá zad vé gén is a
szi get or szág ban él ve zett. Ezek a konf lik tu sok szál lí tot ták a ma té ri -
át Hugh Seaton-Watson és Wickham Steed pub li cisz ti ká já hoz, ah hoz
a propagandahadjárathoz, ame lyet e két de rék brit az an gol köz -
vé le ményt ma gyar ság el le nes sé for mál ta.210 Az pe dig tör té nel mi
köz hely, hogy en nek az ér tel mi sé gi ré teg nek igen ko moly be fo lyá -
sa volt a szi get or szág kül po li ti ká já ra.

A fran cia köz vé le mény pe dig — saj nos — soha nem volt iga -
zá ból ma gyar ba rát. Igy azu tán az elsõ vi lág há bo rú ban nem volt
kü lö nö seb ben ne héz dol ga a Cseh szlo vák Nem ze ti Ta nács nak, hogy
ezt a köz vé le ményt vég leg meg gyõz ze a Détruisez Autriche– Hongrie211

igaz sá gá nak he lyes sé gé rõl.
1.2. Mi lyen esé lyei vol tak a ma gyar kül po li ti ká nak a szá zad elõ -

tõl 1920-ig arra, hogy a Nagy-Tri a non pa lo tá ban 1920. jú ni -
us 4-én ne ezt a ször nyû ok mányt kell jen alá ír ni? Az esé -
lyek a szá zad ele jén vol tak még adot tak, de a moz gás tér
már ak kor is jó val cse ké lyebb volt, mint a kény szer pá lyás
meg ha tá ro zott ság. Cse ké lyebb volt a moz gás tér, hi szen a
nem ze ti sé gek na ci o na liz mu sa az anya nem ze tek kel való
egye sü lés irá nyá ba gra vi tált, a Mo nar chia kül po li ti ká já nak
pe dig lé nye gé ben csu pán egyet len ex pan zi ós cél ja volt, a
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209 Egé szen pon to san: kez det ben a kvó ta 30, vé gül 36,4%. A kö zös kül ügy -
mi nisz té ri um ban 1897-ben a ma gyar ál lam pol gár sá gú egyé nek ará nya 26,
1917-ben pe dig 32%. 

210 Ld. rész le te seb ben Je szensz ky 1986.
211 Ez zel a cím mel je len te tett meg pamf le tet 1916-ban Eduard Beneš.



Bal kán. És ha en nek az ex pan zi ó nak a ter mé sze tét fi gyel -
me seb ben meg vizs gál juk, ak kor csak azt lát hat juk, hogy ez
a di na miz mus va ló já ban a Mo nar chia lé tét vé del me zõ di -
na miz mus volt. Ha lét re jön nek a Bal ká non a nem zet ál la -
mok, ak kor a Mo nar chi á nak be fel leg zik. A Bel ve dere -kör
rosszul po li ti zált, mert erõ bõl, régi di nasz ti kus ref le xek
alap ján akart si kert el ér ni. Ta nul ha tott vol na II. Jó zsef mo -
der ni zá ci ós kí sér le te ku dar cá ból, de nem ezt tet te: ép pen a
régi séma men tén sér tet te vé rig azt a ma gyar po li ti kai eli -
tet, amely nek ön tu da ta kü lön ben is ir re á li san túl ten gett. A
mil le ná ris ün nep sé gek gö rög tü zes vi lá ga, az an gol par la -
men tet má so ló Du na-par ti gó ti kus pa lo ta fel épí té se, a bu -
dai vár he gyen ma ga so dó ki rá lyi pa lo ta egyéb ként is im po -
záns épü let tömb jé nek a szá zad for du ló tá ján alig több mint
egy év ti zed alatt több mint a dup lá já ra nö ve lé se vi lá go san
mu tat ja mind ezt. Nem az volt a baj, hogy a ma gyar na ci o -
na liz mus erõt mu ta tott, bi ro dal mi tu da tot su gár zott, hi szen 
a küz dõ té ren si ker re mé nyé ben nem me het csa tá ba a kis hi -
tû, a gyen ge. A baj az volt, hogy en nek a na ci o na liz mus nak 
nem volt kel lõ ér zé keny sé ge az ólál ko dó ve sze del mek re á -
lis fel mé ré sé re, nem volt ké pes arra, hogy a Fel vi dé ken a
szlo vá kok szá má ra olyan au to nó mi át ad jon, amely el re te -
sze li a Pittsburghbe ve ze tõ utat, pe dig a szlo vák ság kö re in
be lül ek kor még volt fo gé kony ság a meg egye zés re, a bom -
lasz tó erõk tõl való el ha tá ro ló dás ra.212 Ha nem is ké nyel me -
sen szé les utak, de fá radt ság gal jár ha tó he gyi ös vé nyek —
amint azo kat haj da nán, 1690-ben a nyer tes zernyesti csa ta
elõtt Thö köly Im ré nek si ke rült meg ta lál nia — akad tak vol -
na a regáti és az er dé lyi ro mán ság kö zöt ti kul tu rá lis, men -
ta li tás be li kü lönb sé gek re épít kez ve Er dély nek a meg tar tá -
sá ra, de nem azok kal a szûk mar kú gesz tu sok kal, ame lyek -
re Ti sza Ist ván po li ti ká já ból fu tot ta.213

A szá zad elõn még lett vol na le he tõ ség a hor vát ság meg bé kí -
té sé re, s ak kor az õ út juk sem ve ze tett vol na Kurfura. Ez zel az
1917-es214 meg ál la po dás sal Ante Trumbiæ és köre nem csu pán a
Mo nar chia ko por só já ba vert bele egy erõs szö get, ám ke ser ves, s
vé gül zsák ut cá ba tor kol ló irány ba vit te a sa ját nem ze tét is. Hi szen
a kurfui meg ál la po dás sal Zág ráb sem nyert sem mit, leg fel jebb —
na gyon sok szen ve dés, se bek osz tá sa és ka pá sa ré vén — egy ha -
lom tör té nel mi ta pasz ta la tot, ame lyek (ta lál koz ván az 1989 után
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212 Szar ka 1999.
213 Gratz 1934, 128–129, Köpeczi 1986, 1681–1687.
214 Il let ve már 1915-ben a lon do ni Ju go szláv Bi zott ság lét re ho zá sá val.



meg nyí ló ked ve zõ kül po li ti kai moz gás tér rel) vé gül meg hoz ták a
szer bek kel kö tött sze ren csét len há zas ság fel bon tá sát.

A po li ti ka tör té net arra int ben nün ket, hogy a si ke res po li ti ka
egyik nél kü löz he tet len ele me a re á lis tör té net po li ti kai gon dol ko -
dás. Ide ig-órá ig ugyan le het tak ti kai si ke re ket el ér ni a múlt min -
den re lát szó lag iga zo lást adó tár há zá ból való sze mel ge tés sel, ám
az ef faj ta historizálás hosszabb tá von min dig vissza üt. 

Kár olyi Mi hályt ugyan jog gal le het és kell bí rál ni azért, mert
meg en ged he tet le nül naiv volt az an tant prak ti ká i val szem ben, de
raj ta kér ni szá mon azt, ami nek ke resz tül vi te lé re a nála jó val ko -
ráb ban, messze hosszabb ide ig ha tal mon volt — egyéb ként vele
szem ben iga zi hatalomtechnokrata — Ti sza Ist ván kép te len volt,
az mo rá li san nem te len, po li ti ka i lag pe dig rö vid lá tás ra vall. Kár o -
lyi 1918 ok tó ber vé gén ígé re tes po li ti kus ként ke rült a mi nisz ter el -
nö ki szék be, az õ an tant ori en tá ci ó ja szé les kö rök ben re ményt kel -
tett, kü lön ben alig ha ért he tõ, hogy mi ért so ra koz tak fel oly so kan
mö gé je. S nagy hiba len ne szem elõl té vesz te ni azt a tényt, hogy a
tá mo ga tók tá bo rá ban még 1918 vé gén is meg ta lál hat juk – gróf
Apponyi Al bertet.

„Nem akar nék fél re ér tet ni — írta de cem ber 29-én Kár olyi Mi -
hály nak —: re ak ci ó ról, a régi rend szer hez való vissza for du lás ról
szó sem le het. Ben ne va gyunk a nagy szo ci á lis vi lág for ra da lom -
ban, ami ná lunk tör té nik, csak en nek a vi lág pro cesszus nak egy he -
lyi rész le te...épp azért, mert vi lág moz ga lom ról van szó, nem le het -
nek a tem pó ban túl sá go san nagy el té ré sek;...aki na gyon elõ re tör,
épp úgy bi zal mat lan sá got éb reszt maga iránt, mint aki na gyon el -
ma rad.”215

Kun Bélában ter mé sze te sen hely te len a re ví zió elsõ baj no kát
lát ni és lát tat ni, amint azt nép bí ró sá gi pe ré ben Bárdossy Lász ló tet -
te.216 És va lót lan volt ter mé sze te sen az a kom mu nis ta pro pa gan da
is, amely a Ta nács köz tár sa ság ered mé nyes ta va szi had já ra tát szin -
tén ebbe a vo nu lat ba il lesz tet te. El len ben csu pán el len ke zõ elõ je lû
le gen dát kell lát nunk ab ban a hú szas évek ben ûzött pro pa gan dá -
ban, amely a Ta nács köz tár sa ság lé tét is mint a Tri a non hoz ve ze tõ
út egyik fon tos stá ci ó ja ként ál lí tot ta be. A va ló ság az, hogy —
Nyu gat-Ma gyar or szág ho va tar to zá sát ki vé ve — az 1919 ja nu ár já -
ban Pá rizs ban megnyilt bé ke kon fe ren cia al bi zott sá gai az or szág
észak és ke le ti ha tá ra it még már ci us 21. elõtt meg szab ták, a déli
ha tár ügyé ben is lé nye gé ben meg ál la po dás ra ju tot tak, amely nek
pon to sí tá sa má jus ban meg tör tént.217
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1.3. A du a lis ta Mo nar chia kö zös kül ügyi szol gá la ta szín vo na -
las ap pa rá tus sal dol go zott, amit mit sem bi zo nyít job ban,
mint az a tény, hogy a bu kás után en nek az ál lo mány nak a
tag jai min den utód ál lam ban szí ve sen lá tott sze rep lõ i vé vál -
nak az egyes nem ze ti kül ügyi szol gá la tok nak.218 Men te sek
vol tak a nem ze ti el fo gult ság ok tól, ké pe sek vol tak
szupranacionális szin ten és ke re tek ben gon dol kod ni, nem -
ze ti és tár sa dal mi ho va tar to zás szem pont já ból való tar ka sá -
ga az oly annyi ra szük sé ges, és szá mos te rü le ten ak kor és
ké sõbb még in kább hi ány zó to le ran cia ter jesz té se szem -
pont já ból töl tött be ked ve zõ sze re pet. A tes tü le ten be lül lé -
te zett egy faj ta de mok ra tiz mus, amely az egyes be osz tá sok
kö zöt ti lát ha tat lan fa la kat je len tõ sen vé ko nyí tot ta, ám bá tor
ez a nyi tott ság nem ter jedt ad dig, hogy a dip lo má ci ai és a
kon zu li te rü let kö zött ha gyo má nyos lé te zõ vas tag fa la kat is 
gyen gít se, fel szá mo lá suk ról pe dig szó sem le he tett.219 Az
ap pa rá tu sok min den kor meg lé võ ön moz gá sa itt ko ránt sem 
vált olyan je len tõs sé, hogy a Mo nar chia kül po li ti ká ját ér -
dem ben mó do sít sa. Egé szé ben jó esz kö ze volt a Mo nar chia
kül po li ti ká já nak, azt mó do sí ta ni aka ró am bí ci ók kal nem
ren del ke zett.

2.1. Hor thy Mik lós Ma gyar or szá gá nak kül po li ti ká já ban ter mé -
sze te sen már nem volt sem mi fé le dinasztizmus, an nak mo -
tor ját a ma gyar na ci o na liz mus mo tor ja haj tot ta. En nek a
mo tor nak a lö ket tér fo ga ta har ma da volt az ere de ti nek, az
el len erõk, ame lyek kel szem ben si kert kel lett vol na el ér nie
el len ben mi ni mum meg há rom szo ro zód tak. Hi szen a volt
an tant ha tal mak el len sú lya ként a Mo nar chia már egy sze rû -
en nem lé te zett. Né met or szág ugyan meg ma radt, sõt nagy -
ha tal mi stá tu szát is meg õriz te, el len ben e stá tusz nak ak kor
nem volt di na mi ká ja, ere jét, fi gyel mét leg in kább arra for dí -
tot ta, hogy a ko ra be li Eu ró pa po li ti kai ar cu la tá ra a maga
bé lye gét rá nyo mó Fran cia or szág gal szem ben va la mi fé le
modus vivendit ta lál jon. A Gustav Stresemann ve zet te né met
dip lo má cia „tel je sí té si” po li ti ká já nak ez volt a lé nye ge.220

Orosz or szág ugyan ki esett, de leg alább ennyi re eltünt a po -
li ti kai tér kép rõl a köz pon ti ha tal mak hoz ko ráb ban tar to zott 
Tö rök or szág is.
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Ezért mond juk azt, hogy az el len erõk nem csu pán, ha nem több 
mint meg há rom szo ro zód tak. Hi szen egy fe lõl ugyan tény, hogy a
tri a no ni Ma gyar or szág meg sza ba dult at tól a ko lonc tól, amit az 1918 
elõt ti sok nem ze ti sé gû lét, az utol só pil la nat ban is több mint 45%-
 nyi ki sebb ség je len tett, ám már ön ma gá ban az a szo ká sos be ál lí tás
is ha mis, mint ha a két há bo rú kö zöt ti Ma gyar or szág nem ze ti-et ni -
kai össze té tel ét te kint ve ho mo gén né vált vol na. Hi szen az ek kép -
pen vé le ke dõk el sik la nak azon tény fe lett, hogy itt ma radt egy
majd nem 6%-os né met ki sebb ség, amely messze nem csu pán az
1933 utá ni hitleráj idõ sza ká ban okoz gon dot, ha nem bi zony már a
weimari pe ri ó dus ban sem le be csü len dõ prob lé mát je lent.221 Való
igaz, hogy a ko ráb ban oly je len tõs ro mán ság és szerb ség lé lek szá -
má ban szin te el ha nya gol ha tó tör pe ség gé vá lik, de még min dig itt
van a kö zel két szá za lé kos szlo vák ság, amely majd a má so dik vi -
lág há bo rú utá ni fel vi dé ki ki te le pí té sek ese té ben vá lik a a prá gai
na ci o na lis ta po li ti ka ha té kony fegy ve ré vé.222

En nél azon ban sok kal lé nye ge sebb té nye zõ a kis an tant meg -
szü le té se, s bi zo nyos ér te lem ben mind a mai na pig való meg lé te.
Jól le het ezen kép zõd mény for má lis po li ti kai blok ká csak 1933 feb -
ru ár já ban ala kul, s az is igaz, hogy már az 1938 au gusz tu si bledi
meg ál la po dás sal — amely ide ig le nes jel le ge, a ma gyar ál lam fõ kieli
ta nács ko zá sá val való szo ros bel sõ kap cso la ta ré vén vél he tõ leg jog -
gal mondhatólag a két há bo rú kö zöt ti ma gyar dip lo má cia csúcs tel -
je sít mé nye — sú lyos lé ket ka pott, majd Adolf Hit ler 1939 már ci u si
prá gai be vo nu lá sá val for má li san szét esik, ám szá mos jel ta nús ko -
dik ar ról, hogy a má so dik vi lág há bo rú alat ti Jozef Tiso Szlo vá ki á ja,
a conducator Mi ha il Antonescu Ro má ni á ja és a poglavnik Ante
Paveliæ Horvátországa kö zött — te hát né met égisz alatt — ha té -
kony ma gyar el le nes po li ti ka foly ta tó dott.223

Tri a non vesz te sei bi zo nyá ra a revindikáció mel lett vol tak, s
az sem le het két sé ges, hogy a tár sa da lom szé les kö rei érez ték a bé -
ke szer zõ dés kö vet kez té ben ma gu kat meg cson kít va. A Nyu ga ti
pá lya ud var va gon la kói, az ál lá su kat vesz tett tiszt vi se lõk, a bir to -
ka ik ról el ûzöt tek, a ro ko ni kap cso la tok ápo lá sá ban a fel ma ga so -
dott ha tá rok, a más de vi za nem mi att kor lá to zot tak mind-mind
egy sé ge sen áll tak min den olyan prog ram mögé, amely a szép (és
az adott je len nyo mo rú sá gos vi szo nyai kö zött még szebb nek tûnõ) 
múlt vissza té ré sét ígér te. Ez az erõ nem volt le be csü len dõ, könnyen 
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moz gó sít ha tó volt min den tün te tés re, al kal mas volt a demok ra ti -
kus erõk — mint a tör té nel mi Ma gyar or szá got, úgy mond, bu ká sá -
ba ta szí tó for ra dal mak örö kö se i nek — meg fé lem lí té sé re, moz gó -
sít ha tó volt a szom szé dos or szá gok, a gyõz tes ha tal mak el le ni
kam pá nyok ra. Mi vel a hi va ta los kor mány po li ti ka ex po nen sei tisz -
tá ban vol tak az zal, hogy a tá vo li jö võ be ve szõ célt — az adott kö -
rül mé nyek kö zött — ak kor le het a leg ha té ko nyab ban szol gál ni, ha 
a konf lik tus ke re sés he lyett a konf lik tus meg ol dás út já ra lép nek, ezért ez -
zel az erõ vel szem ben 1919 õsze óta el lent mon dá sos volt a hi va ta los
kor mány po li ti ka vi szo nya. Amo lyan pa lack ban tar tan dó szel lem
volt ez az erõ: hasz nál ják, ha szük ség van rá, ám, ha nem, ak kor le -
gyen csen des, „el du ga szolt”. Az ilyen fel ad vány soha sem prob lé -
ma men tes, s a két há bo rú kö zöt ti ma gyar kül po li ti ka tör té ne te is
ezt iga zol ja.

Prónay Pált és sza bad csa pa tát Beth len Ist ván ugyan si ker rel
hasz nál ta nyo más gya kor lás ra a ve len cei tár gya lá sok si ke re ér de -
ké ben, le sze re lé sük azon ban már ko ránt sem ment si mán. Göm bös
Gyulát majd nem el tet ték láb alól, s a Laj ta-bán ság fel szá mo lá sa
sem ment egy sze rû pa rancs szó ra.224 Né hány év vel ké sõbb a frank -
ha mi sí tá si bot rány ráz ta meg ala po san a rend szert, an gol se gít ség
nél kül a kor mány fõ alig ha õrzi meg mi nisz ter el nö ki szé két. Ez az
ügy is mo dell ér té kû en iga zol ja — vé lel münk sze rint — a fen tebb
mon dot ta kat. Hi szen, ha nincs kap cso lat a ban kó ha mi sí tók és a hi -
va ta los po li ti ka egyes ex po nen sei kö zött, ak kor nem lesz (leg -
alább is nem ek ko ra) bot rány. S az is igaz: ha ezt a meg le he tõ sen iz -
gá ga nép sé get job ban kont roll alatt le he tett vol na tar ta ni, ak kor
sincs bot rány (vagy leg alább is is ké sõbb, jó val ké sõbb, s nem már
rög tön az elsõ ha mis ban kó be vál tá sá nál). Az an gol tá mo ga tás nak
pe dig nyil ván va ló an az adott eu ró pai rend be való ki fo gás ta lan il -
lesz ke dés volt az ára, kö vet ke zõ leg a frank ügy nem hogy kö ze lebb 
hoz ta, ha nem in kább a tá vo lab bi jö võ be tol ta az alap cél maj da ni
el éré sét.

Az 1927-tõl ki te re bé lye se dõ re ví zi ós moz ga lom az újabb pél -
da. Két ség kí vül nyo ma té kot adott a kor mány re ví zi ós cél ki tû zé se -
i nek. Ek kor már nem csu pán a rej tett prog ram nak, ha nem a hi va -
ta lo san meg hir de tett nek is, hi szen nem sok kal ké sõbb, 1928 már ci -
u sá ban mond ja el Beth len Ist ván Deb re cen ben új hang vé te lû be -
szé dét.225 Szo ká sos do log e be szé det össze füg gés be hoz ni az or -
szág ak ko ron fris sen meg na gyob bo dott moz gás te ré vel, te hát a ka -
to nai el len õr zés ad di gi rend sze ré nek 1927-ben be kö vet ke zett meg -
szûn té vel, s az ugyan csak 1927-ben be kö vet ke zett fon tos lé pés sel,
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az ma gyar–olasz örök ba rát sá gi szer zõ dés alá írá sá val. Az ön ér ze -
tes hang hoz azon ban min den bi zonnyal erõt nyúj tott a Ma gyar
Re ví zi ós Liga meg szü le té se, igen di na mi kus, kül föld ön is nagy ha -
tá sú te vé keny sé ge.226 Más fe lõl el len ben ez a tö meg erõ megint csak 
nem je len tett egy ér tel mû en elõ re haj tó erõt. Mert nem volt ho ri -
zont ja, mert nem volt tak ti kus, mert nem volt ru gal ma san al kal -
maz ha tó. Maga volt a „böm bö lõ hon fi bú”,227 te hát az ér te lem esz -
kö zé vel alig vagy egy ál ta lán nem be fo lyá sol ha tó.

Va jon vég zet sze rû en így kel lett en nek len nie? Gya kor la ti lag
igen, el mé le ti leg alig ha. Gya kor la ti lag igen, hi szen a rend szer re -
ak ci ó ja volt a for ra dal mak nak, nyíl tan és büsz kén vál lal ta az el len -
for ra dal mi jel zõt, mert el uta sí tott min dent, ami a for ra dal mak kal
volt össze füg gés ben. Az utób bi idõ szak ban ugyan a ha zai tör té -
net írás ban fel-fel buk kan nak olyan né ze tek, me lyek sze rint az évek 
so rán a rend szer e jel le ge meg ko pott, sõt meg szûnt vol na, ám a
spe ku lá ci ó nál job ban el iga zí ta nak a té nyek, azok pe dig ar ról szól -
nak, hogy 1939 õszén, a 20. év for du lón is büsz kén vál lal ják az ala -
pí tó atyák a szü le té si kö rül mé nye ket. Nem sok kal ké sõbb pe dig
már a vi lág há bo rú ör vé nyé be sod ró dik az or szág, ami kor még ke -
vés bé lett vol na mód és le he tõ ség eze ken a meg ha tá ro zott sá go kon
vál toz tat ni. Eb ben a rend szer ben, eb bõl a né zõ pont ból a vi lág há -
bo rú el vesz té se, a nyo má ban az or szág ra sza kadt tri a no ni vég zet
és a for ra dal mak kö zött el tép he tet len kap cso lat lát szott. E lát sza -
tot pe dig nem volt erõ, amely meg kér dõ je lez ze. El le he tett vol na
ke rül ni el e rossz utat, ha van erõ a bu kás hoz ve ze tõ út tal tör té nõ
szem be né zés re. Ah hoz a szá zad elõ re form nem ze dé ké nek igaz sá -
gát kel lett vol na mér le gel ni, s an nak bir to ká ban a for ra dal mak tö -
rek vé se i bõl leg alább va la mi mi ni má list vál lal ni.228 Az el len for ra -
dal mi rend szer e he lyett Ti sza Ist ván ke zét fog ta meg, az õ örök sé -
gé bõl csi nált kul tuszt, a meg gyil ko lá sá val vá dol tak per be fo gá sát
is a for ra dal mak sár ba rán tá sá ra hasz nál ta fel. Beth len Ist ván or -
szá got te rem tett a meg ma radt roncs ból, ál la mot ho zott lét re az itt
ma radt ro mo kon, s mind ez nagy ság ra, ál lam fér fi úi al kat ra vall.
Az ak ko ri és az óta is oly gyak ran el hang zó vá dak kal el len tét ben
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ez ka pi ta lis ta és nem fe u dá lis or szág volt, de oly sok volt — a tár -
sa dal mi vi szo nyok hierarchizáltságában, az em be ri kap cso la tok -
ban, a tár sa dal mi ér ték rend szer ben, a szo ká sok ban és íz lés ben — a 
nem pol gá ro sult vo nás, hogy szé les kö rök ben hi telt ér dem lõ en le he -
tett fe u dá lis Ma gyar or szág ról be szél ni. A vá lasz tó jog szû kí té se —
már ele ve az a mód, ahogy azt ke resz tül vit ték — a for ra dal mak
elõt ti ál la po tok ba ve tet te vissza az or szá got. Nem csu pán az kel -
tett vissza tet szést, hogy több szem pont ból erõ sen szû kí tet te a vá -
lasz tás ra jo go sul tak kö rét, ha nem még ne ga tí vab ban ha tott az
1918 elõt ti nyílt sza va zás nagy részt tör tént vissza ál lí tá sa. A vég re -
haj tott föld re form ugyan je len tõ sebb volt an nál, mint amit er rõl
év ti ze de ken át tar tot tak, ám a ma gyar pa raszt ság sok év szá za dos
föld éh ség ét messze nem csil la pí tot ta, a fe u dá lis ere de tû nagy bir -
tok rend szert pe dig lé nye gé ben meg õriz te.229 A Peyer Ká rollyal 1921 
vé gén kö tött meg ál la po dás ugyan a rend szer né zõ pont já ból ügyes 
és si ke res lé pés volt, hi szen a szo ci ál de mok rá ci át be épí tet te a
rend szer be, táv la to sab ban néz ve el len ben in kább csu pán be le komp -
ro mit tál ta. A pak tum ugyan is úgy il lesz tet te be az SzDP-t a po li ti -
ká ba — és egy ben a ko ra be li ma gyar tár sa da lom ba —, hogy az ki -
sebb je len tõ sé gû vé vált, mint volt a du a lis ta Ma gyar or szá gon. An -
nak el le né re, hogy ak kor nem volt par la men ti man dá tu ma, 1922-
 tõl vi szont igen, s kez det ben nem is ke vés. A lát szat és a lé nyeg te -
hát tót ágast el len tét ben állt, a lát szat Beth len nek ked ve zett, a lé -
nyeg vi szont ron tot ta a ma gyar tár sa da lom esé lye it, hogy eb ben
az or szág ban be lát ha tó idõn be lül va ló di po li ti kai de mok rá cia, va -
ló di de mok ra ti kus gon dol ko dás has sa át a la kos ság mind szé le -
sebb kö re it.

Beth len Ist ván re a li tás ér zé ke ugyan azt dik tál ta, hogy meg -
egye zés re jus son az MSzDP-vel, va ló já ban azon ban lel ke mé lyén
ugyan úgy vi szoly gott a szo ci ál de mok ra ták tól, mint a kom mu nis -
ták tól.230 S ez bi zony na gyon nagy hiba volt. E bel sõ vi szoly gá son
túl kel lett vol na lép ni, sõt azt — a ma gyar tár sa da lom ér de ké ben
— le kel lett vol na gyõz ni. A szo ci ál de mok rá cia ak ko ri ve ze tõi va -
ló ban ké szek vol tak arra, hogy a rend szer be — an nak de mok ra ti -
zá ló dá sa árán — in teg rá lód ja nak, Beth len vi lág ké pé be azon ban
nem il lett bele, hogy ezt a tény le ges in teg rá ci ót szor gal maz za, a
nem zet ér de ké ben ka ma toz tas sa. Más fe lõl a szociáldemokrácia po li -
ti kai ere jé nek je len tõs té nye zõ jét adta a nem zet kö zi szo ci ál de mok -
ra ta össze fo gás, már csak ezen az ala pon is egé szen más volt szo ci -
ál de mok ra ta kö rök ben a men ta li tás. A re ví zió ügyé vel a párt azo -
no sult, eb ben az azo no su lás ban azon ban volt egy jó adag tak ti kai
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elem is. Ezt az ele met kor mány za ti ol dal ról kel lett vol na ol da ni.
En nek az igény nek sok min dent le het re á li san el le ne vet ni, ám az
alig ha vi tat ha tó, hogy a kor mány za ti po zí ció moz gás tér ben, tá vol -
ság lá tás ban jó val töb bet nyújt(hat), mint az el len zé ki stá tus, s ezt
bi zony az oly so kat han goz ta tott (ám több nyi re in kább csu pán
szó lam sze rû en is mé tel ge tett) nem ze ti egy ség meg te rem té se-el mé -
lyí té se ér de ké ben ki kel lett vol na ak náz ni.

A bel sõ adott sá gok szem pont já ból ezek a kér dé sek vol tak a
leg lé nye ge seb bek, il let ve el mé le ti leg itt le he tett vol na so kat ten ni a 
jobb po zí ci ók el éré se ér de ké ben. E mel lett ter mé sze te sen még
egyéb lé nye ges össze te võ ket kell szem ügy re ven ni. Az egyik bi zo -
nyo san az or szág vé del mi ké pes sé ge, vizs gál ni kell a gaz da ság te -
her bí ró ké pes sé gét, s nem hagy hat juk fi gyel men kí vül a dip lo má -
ci ai gé pe zet ho ri zont ját, tel je sí tõ ké pes ség ét. Va la mely ha ta lom
ere je, nem zet kö zi sú lya szem pont já ból igen lé nye ges kér dé sek.

Köz hely, hogy a béke ka to nai szem pont ból kü lö nö sen gúzs ba 
kö töt te e ha zát, a so ro zás ti lal ma zá sa meg alá zó, az el vi leg ga ran -
tált ál la mi szu ve re ni tást mé lyen sér tõ volt. A 35 ez res zsol dos had -
se reg a mo dern tech ni ká val fel sze relt, 15–20-szor na gyobb lét szá -
mú kis an tant erõk kel szem ben soha nem volt ké pes még arra sem,
hogy az or szá got egy eset le ges tá ma dás sal szem ben a si ker re mé -
nyé ben meg vé del mez ze. A gyõ ri prog ram fog majd ezen a hely ze -
ten je len tõ sen vál toz tat ni,231 mi kor ra el len ben en nek a fegy ver ke -
zé si ak ci ó nak már lát ha tó je lei van nak, ad dig ra a kis an tant a tör té -
ne lem süllyesz tõ jé be ke rült, hogy on nan — ha nem is for má lis
blok ként — lé nye gé ben a né me tek tá mo ga tá sá ban bíz va ke rül jön
vissza a ma gyar ság ri o ga tá sá ra–szo ron ga tá sá ra. A ma gyar kül po -
li ti ka te hát két év ti ze den át nem tá masz kod ha tott lé pé se i ben szá -
mot te võ, moz gás te rét bõ ví tõ, il let ve azt meg ala po zó ka to nai erõ -
re, s en nek meg fe le lõ en a ka to nai ve ze tés eb ben az idõ szak ban
sok kal in kább vissza fo gó, az adott sá gok si vár vol tá ra fi gyel mez te -
tõ sze re pet tölt be. Nem csu pán ez a vissza fo gó sze rep kör volt sze -
ren csés, ha nem a po li ti ká val szem be ni vissza fo gott sá ga is. A tisz -
tek zöme a Mo nar chia ka to ná ja volt, ahol mé lyen be lé jük ívó dott
az a szem lé let, hogy a ka to na nem po li ti zál, ha nem pa ran csot tel je -
sít. Nem ze ti el kö te le zett sé gü ket ob jek tí ve alig ha le he tett meg kér -
dõ je lez ni, a nem ze tek fe let ti mo nar chi á nak en ge del mes ked ve
ugyan ak kor 1918 elõtt olyan men ta li tás vált vé rük ké, ame lyet az
int ran zi gens nem ze ti-na ci o na lis ta ér zü let meg en ged he tet le nül
lagy ma tag nak ér zett. Min den eset re tény, mi nisz ter el nök sé ge ide -
jén Göm bös Gyu la egy sor nyug dí ja zás ré vén olyan vál toz ta tást
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231 A gaz da ság az egész kor szak ban igen sze rény mér ték ben fej lõ dött, ezért
az sem nyúj tot ta bá zi sát egy fe szí tõ ere jû kül po li ti ká nak.



in dít el, amely nek nyo má ban a had se reg kezd át ita tód ni a kor esz -
mé vel, te hát ber ke i ben meg in dul a po li ti zá lás, s an nak irá nya az
adott kö rül mé nyek kö zött csak egy irá nyú le he tett: fo gé kony sá got
ho zott a nem ze ti szo ci a liz mus, a ma gyar or szá gi nyi las ke resz tes
moz gal mak, Szálasi Fe renc tö rek vé sei iránt. Mind eb bõl kö vet ke zett 
az a sa já tos hely zet, amely már Te le ki Pál kor mány fõ sé ge alatt is je -
lent ke zett, meg ke se rít ve az õ mi nisz ter el nök ség ét, Bárdossy Lász -
ló alatt pe dig már vég ze tes nek bi zo nyult. Ez a sa já tos ság pe dig ab -
ban állt, hogy a had se reg po li ti zá ló sze re pe még az elõtt bon ta ko -
zott ki, hogy a maga esz kö ze i vel ha té kony tá ma sza le he tett vol na
a kül po li ti ká nak. Más kép pen fo gal maz va: a ka to nai ve ze tés a kül -
po li ti kai vo nal ve ze tés sel szem ben ak kor volt kon ci li áns, azt se gí -
tõ, an nak vo nal ve ze té sé vel har mo ni zá ló, ami kor ér dem ben még a
dol go kon nem le he tett vál toz tat ni. Ami kor 1938–1939-ben ked ve -
zõ te rü le ti vál to zá sok zaj la nak, ak kor sze re pe lé nye gé ben in dif fe -
rens, 1940-ben Ro má nia meg tá ma dá sá ra ké szül ve ma ga tar tá sa lé -
nye gé ben po zi tív, amennyi ben szin tén arra ösz tön zi a po li ti kai ve -
ze tést, hogy az önál ló ak ció ré vén akar jon ered ményt el ér ni.
1940–1945 kö zött el len ben a te rü le ti vál to zá sok nyo mán ki ala kult
csap da hely ze tet nem hogy nem ér zé ke li, ha nem — a né me tek ol -
da lán tör té nõ mind va kabb ki ál lás sür ge té sé vel — ki fe je zet ten
ron tot ta a ma gyar kül po li ti ka moz gás te rét, ma nõ ve re zé si le he tõ -
sé ge it.232

2.2. Mi lyen esé lyei vol tak a ma gyar kül po li ti ká nak Tri a non
után arra, hogy a Pá rizs ban 1947. feb ru ár 10-én ne a lé nye -
gé ben a tri a no nit meg is mét lõ ok mányt kell jen alá ír ni?

Sic fata volunt, így akar ta a vég zet – vall ják nem ke ve sen. Ezt a 
fel fo gást nem tud juk osz ta ni, mert a he lyes né zõ pon tot a moz gás -
tér és kény szer pá lya di a lek ti ká já ban le het ki ala kí ta ni. Ha pe dig
he lyes ez a meg kö ze lí tés, ak kor nem a sors uj já ról, a vak vég zet rõl, 
ha nem vég ered mény ben „csu pán” sors sze rû ségrõl be szél he tünk.
Te hát azt mond juk, hogy na gyon sú lyo sak vol tak a meg ha tá ro -
zott sá gok. Tri a non de for má ló ha tá sa na gyon je len tõs, a kis an tan -
tot nem az ag resszív ma gyar kül po li ti ka, ha nem a szom szé dos or -
szá gok nak a zsák mányt meg vé de ni tö rek võ aka ra ta hív ta lét re. A
ma gyar–ro mán per szo ná lu ni ós tár gya lá sok, a brucki és a marien -
badi össze jö ve te lek egy szer re jel zik a ma gyar kül po li ti ka meg -
egye zé si kész sé gét, s egy ben a ku darc ak ko ri el ke rül he tet len sé gét.
A ku darc azért volt ak kor el ke rül he tet len, mert a tár gya ló part ne -
rek po zí ci ó ja kö zött — az utód ál lam ok ja vá ra — óri á si volt a kü -
lönb ség: mi ért is ad tak vol na a le gyõ zött nek en ged ményt. A ma -
gyar–ju go szláv kö ze le dé si kí sér let tel, s ben ne Hor thy ne ve ze tes,
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232 A té ma kör re ld. rész le te seb ben: Ungváry 2002.



1926. évi moh ácsi be szé dé vel el len ben már egé szen más a hely zet.
Ez a be széd — min den jel sze rint — a ma gyar Kül ügy mi nisz té ri -
um la banc vo na lat vivõ tiszt vi se lõi ka rá nak volt a pro vo ká ci ó ja,
amellyel ép pen a Belg rád-Bu da pest kö zöt ti meg bé ké lést akar ták
meg aka dá lyoz ni. En nek a csíny nek a nagy sá gát ak kor mér het jük
le iga zán, ha te kin tet be vesszük, hogy ak kor még Beth len Ist ván
haj la mos volt a dél vi dé ki ma gyar ság ról le mon da ni. Az el gon do lás 
re á lis kal ku lá ci ón ala pult: a leg ki sebb lét szá mú, be ol va dás ra leg -
in kább haj la mos ki sebb ség fel adá sa arány ban volt a kis an tant fel -
rob ban tá sá nak ér té ké vel.

Mi ért nem akar ta a kül ügyi ap pa rá tus mér ték adó tör zse a
dél szláv ok kal való meg bé ké lést? Azért, mert a ki mon dat la nul is
cél ként le be gõ in teg ri tá si esz me meg va ló sí tá sa ele ve el kép zel he -
tet len volt a szom szé dok kal való meg egye zés ré vén – nem be szél -
ve ar ról, hogy Bu da pes ten he lye sen mér ték fel a szom szé dos or -
szá gok na ci o na liz mu sá nak en gesz tel he tet len sé gét. A nagy ha tal mi 
part ne rek ben tör té nõ gon dol ko dás így el ke rül he tet len volt, s ez zel 
együtt az a nagy bel sõ el lent mon dás is, ame lyet mind ez ma gá ban
rej tett. Hi szen nagy ha ta lom aka ra tá ból va la mit el ér ni, az már ele -
ve az alá ren de lõ dés nem cse kély koc ká za tá val fe nye get. A ma gyar 
sors kü lö nös tra gé di á ja, hogy a te rü le ti vál to zá sok ra ak kor érett
meg a hely zet, ami kor Né met or szág ban már Adolf Hit ler az úr.

A két há bo rú kö zöt ti Ma gyar or szág nak nem volt re á lis kül po -
li ti kai al ter na tí vá ja. El mé le ti leg ugyan el kép zel he tõ lett vol na a
kis an tant ba tör té nõ be lé pés,233 de ezt a köz vé le mény ugyan úgy
nem tûr te vol na el, mint a re ví zi ós le he tõ sé gek el mu lasz tá sát. A re -
ví zi ós le he tõ sé gek re a li zá lá sá nál el len ben vol tak el mu lasz tott le -
he tõ sé gek. Az elsõ bé csi dön tés elõtt ok tó ber vé gé re a prá gai aján -
lat na gyon kö zel ke rült a ma gyar – ak ko ron et ni kai el vet meg fo -
gal ma zó ál lás pont hoz, te hát a tár gya lá sok to vább vi te le hoz ha tott
vol na két ol da lú meg ál la po dást.234 a má so dik bé csi dön tést pe dig
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233 1933 nya rán — a ma gyar kül po li ti ka egyik ne héz pil la na tá ban — Apor
Gá bor, a Kül ügy mi nisz té ri um po li ti kai osz tá lyá nak ve ze tõ je azt írta egyik bel sõ
fel jegy zé sé ben, hogy amennyi ben Bu da pest nem kap Ró má tól és Pá rizs tól meg -
fe le lõ se gít sé get, ak kor „jobb, ha Ma gyar or szág be hó dol (a) kis an tant nak és po li -
ti ka i lag nem önál ló an, de nyu god tan, gaz da sá gi lag pe dig pi hen ten — nem kell
had se reg re ál doz ni — él, ahogy élni tud, és bel sõ leg kon cent rál va és ké szen vár ja 
azt az idõt, amíg a je len kons tel lá ció vál to zik és po li ti ka i lag jobb auspiciumokkal 
fel ve he ti újra (a) küz del met.” Pritz 1982, 130. A har min cas évek de re kán egy al ka -
lom mal pe dig Ká nya Kál mán kül ügy mi nisz ter kér dez te he lyet te sét, Hory And rást:
mi len ne, ha Ma gyar or szág be lép ne a kis an tant ba? Hory 1987, 403.

234 Herczegh 1999, 259–261. – Nem érv ez el len, hogy a há bo rú vé gén majd az
lesz az an ti fa sisz ta ko a lí ció ál lás pont ja, hogy az 1937. de cem ber 31-i ha tá rok mögé
kell vissza vo nul ni. Ezt az ál lás pon tot az elsõ bé csi dön tés annuálásának az aka ra ta
for mál ta meg, s ez zel szem be sze gez he tõ a köz vet len meg ál la po dá so kat ko ráb ban



— ma gyar rész rõl meg fe le lõ ru gal mas ság, az ide o ló gi ai ka lo dá ból
való ki lé pés ese tén — Ber lin–Moszk va, eset leg Ber lin–Ró ma–Moszk -
va dön tõ bí rás ko dá sá val, s a vi szont biz to sí tás böl cses sé gé vel lett
vol na meg for mál ha tó. Hit ler biz tos, hogy sa va nyú ar cot vág, de
mit te he tett vol na el le ne? Leg fel jebb nem vál lal ja. Mi lyen kö vet -
kez mé nyei let tek vol na egy né met el há rí tás nak? Vé lel münk sze -
rint olyan hely ze tet ered mé nyez, amely to vább nö ve li a ma gyar
kül po li ti kai moz gás te ret. Ha el len ben vé gül lét re jön a meg ál la po -
dás, ak kor Ma gyar or szág mind két es he tõ ség re be van biz to sít va. Mind
né met, mind szov jet gyõ ze lem ese tén össze ha son lít ha tat la nul
ked ve zõbb a hely zet, mint ami majd a má so dik vi lág há bo rú vé gén 
tény le ge sen ki ala kult.235 Ha mér le gel jük azt a tényt, hogy a né me -
tek nem nyer het ték meg ezt a há bo rút, ha nem csak is az an ti fa sisz -
ta ko a lí ció, ak kor a szov jet–ame ri kai–an gol szö vet ség ré vén nyer
Ma gyar or szág be biz to sí tást.236
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kon zek ven sen ak cep tál ha tó nak tar tó brit ál lás pont. Az igaz, hogy 1945 után eb -
ben a tér ség ben Moszk va lesz a fel tét len úr, Sztá lin nak pe dig Beneš ked vez mé -
nye zé se az ál lás pont ja – an nak el dön té sé re el len ben már nin csen tör té ne ti ma té -
ria, hogy ilyen eset ben mi lett vol na a ge ne ra lisszi musz aka ra ta. Az ilyen böl csel -
ke dés már a „mi lett vol na, ha” dé li bá bos vi lá gá ba tar to zik, amely nem le het ko -
moly his to ri kus te rü le te.

235 A szov jet gyõ ze lem kö vet kez mé nye it is mer jük. Az el vi leg el kép zel he tõ
né met gyõ ze lem kon zek ven ci á i nak mér le ge lé sé hez: mi vel a ná ciz mus ban di ta
vo ná sa i val tisz tá ban lévõ, majd SS-pri bé kek ál tal 1945 áp ri li sá ban meg gyil kolt
Alb recht Haushofer már 1941 õszén olyan bé ke terv vel igyek szik a Bi ro da lom
kü lön bö zõ ve ze tõ kö re it be fo lyá sol ni, amely a Ma gyar or szág szá má ra meg tör -
tént ked ve zõ te rü le ti vál toz ta tá sok je len tõs ré szét annuálná, s mi vel maga Hit ler
sem szánt ked ve zõ sor sot a ma gya rok nak, ezért fel te he tõ leg meg ala po zot tan ál -
lít ha tó, hogy a né met gyõ ze lem a Tri a non utá ni hely zet nél is sok kal rosszabb po -
zí ci ó ba szo rít ja Ma gyar or szá got. Pritz 1999, 122–127.

236 Gon dol juk to vább a kér dést: ha Er dély szov jet se gít ség gel ke rül vissza,
ak kor 1941 jú ni u sá ban Bárdossynak sok kal na gyobb a moz gás te re. Nem kell
szen ved nie annyi ra a ma gyar ka to nai ve ze tés nyo má sá tól. Ha ki sebb a nyo más,
ak kor a há bo rú ba lé pést jó val ké sõbb re le het tol ni. A ké sõb bi had ba lé pés nek
nem csu pán a szen ve dé sek és vesz te sé gek csök ken té se szem pont já ból lett vol na
hasz na, ám a szov jet ve ze tés sem for dul annyi ra az or szág el len. Hi szen nem két -
sé ges: az 1941. jú ni us 23-i újabb (és a tör té net írás ál tal sok szor túl ér té kelt) Molo -
tov- nyilatkozat nem csu pán újabb meg is mét lé se a szov jet ál lás pont nak. Van itt
egy me rõ ben új elem: a fe nye ge tett ség moz za na ta. Ko ráb ban e te kin tet ben a
szov je tek vi szony lag könnye dén po li ti zál nak, 1941 jú ni u sá ban el len ben már a
kér dés nek sok kal na gyobb a sú lya: alig ha vi tat ha tó, hogy az újabb szov jet aján la -
tot a bi ro da lom rop pant fe nye ge tett sé ge mo ti vál ta. Te hát, míg a ko ráb bi aján la -
tok el há rí tá sa leg fel jebb rossz ér zést ha gyott a szov jet ve ze tõk ben, ad dig ez az el -
há rí tás olyan dur va vissza uta sí tást je len tett, amely Moszk vát nagy ha tal mi lé té -
ben sér tet te meg, rá adá sul a ma gyar had ba lé pés adott még na gyobb nyo ma té -
kot a ma gyar „vá lasz nak”. (Hi szen az is mert ok ból, Bárdossy egy sze rû en fél re -
tet te a je len tést, a kor mány zót nem tá jé koz tat ta, for má lis vá lasz nem is szü le tett.) 
Bárdossy jog gal mond ta azt az el le ne in dí tott per ben, hogy en nek az üze net nek
nem tu laj do ní tott kü lö nö sebb je len tõ sé get, hi szen azt a pil la nat nyi hely zet mo ti -



A re ví zió adott mód ja, te hát né met kéz bõl tör tént el fo ga dá sa
tet te a kény szer pá lyás meg ha tá ro zott sá got még erõ seb bé, az
egyéb ként is kis moz gás te ret pe dig még szû keb bé.

2. 3. 1918 õszén a sem mi bõl kel let az önál ló ma gyar kül ügyi
szol gá la tot meg te rem te ni. Ez a mun ka nagy len dü let tel vet -
te kez de tét, s igen nagy se gít sé get je len tett a volt kö zös
szol gá lat ban fog lal koz ta tot tak át vé te le. Ezt a ha zai köz vé le -
mény élénk kri ti ká val fo gad ta, mert az on nan jöt tek nem ze -
ti ér zü le tét lagy ma tag nak ta lál ta. A kor szak tur bu lens vi -
szo nyai kö ze pet te, ami kor a tri a no ni or szág jö võ jét csak is a
ko ra be li eu ró pai re a li tá sok közé való il lesz ke dés je lent het -
te, ak kor ez a men ta li tás ki fe je zet ten jó té kony ha tá sú volt.
Ugyan ak kor a nagy po li ti kai kon cep ció nem csu pán lo já lis
szol gá la ta, ha nem a moh ácsi be széd kap csán em lí tett pro -
vo ká ci ó ban meg mu tat ko zott ön moz gás már olyan sze rep -
vál la lás ra vall, amely ki fe je zet ten aka dá lyoz ta a szom szé -
dos or szá gok kal való modus vivendi — egyéb ként va ló ban
na gyon rö gös, ám pers pek ti vi ku san még is egye dül üd vö zí -
tõ — út ja i nak a ke re sé sét. A má so dik vi lág há bo rú ör vé nyé -
be való sod ró dás idõ sza ká ban az ap pa rá tus ön moz gá sa
szin tén je len tõs, amennyi ben a vi szont biz to sí tás út ja i nak
meg le lé sé hez igyek szik a kül po li ti ka irá nyí tó it se gí te ni,237 a 

130

vál ta. 1945 után nem csu pán a tör té net írás, ha nem a pub li cisz ti ka, ok ta tás, szó val 
a tör té net po li ti kai gon dol ko dás fak to rai a táv irat je len tõ sé gét messze el tú loz ták.
Tet ték ezt an nak ér de ké ben, hogy a Hor thy -rend szert men nél in kább pel len gér re 
ál lít sák. S eh hez a had já rat hoz maga Hor thy is — a tõle, saj nos, nem ide gen rö -
vid lá tás sal — csat la ko zott, ami kor (nem véve ész re a kér dés tény le ges di men zi ó -
ját, ti., hogy itt va ló já ban ép pen az ál ta la fém jel zett rend szer le já ra tá sá ról van
szó) an nak ér de ké ben, hogy a sze mé lyes fe le lõs sé ge alól (a dol go kat meg má sít -
va) sza ba dul jon, az egész ügy ódi u mát Bárdossy nya ká ba varr ta. Így azu tán na -
gyon szé pen ki ala kult az a hely zet, amely ben az igen kü lön bö zõ szán dé kok nak
az lett az ere dõ je, hogy a ma gyar kül po li ti kai gon dol ko dás nem rit ka gyen ge sé ge 
e te kin tet ben még erõ seb bé vált.

237 Az elsõ bé csi dön tés után Barcza György lon do ni kö ve tünk több íz ben
szor gal maz ta: a ma gyar kor mány he lyez zen súlyt arra, hogy a Lon don ne csu -
pán szó ban je lez ze a dön tés sel való egyet ér tés ét, de írás ban is te gyen el kö te le zõ
nyi lat ko za tot. Csáky Ist ván, az ak ko ri kül ügy mi nisz ter azon ban ne fo gad ta el a
brit fõ vá ros ban ál lo má so zó be osz tott já nak ta ná csát. Nagy kár, hogy nem cse le ke -
dett, mert né hány hó nap pal ké sõbb, ami kor 1939 már ci u sá ban Hit ler fel szá mol ja 
a ma ra dék Cseh szlo vá ki át, ak kor Lon don lo gi kus vá lasz lé pés ként a mün che ni
egyez ményt ér vény te len nek dek la rál ja, így az elsõ bé csi dön tés is nem zet kö zi leg 
igen in go vá nyos ta laj ra ke rült. A ma gyar dip lo má ci ai gé pe zet te hát a jól be vált,
ballhausplatzi múlt tal ren del ke zõ mun ka tár sa, Barcza György ré vén a mes ter ség 
õsi sza bá lya sze rint a vi szont biz to sí tás elve alap ján kí ván cse le ked ni, ám a gé pe -
zet feje, a kül ügy mi nisz ter már sok kal in kább az ár ral úszik, s nem ké szül fel az
ak kor sem el kép zel he tet len for du lat ra. Más ként fo gal maz va ezt azt je len ti, hogy
a kül ügyi ap pa rá tus ugyan tud ja a dol gát, ám arra nincs ere je, hogy sa ját ve ze tõ -



mind egyoldalúbbá váló né met ori en tá ció idõ sza ká ban pe -
dig az an gol szász vi lág gal való kap cso la tok hoz akar sok jó
szán dék kal se gít sé get nyúj ta ni. En nek a se gít ség nek az ér -
té két ala po san le ron tot ta a ti tok tar tás te rén kez det tõl fog va
ta pasz tal ha tó meg en ged he tet len, még is ál lan dó an el tûrt la -
za ság. Ez a fe cse gõ men ta li tás ve zet oda, hogy ami kor 1944
szep tem ber vé gén sok ha bo zás után Hor thy Mik lós vég re
el kül di meg bí zott ja it Moszk vá ba, ak kor az elõ ze tes fegy -
ver szü ne ti meg ál la po dás ra a Dísz-tér tel jes ki zá rá sá val ke -
rül sor. Ez a kor mány zói tit ko ló dzás azu tán ok tó ber 15-én
olyan tra gi ko mi kus ese mé nyek hez ve zet, ame lyek még to -
vább csök ken tet ték az or szág egyéb ként is mind ki sebb
kül föl di presz tí zsét.238

3. 1. 1945 ugyan bi zo nyos ér te lem ben va ló ban a 0 év,239 de na -
gyon sok szem pont ból foly ta tá sa az ad di gi ten den ci ák nak.
Na iv ság len ne nem meg lát ni a Mániu-gárdák szé ke lye ket
lemészárló ak ci ói, Josip Broz Tito par ti zán jai zsablyai vé -
reng zé sé nek, az 1945 áp ri li si kas sai kor mány prog ram egész 
fel vi dé ki ma gyar sá gunk ra a kol lek tív bûn stig má ját nyo mó 
aka ra tá nak egy mást bá to rí tó össz já té kát, majd a nagy ha tal -
mak szár nyai mögé búvó szom szé dos or szá gok ré szé rõl ta -
pasz talt azon mes ter ke dé se ket, hogy vé let le nül és még tö -
re dé ke sen se le gyen fo ga nat ja an nak a sok szel le mi erõ fe -
szí tés nek, amely Wa shing ton ban és Lon don ban a má so dik
vi lág há bo rú éve i ben az il le té kes kül ügy mi nisz té ri um ok fel -
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jét — a kül ügy mi nisz tert — iga zá ról meg gyõz ze. A po li ti kai vo nal el sza kad az
ap pa rá tu si in ten ci ó tól, az ap pa rá tus (messze) nem al kal mas arra, hogy a po li ti -
kát az iga zi nem ze ti ér de kek sze rint cse le ke det re ösz tö nöz ze.

Má sik pél dánk az 1939-ben ala ku ló cseh szlo vák emig ráns kor mánnyal
szem be ni ma gyar dip lo má ci ai be ál lí tó dást érin ti. Mi vel az ese mé nyek Lon don -
ban zaj la nak, ezért ért he tõ en megint a lon do ni kö vet, Barcza György re ak ci ó ja
alap ján ra gad hat juk meg az ap pa rá tu si re a gá lást. Nos õ elõ ször úgy lát ja, hogy
nincs a cseh emig rá ci ó nak nagy sze re pe. A kér dés hor de re jé re el len ben ha mar rá -
érez, s en nek meg fe le lõ en Sir Ale xan der Cadoganen, a kül ügy mi nisz ter ál lan dó
he lyet te sén ke resz tül sze ret né el ér ni, hogy Ang lia ne is mer je el a Beneš- kor -
mányt. Azt hang sú lyoz za, hogy nincs cseh szlo vák nem zet, s — úgy tû nik — tud
is hat ni a brit dip lo ma tá ra, mert az egyik be szé dé ben kü lön em lí ti a két nép cso -
por tot. Ami kor pe dig 1940. jú li u sá ban Lon don még is el is me ri az emig ráns kor -
mányt, ak kor is le het még a ma gyar szem pont mér le ge lé sé nek bi zo nyos sze re pe, 
hi szen Barczának azt mond ják, hogy az el is me rés a te rü le ti kér dést nem érin ti.
Minden nek alap ján azt mond hat juk, hogy a ma gyar kül ügyi szol gá lat igyek szik
az eset le ges vész hely zet el len ten ni, a mind egyér tel mûb ben né met ba rát ma gyar
kül po li ti kai ve ze tés el len ben már nem tud ilyen kö rül te kin tõ és ru gal mas len ni.

238 A moszk vai tár gya lá sok ról nem is tá jé koz ta tott Hennyey Gusz táv kül -
ügy mi nisz ter a svéd és a tö rök kö ve tet arra kéri, hogy kor má nya ik a nagy ha tal -
mak hoz to váb bít sák ha zá ja fegy ver szü ne ti ké rel mét.

239 Lu kacs 1999.



ké ré sé re tör tént. Azok ról a békeelõkészítõ mun ká la tok ról
van szó, ame lyek igen nagy sta tisz ti kai adat gyûj tés, tu do -
má nyos mér le ge lés alap ján arra in tet ték a maj da ni dön tés -
ho zó kat, hogy tar tós béke csak ak kor lesz a Kár pá tok övez -
te tér ség ben, ha el ke rü lik a tri a no ni bé ke ren de zés szar vas -
hi bá it, s he lyet te az et ni kai vi szo nyok tisz te let ben tar tá sá -
val komp ro misszu mos ha tá ro kat húz nak.240

A szov jet zó nán be lül Ma gyar or szág nak hosszú éve ken át
nem volt kül po li ti ká ja. Azon is még nyíl ván so ká ig el le het majd
vi tat koz ni,241 hogy mi kor és ho gyan tör tént az or szág szovje tizá -
lása, az el len ben nem két sé ges, hogy az önál ló kül po li ti kai ak ci ók -
nak már 1947-ben végeszakad. Min den eset re tény kér dés, hogy a
Mars hall-terv be be kap cso lód ni aka ró or szá gok jú ni us 27. és jú li us
3. kö zöt ti pá ri zsi össze jö ve te lé rõl a ma gyar kor mány olyan hang -
ne mû ál lás fog la lás sal ma rad tá vol, amely egy szer re ta nús ko dik a
Moszk vá val szem ben fel te he tõ leg még ko ránt sem fel tét le nül el ke -
rül he tet len szer vi liz mus ról, s egy ben an nak a túl ten gõ ön tu dat nak 
a to vább élé sé rõl, amely már na gyon-na gyon rég óta nem volt
össz hang ban a tény le ges ma gyar ha tal mi mu ta tók kal.

Mind ezek után már-már a ku ri ó zu mok vi lá gá ba tar to zó ér de -
kes ség, hogy a Mars hall-ter vet el fo ga dó 16 or szág jú li us 12-i
össze jö ve te le iránt Mihályfi Ernõ kül ügy mi nisz ter mi ért ér dek lõ -
dött jú li us 13-án a „fel té te le zett se gít ség fel tét ele i rõl”. A vá laszt
erre ugyan csak nem ta lál juk, de azt vél he tõ leg nem alap ta la nul ál -
la pít juk meg, hogy e fur csa ér de kes sé gû tett a ma gyar dip lo má cia
utol só önál ló lé pé se az 1956-os for ra da lo mig.242

3.2. Mi lyen esé lyei vol tak az or szág nak az 1947. évi pá ri zsi bé -
ke szer zõ dés után arra, hogy 1956-ig va la mi fé le kül po li ti kát
vi hes sen, il let ve 1956 for ra dal má nak ked ve zõbb kül po li ti -
kai kons tel lá ci ót te remt sen?

A pá ri zsi bé ke szer zõ dés alá írá sa lé nye gé ben egy be esik az or -
szág bel po li ti kai éle té nek szovjetizálásával. A rend szer vál tás utá ni 
tör té net írás be mu tat ta, hogy a tény le ges for du lat nem 1949-ben és
nem is 1948-ban, ha nem már ko ráb ban be kö vet ke zett.243 Az or -
szág nak nem volt kül po li ti ká ja, hi szen a szov jet igé nyek hez való
szer vi lis al kal maz ko dás ép pen el len té te an nak, amit bár mi fé le
kül po li ti ká nak le het ne vez ni. Ha hi báz tat ha tó a két há bo rú kö zöt ti 
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240 Romsics 1992, il let ve Bán 1996. 
241 Az 1945 utá ni idõ szak fel tá rá sa te rén egyes vo nat ko zás ban ugyan már

ezeddig is szü let tek ér té kes ered mé nyek, azon ban alig ha két sé ges, hogy még
több te rü le ten na gyok a fe hér fol tok, s egé szé ben is hi ány zik a tör té nel mi lá tó -
szög.

242 Fü löp–Sipos 1998, 348. 
243 Standeisky – Ko zák – Pa ta ki – Rainer 1998 és Feitl –Izsák – Szé kely 2000. 



ma gyar dip lo má cia azért, mert tény le ges le he tõ sé ge ket el sza lasz -
tott, ak kor ez mutatis mutandis ér vé nyes a szovjetizált or szág ve ze -
tõ i re is.

Mutatis mutandis – kell hang sú lyoz nunk, hi szen me rõ ben más 
hely zet rõl van szó. Tár gyi la go san ugyan meg ál la pít ha tó, hogy Rá -
ko si Má tyásnak nem vol tak jó po zí ci ói Moszk vá ban, hi szen már a
sze ge di Csil lag bör tön bõl való sza ba du lá sa után is azért ke rült a
Szovjetunió-beli ma gyar kom mu nis ták élé re, majd azért kap ja
meg Joszif Visszarionovics Sztá lin aka ra tá ból a ma gyar or szá gi hely -
tar tói po zí ci ót, mert múlt ja mi att zsa rol ha tó volt. Ez azon ban Rá -
ko si Má tyás sze mé lyes ügye. Az or szág ra és né pé re mind eb bõl
„csu pán” annyi tar to zott, hogy hosszú éve ken ke resz tül olyan em -
ber tõl kel lett ret teg nie, aki nek éle te oly annyi ra nem volt biz ton -
ság ban, hogy szo lid cég nem kö tött vol na vele élet biz to sí tást.244

Po li ti kai pár tok és ex po nen se ik kö zött sok szor le het nek gyû löl kö -
dõ en rossz ne xu sok. A re zsim vál tá sok a tör té ne lem ben sok szor
tör tén nek vér ben és szenny ben. Mi ni má lis nem ze ti kon szen zus
ese té ben azon ban en nek a szem ben ál lás nak va la hol van ha tá ra.
Rá ko si Má tyás ilyen ha tárt nem is mert,245 s ezért az õ or szág lá sa
alatt — ed di gi is me re te ink sze rint — nincs, leg fel jebb fol tok ban
van ma gyar kül po li ti ka.246 Csu pán egyet len pél dát em lít ve: nem
két sé ges, hogy Joszif Broz Tito ki kö zö sí té se nyo mán Bu da pest nek
Moszk va irá nyá ba való iga zo dá si kény sze re volt. Ám, ha Rá ko si -
ban van va la me lyest nem ze ti ér zés, ak kor nem mér ge sí ti el oly út -
szé li mó don az zal a Ju go szlá vi á val a vi szonyt, ahol a múl tat le zár -
va a negy ve nes évek má so dik fe lé ben lé nye ge sen ked ve zõbb re
for dul a ma gyar ki sebb ség sor sa, mint akár Cseh szlo vá ki á ban, akár
Ro má ni á ban.

Az 1956-os for ra da lom kér dé se kro no ló gi a i lag tar to zik ide,
tar tal mi lag pe dig annyi ban, hogy a nép fel ke lés ép pen azért rob -
bant ki, mert be telt a po hár: a ter ror nak már nem volt vissza tar tó
ere je, a for ra dal mi je le ne tek cel lu lóz sza la gon meg örö kí tett kép so -
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244 Hajdu Ti bor meg ál la pí tá sa. Ld. Romsics 1995, 197.
245 Az elõ zõ rend szer ve ze tõ i nek fe le lõs ség re vo ná sa egy aránt kö vet ke zett a 

nem zet kö zi kö te le zett ség bõl és az új re zsim nek a ré git gyö ke re sen ta ga dó ter mé -
sze té bõl. Ez zel együtt is a dol go kat nem ze ti alap ról szem lél ve alig ha le he tett két -
sé ges, hogy le gi tim mó don ha ta lom ra ju tott ve ze tõk nya ka köré kö te let fon ni –
az bi zony tra gé dia. Rá ko si Má tyás el len ben a je lek sze rint a kér dés ilyen di men -
zi ó ja iránt tel je sen ér zé ket len volt. Ami kor meg tud ta, hogy Bul gá ri á ban min den
mi nisz tert si ke rült el fog ni, ak kor — sa ját sza vai sze rint — „csor gott” a nyá la.
„Azt mond tam: mi lyen sze ren csés or szág is ez. Ná lunk mind el me ne kül tek...”
Ld. Póth 1999, 220.

246 Két ség kí vül önál ló ság ra val ló gesz tus volt Prá gá val szem ben a du nai gát 
meg épí té si ter vé nek az el uta sí tá sa, míg a Ká dár-rend szer azt 1977. szep tem ber
15-én alá ír ja.



rai döb be ne tes erõ vel tük rö zik, hogy mek ko ra tö meg gé egye sül -
tek azok, akik éle tük koc káz ta tá sa árán száll tak szem be a ha ta lom -
mal. 1956-nak el kel lett buk nia, mert Jal ta ár nyé ká ban jött a vi lág -
ra, s an nak ár nyai küld ték a Hádész bi ro dal má ba. Idõn ként fel-fel -
buk ka nó né zet hí vei Nagy Imre po li ti ká já nak „sze ren csét len” vol -
tá ra, a hí res sem le ges sé gi nyi lat ko zat meg ala po zat lan sá gá ra hív -
ják fel a fi gyel met. Való igaz, hogy nagy ha tal mi kon szen zus nél kül 
sem le ges stá tuszt soha nem le het el ér ni, en nek a dek la rá ci ó nak
azon ban nem a betû sze rin ti tar tal ma volt a lé nye ge, ha nem a se -
gély ki ál tás. Két ség beesett ki ál tás volt ez, amellyel Nagy Imre a
nyu ga ti vi lág sza vai és tét len sé ge kö zöt ti or dí tó el lent mon dás ra
akar ta a vi lág köz vé le mény fi gyel mét fel hív ni.247

3. 3. A hor thysta kül ügyi szol gá lat tiszt vi se lõi kö zött is so kan
vol tak, akik nem akar tak ki ma rad ni a má so dik vi lág há bo rú 
utá ni új ra kez dés le he tõ sé gé bõl, akik részt kér tek az újon nan 
ala ku ló kor mány zat mun ká já ból. Ami kor azon ban 1947 nya -
rán vi lá gos sá vá lik, hogy itt moszk vai min ta sze rin ti kom -
mu nis ta re zsim szü le tik, ak kor nyolc kö ve tünk hagy ja el a
szol gá la tot és vo nul emig rá ci ó ba. Ek kor ve szít jük el — pél -
dá ul — Szegedy-Maszák Ala dár wa shing to ni, Bede Ist ván lon -
do ni, Auer Pál pá ri zsi és Ker tész Ist ván ró mai kö vet szak ér -
tel mét. A kö vet ke zõ esz ten dõ ben azu tán a Rá ko si dik ta tú ra 
már nem tart igényt az itt hon szol gá ló tiszt vi se lõk tu dá sá ra 
sem. A tisz to ga tás sal tel je sen le pusz tí tott ap pa rá tust azu tán 
olyan jobb sor sa ér de mes mun kás fi a tal ok kal töl tik fel, akik
leg jobb eset ben is csu pán hosszú évek-év ti ze dek mun ká ja
ré vén sa já tít ják el az ezen mun ká hoz nor má lis kö rül mé nyek
kö zött el en ged he tet len nyelv tu dást, tesz nek szert arra a ru tin -
ra, amely nél kül nincs szín vo na las dip lo má ci ai mun ka.

En nek az idegörlõ hely zet nek a ha tá sá ra 1956 õszén a Kül -
ügy mi nisz té ri um ban a for ra da lom ügyét se gí tõ vál to zá sok zaj la -
nak le.248

4. 1. Az 1956 õszé tõl 1989–1990-ig tar tó Ká dár-rend szer Hor thy
Mik lós or szág lá sát meg kö ze lí tõ ide ig tar tott. A szá mos el té rõ
vo nás mel lett ha son ló sá go kat is meg le het ál la pí ta ni. Mind két 
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247 Mind eb bõl kö vet ke zõ leg egé szen más meg íté lést ér de mel, mint az az
1947. már ci u si vita, ame lyet an nak ide jén a nem zet gyû lés ben az or szág kül po li ti -
kai ori en tá ci ó já ról ren dez tek, ami kor a fel szó la lók úgy be szél tek ha zánk Ke let és
Nyu gat kö zöt ti „híd” sze re pé rõl, hogy egy ál ta lán nem vet ték szám ba: ezt a köz -
ve tí tõ sze re pet a kül sõ ha tal mak egyi ke sem akar ja igény be ven ni. És a fen ti ek
mi att nincs köze Nagy Imre fel hí vá sá nak Su lyok De zsõ ak ko ron, a Ma gyar Sza -
bad ság Párt ne vé ben Ma gyar or szág örö kös sem le ges sé gé nek tör vény be ik ta tá sá -
ra vo nat ko zó ja vas la tá hoz.

248 Sík 1970, Hefty 1980.



eset ben az or szág kül föl di te kin té lye mé lyen a „szo ká sos”
alá süllyedt, bár a ne ga tív re kord ban Ká dár ala po san túl -
szár nyal ta Hor thy Mik lóst. A te kin tély vesz tés sel pár hu za -
mo san mind két eset ben az or szág erõ sen el szi ge telt hely -
zet be ke rült, a mér leg itt is Ká dár Já nos ese té ben jel zi a na -
gyobb de fi ci tet. Je len tõs el té rés, hogy míg a kez det ben szé -
les kö rök ben el len szenv vel öve zett Hor thy Mik lós nak tény -
le ges ka to nai-bel po li ti kai ha tal ma volt, s bi zo nyos fo kig
ezen túl nyú ló tár sa dal mi bá zis sal is ren del ke zett, ad dig az
elsõ idõk ben a Ká dár-rend szer nek szin te sem mi fé le bel po -
li ti kai ere je nincs, min den ha tal mát a szov jet szu ro nyok -
nak, il let ve a Szov jet unió in téz mény rend sze ré nek (be le ért -
ve a szov jet csat lós ál la mo kat is) kö szön het te. Míg Hor thy
Mik lóst sok szor üd vöz lik zász ló anyák, ad dig tet té ért Ká dár 
Já nost a (vele egyéb ként ben sõ sé ge sen jó vi szony ban lévõ)
fe le sé ge is nyer sen el íté li.249 Az agya fúrt Hrus csov eze ket a
kö te lé ke ket még fe sze sebb re so dor ta az ál tal, hogy 1957-ben 
— ami kor dön tés szü le tett ar ról, hogy Ro má ni á ból ki von -
ják a Vö rös Had se re get — ál nok mó don fel aján lot ta: Ma -
gyar or szág ról is vissza hív ja csa pa ta it. Ká dár Já nos azon ban 
pon to san tud ta, hogy szov jet fegy ve res erõ nél kül nem tud -
ná tar ta ni ma gát. 1957. má jus 27-én ma gyar–szov jet szer zõ -
dést ír nak alá az itt ál lo má soz ta tott szov jet ka to nai erõ jogi
hely ze té rõl.

A Moszk vá ban rá osz tott sze re pet el vál la ló Ká dár Já nos azon -
ban olyan em ber volt, aki ad dig ra már nem csu pán az egész Rá ko -
si-rend szer tõl ka pott mély csö mört, ha nem az ab ban ját szott sze re -
pé tõl is.250 És bár elsõ lé pé sei szin tén tele van nak ne ga tí vu mok kal
— ele gen dõ itt Nagy Imre tõr be csa lá sá ra, a for ra dal mi erõk kel
foly ta tott tár gya lá sai so rán ta nú sí tott sok ala kos ko dá sá ra, ha zu -
do zá sá ra utal ni —, ám mind ezek köz ben még is egy olyan bel po li -
ti ka bon ta ko zik ki, amely nek a ha ta lom meg szi lár dí tá si tö rek vés
mel lett, a nép pel-nem zet tel való komp ro misszum meg te rem té se is 
a cél ja.

A ré gi-új ha ta lom in téz mény rend sze ré ben ugyan meg õriz te a 
sztá li ni struk tú rát, de sza kí tott a ma gán élet szfé rá ját is ál la mo sí tó
rákosista gya kor lat tal. Volt ben ne elég böl cses ség, hogy meg hagy -
ja a nép nek a jus murmurandit, a mor gás jo gát, te hát a bé két len ke -
dé sek el szi ge telt je len sé ge i vel szem ben mind rit káb ban lé pett fel,
a nép pe dig — túl élé se ér de ké ben — meg kö töt te a rend szer rel a
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249 Ru bicon, 2000. 7–8. sz. 85.
250 Feitl Ist ván: Ká dár és Rá ko si. Rubicon, 2000. 6. sz. 23.



maga hall ga tó la gos ki egye zé sét. A fo lya mat na gyon las san ha ladt
elõ re, hi szen a rész le ges am nesz tia ren de let is csak 1960 áp ri li sá -
ban szü le tett meg. Ez azon ban meg szün tet te az in ter ná lás gyû lö le -
tes gya kor la tát és a hat év nél rö vi debb idõ re el ítél tek sza bad láb ra
ke rül tek. Ugyan ez év ok tó be ré ben sze rény mér ték ben az uta zá si
kor lá to zá so kat is eny hí tet ték.

Kül po li ti ka i lag a rend szer ugyan a moszk vai el vá rá sok hoz
szol ga i an al kal maz ko dott, ám irá nyí tói ügye sen ész re vet ték, hogy 
az un. fej lõ dõ or szá gok kal való kap cso la tok el mé lyí té sé ben szá -
mot te võ le he tõ sé gek rej le nek a nem zet kö zi el szi ge telt ség eny hí té -
se ér de ké ben. 1957 au gusz tu sá ban ma gyar dip lo má ci ai kül dött ség 
ke re si fel In di át, Bur mát, In do né zi át, Ne pált, Cey lont, Szí ri át,
Egyip to mot és Szu dánt, s köz ben olyan nem zet kö zi leg te kin té lyes
po li ti ku sok fo gad ta tá sá ban ré sze sül het tek, mint Dzsavaharlar
Nehru, il let ve Gamal Abdel Nasszer. A fej lett vi lág gaz dag sá gát je -
len tõs mér ték ben a gyar ma tok ki zsák má nyo lá sá ból nyer te, a fa -
sisz ta ha tal mak kal ví vott má so dik vi lág há bo rús küz de lem azok -
nak a sza vát erõ sí tet te, akik ar ról be szél tek, hogy ezek kel a gyar -
ma ti sor su kat ak ko ron le ve tõ or szá gok kal szem ben a Nyu gat nak
ha tal mas er köl csi de fi cit je van. Bu da pest fej lõ dõ or szá gok kal ki -
épí tett kap cso la tai ezért a köz vet len kap cso la to kon túl nyú ló je len -
tõ ség gel bír tak.251 S va ló ban, az el szi ge telt ség ab ron csá nak la zu lá -
sát je lez te, hogy kö vet ke zõ lép csõ ként si ke rült az eu ró pai sem le -
ges or szá gok kal, va la mint a sza bad ke res ke del mi tár su lás or szá ga -
i val is ja ví ta ni a vi szonyt. Minden nek meg volt a sze re pe ab ban,
hogy las san a „ma gyar ügy”-nek az ENSz na pi rend jé rõl való le vé -
te le irá nyá ban is lé pé se ket le hes sen ten ni. Ezek re a lé pé sek re hi -
vat ko zás sal pe dig tit kos tár gya lá sok kez dõd tek az USA-dip lo má -
ci á val ar ról, hogy az mi lyen fel té te lek ese tén vet né lat ba be fo lyá sát 
a ENSz-ben a „ma gyar ügy” meg szün te té se, s ez zel együtt a fel -
füg gesz tett ma gyar man dá tum vissza adá sa ér de ké ben. Az át adott 
fel té tel az összes el ítélt meg ke gyel me zé sét fog lal ta ma gá ba.
Moszk va ál dá sá val a meg ál la po dás meg szü le tett, s azt mind két fél 
be tar tot ta. En nek meg fe le lõ en 1962. de cem ber vé gén kap ja vissza
ENSz-mandátumát Ká dár Já nos Ma gyar or szá ga, a kö vet ke zõ év
már ci u sá ban pe dig lét re jön az ál ta lá nos am nesz tia.

Mind ez mi nõ sé gi vál tás ra vall a Rá ko si-rend szer hez ké pest,
más képp fo gal maz va kül po li ti kai te vé keny sé get kons ta tál ha tunk.
S, ha igaz az, hogy ez mo tor nél kül el kép zel he tet len, ak kor in nen
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251 Mi vel 1958 és 1961 kö zött 20 af ri kai or szág nye ri el füg get len sé gét, s egy -
ben tag sá got is kap az ENSz-ben. Ez a tény még in kább meg erõ sí ti a har ma dik
vi lág sza vát. Ah med Szukarno in do néz el nök 1960-as, Kwame Nkrumah ghá nai
el nök 1961-es bu da pes ti út já nak ez a hát tér nö vel te meg a je len tõ sé gét.



néz ve is azt ál la pít hat juk meg, hogy a rend szer nek nö vek võ bel po -
li ti kai tár sa dal mi bá zi sa van. Az már fo ga sabb kér dés, hogy en nek
mi köze van a nem ze ti gon do lat hoz, a nem zet hez, de hogy van, az
— vé lel münk sze rint — el vi tat ha tat lan.

Tör té nel mi köz hely, hogy a min den ko ri ve ze tõk — az or szág
nem zet kö zi hely zet ál ta li erõs meg ha tá ro zott sá ga mi att — a kül -
po li ti ka irá nyí tá sát sa ját ke zük ben tar tot ták. Akik fe lü le te sen fi -
gye lik az ese mé nye ket, azok haj la mo sak ar ról be szél ni, hogy Beth -
len Ist ván nak vagy Ká dár Já nos nak — úgy mond — hob bi ja volt a
kül po li ti ka. Ter mé sze te sen nem hob bi ról, ha nem a si ke res po li ti -
zá lás alap ve tõ ter ré nu má ról volt szó. Ká dár ese té ben en nek a
rend szer jel le ge mi att még in kább így kel lett len nie. Nos, mind eb -
bõl kö vet ke zõ leg kü lö nö sen iz gal mas kér dés, hogy Ká dár Já nos -
nak volt-e, s ha igen, ak kor mi lyen nem zet fel fo gá sa. Úgy vél jük,
hogy Ká dár Já nos kez det ben a nem ze ti kér dés sel szem ben erõs bi -
zal mat lan sá got ta nú sí tott. Azon egy sze rû ok ból ki fo lyó lag, hogy
na gyon so ká ig a nem ze ti ér zü let tel való ma ni pu lá lás a ha gyo má -
nyos ural ko dó kö rök ter ré nu ma volt, ha úgy tet szik a nem ze ti kér -
dés nek erõs jobb ol da li konnotációi van nak. Aki nem úgy volt
nem ze ti, ahogy azt az ural ko dó kö rök ér de kei meg szab ták, arra
na gyon könnyen rá sü töt ték a ha za fi at lan ság, „a ma gyar ta lan ság”
vád ját. S az is tény kér dés, hogy a mun kás moz ga lom na gyon so ká -
ig nem nem ze ti ke re tek ben, ha nem szupranacionális mó don gon -
dol ko dott, ami a mar xiz mus ter mi no ló gi á já ban az in ter na ci o na liz -
mus ki fe je zé sé vel nyert le ké pe zést. A Szov jet unió lét re jöt té vel,
majd még in kább a má so dik vi lág há bo rú után, ami kor a Moszk va
az egész kö zép-eu ró pai tér ség urá vá vá lik, ak kor en nek az in ter na -
ci o na liz mus nak a tar tal mát is a Kreml hatalomtechokratái szab ják
meg, an nak tar tal mát ki sa já tít ják, s ez zel össze füg gés ben ala po san 
meg ha mi sít ják. Ká dár Já nos ugyan éle te vé gé ig ren ge te get be szél
in ter na ci o na liz mus ról, s en nek ke re té ben hang za nak el hír hed ten
is mert sza vai ar ról, hogy az iga zi ma gyar ha za fi ság egy be esik a
Szov jet unió ér de ke i vel, ám jog gal fel té te lez he tõ, hogy õ már jó val
1956 elõtt vi lá go san lát ja: a moszk vai ide o ló gu sok szá já ban az in -
ter na ci o na liz mus je len tõs mér ték ben a szov jet im pe ri a liz mus ma -
lac lo pó kön tö sé vé vált. Ha nem így lett vol na, ak kor alig ha le het
meg ér te ni az ok tó be ri for ra da lom ban, az elsõ Nagy Im re-kor -
mány ban vitt sze re pét, a szov je tek kel való tár gya lá sa i nak ke -
mény sé gét.252 És ép pen azért, mert tisz tá ban volt en nek a moszk -
vai ha ta lom nak a tény le ges ter mé sze té vel — vé lel münk sze rint —
ezért kö vet ke zik be a pál for du lá sa, ha úgy tet szik az „áru lá sa”. És
minden nek nyo mán bon ta koz ha tott ki az a faj ta nem zet fel fo gá sa,
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252 Szereda – Rainer 1996, 75–82.



amit mi ple be jus nem zet fel fo gás nak ne ve zünk. Ez a fel fo gás ir tó -
zott a ha gyo má nyos nem zet fo ga lom is mert kel lék tá rá tól, na gyon
nagy fo kú ér zé ket len sé get ta nú sí tott a szom szé dos or szá gok ban
élõ ma gyar ság sor sa iránt, mert ab ban a ha gyo má nyos, s lel ke mé -
lyé rõl mély ir tó zás sal fi gyelt na ci o na liz mus-re vi zi o niz mus fel éle -
dé sé nek ve szé lyét lát ta. Ugyan ak kor azon ban e nem zet fel fo gás
kö zép pont já ban a dol go zó nép fel emel ke dé sé nek, min den na pi
élet kö rül mé nyei ja ví tá sá nak ál lí tot ta. Az 1959-es is mert párt ál lás -
fog la lás tárgy ba vágó meg ál la pí tá sa – „aki hû a Ma gyar Nép köz -
tár sa ság hoz, aki mun ká já val, eszé vel és szí vé vel se gí ti né pünk fel -
emel ke dé sét, az ha za fi. Ez a ha za fi ság csak a kom mu nis ták kal
való ak tív együtt mû kö dés ben vá lik iga zán al ko tó erõ vé.”253 –
meg gyõ zõ dé sünk sze rint min den sza vá val Ká dár Já nos fel fo gá sá -
val azo nos. Ká dár izig-vérig po li ti kus volt, s 1956 ka tak liz má ját
soha nem fe led te. Min den olyan jel re, amely a tár sa dal mi fe szült -
ség nö ve ke dé se irá nyá ba mu ta tott igen nagy fo kú ér zé keny ség gel
re a gált. A fõ ha ta lom bir to ká ban, an nak szi lárd sá gát elsõ he lyen
tart va, sõt ép pen meg õr zé se ér de ké ben a komp ro misszum ke re sés
út ját jár ta, ezért lesz a komp ro misszu mok ro bo to sa. Ezért van az,
hogy ami kor a ro mán na ci o na liz mus el dur vu lá sá val pár hu za mo -
san a ma gyar tár sa da lom ban lá ten sen nö vek szik a rend szer rel
szem be ni elé ge det len ség, ak kor en nek a nyo más nak Ká dár bi zo -
nyos pon tig en ged, az egész po li ti kai já ték ban pe dig Aczél
Györgynek nagy sze re pet en ged, mert jól tud ja, hogy en nek a bel -
po li ti kai elé ge det len ség nek az iro dal mi szfé ra a meg szó lal ta tó ja,
ab ban pe dig az ál ta la be csült Aczél Györ gyöt meg fe le lõ erõ nek
tart ja a vo nal meg õr zé sé re. Eb ben az össze füg gés ben van az
Illyés-Aczél pár baj nak nagy je len tõ sé ge. Az MSzMP KB mel lett
mû kö dõ Kul túr po li ti kai Mun ka kö zös ség 1974. évi ál lás fog la lá sa
szá mos szem pont ból új han got je lent, a fõ ha ta lom gya kor lá sát
azon ban alap ve tõ en nem vál toz tat ja meg.254

Vita fo lyik ar ról, hogy Ká dár Já nos gyá va avagy bá tor em ber
volt-e.255 A kér dés el dön té sé hez min den bi zonnyal fon tos ada lék
az õ re ak ci ó ja N. Sz. Hrus csov puccs sze rû mó don tör tént 1964-es
meg buk ta tá sá ra. El vi tat ha tat lan tény, hogy csat lós or szá gok ve ze -
tõi ré szé rõl nem volt szo kás — fõ leg kri ti ku san — a szov jet sze -
mély cse ré ket kom men tál ni, ezért az egész nem zet kö zi köz vé le -
mény élénk fi gyel mét, s egy ben el is me ré sét vál tot ta ki, ami kor a
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253 Romsics 2000, II. köt. 224.
254 Tár sa dal mi Szem le, 1974. 10. sz. 32–47. Vö. Romsics 1999, 515.
255 Sza bó Mik lós: Jel lem és sze rep. Rubicon, 2000. 6. sz. 32–35.



ma gyar párt ve ze tõ nyíl tan mél tat ta az el tá vo lí tott Hrus csov ér de -
me it.256

Min den eset re a Va ti kán nal ép pen eb ben az esz ten dõ ben si -
ker rel le zárt ma ra to ni tár gya lá sok257 — ame lyek nek je len tõs bel -
po li ti kai ho za ma is volt —, va la mint a Moszk vá val szem ben hasz -
nált szo kat lan hang mint egy be te tõz te az el mon dot ta kat. Minden -
nek nyo mán ezek ben az évek ben — mi köz ben 1965-ben meg szü le -
tett a hír hedt Brezsnyev-doktrína — a ká dá ri port ré a nyu ga ti saj -
tó ban és köz vé le mény ben át szí ne zõ dik. A rend szer nek a nép élet -
kö rül mé nye it ja ví tó in téz ke dé sei, az élet szín vo nal las sú, ám vi -
szony lag egyen le te sen emel ke dé se, nem kü lön ben az uta zá si le he -
tõ sé gek re la tí ve je len tõs mér té kû meg nyi tá sa258 a vé res ke zû dik tá -
tor port ré ját a múlt rek vi zi tu mai közé ûzi, s a nyu ga ti saj tó ha sáb -
ja i ból egy re in kább a re ál po li ti kus Ká dár port ré ja bon ta ko zik ki.
Az ot ta ni pub li cis ták ar ról cik kez nek, hogy rend ha gyó mó don e
kom mu nis ta po li ti kus a párt és a nép kö zött akar szi lárd kap csot
lét re hoz ni. S ez zel a ho va to vább ál lam fér fi vá ma ga so dó dik tá tor -
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256 A kö rül te kin tõ mér le ge lés hez ter mé sze te sen te kin tet be kell ven ni Kádár
erõs érin tett sé gét, azt a tényt, hogy az õ 1956-os ki vá lasz tá sá nál Nyikita Szer -
gejevicsnek dön tõ sza va volt. Az is fon tos, hogy a múló évek so rán Ká dár több
mint jó vi szonyt tu dott a Szov jet unió elsõ em be ré vel ki ala kí ta ni, amit na gyon jól
ka ma toz tat ha tott ha tal ma meg szi lár dí tá sá ban. Erre pe dig an nál is in kább nagy
szük sé ge volt, mert az emgrációban élõ Rá ko si Má tyás már pusz ta lé té vel is fe -
nye ge tést je len tett bi zo nyos fo kig éle te vé gé ig Ká dár szá má ra. Egy ál ta lán nem
vé let len, hogy a Len gyel or szág ból ha za té rõ ben lévõ po li ti kus sal szem ben itt hon
a jól ér te sül tek egy rákosista for du lat le he tõ sé gé rõl pus mog tak. Te hát a bá tor ki -
ál lás ban jó adag kény szer is ér vé nye sült, az elõ re me ne kü lõ cse le ke de te is volt ez. 
Ám, hogy en nél még is több rõl van szó, azt az mu tat ja, hogy Ká dár Moszk vá ban, 
zárt aj tók mö gött még ke mé nyeb ben meg mond ja vé le mé nyét az új fõ tit kár nak:
„mi Hrus csov elv társ éle té nek egész mun kás sá gát po zi tí van ér té kel jük – mon -
dot ta. Ez az öreg em ber va la mi kor volt vö rös ka to na, párt mun kás, ve ze tõ. Egész
éle tét a mi ügyünk nek szen tel te. Ezért mi õt tisz tel jük. Ha az ut cán lát nánk, nem
for dul nánk el tõle. Mi nem tu dunk egyik nap ról a má sik ra le köp ni egy olyan
em bert, aki min dig ve lünk har colt.” Lit ván 1998, 173.

Az egye nes ki ál lás nak meg is lett az elõljáróban em lí tett dur va vi szon zá sa:
az al ma kül de mény vissza pa ran cso lá sa.

257 Ld. erre rész le te seb ben Ger gely 2002.
258 Az uta zá si kor lá to zá sok — mint esett szó róla — 1960-tól eny hül tek. Pi -

ros út le vél lel ví zum men te sen le he tett a ha tárt át lép ni elõ ször Cseh szlo vá ki á ba és 
Len gyel or szág ba, ké sõbb Bul gá ri á ba, Ro má ni á ba és az NDK-ba, majd 1966-tól
Ju go szlá vi á ba. A nyu ga ti or szá gok ban — kék út le vél lel — há rom éven te egy szer 
jár ha tott a rend õr ség gel össze üt kö zés be nem ke rült ál lam pol gár, ha pe dig ro ko -
na volt, azt két éven te ke res het te fel. Míg 1960-ban 300 ezer fõ lép te át a ha tárt,
1970-ben már egy mil lió fõ for dult meg ide gen or szág ban, 1980-ban pe dig 5,2
mil lió ki uta zást re giszt rál tak. A tu ris ták túl nyo mó több sé ge a szom szé dos or szá -
go kat ke res te fel, ked velt úti célt je len tett az ad ri ai ten ger part, ám köz ben az ele -
in te egé szen mi ni má lis nyu ga ti for ga lom is di na mi ku san nõtt. (1958-ban 28 ezer,
1962-ben 65 ezer, 1965-ban 120 ezer és 1986-ban 708 ezer.)



ral a nyu ga ti vi lág ve ze tõi is mind gyak rab ban ráz tak ke zet, hall -
gat ták együtt a tisz te le tük re ját szó re zes ban dá kat, pa rá déz tak a
dísz szá zad ok rez ze nés te len ka to nai sor fa la elõtt.

4. 2. Mi lyen esé lyei vol tak 1956 vesz tes for ra dal ma után a rend -
szer vál tá sig az or szág nak arra, hogy a na gyon kor lá to zott kül -
po li ti kai ered mény nél ko mo lyabb önál ló ság ra te gyen szert?

Úgy vél jük, hogy a hely zet ro ko nít ha tó a két há bo rú kö zöt ti
Ma gyar or szá gé val. Ab ban az ér te lem ben, hogy amint ott sem kon -
s ta tál tunk re á lis al ter na tí vát, s el mé le ti leg adott le he tõ sé gek rõl be -
szél tünk, me lye ket a ko ra be li po li ti ka nem volt ké pes ki ak náz ni,
ha son ló kép pen lát juk a Ká dár-Ma gyar or szág hely ze tét is. Te hát a
be járt út tól el té rõ pá lya be fu tá sá ra re á li san nem kí nál ko zott le he -
tõ ség, ám el mé le ti leg még is leg alább két irány ban — az ide o ló gi ai
ka lo dá ból való bá tor ki tö rés ré vén — tá gí ta ni le he tett vol na a kül -
po li ti kai moz gás te ret.

Az egyik irányt a mo der ni zá ció kö vet ke ze te sebb kép vi se le te,
az 1968-ban be ve ze tett új gaz da sá gi me cha niz mus nak az 1972-es
le fé ke zés sel szem ben a kon zek vens to vább vi te le lett vol na, a má -
sik pe dig a nem ze ti kér dés ben a vé gig meg õr zött — leg fel jebb a
tak ti ká zás szint jén ol dott — szûk keb lû ség gel szem ben a kultur -
nemzetpolitikai kon cep ció irá nyá ban való — an nak összes kül po -
li ti kai kon zek ven ci á ját is vál la ló — nyi tás.

a/ Az zal együtt is meg koc káz tat ha tó nak vél jük e ki je len tést,
hogy más fe lõl ha tá ro zot tan ál lít juk: 1968 di lem má ját nem le he tett
az or szág, a rend szer ja vá ra meg ol da ni. A prá gai ta vasz kí sér le te
arra, hogy Cseh szlo vá ki á ban „em ber ar cú szo ci a liz must” ho no sít -
sa nak meg a Brezsnyev-doktrína szik lá já ba üt kö zött, s Ká dár Já -
nos ket tõs lel kü le te sze rint cse le ke dett. Az 1968. ja nu ár el se jén be -
ve ze tett új gaz da sá gi me cha niz mus azt kí ván ta vol na, hogy a po li -
ti kai in téz mény rend szer is de mok ra ti zá lód jék, a re zsim a plu ra liz -
mus je gye it öt vöz ze ma gá ba, nem zet kö zi leg pe dig az zal sze rez zen 
ma gá nak te kin télyt, hogy a prá gai kí sér le tet akár Moszk vá val is
szem ben is a vég sõ kig tá mo gat ja. Egy adott pon tig va ló ban így is
tör té nik. Ale xan der Dubèeket Ká dár szin te fi a ként ke ze li, s le he tõ sé -
gei, te het sé ge sze rint igyek szik az új prá gai ve ze tõ po zí ci ó ját erõ sí -
te ni, Brezsnyevvel el fo gad tat ni. Más fe lõl azon ban nem le he tett
két sé ges, hogy a cseh szlo vá ki ai fo lya ma tok a ma gyar 1956 em lé -
két is fel idéz ték, s még azok szá má ra is, akik ezt nem akar ták meg -
lát ni, el iga zí tó lett a Nagy Imre ha lá la 10. év for du ló ja al kal má val a 
Literarny Listy c. he ti lap ban a ki vég zett po li ti kus em lé két ke gye let -
tel fel idé zõ írás. A cik ket az MSzMP ve ze tõ nem hagy hat ták szó
nél kül. Ami kor nem sok kal ké sõbb a cseh szlo vák ve ze tõk Bu da -
pes ten — Ká dár tól se gít sé get re mél vén — tár gyal nak, ak kor Fock
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Jenõ mi nisz ter el nök ke mé nyen meg mond ja, hogy a ma gyar tá mo -
ga tás ára a Nagy Imre örök sé gé tõl tör té nõ el ha tá ro ló dás. Ha nem
ezt te szik, ak kor azok kal tar ta nak, akik Ká dár ban és tár sa i ban gyil -
ko so kat lát nak. S mi vel Dubèek nem hogy Brezsnyev és a töb bi ke -
mény vo na las kom mu nis ta, de Ká dár el vá rá sai sze rint sem tudja a
ma guk nak te ret kö ve te lõ fo lya ma to kat me der ben tar ta ni, ezért
Ká dár ha kény sze re det ten, ám még is igent mond arra — mert ezt
tart ja a ki seb bik rossz nak —, hogy au gusz tus 21-én a szov jet, bol -
gár, len gyel, ke let-né met ka to nák mel lett ma gyar ala ku la tok is
részt ve gye nek a prá gai ta vasz el foj tá sá ban.259

A cseh szlo vá ki ai for du lat ha zánk ban igen ked ve zõt le nül
érin tet te az ép pen ki bon ta ko zó új gaz da sá gi me cha niz must, az in -
ter ven ci ó ban való ma gyar rész vé tel pe dig ko mo lyan vissza ve tet te
az or szág nem zet kö zi meg íté lé sé nek az elõ zõ évek ben meg in dult
ja vu lá sát.260

A cseh szlo vá ki ai ese mé nyek hez való el lent mon dá sos vi szo -
nya, va la mint az új gaz da sá gi me cha niz mus be ve ze té se mi att Ká -
dárt Moszk vá ban a vele szem ben ele ve bi zal mat lan Brezsnyev to -
vább ra is fenn tar tá sok kal ke ze li. A Szov jet uni ó ban, a „test vé ri”
szo ci a lis ta or szá gok ban, s nem kü lön ben itt hon a ke mény vo na las
kom mu nis ták a gaz da ság irá nyí tás új rend sze re nyo mán — ál lí tó -
lag — el ural ko dott, a „szo ci a lis ta ér té ke ket” alá ásó „szer zés vá -
gyat”, „kis pol gá ri sá got”, „in di vi du a liz must” kár hoz tat ták. Ek kor
ter jedt el a Ká dár-rend szer jel lem zé se ként a „gu lyás kom mu niz -
mus”, a „fri zsi der szo ci a liz mus” em le ge té se, amely az or to dox
kom mu nis ták nem tet szés ét, Nyu ga ton pe dig a rend szer fo gyasz -
tói jel le ge meg je le né sé nek ked ve zõ meg íté lé sét vált ja ki. A ha zai
ke mény vo na las ok élén álló Biszku Béla és Ko mó csin Zol tán Brezs -
nyev neosztálinista, kon zer va tív irány vo na lá nak tá mo ga tá sát él -
ve zi, s ami kor Ká dár Já nos 1972-ben Moszk vá ban jár, ak kor erõs
fej mo sást kap, mert — a vá dak sze rint — hagy ja a kis pol gá ri né ze -
te ket el ural kod ni, a me zõ gaz da ság ban en ged te a kis tõ kés vi szo -
nyok új já szü le té sét, s minden nek nyo mán az or szág ban vissza szo -
rult a tár sa dal mi igaz sá gos ság.

Ká dár Já nos meg tor pa ná sa, a brezsnyevi érá val való bel sõ
meg bé ké lé se itt kö vet ke zik be. Alig ha vé let len, hogy in nen ja vul
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259 Rész le te seb ben Hu szár 1988.
260 A rend szer nek a prá gai ta vasz ra vég sõ fo kon adott vá la sza, nem csak pil -

la nat nyi lag volt na gyon negatív, de ab ban az ér te lem ben táv la to san is, hogy a la -
kos ság szé les kö re i ben az adott po li ti kai struk tú ra ja vít ha tat lan sá gá nak ér ze tét, s 
ez zel össze füg gés ben a már az elõ zõ év ti zed ben el ural ko dott apo li ti kus be ál lí tott -
sá got cson to sí tot ta: so kak szá má ra fon to sabb ese mény volt, hogy ekkortájtól le het
majd az oly annyi ra ked velt Co ca-Co lá hoz im má ron az élel mi szer bol tok ban is
hoz zá jut ni, a fi a ta lo kat pe dig in kább a tánc dal fesz ti vál ese mé nyei kö töt ték le.



meg vi szo nya a szov jet fõ tit kár ral. Pil la nat nyi lag ez szá má ra ked -
ve zõ, ugyan ak kor azon ban a rend szer mo der ni zá lá sá nak 1966-
 ban el ha tá ro zott, 1968. ja nu ár el se jén tény le ge sen meg kez dett fo -
lya ma ta szem pont já ból vég ze te sen rossz. Ká dár Já nos csa tát nyer
és há bo rút ve szít. Amúgy sem túl ru gal mas rend sze re még me re -
veb bé, az el me sze se dett ide o ló gi ai struk tú ra rab já vá vá lik. Kez de -
tét ve szi az az ese mény sor, amely nek je gyé ben a ma gyar po li ti ka
— ru gal mas re a gá lás he lyett — a kö vet ke zõ év ben be kö vet ke zõ
ár rob ba nás ra „a mi hoz zánk nem gyû rû zik be” tra gi ko mi kus szlo -
gen je alatt rend re hoz za a jö võt pusz tí tó in téz ke dé se it.261

Az olaj ár rob ba nás és az éssze rût len in téz ke dé sek ka taszt ro fá -
lis kö vet kez mé nye ként drá ma i nak rom lot tak a ma gyar gaz da ság
nem zet kö zi cse re ará nyai: mi vel a nyers anyag- és ener gia árak drá -
gu lá sá val egyi de jû leg az itt hon gyár tott ol csó ipa ri tö meg áru még
ke ve seb bet ért, ezért az ad dig ki egyen sú lyo zott kül ke res ke del -
münk de fi ci tes sé vált. Ki út ra a nyu ga ti or szá gok pél dá ja ad ha tott
vol na ösz tön zést: te ret kel lett vol na nyit ni az in no vá ci ó nak, le kel -
lett vol na épí te ni az ener gia igé nyes ága za to kat, a bé rek át me ne ti
be fa gyasz tá sá val pár hu za mo san el bo csá tá sok kal a fog lal koz ta tot -
tak szá mát szá mot te võ en kel lett vol na csök ken te ni. Mind ezen
szük sé ges in téz ke dé sek elõtt az élet szín vo nal meg õr zé se és a tel jes 
fog lal koz ta tott ság ide o ló gi ai ti la lom fá ja me re de zett. A ka pun be -
lü li mun ka nél kü li ség ri asz tó va ló sá gát ho mály ta kar ta. Az ide o ló -
gi ai vak ság azon ban nem ön ma gá ban, ha nem a rend szer gyen ge
lá ba kon álló le gi ti mi tá sa mi att vált vég ze tes sé: nem vol tak olyan
bi zal mi tar ta lé kai, ame lyek bir to ká ban a tár sa da lom tól a szük sé -
ges ön kor lá to zás hoz egyet ér tést kér he tett vol na.

A kül föl di köl csö nök fel vé te le csa ló ka ki utat kí nált. An nak
ide jén a dol lár ár fo lya ma mély re pü lés ben volt, s ez azt a re ményt
táp lál ta, hogy a vissza fi ze tés re a vál ság el múl tá val na gyobb zök -
ke nõk nél kül sort le het majd ke rí te ni. A dol lár ár fo lya ma azon ban
je len tõ sen meg erõ sö dött, s így a Ká dár-rend szer olyan adós ság -
csap dá ba szo rult — könnyen meg le het, hogy fon tos sze mé lyek tu -
da tos lé pé sei ré vén is —, amely a majd 1989-ben be kö vet ke zõ
össze rop pa ná sá hoz je len tõs mér ték ben hoz zá já rul.262

A gaz da sá gi vál ság szo rí tá sát az ener gia ter me lés erõ tel jes fo -
ko zá sa eny hít het te né mi leg. A meg ho zott — ne megy szer ku darc -
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261 Ezek kö zül az egyik leg je len tõ sebb az volt, hogy az or szág öt ven leg na -
gyobb vál la la tát is mét köz vet len ál la mi irá nyí tás alá von ták, ami nek kö vet kez té -
ben e lom ha vál la la tok vesz te sé ge i nek a fe de zé sé re a jól gaz dál ko dók nye re sé gét 
fö löz ték le.

262 Míg 1970-ben még csak 0,8 mil li árd dol lár volt a fel vett köl csö nök mennyi -
sé ge, ad dig 1975-ben már 3,1, 1980-ban 9,1 mil li árd, 1989-ben nem ke ve sebb mint 20 
mil li árd köl csön nyom ta a nép gaz da sá got. – Ld. rész le te seb ben Föl des 1995. 



ba ful ladt — in téz ke dé sek egyi ke ként 1977. szep tem be ré ben a kor -
mány Prá gá val alá ír ja a Bõs–Nagymaros-i víz lép csõ meg épí té sét
elõ irány zó meg ál la po dást. A be ru há zás meg va ló su lá sá tól a kis kö -
rei víz lép csõ ka pa ci tá sá nál har minc szor na gyobb ered ményt re -
mél tek, ám azt már nem mér le gel ték, hogy mek ko ra öko ló gi ai ka -
taszt ró fa szár maz hat az egyéb ként kör nye zet ba rát ener gia ter me -
lés bõl – pe dig az öt let öt ve nes évek elsõ fe lé ben cseh szlo vák rész -
rõl tör té nõ szor gal ma zá sát az ak ko ri ma gyar ve ze tés a vár ha tó
kör nye ze ti károk mi att há rí tot ta el. A meg sza bott mun ka meg osz -
tás je gyé ben az észa ki szom széd a maga erõ mû vét fel épí tet te, a
nagy ma ro si duz zasz tó el len ben nem ké szült el, s a be ru há zás le ál -
lí tá sá ért foly ta tott küz de lem szin tén ha tal mas éket vert az 1988-tól 
mind lát vá nyo sab ban om la do zó rend szer eresz té ke i be.

b/ A má sik — el mé le ti leg adott, ide o ló gi ai okok ból ki hasz ná -
lat la nul ma radt — ki tö ré si le he tõ ség az egész, te hát a ha tá ron túli
ma gyar ság ügyé vel való tö rõ dés ben rej lett. A kér dést rö vi den úgy
le het som máz ni, hogy a na gyon rossz, ki mon dot tan nem zet el le nes 
in du lás után tör tén tek bi zo nyos el moz du lá sok, ám egé szé ben a Ká -
dár rend szer mind vé gig csu pán rossz mos to há ja ma radt a tri a no ni 
sors ál tal ki vált kép pen súj tott szom szé dos országokbéli ma gyar -
ság nak.

Az 1956-ot köz vet le nül kö ve tõ idõ szak mély el szi ge telt sé gé -
bõl való ki tö ré si szán dék je gyé ben 1958-ban Ká dár Já nos Ro má ni -
á ban, Münnich Fe renc pe dig Cseh szlo vá ki á ban tett lá to ga tá sá val
hagy ta lát vá nyo san cser ben — a ha zai rend szer erõ sí té se ér de ké -
ben — a ma gyar ki sebb sé get. Mind ket ten nem csu pán azt szö gez -
ték le, hogy Ma gyar or szág nak nin cse nek te rü le ti kö ve te lé sei, de
azt is, hogy a nem ze ti sé gi po li ti kát — ame lyet egyéb ként meg fe le -
lõ nek mon dot tak — bel ügy nek te kin tik. E lá to ga tá sok nyo mán
1959. már ci u sá ban a Ko lozs vá rott mû kö dõ ma gyar tan nyel vû Bo -
lyai egye te met össze von ták a ro mán tan nyel vû Babeº egye tem -
mel, amely nek utá na a ma gyar tan nyel vû kép zés mind job ban
vissza szo rult. Cseh szlo vá ki á ban ek kor tájt kez dik össze von ni a
ma gyar és szlo vák tan nyel vû is ko lá kat, az 1960-ban élet be lép te -
tett új al kot mány — amely már nem is me ri el a nem ze ti sé get
kollektívumnak, az ide gen aj kú ak nak em be ri jog ként „ga ran tál ja”
a anya nyelv hez való jo got — szel le mé ben oly mó don szab ják át a
köz igaz ga tá si egy sé gek ha tá ra it, hogy az ad dig elég szép szám mal 
lé te zett ma gyar több sé gû egy sé gek szin te tel je sen meg szûn tek.

Az in ter na ci o na liz mus el vei mögé bújó szom szé dos na ci o na -
liz mu sok (ame lyek kö zött is ma gyar ság el le nes kár te vés ben a ro -
mán járt az élen, 1968-ban Ro má ni á ban fel szá mol ták a Ma ros–Ma -
gyar Au to nóm Tar to mányt) ki vál tot ta ha zai szûk körû, ám még is
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erõ tel jes til ta ko zás ha tá sá ra a re zsim va la me lyest ér dek lõ dést
kezd ta nú sí ta ni a ki sebb sé gi sors ban élõk, fõ leg az er dé lyi ek meg -
pró bál ta tá sai iránt. Az ilyen irá nyú lé pé se ket azon ban csak na -
gyon sze rény mér ték ben sti mu lál ta a nem ze ti–nem ze ti sé gi kér -
dés sel sú lyá val való bel sõ azo no su lás. Sok kal in kább az bá to rí tot -
ta, hogy a szov jet vo nal tól több íz ben lát vá nyo san el haj ló ro mán
kül po li ti ka263 Bu da pest rõl tör té nõ ijeszt ge té se egy be vá gott a
moszk vai ér de kek kel. Ká dár Já nos 1977-ben Nagy vá ra don és Deb -
re cen ben Nicolae Ceauºescuval tar tott ta lál ko zó ján már kri ti ku san
veti fel a ma gyar nem ze ti sé get súj tó kér dé se ket, ám a bí rá ló hang
mö gött na gyon sze rény a tar tal mi vál to zás. En nek meg fe le lõ en a
ma gyar párt fõ tit ká ra sem mi fé le en ged ményt nem tud ki csi kar ni.
Az, hogy Ká dár töb bé nem haj lan dó a ro mán dik tá tor ral ta lál koz -
ni, s a több ol da lú össze jö ve te le ken is igyek szik majd õt ki ke rül ni,
an nak nem volt fé ke zõ ha tá sa, a ro mán po li ti ka mind ke mé nyeb -
ben tör a ma gyar ki sebb ség asszi mi lá lá sá ra.264 Az el va kult ma -
gyar el le nes ség 1988-ban az esze lõs fa lu rom bo lá si prog ram ba tor -
kollt,265 a nem zet kö zi mé re te ket öltõ til ta ko zá si hul lám sem ered -
mé nyez itt hon ko moly mi nõ sé gi vál to zást. A Grósz-kormány en -
ge dé lyé vel jú ni us 27-én ugyan több tí zez res tö meg tün tet a Hõ sök
te rén, a nem sok kal ké sõbb Ara don zaj ló Grósz–Ceauºescu- talál -
kozó ma gyar szem pont ból való tel jes ku dar ca nem csu pán a ma -
gyar po li ti kus sze ren csét len, az óvá sok kal mit sem tö rõ dõ dön té -
sé rõl ta nús ko dik, de mö göt te to vább ra is ott hú zó dik a kultúr -
nemzetpolitikai kon cep ci ó val való azo no su lás hi á nya.

4. 3. Az ap pa rá tus nagy já ból az zal a se bes ség gel fej lõ dik pro fi
szak igaz ga tás sá, ahogy a nem zet kö zi kap cso la tok in té zé sé -
ben is las san meg je len nek az önál ló ság ele mei. A for ra da -
lom után még na gyon so ká ig egy részt az ér de mi posz to kon 
ne megy szer dip lo má ci ai mun ka he lyett primér — és leg in -
kább Moszk va ér dek lõ dé sé nek meg fe le lõ — hír szer zõ te vé -
keny ség folyt, más részt pe dig a szak sze rû ség je len tõs mér -
ték ben alá ren del te tett a po li ti kai hû ség, il let ve an nak ju tal -
ma zá sa szem pont já nak, vé gül — de ko ránt sem utol só sor -
ban — a nyelv tu dás kö ve tel mé nye csak las san nyer ál ta lá -
nos pol gár jo got. 1961-tõl 1973-ig Pé ter Já nos a kül ügy mi -
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263 Pél dá ul 1967-ben a hat na pos arab–iz ra e li há bo rú nyo mán a szo ci a lis ta
tá bor or szá gai Iz ra el lel meg sza kít ják a dip lo má ci ai vi szonyt, Bu ka rest el len ben
nem ezt te szi.

264 Mi ni má lis ra szo rít ják a ma gyar ál lam pol gár ok er dé lyi idõ zé sé nek le he -
tõ sé ge it, s meg aka dá lyoz zák az ot ta ni ma gya rok anya or szá gi uta zá sa it.

265 A terv ke re té ben 13 ezer fa lu ból 7 ez ret akar nak meg sem mi sí te ni, hogy
azu tán la kó it az ol vasz tó té gely nek te kin tett vá ro sok ba, azok be ton ból épü lõ blokk -
há za i ba kény sze rít ve nem ze ti et le nít se nek el.



nisz ter, s az õ vi lág lá tott sá ga, mû velt sé ge je len tõ sen nö ve li
a sze mély ze ti mun ká ban a szak sze rû ség kö ve tel mé nyét. A
men ta li tás ról na gyon so kat el árul, hogy a kép zés még na -
gyon so ká ig Moszk vá ban tör té nik, a ha zai kép zés 1963-ban 
in dul meg a bu da pes ti Marx Kár oly Köz gaz da ság tu do má -
nyi Egye te men, hogy szin te vé gig a rend szer vál tá sig pár -
hu za mo san ha lad jon. A Kül ügy mi nisz té ri um közel a rend -
szer vál tás pil la na tá ig alig több, mint az MSzMP il le té ke sei
ál tal ho zott dön té sek vég re haj tó he lye, a mun ka az MSzMP 
KB kül ügyi osz tá lya irá nyí tá sá val zaj lik, a mi nisz té ri u mon
be lül is nagy sú lya van az MSzMP he lyi Párt bi zott sá gá nak,
a tes tü let füg get le ní tett tit ká rá nak.

5. 1. A cso dá la tos 1989-es esz ten dõ tör té nel mi lép té kû vál to zá -
sai gyö ke re sen új nem zet kö zi kö rül mé nye ket te rem te nek a
ma gyar kül po li ti ka szá má ra is. A Var sói Szer zõ dés ka to nai
szer ve ze té nek 1991 feb ru ár já ban tör tént fel osz la tá sa, majd
az a tény, hogy jú li us 1-én mint po li ti kai kép zõd mény is
meg szû nik, elõt te né hány nap pal, jú ni us 28-án a KGST a
tör té nel mi múlt ba hul lott, hogy az esz ten dõ vége elõtt, de -
cem ber 7–8-án a Szov jet unió — mint egy szim bó lu ma ként
az USA–SzU ural ta vi lág pusz tu lá sá nak — fel bom lott, tag -
ál la mai füg get len né vál tak266 — mind ezek olyan hor de re jû
át ala ku lás mér föld kö vei, ame lyek el éré sé vel több nyi re az
évek (ese ten ként év ti ze dek) óta ak tív ha zai és kül föl di
rend szer kri ti ku sok sem szá mol tak. Más fe lõl Eu ró pa bol do -
gabb fe lé nek szer ke zet for má ló ese mé nyei, az Eu ró pai Kö -
zös ség Eu ró pai Uni ó vá éré se 1992. ja nu ár 1-én, az ugyan ek -
kor tól 15 ál lam ra bõ vü lõ össze fo gás nak az élet min den
szfé rá ját át szö võ in teg rá ció irá nyá ba mu ta tó el moz du lá sai
a ma gyar tár sa da lom mér ték adó kö rei szá má ra is ige nelt,
Ma gyar or szág szá má ra is óhaj tott-szor gal ma zott jö võ ké pet
fes te nek.

Szin tén igen je len tõs kül po li ti ka-for má ló fak tor az or szág
geo po li ti kai hely ze té nek szá mos ese mény – elõ ször az a tény, hogy 
a Szov jet unió fel bom lá sa nyo mán ha zánk észak-ke le ti szom széd ja 
Uk raj na lesz, majd Cseh szlo vá kia fel bom lá sa nyo mán 1993. ja nu ár 
1-tõl az im má ron önál ló Szlo vá kia meg je le né se, il let ve köz ben az
1991-tõl 1995-ig tar tó vé res küz de lem ben szét esõ dél szláv ál lam
utód ál la ma i nak, Szlo vé ni á nak, Hor vát or szág nak és a Kis-Ju go -
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266 A FÁK lét re ho zá sa ter mé sze te sen fon tos lé pés, ám ez az in teg rá ció oly
sok gyen ge ség gel küsz kö dik az óta is, hogy Orosz or szág szá má ra ér dem ben nem 
nyújt se gít sé get tény le ge sen be töl tött kö zép ha tal mi po zí ci ó já nak meg ha la dá sá ra, 
a vi lág ha tal mi stá tusz el éré sé re.



szlá vi á nak ne ve zett Szer bi á nak fel buk ka ná sa – ré vén tör tént meg -
vál to zá sa.

Mind ezen nagy hor de re jû vál to zá sok alap ve tõ en meg vál toz -
tat ták a ma gyar kül po li ti ka irá nyát. A vál to zá sok struk tu rá lis je -
len tõ sé gét plasz ti ku san mu tat ja, hogy a ki lenc ve nes év ti zed nek
bár mennyi re is egy más tól mar kán san kü lön bö zõ kor mány za tai
vol tak, mind há rom kor mány kül po li ti kai tö rek vé sei há rom ten -
gely kö rül fo rog tak. A ko ráb bi Ke let felé for du lás he lyett a Nyu -
gat tal meg sza kadt szá lak ma ra dék ta lan hely re ál lí tá sa, s en nek ke -
re té ben a NA TO-tag ság, va la mint az EU-tagság el nye ré se ké pez te
az egyik ten gelyt. A köz vet len és köz ve tett szom szé dok kal való
együtt mû kö dés el mé lyí té sé ben rej lõ le he tõ sé gek fel ta lá lá sa és ki -
ak ná zá sa for mál ta a má sik ten gelyt, míg a har ma dik ten gely kö rül
a szom szé dos or szá gok ban élõ ma gyar ki sebb ség sor sá val való, a
ko ráb bi nál össze ha son lít ha tat la nul ko mo lyabb erõ fe szí té sek je ge -
ce sed tek ki.

Az ezen kor má nyok kül po li ti kái kö zött egyéb ként két ség kí -
vül meg mu tat ko zott kü lönb sé gek rö vi den úgy ra gad ha tók meg,
hogy míg a Horn-kor mány a NA TO- és EU-tagság stra té gi ai cél já -
nak alá ren del ten tö re ke dett a ma gyar di asz pó ra ügyé nek a fel ka -
ro lá sá ra, ad dig az An tall- és az Or bán-kor mány a ki sebb sé gi kér -
dést a kultúrnemzet kon cep ció je gyé ben ke zel ve az EU-tagsággal
ilyen kap cso la tot nem ál lí tott fel.

A szo ká sos cso da vá rás je gyé ben, a ha tá ron túli vi lág ban való
nem kel lõ mély sé gû tá jé ko zó dás kö vet kez té ben szé les tár sa dal mi
kö rök az óhaj tott NA TO- és EU-tagságot kéz nyúj tás nyi kö zel ség -
ben lát ták, s a ka pi ta liz mus hoz való vissza té rést is úgy kép zel ték
el, hogy ha ma ro san a jó lé ti tár sa dal mak bõ sé ge jel lem zi majd a
ma gyar ál lam pol gár ok min den nap ja it. A mind ez zel szem ben be -
kö vet ke zett drasz ti kus élet szín vo nal-csök ke nés, a mun ka nél kü li -
ség tö me ges sé vá lá sa, mind ezek mö gött a brut tó nem ze ti össz ter -
mék ko ráb bi há bo rús ká rok hoz ha son lít ha tó össze zsu go ro dá sa, az 
ál la mi la kás épí té si prog ram meg szû né se, a tár sa dal mi mo bi li tás
hal lat lan be szû kü lé se, az 1995-ös Bok ros-cso mag mind-mind sok -
kol ta a tár sa dal mat, s fel erõ söd tek a szo ci a lis ta kor szak irán ti
nosz tal gi ák. Míg a rend szer vál tás elõt ti évek ben már a mun kás ság 
szé les kö re i ben is a Ká dár Já nos tól való meg sza ba du lás ban lát ták
a ki utat, az év ti zed vége tá ján el len ben már — Szent Ist ván és Má -
tyás ki rály mel lett — az egész ezer esz ten dõs ma gyar his tó ria leg -
si ke re sebb, leg szim pa ti ku sabb há rom ál lam fér fia közé emel ke dett
az 1956 utá ni 32 esz ten dõs kor szak nak ne vet adó, 1989-ben ön ma -
gá val meg ha son lot tan sír ba szállt po li ti kus. Minden nek el le né re
az 1990-re ki for má ló dott új kül po li ti kai irány meg õriz te, ma is bír -
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ja a ma gyar tár sa da lom tá mo ga tá sát, s bár a ki áb rán dult ság nak
szá mos al ka lom mal mu tat koz tak a je lei, még is lét re jött az a ki tar -
tás, amely e hosszú me ne te lés nél kü löz he tet len bel po li ti kai elõ fel -
té te le. Az idõ köz ben szü le tett si ke rek pe dig se gí tet ték a pesszi -
miz mus ra való oly gya ko ri haj la mos sá gunk ol dá sát.

Az el múlt év ti zed alap ve tõ ese mé nyei im má ron két esz ten de -
je ma gas szín vo na lú szin té zis ben nyer tek összeg zést,267ezért ezek
fel so ro lá sa, szám ba vé te le nyil ván mel lõz he tõ.268 An nak szám be -
vé te le el len ben, hogy

147

267 Romsics 1999.
268 Rö vi den azon ban fel te he tõ leg nem fe les le ges em lé kez tet ni a leg lé nye ge -

sebb té nyek re.
1990. no vem be ré ben ha zánk fel vé telt nyert az Eu ró pa Ta nács ba, a NATO

1994 ele jén meg hir det te a maj da ni tag ság mint egy elõ szo bá já nak te kin tett Part -
ner ség a bé ké ért nevû prog ram ját, a kö vet ke zõ esz ten dõ õszén meg is mer he tõ vé
vál tak a vár ha tó bõ ví tés leg fon to sabb elõ fel té te lei. 1997. no vem ber de re kán az
ur nák elé já ru ló ál lam pol gár ok 85%-a vok solt a NATO tag ság mel lett (az ak tus
árny ol da la, hogy a sza va zás ra jo go sul tak nak csu pán 49%-a tar tot ta ér de mes nek
vé le mé nyé nek ki nyil vá ní tá sát), 1999. már ci u sá ban pe dig — Len gyel or szág és
Cseh or szág mel lett — Ma gyar or szág fel vé telt nyert e nagy fon tos sá gú ka to nai
szer ve zet be. 

Az Eu ró pai Uni ó hoz ve ze tõ út fon tos ál lo má sa ként 1991. de cem be ré ben si -
ke rült tár su lá si szer zõ dést köt ni az in teg rá ci ó val, s en nek ke re té ben ki ala kult az
a 2001-ig tar tó me net rend, amely az ipa ri vá mok le épí té sé nek ütem terv ét tar tal -
maz za. (A meg ál la po dás az agráriumra azért nem ter jedt ki, mert an nak az
EU-normák közé való be il lesz té se el fo ga dot tan jó val hosszabb pe ri ó dust igé -
nyel.) Az 1994. áp ri li sá ban be nyúj tott hi va ta los ma gyar fel vé te li ké re lem re vá -
lasz ként 1997. jú li us de re kán szü le tett meg az Agen da 2000 el ne ve zé sû do ku -
men tum. En nek ér tel mé ben 1998 ta va szá tól foly tak a fel vé te li tár gya lá sok az zal a 
pers pek tí vá val, hogy a fel vé tel az új év ez red elsõ év ti ze de elsõ fe lé ben vár ha tó.
Az óta nyil ván va ló vá vált, hogy az em lí tett do ku men tum ér tel mé ben a ma gyar
— s mel let te a cseh, len gyel, észt és szlo vén — fel vé tel elõtt az EU in téz mény -
rend sze rét a bõ ví tés re al kal mas sá kell ten ni. Ez 2001-ig nem tör tént meg, s a
konk rét idõ pont ki je lö lé se he lyett több ször in kább üzen ge té sek voltak, ám ér de -
mi elõ re lé pés re még nem ke rült sor.

A re gi o ná lis együtt mû kö dés tör té nel mi gyö ke re az Al pok-Ad ria Mun ka kö -
zös ség Ma gyar or szág, Auszt ria, Olasz or szág és Ju go szlá via ha tár men ti tér sé ge i -
nek 1978-ban kez dõ dõ együtt mû kö dé se. 1989 vé gén a ko ope rá ci ót kor mány za ti
szint re emel ték, 1991-ben pe dig Cseh szlo vá kia, majd Len gyel or szág is csat la ko -
zott. A dél szláv utód ál lam ok csat la ko zá sa óta a szer ve zet a Kö zép-Eu ró pai Kez -
de mé nye zés ne vet vi se li. Az 1335-ös vi seg rá di ki rály ta lál ko zó tra dí ci ó ját fel ele -
ve nít ve 1991-tól mû kö dik a Vi seg rá di kez de mé nye zés, amely az önál ló Szlo vá kia 
csat la ko zá sa óta négy ál lam egy más kö zöt ti kap cso la ta i nak sok ol da lú el mé lyí té -
sét ígé ri – vál ta ko zó si ker rel. 

Ami kor An tall Jó zsef mi nisz ter el nök kor mány zá sa ele jén ki je len tet te, hogy
lé lek ben 15 mil lió ma gyar mi nisz ter el nök ének te kin ti ma gát, ak kor sza vai bel- és 
kül föld ön is vi hart ka var tak. Nem ke ve sen fél re ér tet ték, so kan in ge rül ten fél re -
ma gya ráz ták, ho lott a po li ti kus tu laj don kép pen a kultúrnemzet kon cep ci ó nak
adott ek kép pen han got. Bár a nagy po li ti kai-te rü le ti vál to zá sok ha tá sá ra fel-fel -
buk kant a tri a no ni béke ér vény te le ní té sé nek a gon do la ta, a ma gyar tár sa da lom



5. 2. mi lyen esé lyei vol tak az 1989 utá ni rend szer vál tás nyo mán 
az or szág nak arra, hogy a be járt nál ked ve zõbb pá lyát fus -
son be, a rend szer vál tás ke ser vei ke vés bé nyo masszák a
tár sa da lom oly szé les kö re it – nos, mind er re azért nem len -
ne egy tu do má nyos igé nyû elõ adás ban vá laszt adni, mert
egy részt még nyil ván va ló an hi ány zik a tör té nel mi táv lat,
más részt pe dig az elõ adó min den kép pen el akar ja ke rül ni
még a lát sza tát is an nak, hogy vá la szai egyik vagy má sik
párt nak ked ve zõ ha tást kelt se nek. Ugyan csak nem len ne
he lyes meg fo gal maz ni a vá laszt arra a kér dés re sem, hogy

5.3. mi lyen is volt a rend szer vál tás utá ni kül ügyi szol gá lat
össze té te le, a kor mány vál tá sok kal való össze füg gé se, tel je -
sí tõ ké pes sé ge mennyi ben fe lelt meg a jog gal el vár ha tó el -
vá rá sok nak? Azt azon ban fel te he tõ leg nem csu pán sza bad,
ha nem szük sé ges is le rög zí te ni, hogy az el múlt év szá zad
tör té nel mé nek e te kin tet ben az az egy ér tel mû üze net, hogy
a nem zet alap ve tõ ér de ke olyan kül ügyi szol gá lat bir tok lá -
sa, amely pár tok fe lett álló kép zõd mény, nem kö tõ dik a
kor mány vál tá sok de mok ra ti kus rend szer ben ter mé sze tes
cik lu sa i hoz. Olyan ap pa rá tus ra van szük sé ge, amely is me ri 
is meg szív lel ni az el múlt több mint más fél év szá zad ta nul -
sá ga it. Va gyis azt, hogy ma gyar nak és eu ro pé er nek len ni
nem egy más ki zá ró, ha nem egy mást fel té te le zõ fo gal mak.
Amint az an nak ide jén Né meth Lász ló meg fo gal maz ta: „a
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messze túl nyo mó há nya da a má so dik vi lág há bo rús ka tak liz ma és kö vet kez mé -
nyei fé nyé ben böl csen tu do má sul vet te, hogy a ki sebb sé gi sors ren de zé sé nek
nem a ha tár kér dés a kul csa. A ma gyar ki sebb sé gek szer ve ze tei kol lek tív jo go -
kért, kul tu rá lis vagy te rü le ti au to nó mi á ért har col tak, har col nak, a szom szé dos
or szá gok ban azon ban e tö rek vé se ket nem akar ták, nem akar ják ho no rál ni. Az
év ti zed ele jén leg in kább az uk rán kor mány mu ta tott elõ zé keny sé get, s ezért a
ma gyar kor mány 1993. má ju sá ban elõ ször Uk raj ná val kö tött alap szer zõ dést. Az
alap szer zõ dés mint mû faj a né met dip lo má cia kel lék tá rá ból való. A múl tat le zár -
ni aka ró né met kor mány ilyen meg ál la po dá sok kal ren dez te vi szo nyát ke le ti
szom szé da i val. A mi hely ze tünk re való adap tá ció a ha tá rok sta bi li tá sá nak új fent
tör té nõ el is me ré sét, il let ve az eu ró pai nor mák sze rin ti ki sebb sé gi jo gok meg adá -
sát je len ti. A szlo vák fél lel 1995. már ci u sá ban, a ro mán nal pe dig 1996. szep tem -
be ré ben si ke rült ilyen szer zõ dést pa ra fál ni. Mi vel mind két or szág ban az óta is
szá mos sé rel me van a ma gyar ság nak, ezért is mét be bi zo nyo so dott, hogy az alá -
írt do ku men tum ke vés, va ló ban meg nyug ta tó ga ran cia a tár sa da lom min den pó -
ru sát át ita tó de mok rá ci á ban, a la kos ság nak a más ság irán ti be lül rõl sar ja dó tü -
rel mé ben rej lik. Eb ben az irány ban Ro má ni á ban 1996-ban, Szlo vá ki á ban pe dig
1998-tól van nak biz ta tó je lek. 

A má so dik vi lág há bo rú vé gén el pusz tult az Esz ter go mot Pár kánnyal össze -
kö tõ híd, amely a ma gyar és a szlo vák la kos ság szé les kö rei szá má ra nyúj tott
köz vet len kap cso la tot. Hosszú elõ ké szü le tek után 2000-ben el kez dõd tek az új já -
épí té si mun ká la tok, 2001-ben pe dig is mét meg in dult a for ga lom. – Vö. még Je -
szensz ky 2002, va la mint Ká dár 2002.



ma gyar ság nak vagy eu ró pai prob lé mák meg ol dá sát kell ma -
gá ra ven nie – vagy a maga prob lé má i ban is alul ma rad.”269

(2001)

El hang zott Jyväskyläben, az V. Nem zet kö zi Hun ga ro ló gi ai Kong resszu son 2001 au gusz -
tu sá ban. Meg je lent: Ma gyar or szág he lye a 20. szá za di Eu ró pá ban. Bp., 2002, 27–50.
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A NAGY HA TAL MAK ÉS MA GYAR OR SZÁG
A KÉT HÁ BO RÚ KÖ ZÖTT

Nagy ha tal mak ide ig-órá ig meg te he tik ugyan, hogy be zár -
kóz nak, há tat for dí ta nak a vi lág nak, ám kis or szág sor sa szem -
pont já ból el sõ ran gú fon tos sá ga van an nak, hogy mi lyen he lyet
tud ma gá nak a nem zet kö zi kap cso la tok ban ki ala kí ta ni, s ezen be -
lül is meg ha tá ro zó fon tos sá ga van a nagy ha tal mak hoz zá fû zõ dõ
vi szo nyá nak.

Né künk a két há bo rú kö zött (is) — rö vi den szól va — nem sok 
sze ren csénk volt a nagy ha tal mak kal. Mi kor ezt a tényt rög zít jük,
rög vest hoz zá fûz het jük: ez raj tunk is múlt, le he tett vol na — ha
nem is sok kal, ám né mi leg — jobb is.

Ha re á li san akar juk a kér dést meg kö ze lí te ni, ak kor a ma gyar
sor sot a vi lág dol ga i nak ala ku lá sa ke re té ben vizs gál juk, s nem —
mint tá ja in kon sok szor haj la mo sak rá — for dít va. A re á lis mér le -
ge lés hez pe dig tud nunk kell, hogy az idõ nek az a spá ci u ma, ame -
lyet fel idé zünk, sa já tos át me ne tet fog lal el a his tó ri á ban. Az elsõ
vi lág há bo rú val le zá rul a tit kos dip lo má cia kora270, ám a nem zet kö -
zi kap cso la tok ban to vább ra is el sõ ren dû fon tos sá ga van a ha tal mak
mi nõ sí té sé nek: a nagy ha tal mak zárt klub ja (bár gaz da sá gi-po li ti kai
he ge mó ni á ért küz döt tek egy más el len271) me rõ ben más vi lág, mint a
kis or szá gok együt te se. A sok szem pont ból nul la dik év nek te kint he tõ 
1945-ös esz ten dõ té mánk ve le je szem pont já ból is vál to zást hoz. Az
1945-ben lét re jött Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te nem csu pán a min -
den kit egy aránt meg il le tõ em be ri jo go kat dek la rál ja, ha nem a nem ze -
tek és ál la mok kö zöt ti — ad dig nem lé te zett — egyen ran gú sá got is.
A kor szel lem mi lyen sé gét, vál to zá sá nak korlátait pon to san fel idé -
zi a pá ri zsi bé ke kon fe ren ci án meg tör tént eset. Eduard Beneš há rom
órás be szé de után Karel Kramaø hoz zá szó lá si le he tõ ség he lyett
Georges Clemanceau-tól már csak sér tést ka pott – „Ki fo gunk je löl ni
egy spe ci á lis bi zott sá got, ahol órák hosszat is be szél het, de most
men jünk te áz ni.” A ne gyed szá zad dal ké sõbb kez dõ dõ kor sza kot
Winston Chur chill sza va i val jel le mez zük. A kis or szá gok nak a na -
gyok kal szem ben el lent mon dást nem en ge dõ Joszif Visszarjonovics
Sztá linnal szem ben a brit ál lam fér fi így vá la szolt: „A sas en ged je
meg, hogy a kis ma da rak éne kel je nek, leg fel jebb nem kell tö rõd ni
az zal, hogy mit.”272

*
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270 A ki fe je zést ter mé sze te sen a leg szo ro sabb tör té nel mi be ágya zott sá gá ban
kell hasz nál nunk, hi szen bi zo nyos ér te lem ben a dip lo má cia so sem le het meg a
tit kos ság esz kö ze nél kül.

271 Recker 1976, Geiss – Wendt 1973, Ránki 1981.
272 Mind két idé zet he lye Ránki 1983/b 3., 14. 



– Ten ger re ma gyar! – adta ki a jel szót Kos suth La jos a re form -
kor ban, a nem ze ti éb re dés ko rá ban. A jel szó ban egy szer re volt
ben ne a ten ger re ki ju tás gya kor la ti hasz ná nak ki ak ná zá sá ra vo -
nat ko zó igény, s egy ben an nak a régi ta pasz ta lat nak a fog la la ta,
hogy az iga zán élet ké pes né pek élet te re ak kor jö võt ígé rõ, ha a ten -
ge ren köz le ke dés ha tár ta lan di men zi ó já val is ren del kez nek.

Harold Nicholson — tud juk — meg le he tõs el len szenv vel vi sel -
te te tett irán tunk, még is 1915-ben még úgy vél te: „nem tö rül het jük
le a tér kép rõl Auszt ri át és Ma gyar or szá got, és nem ala kít hat juk át
na gyobb mé re tû Sváj cok ká ten ge ri ki já rat nél kül.” A kö vet ke zõ
esz ten dõ ben, te hát az elsõ nagy há bo rú nak ép pen a de re kán egy
Sir William Tyrrell nevû kül ügy mi nisz té ri u mi tit kár és egy Robert
Paget nevû ka to na tiszt — meg le he tõ sen je len ték te len fi gu rák, ám
ép pen ezért a ko ra be li brit köz vé le mény tük rö zõi — ér zé kel ve az
idõk vál to zá sát, már az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia szét da ra bo lá -
sát ter vez ték, a szentistváni Ma gyar or szá got an nak tisz tán ma -
gyar lak ta ré sze i re am pu tál ták vol na, még is ki já ra tot ter vez tek szá -
munk ra az Ad ri á ra. Az ek kor tájt bõ év ti ze de ala po san ma gyar el le -
nes be ál lí tott sá gú Hugh Seton-Watson szin tén a fel da ra bo lá sunk
mel lett kar dos ko dott, ám a ten ge ri ki já ra tot õ is meg hagy ta vol na
szá munk ra.273

Há rom, sok szem pont ból kü lön bö zõ szer zõ, s még is kö zö sek
ab ban, hogy a meg cson kí tott Ma gyar or szá got ten ge ri ki já rat tal
kép zel ték el, mert messzi idõ be nyú ló fel fo gás sze rint egy ná ci ó -
nak csak ak kor van élet te re, ha ten ge ri ki kö tõ vel ren del ke zik.

Mind eb bõl még sem lett sem mi, mert 1918 de re ká ra — itt nem 
rész le tez he tõ hosszú ese mény- és esz me tör té ne ti fo lya mat le zá rá -
sa ként — Lon don ban és Pá rizs ban a Du na-men ti tér ség gyö ke res
át ren de zé se mel lett szü le tett dön tés. Nyolc és fél év ti zed del e gyö -
ke res for du lat után ha zai tá ja in kon nem ke ve sen még min dig haj la -
mo sak fel té te lez ni, hogy in du lat, hir te len el ha tá ro zás, vak ság mo ti -
vál ta a tör té nel mi Ma gyar or szág fel da ra bo lá sát. Ho lott e nagy ha tal -
ma kat dön tõ en egyet len szem pont mo ti vál ta: olyan egyen súly le -
gyen e tér ség ben, amely az eu ró pai po li ti kai moz gá so kat min den
szá muk ra ve sze del mes tör té nés tõl vissza tart ja. 1849-ben azért bu kott 
el a ma gyar for ra da lom és sza bad ság harc, mert a ma gyar ügy si ke re
ve szé lyez tet ni lát szott a Habs burg-bi ro da lom ezen egyen súlyt sza va -
to ló sze re pét.

Ber lin idõk so rán nagy ra nõtt ár nyé ka ren dí tet te meg ezt a
sze re pet, ám a vég zet felé a du a lis ta ál lam nem ze ti sé gei mind erõ -
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273 Romsics 1996, 42, 43, Beretzky 2003, 43. (Seton-Watson 1918. de cem be ri(!) 
me mo ran du má ról van szó, amely ben azt írja, hogy Fi u me bir tok lá sa Ma gyar or -
szág szá má ra „lét fon tos sá gú”.)



tel je sebb cent ri fu gá lis ere je, az azt fé kez ni kép te len ma gyar po li ti -
ka is vit te az ese mé nye ket. Gon dol juk meg: Lon don ban a ha di ka -
bi net 1918. ja nu ár 4-i ülé sén be ha tó vita nyo mán az aláb bi ál lás -
pont kör vo na la zó dott: „szö vet sé ge se ink jo gos igé nyei te je sí té sé -
nek függ vé nyé ben úgy érez zük, hogy Auszt ria-Ma gyar or szág nak
olyan hely zet ben kell len nie, amely bõl ha té kony be fo lyást tud
gya ko rol ni Dél ke let-Eu ró pá ra.”274A cse lek võ em ber tör té ne lem -
ala kí tó sze re pét ter mé sze te sen dõ re ség ha tár ta lan nak lát tat ni, ám
azok is igen csak té ved nek, akik min dent a vak vég zet szám lá já ra
ír nak. Sors dön tõ fon tos sá ga volt an nak a több mint év ti ze des
mun ká nak, ame lyet a du a lis ta be ren dez ke dés át ala kít ha tó sá gá ban 
csa ló dott nem ze ti sé gi po li ti ku sok foly tat tak Kákánia le já ra tá sá ra.
Ami kor Seton-Watson elõ ször jött az ak kor még „tün dér or szág -
nak” ne ve zett ha zánk ba, ak kor nem tu dott be tel ni él mé nye i vel,
azu tán ami kor 1916 vé gé tõl meg je len tet te nagy ha tá sú New Europe
c. he ti lap ját, sem mit sem moz dult szer kesz tõ ce ru zá ja, hogy ki -
húz zon olyan sza va kat ró lunk, mint „de ge ne rált”„félázsiai”,
„vissza ta szí tó”, „un do rí tó”. A cseh szlo vák ál lam lét re ho zá sá ban
kulcs sze re pet ját szó Thomas Masaryk és Eduard Beneš kö zül a jó val 
emel ke det tebb elõb bi sem ri adt vissza az olyan va lót lan, in du la to -
kat kor bá cso ló be ál lí tás tól, mint ha mi Ber lin „pri bék je i vé” vál tunk 
vol na. A pro pa gan da ilyen per gõ tûz ét a brit po li ti kát bom bá zó
me mo ran du mok egé szí tet ték ki. A hír hedt kor ri dor-ter vet, te hát
azt, hogy az észa ki és déli szláv ság kö zött föld raj zi kap cso lat jöj jön 
lét re, szin tén nem az 1919 ja nu ár já ban mun ká hoz látó bé ke kon fe -
ren cia aj ta jai mö gött ve tet ték fel elõ ször, azt már Masaryk 1915.
má ju si me mo ran du má ban meg fo gal maz ta. Az el sõ ség „di csõ sé -
ge” ez zel együtt sem az övé, hi szen az észa ki és a déli szlá vok
össze kap cso lá sá ra vo nat ko zó igényt a szláv ság ide o ló gu sai már a
XIX. szá zad de re ka óta han goz tat ták.275

A nem ze ti sé gi ve ze tõk tisz tá ban vol tak az zal, hogy ter vük
csak ak kor vá lik va ló ra, ha Lon don ban a Mo nar chia gyen ge sé gé -
nek, meg ja vít ha tat lan sá gá nak képe vá lik ural ko dó vá. Ezért mun -
kál ko dott — sok más tár sá val együtt — Frano Supilo fá rad ha tat la -
nul azon, hogy Lon don ban a né met im pe ri a liz mus vi lág hó dí tó
ter ve it ne a du nai mo nar chia de mok ra ti zá lá sá nak, föderalizálásá -
nak szor gal ma zá sá val, ha nem a dél szláv ok fel sza ba dí tá sa és egye -
sí té se út ján lás sák meg bé nít ha tó nak.

Jól tud juk, hogy az áhí tott új Eu ró pa meg va ló sult. A ma gyar -
ság nak sem mi oka sem volt, hogy ab ban ott hon érez ze ma gát. A
té nyek is mer tek, fel so ro lá suk ra sem idõ, sem szük ség sin csen. Ar -
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ra vi szont igen, hogy ve gyük szám ba: mi lyen kon cep ci ók szü let -
tek a to vább élés re. Kez det ben bi zony az ér tel met erõ sen el ho má -
lyo sí tot ta az ér ze lem, az in du lat. A vesz te sé gek lát tán mind ez ért -
he tõ, az ér tés azon ban nem ter jed het a meg ér té sig. Az új hely zet tel 
való meg bé ké lés el uta sí tá sá ban, ka lan dor ak ci ók for ra lá sá ban, a
ba jor szél sõ jobb ol da li kö rök kel tör té nõ cim bo rá lás ban oly sok volt 
az ir re a li tás, hogy ezek a terv ko vá cso lá sok alig ha il lesz ked nek a
kon cep ci ók vi lá gá ba. S azt sem hagy hat juk ho mály ban, hogy bi -
zony ezek az ügyek nem vol tak tel je sen füg get le nek a ma gyar kor -
mány za ti kö rök tõl. Ba jor szél sõ sé ge sek nek a bé csi kö vet Gratz
Gusz táv ad út le ve let, volt ve lük ta nács ko zás, amely a mi nisz ter el -
nök Te le ki Pál la ká sán zaj lott, s a részt ve võk kö zül idõn ként nem
hi ány zott az egyéb ként igen csak szenv te len, a kül ügy mi nisz ter ál -
lan dó he lyet te se poszt ján ülõ Ká nya Kál mán sem.276

A fo lya mat egé szét vizs gál ni ké pes utó kor ugyan jog gal ál la -
pít hat ja meg, hogy a ver sailles -i bé ke rend szer el hi bá zott nak bi zo -
nyult, mert nem hogy nem aka dá lyoz ta meg a kö vet ke zõ vi lág há -
bo rú ki tö ré sét, ha nem in kább el ve tet te an nak mag va it, ám ez a
könnyen el sa já tít ha tó utó la gos böl cses ség nem ho má lyo sít hat ja el
azt a tényt, hogy az új sta tus quo óri á si erõ fö lé nyen nyu go dott.
Ezért csak is a be il lesz ke dés út ja it ke re sõ, il let ve a sta tus quot a be -
il lesz ke dés ré vén táv la ti lag mor zso ló el kép ze lé sek vál hat tak kon -
cep ci ó vá. A dol gok ter mé sze té bõl adó dó an szám ta lan el gon do lás
szü le tett, még is mind eze ket — vél he tõ leg — két cso kor ba le het
köt ni.

Az egyik nek — s ez vált az ural ko dó po li ti ka fõ irá nyá vá —
az volt a ve le je, hogy a nem zet kö zi kap cso la tok nak a nagy ha tal -
mak az iga zi ala kí tói, te hát ve lük kell ered mé nyes vi szonyt ápol ni. 
Az 1920. évi Maurice Paléologue-féle kí sér let ugyan úgy ezen a fel fo -
gá son nyu go dott, mint ké sõbb, 1923–1924-ben a nép szö vet sé gi köl -
csön meg szer zé sé nek adott mód ja, majd az 1927. évi örök ba rát sá gi
meg ál la po dás, és még ké sõbb, az 1938–1941. kö zöt ti te rü le ti kor rek ci -
ó kat le he tõ vé tevõ dön té sek. A nagy ha tal mi part ner elõbb a fran cia,
ké sõbb az an gol, majd az olasz és vé gül a né met. A ko ra be li Eu ró pá -
ban négy nagy ha ta lom volt, egé szen pon to san azok, aki ket most fel -
so rol tunk. E négy nagy 1933 jú ni u sá ban — te hát ak ko ron, ami kor
már Adolf Hit ler a fel ha tal ma zá si tör vény bir to ká ban to tá lis dik ta -
tú rá ját épí tet te döb be ne tes tem pó ban — pak tu mot pa ra fált ab ból a 
cél ból, hogy sa ját aka ra tá ból for mál ja to vább Eu ró pa ar cu la tát.277

Sa já tos egyen sú lyi hely zet volt kö zöt tük. A ke let-kö zép-eu ró pai
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tér ség meg szer ve zé sé re irá nyu ló an gol és fran cia tö rek vé sek már
ham vuk ba hul lot tak; is mét be bi zo nyo so dott, hogy sem Lon don -
nak, sem Pá rizs nak nincs elég gaz da sá gi-po li ti kai ere je, hogy a
meg ren dü lõ bé ke mû nek szi lárd gaz da sá gi alap za tot ad jon,278 ám
a hit le ri Né met or szág is még elõt te van an nak, hogy nagy tér gaz -
dasági, az év ti zed de re ká tól mind re á li sabb for mát öltõ el gon do lá -
sa it ki bon ta koz tas sa.279 Az ese mény után tíz nap pal uta zott Göm -
bös Gyu la Né met or szág ba, s a ko ra be li ma gyar saj tó je len tõs fak to -
rai, majd a vi lág há bo rú után év ti ze de ken át a tör té net írás és tör té -
ne ti pub li cisz ti ka tor zí tot ta a ha zai lá tás mó dot abba az irány ba,
mint ha a ma gyar kor mány fõ lé pé sé nek a sza lon kép te len náci
rend szer le gi ti má lá sá ban egye dül ál ló, és az eu ró pai po li ti kát
kons ter ná ló sze re pe lett vol na. Ez zel szem ben a négy ha tal mi meg -
ál la po dás nak az volt a lé nye ge, hogy po li ti kai–gaz da sá gi–ide o ló -
gi ai el len té te it fél re té ve a négy nagy kész nek mu tat ko zott ér de kei
komp ro misszu ma men tén a sta tus quot át for mál ni. Ez a lé nyeg, s
nem a szö veg be ágya zott, bé ké rõl szó ló sok szó vi rág. A négy ha tal -
mi di rek tó ri um ugyan nem emel ke dett tör vé nyi erõ re, ám még is -
csak meg ágya zott az 1938. évi, Cseh szlo vá kia fel da ra bo lá sát meg -
kez dõ mün che ni meg ál la po dás nak.

Ami kor Göm bös Gyu la ha za tért Né met or szág ból, a kép vi se -
lõ ház ban Baj csy -Zsi linsz ky End re szen ve dé lyes sza vak kal ítél te el a
vi zi tet, az or szág füg get len sé ge koc káz ta tá sát lát ta ben ne, ke mény 
har cot hir de tett az el len a po li ti ka el len, amely azt a ve sze del met
hoz za ránk, hogy né met vi lág lesz Ma gyar or szá gon. Olyan harc ról 
szólt, amely ben — úgy mond — ha kell, el me gyünk az akasz tó fá -
ig.280 Az õ sor sa va ló ban így tel je se dik majd be 1944. de cem ber
24-én, ám az a pró fé ci á ja, hogy nem lesz né met vi lág Ma gyar or -
szá gon, nem vált be. A kor sza kot be mu ta tó tör té ne ti szin té zi sé ben
Gratz Gusz táv ezt a po li ti kát „a lutrijáték egy ne mé nek” mond ja,
amely ben — te het jük hoz zá — az át me ne ti nye re sé gek után sú lyo -
san el buk tunk. Gratz Gusz táv is vi lá go san lát ja, hogy ez a po li ti ka
a Beth len Ist ván ál tal el kez dett po li ti ka, s ezen ok ból — hol ke mé -
nyeb ben, hol pe dig eny hébb sza vak kal, s a fõ fe le lõs sé get utó da i ra 
tes tál va — Beth len Ist vánt ma rasz tal ja el.281 Baj csy -Zsi linsz ky
End re er köl csi nagy sá gát jel zi, hogy ez zel a mind egyoldalúbb né -
met ori en tá ci ós po li ti ká val en gesz tel he tet len har cot foly ta tott, ám
a po li ti kai kép let bo nyo lult sá gá nak meg en ged he tet len le egy sze rû -
sí té se, ha egy ér tel mû po li ti kai igaz sá got lá tunk ott, ahol a va ló ság -
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ban az er köl csi nagy ság el lent mon dá sos po li ti kai prog ram mal ke -
ve re dett. Hi szen míg a náci Né met or szág gal szem ben kon zek ven -
sen har cot hir de tett, köz ben to vább ra is ra gasz ko dott a szentistvá -
ni Ma gyar or szág il lú zi ó já hoz, s áb rán dot ker ge tett ak kor, ami kor
úgy vél te, hogy a szom szé dok pusz tán a bi la te rá lis kap cso la tok vi -
lá gá ban te rü le ti en ged mé nyek re kap ha tók.282

Ahogy a négy nagy ha ta lom kö zött is na gyok vol tak a kü lönb -
sé gek, s ezek is mert mó don há bo rú ra ve zet tek, úgy a ma gyar kül -
po li ti ka em lí tett lé pé sei kö zött is te te mes el té ré sek van nak, ám
annyi ban egy tõ rõl fa kad nak, hogy min dig az a part ner, ame lyik -
tõl leg in kább volt re mél he tõ a ma gyar kül po li ti ka szá má ra elõny.
Ez a kon cep ció te hát nagy ha tal mi part ner(ek) ré vén akart a ko ra -
be li Eu ró pá ba be il lesz ked ni, il let ve an nak ré vén a sta tus quo vál -
to zá sá val a szentistváni Ma gyar or szá got hely re ál lí ta ni. Ezt a kon -
cep ci ót a Kül ügy mi nisz té ri um ban azok a tiszt vi se lõk-dip lo ma ták
kép vi sel ték, akik 1918 elõtt a du a lis ta be ren dez ke dés kö zös hi va -
ta la i ban, elsõ he lyen a Ballhausplatzon el he lye zett kül ügy mi nisz -
té ri um ban dol goz tak. Õket a köz nyelv ballplatziaknak ne vez te, mi 
õket a nagymagyar út kép vi se lõ i nek mond juk an nak nyo mán,
hogy Szekfû Gyu la a du a lis ta be ren dez ke dés hí ve it ne vez te így.

A nagy po li ti ká ban en nek az irány zat nak az élén a rend szer
kon szo li dá ci ó ját ki tel je sí tõ, majd be fe je zõ Beth len Ist ván állt. Az a
né zet, hogy a ver sailles -i bé ke rend szer rel Né met or szág és Olasz -
or szág elé ge det len, kö vet ke zõ leg szö vet ke zé sük tõl vár ha tó a sta -
tus quo át for má lá sa, meg le he tõ sen el ter jedt volt. Az az el kép ze lés
sem volt unikálisan Beth len tu laj do na, hogy az ezért való mun kál -
ko dás, s en nek nyo mán egy Ber lin–Róma–Bu da pest együtt mû kö -
dés lét re ho zá sa a ma gyar kül po li ti ka fel ada ta. Beth len a maga sú -
lyá val, te het sé gé vel ka rol ta fel ezt az el gon do lást. Ezért az 1932-
 ben kor mány fõ vé emel ke dõ Göm bös Gyu la kül po li ti ká ja nem tö -
rést, ha nem foly ta tást je lent a beth le ni vo nal hoz ké pest. Ami kor
Beth len és hí vei Göm böst a kül po li ti ká ja mi att tá mad ják, an nak
bel po li ti kai okai van nak. Beth len Ist ván majd Göm bös Gyu la ha lá -
la után, 1938-tól for dul iga zá ból szem be ez zel a — ko ráb ban ál ta la
kez de mé nye zett — kül po li ti ká val, ami kor már az az egyéb ként
kez det tõl lé te zett fel is me rés, hogy Né met or szág part ner ként sem
ve szély te len a ma gyar ér de kek re, sú lyos té nyek kel nyer alá tá -
masz tást.

Ami kor te hát Beth len szem be for dul ez zel a kül po li ti ká val,
ak kor a sa ját ko ráb bi kon cep ci ó ját kér dõ je le zi meg. Az utó la gos
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böl cses ség bir to ká ban ter mé sze te sen megint könnyû át lát ni, hogy
a volt kor mány fõ ek kor han goz ta tott sza va it kel lett vol na az ak ko ri
dön tés ho zók nak meg szív lel ni. Ezt an nál is in kább cél sze rû lett vol na
meg ten ni, mert az 1938 ok tó be ri ko má ro mi tár gya lá sok ku dar ca után 
a cseh szlo vák fél oly annyi ra en ge dé kennyé vált, hogy kész nek mu -
tat ko zott mind azt a te rü le tet — Kas sa, Ung vár, Mun kács ki vé te lé vel
— vissza ad ni, amit azt elsõ bé csi dön tés nagy ha tal mi kegy ként jut tat
majd vissza ha zánk nak.283 Nem ez tör té nik, mert a ko ra be li dön -
tés ho zók úgy vi szik to vább az ere de ti beth le ni nagy po li ti kai kon -
cep ci ót, hogy nem mér le ge lik an nak a dön tõ for du lat nak vár ha tó
— a szó itt nem lég bõl ka pott, azt nem az utó la gos böl cses ség, ha -
nem Beth len ko ra be li sza vai mon dat ják ve lünk — tra gi kus kö vet -
kez mé nye it, ame lyet a weimari rend szer bu ká sa, a ná ciz mus di a -
dal mas ko dá sa je len tett.

A má sik nagy po li ti kai kon cep ció ve le je a nagy ha tal mi esz -
köz zé vá lás el ke rü lé se vé gett a szom szé dok kal való együtt mû kö -
dés út ja i nak a ke re sé se volt. Na gyon sok fé le, egy más sal is fe le se lõ
el gon do lá sok, tö rek vé sek egy cso kor ba gyûj té sé rõl van szó. A kor -
szak ele jén a le gi ti mis ták moz go ló dá sa i ban, IV. Kár oly vissza té ré si
kí sér le te i ben ölt ez leg lát vá nyo sab ban tes tet.284 Le het, hogy si ke -
rük ese tén plu rá li sab bá vá lik Ma gyar or szá gon a po li ti kai élet, ta -
lán a gaz da ság új já épí té se is na gyobb len dü le tet vesz, a na gyobb
tér ség ben sza ba don ko ope rá ló pénz ügyi, ipa ri és ag rár fak tor az
el ért tõl el té rõ en töb bet tesz a vi lág élen járó tér sé gei meg kö ze lí té -
sé ért. Ám erre — bár ma is van nak, akik ef fé le il lú zi ó kat éleszt get -
nek — egy sze rû en nem volt le he tõ ség. Egy részt a nagy ha tal mak
Né met or szá got le gyõ zött ál la po tá ban is olyan po ten ci á lis vesze -
de lem nek tar tot ták, amely nek sem le ge sí té sét egy újjászületõ Habs -
burg-bi ro da lom ré vén nem tud ták el kép zel ni, más részt pe dig a
kis an tant or szá gok kor má nyai és po li ti kai köz vé le mény ük na -
gyob bik há nya da sem egy föderalizált Habs burg-bi ro da lom ba,
sem pe dig egy szin tén föderalizált szentistváni Ma gyar or szág ba
nem kí vánt vissza tér ni.285 An nak el le né re is ez volt a va ló ság,
hogy eu ró pai he ge món hely ze tét Fran cia or szág — min den tö rek -
vé se el le né re — gaz da sá gi lag nem tud ta meg szi lár dí ta ni, eb ben az 
új vi lág ban gaz da sá gi lag még a gyõz tes is vesz tes volt.

Ez az alap kép let az idõk so rán nem hogy nem mó do sult, ha -
nem még in kább meg cson to so dott. Bi zony ság erre Gratz Gusz táv
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pél dá ja is. Õ egy olyan ma gyar pol gár volt, aki né met, te hát ki -
sebb sé gi gyö ke rei ré vén igen nagy em pá ti á val ren del ke zett a
nem–ma gyar ér de kek és tö rek vé sek iránt, aki nek már a hú szas
évek de re kán volt bá tor sá ga ki fej te ni azt, hogy a tár sa dal mi fej lõ -
dés ér de ke meg kí ván ja a nem ze ti szu ve re ni tás kor lá to zá sát, s aki
IV. Kár oly ha lá la után is fá rad ha tat la nul szor gal maz ta a szom szé -
dos or szá gok kö zöt ti gaz da ság együtt mû kö dés meg õr zé sét, el mé -
lyí té sét. Nos, ez a Gratz Gusz táv 1938-ra, ami kor már a te rü le ti re ví -
zió nagy ha tal mi aka rat ból való meg szü le té se kéz nyúj tás nyi kö zel -
ség be ke rült, s ugyan ak kor a szom szé dok kal való po li ti kai meg egye -
zés iránt a kor mány zat nem mu tat ja a szük sé ges tü rel met, ak kor
maga is fel hagy a fel té tel nél kü li gaz da sá gi ko ope rá ció szor gal ma zá -
sá val, s elsõ hely re a te rü le ti re ví zió kö ve tel mé nyét ál lít ja.286

A szo ci ál de mok ra ta, pol gá ri de mok ra ta kö rök is a szom szé -
dok kal való meg bé ké lést szor gal maz ták, „csu pán” azt nem mér -
ték fel, hogy erre a meg bé ké lés re fel té te lül a szom szé dok a tri a no -
ni ha tá rok — ak ko ron el kép zel he tet len — el fo ga dá sá nak árát ál lí -
tot ták. A bel po li ti kai szín kép let el len té tes tar to má nyá ban ta nyá zó faj -
vé dõk egyi ke-má si ka, a hoz zá juk kö zel ál lók né me lyi ke több íz ben a
dél szláv ok kal való meg bé ké lést ve tet te fel, ám (el len ke zõ elõ je lû) fel -
tét ele ik a szom szé do ké hoz ha son ló an ir re á li sak vol tak.287

Seton Watson Új Eu ró pá ja két év ti zed alatt ko ra vén né vált. A
há bo rú utá ni nem zet gaz da ság ok új hely zet hez való al kal maz ko -
dá sa leg in kább az el zár kó zás ban, a vám ha tár ok fel ma ga sí tá sá ban
mu tat ko zott meg, az in no vá ci ót se gí tõ egy sé ges gaz da sá gi rend -
szer lét re ho zá sá ról csu pán med dõ ta nács ko zá sok foly tak. A har -
min cas évek de re kán, má so dik fe lé ben már a ná cik har sog ták a
ma guk nyel vén az Új Eu ró pa szlo gen jét. A ma gyar kül po li ti kai
gon dol ko dás na gyon las san fog ta fel azt a tényt, hogy a náci Né -
met or szág sem egyen ran gú part ner nek nem te kin ti Ma gyar or szá -
got, sem arra nem haj lan dó, hogy az in teg rá lis re ví zi ós prog ram
se gí tõ je le gyen. A mély pon tot Szálasi Fe renc je len tet te, aki egy fe lõl
ugyan na gyon pon to san tud ta, hogy Hit ler aka ra tá ból ke rült ha ta -
lom ra 1944. ok tó ber 15-én, ám né hány hét tel ké sõbb Ber lin ben
még is az egyen ran gú ság al lûr jé vel tár gyalt a Führerrel.288 Ezt a
meg nyil vá nu lást ugyan jog gal köny vel het jük el a ma gyar bi ro dal -
mi tu dat tel je sen ina dek vát meg nyil vá nu lá sa ként, ám ami kor ezt
tesszük, azt sem hagy hat juk fi gyel men kí vül, hogy ez a tu dat mily
sok eset ben szü rem lik be a kor szak ma gyar kül po li ti ká já ba. Ese -
ten ként — s leg in kább a má so dik vi lág há bo rú ban — po zi tí vum -
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ként, ám több nyi re ne ga tí vum ként, az egyéb ként is cse kély moz -
gás te ret to vább szû kít ve.289

A ke vés szá mú po zi tív meg nyi lat ko zás kö zött leg na gyobb
súllyal a len gye lek el le ni 1939 au gusz tu si ko ope rá ci ós aján lat el -
uta sí tá sa ve en dõ szám ba,290de hiba len ne meg fe led kez ni ar ról az
em be ri és po li ti kai tar tás ról, ame lyet a ma gyar ve ze tõk 1942 ele jén
ta nú sí ta nak Joachim Ribbentroppal, Wilhelm Keitellel szem ben.291

Azu tán jog gal idéz het jük fel az idõs kor mány zó nak Hit ler rel foly -
ta tott ne héz, mind drá ma ibb tár gya lá sa i nak so rát, amely nek kont -
raszt ja ként ér de mes be le pil lan ta ni azok ba a do ku men tu mok ba,
ame lyek a tér ség töb bi ve ze tõ jé nek Hit ler nél tett lá to ga tá sa i ról tu -
dó sí ta nak.292 Ugyan csak ko moly tar tás ról ta nús kod nak a mi nisz -
ter el nök Kállay Mik lós egyes meg nyi lat ko zá sai.293

A prob le ma ti kus ese tek gyö ke re a szentistváni bi ro da lom
visszahozatala áb ránd já nak a ker ge té se volt. A ma gyar Kül ügy mi -
nisz té ri um mal szem ben a ko ra be li po li ti kai köz vé le mény szé les
kö rei sok bi zal mat lan ság gal te kint get tek, mert azt a hi tük sze rin ti
nem ze ti ér de kek vé del me zé sé ben túl lagy ma tag nak lát ták. A kül -
ügyi ap pa rá tus va ló ban fel lé pett a tur bu lens tö rek vé sek kel, né ze -
tek kel szem ben, ám a fel lé pés mi ként jé bõl is lát szik, hogy va ló já -
ban e gé pe zet tag jai is a tel jes re ví zió ta la já ról, te hát a bi ro dal mi tu -
dat rek vi zi tu má val ter hel ten har col tak az ina dek vát né ze tek el len.
Jól mu tat ja ezt az a 1921 de cem ber vé gé rõl szár ma zó kül ügy mi -
nisz té ri u mi bel sõ ren de let is, amely az el vesz tett te rü le tek meg je -
lö lé sé rõl in téz ke dett. „Kü lön bö zõ kül föl di ha tal mak it te ni kép vi -
se le tei ré szé rõl — ol vas hat juk — is mé tel ten fel szó la lás tár gyát ké -
pez te az a tri a no ni bé ke szer zõ dés ál tal te rem tett hely zet ré vén ki -
fo gá solt el já rás, hogy kor mány ha tó sá gi ren de le tek ben és egyéb hi -
va ta los ira tok ban gyak ran for dul nak elõ ilyen ki té te lek: ’meg nem
szál lott te rü let’, ’cseh de mar ká ci ós vo nal’, és más ha son lók. Mint -
hogy ez a kö rül mény fö lös le ge sen szol gál tat al kal mat arra, hogy
el len sé ge ink a tri a no ni bé ke szer zõ dés be tar tá sát il le tõ en el le nünk
vá das kod ja nak és rossz hi sze mû föl te vé sek gyár tá sá val ve lünk
szem ben han gu la tot kelt se nek” — ál la pít ja meg jog gal a mi nisz ter
he lyett ren del ke zõ gróf Ambrózy La jos, a kül ügyi szol gá lat egyik
köz pon ti sze mé lyi sé ge —, ezért el ren de li, hogy „hi va ta los ki ad -
má nyok ban ezek a ki fe je zé sek mel lõz tes se nek és he lyet tük a tri a -
no ni bé ke szer zõ dés ál tal te rem tett tény le ges hely zet nek sza ba to -
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san meg fe le lõ ki té te lek, pél dá ul az ’elszakított’ vagy ’elhódított te -
rü let’ stb. al kal maz tas sa nak.”294

Lát hat juk, hogy az aján lott ki fe je zé sek va ló ban sza lon ké pe -
seb bek, de egy ben az is ér zé kel he tõ, hogy e fi no mabb for du la tok
szin tén — sui generis — a sta tus quo, va gyis a ha tá rok hosszabb
tá von tör té nõ el fo gad ha tat lan sá ga mel lett ér vel nek. Mi ért lett vol -
na ez más ként, ha még maga Beth len Ist ván is be le tar to zott ebbe a
kép let be. 1933. évi ang li ai, re ví zi ót sür ge tõ elõ adó kör út já nak szá -
mos moz za na ta ir re á lis hely zet ér té ke lés rõl ta nús ko dik.295 Majd a
kö vet ke zõ év de re kán, a Röhm-puccs kap csán a volt mi nisz ter el -
nök oly szenv te len ség gel emel ke dik a vé res ese mé nyek fölé,
amely meg aka dá lyoz za õt an nak fel is me ré sé ben, hogy né met föl -
dön olyan to tá lis dik ta tú ra ölt mind ag resszí vebb for mát, amely
már ak kor azt kí ván ta vol na a ma gyar po li ti ká tól, hogy a kül po li ti -
kát to vább ra is tart sa holt pon ton, il let ve va la mi olyas fé le kon cep -
ci ót kö ves sen, amit nem sok kal ké sõbb Né meth Lász ló fo gal ma zott
meg. A nagy gon dol ko dó ugyan is a marseille-i gyil kos ság utá ni
der medt ál la po tunk ban azt aján lot ta, hogy olyan „kül po li ti kát”
foly tas son az or szág, amely a bel po li ti kai re for mok so ro za tá ból
áll.296 Meg hök ken tõ en han goz hat, ám a meg vál to zott kö rül mé -
nyek kö zött ez je len tet te vol na an nak a hú szas évek be li nagy po li -
ti kai kon cep ci ó nak foly ta tá sát, amely a nagy ha tal mi part ne rek je -
lent ke zé sé re várt. Ami kor úgy je lent meg a nagy ha tal mi part ner,
hogy az ugyan ígért, majd adott tá mo ga tást a re ví zi ós prog ram -
hoz, ám mind eköz ben az or szág alá ren de lõ dést is mind re á li sabb
kö zel ség be hoz ta, ak kor az új hely zet ha tá sá ra a kül po li ti ká nak —
a min den ko ri alap célt, ti. a meg lé võ ál la mi szu ve re ni tás és adott
országterület vé del me zé sé nek el sõ sé gét kö zép pont ban tart va —
meg kel lett vol na áll ni, s az or szág fel emel ke dé sét szol gá ló, al ko tó
bel po li ti ká ra kel lett vol na össz pon to sí ta ni.

Erre nem csu pán Beth len, de a vele mind ke mé nyebb küz de -
lem be bo nyo ló dó Göm bös sem volt haj lan dó. Göm bös tu dott
ugyan olyan tá bort to bo roz ni, amely re tá masz kod va az 1935-ös
vá lasz tá so kon le gyõz het te a beth le ni kon zer va tív Ma gyar or szá -
got, ám az a csal fa já ték, amit az Új Szel le mi Front ra ké szü lõ népi
írók kal cse le ke dett, il let ve az a ga lád ság, amellyel meg szeg te a
Kis gaz da párt tal kö tött pak tu mot, nem kü lön ben az ál ta la fo ga na -
to sí tott re for mok ha lo vány sá ga ezt iga zol ja.297
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Göm bös erõ sen szim pa ti zált a náci Né met or szág gal, ám nem -
hogy nem volt Hit ler la ká ja, ha nem igen nagy ön ér zet tel kép vi selt
vele szem ben önál ló ma gyar po li ti kát, s uta sí tot ta el a ma gyar or -
szá gi né me tek nem meg fe le lõ hely ze te ürü gyén a bel po li ti ká ba be -
avat ko zó ber li ni kí sér le te ket.298 Ez is bi zo nyos fo kig a bi ro dal mi
tu dat meg mu tat ko zá sa, ám an nak po zi tív vol tát ala po san le ront ja
az ilyen tu dat ból sar jadt azon té ves hely zet ér té ke lés, amely kép te -
len volt ér zé kel ni, hogy Ber lin szem pont já ból Bu da pest már réges -
rég el vesz tet te a bis marcki je len tõ sé gét. Göm bös nem vet te tu do -
má sul, hogy a né me tek szá má ra már más fél év ti ze de a dunai- tér -
ség- politikát a dél-kelet-európai-térség po li ti ka vál tot ta fel, s ab ban Bel -
g rád nak, Bu ka rest nek volt na gyobb je len tõ sé ge.

Ez a hiba pe dig nem csu pán Göm bös sze mé lyes tu laj don sá -
ga, ha nem az ural ko dó elit zö mé nek hi bá ja volt. Ez a hiba mu tat -
ko zik meg Ká nya Kál mán al lûr je i ben, majd rész le tes ki fej tést
nyert Csáky Ist ván 1940-es el mél ke dé se i ben, mely sze rint ha zá ja —
úgy mond — kö zép ha ta lom má emel ke dett. Mi köz ben a szo mo rú
va ló ság az volt, hogy ele nyé szett az a moz gás tér, amely a har min -
cas évek ben a ver sailles -i rend szer eresz té ke i nek meg la zu lá sa,
majd szét esé se kö vet kez té ben ke let ke zett.299

Ha nem volt erõ a szo ci á lis for du lat vég hez vi tel éhez, s ma -
rad tak a nagy ha tal mi po li ti ka von zá sá ban, amely nek je gyé ben
nem volt tü re lem 1938 õszén a Prá gá val való tár gya lá sok bi la te rá -
lis meg egye zé sig vi te lé re, ak kor leg alább élni kel lett vol na a
moszk vai aján lat tal. Or mos Má ria már a het ve nes évek ele jén fel -
hív ta a fi gyel met arra, hogy Beth len Ist ván a kül po li ti kai kon cep ci -
ó já ban a moszk vai kár tya lap nak is adott egy esélyt.300 A le he tõ sé -
get 1924-ben ma gyar bel po li ti kai okok ból nem le he tett ki hasz nál -
ni, hi szen a dip lo má ci ai kap cso la tok fel vé te lé rõl szó ló ber li ni pa ra -
fá lást a ha zai erõk — ide o ló gi ai kö tött sé gek ka lo dá já ban, az oly -
annyi ra szük sé ges gaz da sá gi elõ nyök re va kon — an nul lál ták.
Göm bös ugyan 1934-ben fel ve szi Moszk vá val a dip lo má ci ai kap -
cso la to kat, ám eb bõl ér de mi po li ti kai moz gá sok nem szü let tek. A
ma gyar po li ti kai ak ko ri in té zõ it ezért mél tány ta lan len ne kü lö nö -
seb ben el ma rasz tal ni, mert az ak ko ri szov jet kül po li ti ka sem volt
Bu da pest tel szem ben kez de mé nye zõ.

A má so dik bé csi dön tés elõ est éjén el len ben az 1939. au gusz -
tu si Molotov-Ribbentrop pak tum moz gás te ret nyi tott, Er dély
ügyé ben Moszk va együtt mû kö dést aján lott Bu da pest szá má ra.301
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En nek bir to ká ban le he tõ ség te rem tõ dött arra, hogy a kér dés Ber -
lin-Moszk va, eset leg Berlin-Róma-Moszkva dön tõ bí rás ko dá sá val,
te hát a vi szont biz to sí tás nyúj tot ta elõnnyel oldassék meg. Hit ler
bi zo nyo san sa va nyú ar cot vág, de mit te he tett vol na el le ne? Leg -
fel jebb nem vál lal ja. Az eset le ges né met el há rí tás to vább nö ve li a
ma gyar kül po li ti ka moz gás te rét. Ha el len ben lét re jön a meg ál la -
po dás, ak kor Ma gyar or szág mind két es he tõ ség re be van biz to sít va.
Mind né met, mind szov jet gyõ ze lem ese tén össze ha son lít ha tat la -
nul ked ve zõbb a hely zet, mint ami majd a má so dik vi lág há bo rú
vé gén tény le ge sen ki ala kul. Ha mér le gel jük azt a tényt, hogy a né -
me tek nem nyer het ték meg ezt a há bo rút, ha nem csak is az an ti fa -
sisz ta ko a lí ció, ak kor a szov jet–ame ri kai–an gol szö vet ség ré vén
nyer Ma gyar or szág be biz to sí tást.302

A két ol da lú be biz to sí tás ra an nál is in kább szük ség lett vol na,
mert a ma gyar szem pont ból igen ked ve zõ te rü le ti vál to zá sok el le -
né re is — hosszabb tá von — a Har ma dik Bi ro da lom tól nem hogy
jóra, ha nem in kább vissza szo rí tó lé pé sek re kel lett szá mí ta ni. Hit -
ler a há bo rú idõ sza ká ban ugyan nem akar vál toz tat ni a Hor thy -
-rend sze ren, mert azt az adott kö rül mé nyek kö zött a há bo rús te -
her vál la lá sok tel je sü lé se ér de ké ben a leg sze ren csé sebb nek tart ja,
ám vé ge lát ha tat lan éj sza kai be szél ge té se i ben an nál több in du la tos
ki szó lá sá nak en ged te ret.303 „Csak ha már az utol só ka to nai dön té -
sek meg szü let tek, és ez ál tal Né met or szág szá má ra lét re jöt tek azok 
a ha tal mi fel té te lek, ame lyek bir to ká ban sem ba rát ra, sem el len -
ség re nem kell te kin tet tel len nie, ak kor le het nyíl tan a nagygermán 
gon do lat tal elõ lép ni” – ta ná csol ta Joachim Ribbentrop Hit ler nek
1942 szep tem ber ele jén.304 Ezt az elõ lé pést a sztá ling rá di ve re ség
meg aka dá lyoz ta, ám a mély ben már ré gen ott mun kál tak a Bi ro -
da lom ve ze té sén be lül azok az el gon do lá sok, ame lyek Ma gyar or -
szág maj da ni vissza szo rí tá sát cé loz ták. Karl Haushofernek a bi ro -
dal mi ve ze tõi szá má ra ké szí tett, ter je del mes 1941 no vem be ri me -
mo ran du má ban ol vas hat juk: „Ha nyu godt Kö zép-Eu ró pát aka -
runk, ak kor nem csu pán az újabb ma gyar kö ve te lé sek kel kell
szem be sze gül nünk, ha nem a meg va ló sult ’revíziókat’ is rész ben
vissza kell csi nál nunk.” A szlo vá kok nak min de nek elõtt Kas sát
akar ja vissza ad ni, a hor vá tok nak pe dig a Mu ra-vi dé ket és Dél-Ba -
ra nyát. Szük sé ges nek tart ja Kár pát al ja át adá sát Uk raj ná nak (be le -
ért ve Ungvárt és Mun ká csot is) és mind ezek nyo mán egész
Észak-Er délyt Ro má ni á nak. A Bi ro da lom szá má ra „nép po li ti kai
okok ból” el ven né Mo son ma gya ró várt, Sop ront és Kõ sze get, „köz -
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le ke dés po li ti kai okok ból” pe dig na gyobb ha tár ki iga zí tást akar
„sür gõ sen” Szom bat hely, Kör mend, Szent gott hárd kör ze té ben, vé -
gül azt is ki lá tás ba he lye zi, hogy a Du na-me den cei át te le pí té sek
té má ja ke re té ben „még át fo góbb” in téz ke dé sek ve tõd nek majd fel. 
A nagy el len szenv nek az az oka, hogy a sze rin te a tér ség ben a ma -
gya rok „a né met be fo lyás nak min dig a leg ügye sebb és leg ke mé -
nyebb el len fe lei, a né met né pi ség legraffináltabb ül dö zõi vol -
tak.”305

Év ti ze de ken át di vat volt Bárdossy Lász ló bû ne ként fel em le -
get ni — a kon cert be az emig ráns Hor thy Mik lós hang ja is be le ve -
gyült306 — , hogy nem hasz nál ta ki a Vjacseszlav Molotov kül ügyi
nép biz tos 1941. jú ni us 23-i aján la tá ban rej lõ „ko moly” le he tõ sé get. 
Ez a vád min den bi zonnyal alap ta lan, hi szen az ak kor lé té ben
meg szo ron ga tott Szov jet unió aján la ta az adott hely zet ben sem mi -
fé le elõnyt nem nyi tott a ma gyar kül po li ti ka szá má ra. Ám
Bárdossy még is sú lyo san hi bá zott, ami kor az üze ne tet meg vá la -
szo lat la nul hagy ta. A tény le ge sen meg volt ren ge teg mun ka, napi
fel adat el lá tá sa nem ma gya ráz hat ja meg az el kö ve tett hi bát. Sok -
kal in kább a bi ro dal mi tu dat szül te gõg tet te szá má ra evi dens sé,
hogy ezt a sér tést egy nagy ha ta lom mal szem ben el kö vet he ti. A
szám lát ezért majd az új Ma gyar or szág nak kel lett tör lesz te nie. Az
ön saj ná lat pe dig fél re ve ze tõ, még a mai köz vé le mé nyünk egyes
fak to rai kül po li ti kai gon dol ko dá sát is ron tó. A mér le ge lés csak is
ak kor re á lis, ha te kin tet be vesszük, hogy a gyõz tes Szov jet unió
mily mér ték ben volt vesz te se a nagy há bo rú nak: tíz mil lió ha lott,
1700 rom ba dõlt vá ros és mun kás te le pü lés, 70 000 falu. Olyan
iszony ta tó kö rül mé nyek, ahol a há bo rús se bek év ti ze dek múl tán
sem he ged tek be, ahol — pél dá ul — a le né zett náci bi ro da lom ból
meg jött cson ka ka to na mû vég tag ja is irigy ség tár gyá vá vált, mert
a gyõz tes ál lam szám ta lan szor arra sem volt ké pes, hogy cson kán
túl élõ hõ se i nek ma ra dék éle tét ilyen ele mi mó don te gye el vi sel he -
tõb bé.307

A má so dik vi lág há bo rú ör vé nyé ben ha zánk sor sa nem csu -
pán azért volt ki lá tás ta la nul ne héz, mert a te rü le ti vál to zá sok
adott mód ja, nem kü lön ben a bel po li ti kai élet fa si zá ló dá sa308 mi att
vas tag lán cok kö töt ték a bu ká sá ba tar tó náci Né met or szág hoz és
nem is csu pán azért, mert a Kállay-kormánynak az zal a di lem má -
val kel lett szem be néz nie, hogy vagy vég sõ kig ki tart Hit ler esze lõs
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vál lal ko zá sa mel lett vagy Moszk vá ban ab ban a tu dat ban kény sze -
rül fegy ver szü ne tet kér ni, hogy a há bo rú után nem csu pán a tri a -
no ni ha tá rok mö gött kell be ren dez ked nie, ám be lát ha tó idõn be lül
a pol gá ri tár sa dal mi ren det is szov jet tí pu sú be ren dez ke dés vált ja
majd fel. Re mény te len volt a hely ze te azért is, mert a nyu ga ti vi -
lág ban ma ka csul rög zült egy olyan ma gyar ság kép, amely sze rint
egy részt a po li ti kai elit szavahihetetlen, más részt pe dig az or szág
né pét is fe le lõs ség ter he li a tör tén te kért.309

Szegedy-Maszák Ala dár, a Kül ügy mi nisz té ri um po li ti kai osz tá -
lyá nak mun ka tár sa, 1943 jú li us vé gé tõl ve ze tõ je, jú ni us ban em lék -
ira tot ké szí tett a vá gyott jö võ kép rõl. A mi nisz té ri um ve ze tõi ré szé -
rõl jó vá ha gyott, majd a mi nisz ter el nö ki kor rek ci ók nyo mán a sem -
le ges or szá gok ban mû kö dõ ma gyar kö ve tek hez kül dött do ku -
men tum fel ad ta a tel jes re ví zió ál lás pont ját, s re zo nál va a két há -
bo rú kö zött is to vább élõ, sõt fel erõ sö dõ fö de rá ci ós tö rek vé sek re
egy Kár pát-me den cei Commonwealth ter vét veti fel. Mi ez — kér -
dez het jük jog gal —, ha nem tö rek vés az idõ vel való lé pés tar tás ra,
hi szen 1942 ja nu ár já ban Lon don ban gö rög-ju go szláv, majd len -
gyel-cseh szlo vák fö de rá ci ós meg ál la po dást ír tak alá.310 A rej té lyes
mó don a Foreign Office-ba is el ju tott kez de mé nye zés még is tel jes
el uta sí tás ra lelt. „Ha a ma gyar kor mány azt re mé li — je gyez te fel a 
brit kül ügy mi nisz té ri um il le té ke se —, hogy ezek a gon do la tok ala -
pul szol gál hat nak a ve lük foly ta tan dó tár gya lá sok hoz, ak kor még
na gyon so kat kell ta nul nia.”311 A ri deg hang oka egy részt az le he -
tett, hogy az em lí tett fö de rá ci ós meg ál la po dá sok kal a ma gyar el -
gon do lás üt kö zött, más részt Lon don ban is tud ták: a kon fö de rá ci -
ós el kép ze lést ma gyar föl dön sem az ural ko dó kö rök, sem az ural -
ko dó köz vé le mény zöme nem tá mo gat ja.312

Moszk vá ban még drá ma ibb for du lat kö vet ke zett be a ro vá -
sunk ra. Bár Ma gyar or szág a had ba lé pés dek la rá lá sa után igen
mér sé kelt — a ro mán ak ti vi tás tö re dé két je len tõ — erõ ket ve zé -
nyelt a front ra, még is mi vel a mind he ve sebb el len ál lást ta nú sí tó
pol gá ri la kos ság pa ci fi ká lá sa lett a fõ fel ada ta, e par ti zán va dász te -
vé keny ség sok kal he ve sebb el len szen vet vál tott ki Sztá lin ban,
mint a nagy tö me gû, mind két ol da lon nagy vér ál do za to kat hozó
ro mán ka to nai je len lét. Már 1941 de cem be ré ben a nála idõ zõ
Anthony Eden brit kül ügy mi nisz ter elõtt Sztá lin a ma gya ro kat az
SS-ek nél rosszabb nak mon dot ta, s bün te tés kép pen a ma gyar-ro -
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mán ha tár nyu ga tabb ra he lye zé sé vel fe nye ge tõdz ve a má so dik bé -
csi dön tés an nul lá lá sá nál is rosszabb sor sot szánt Ma gyar or szág -
nak.313 Az idõ mú lá sá val ez a be ál lí tó dá sa a szov jet ve ze tés nek a
ma gyar nép el le ni ma ga tar tá sá vá rög zült. Molotov 1943. jú ni us 7-i 
sza vai sze rint: „a szov jet kor mány úgy véli, hogy azért a fegy ve res 
se gít sé gért, ame lyet Ma gyar or szág Né met or szág nak nyúj tott, va -
la mint azo kért a gyil kos sá go kért és erõ sza kos cse lek mé nye kért,
fosz to ga tá so kért és gya lá za tos sá go kért, ame lye ket a meg szállt te -
rü le te ken kö vet tek el, a fe le lõs sé get nem csak a ma gyar kor mány -
nak kell vi sel nie, ha nem na gyobb vagy ki sebb mér ték ben a ma -
gyar nép nek is.”314 Az ön ma gá ban is sú lyos sza vak nak drá mai je -
len tõ sé get adott az a tény, hogy Moszk va igen ko rán szö vet sé ge sei 
tu do má sá ra hoz ta: „mi u tán a ma gya rok és ro má nok ten gelyt se gí -
tõ te vé keny sé ge el sõ sor ban a Szov jet unió el len irá nyul, õt il le ti a
dön tõ szó, hogy mi tör tén jék Ma gyar or szág gal és Ro má ni á val.”315

A há bo rú ki rob ba ná sa köz tu dot tan min den kor a dip lo má cia
csõd je, hi szen az utób bi alap fel ada ta az, hogy az ér de ke ket a maga
esz kö ze i vel ér vé nye sít se s a komp ro misszu mok meg kö té se so rán
men nél több elõnyt csi kar jon ki. Amíg a fegy ve re ké a szó, a dip lo -
má cia szá má ra (jó val) ke ve sebb a tér, fel ada ta — elit ér tel mi sé gi
szak ér tõi se gít sé gé vel — a jö ven dõ béke elõ ké szí té se. A má so dik
vi lág há bo rú éve i ben ké szült ame ri kai és brit bé ke ter vek arra val la -
nak, hogy ezek a ha tal mak át lát ták a ver sailles -i béke sú lyos hi bá -
it, tar tós béke ér de ké ben a vesz tes Ma gyar or szá got nem bün tet ni,
ha nem meg bé kí te ni akar ták. Az észa ki ha tár nagy já ból az elsõ bé -
csi dön tés vo na la men tén fu tott vol na, és Ro má nia, va la mint Ju go -
szlá via felé is szá munk ra meg nyug vást hozó ha tár vo na lat raj zol -
tak.316 Ám a má so dik front nak nem a Bal ká non, ha nem Nor man -
diában tör té nõ meg nyi tá sá val alap já ban az is el dõlt, hogy a kö -
zép-eu ró pai tér ség ben Moszk va aka ra ta lesz a meg ha tá ro zó. Ez az 
aka rat elõ ször is meg pe csé tel te a kon fö de rá ci ós el kép ze lé se ket, hi -
szen azok ré vén a má so dik vi lág há bo rú elõt ti nél jó val na gyobb
po li ti kai-gaz da sá gi egy sé gek po ten ci á lis ve szély je len tet tek a
szov jet ér de kek re. A Szov jet uni ó nak elõ nyös volt, ha a Kár pá tok
ge rin cén túl nyú ló te rü le tek bir to ká ban be lát a Kár pát-me den cé be.
Beneš Kár pát al ja át en ge dé sé vel, Sztá lin pe dig a tri a no ni ha tár
vissza ál lí tá sá val ala poz ta meg a há bo rú utá ni szov jet-cseh szlo vák
jó vi szonyt. Az ame ri kai-an gol el gon do lá sok sze rin ti déli ha tár is
szov jet ér dek be üt kö zött, hi szen mi ért sér tet te vol na Sztá lin an nak 
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a Josip Broz Titónak az ér de két, aki vel a kap cso la ta — an nak meg le -
he tõ sen ön ér ze tes be ál lí tó dá sa mi att — va ló já ban csak lát szó lag
volt har mo ni kus, s aki nek te rü le ti en ged mény he lyett in kább az
új vi dé ki hi deg na pok vé res meg bosszu lá sa járt a fe jé ben.317 Vé gül
Észak-Er dély kér dé se is in kább csu pán lát szó lag volt nyi tott:
Észak-Bu ko vi na és Besszarábia meg õr zé se a Szov jet unió szá má ra
nem le he tett vi tás, a ro mán nem ze ti-na ci o na lis ta köz vé le mény
orosz el le nes ér zü le tét pe dig ha té ko nyan le he tett csil la pí ta ni a má -
so dik bé csi dön tés tel jes an nul lá lá sá val, nem be szél ve ar ról, hogy
en nek ré vén a Sztá lin szá má ra szim pa ti kus erõk iz mo sod tak a ro -
mán bel po li ti ká ban.

Mind ez a so kat em le ge tett 1944 ok tó be ri Sztá lin-Chur chill
„szá za lé kos meg ál la po dás” je len tõ sé gé nek igen kor lá to zott vol tá -
ra is fényt vet. Az a lon do ni kí sér let, hogy a Du na-me den cé ben
brit je len lé tet har col jon ki a moszk vai aka rat kor lá to zá sá ra, nem
le he tett re á lis. „A Szov jet unió nem ér de kelt erõs Ma gyar or szág
lét re ho zá sá ban — sze gez te le Ivan Majszkij már 1944. ja nu á ri fel -
jegy zé sé ben —… s Szov jet unió po li ti ká já nak Ma gyar or szág gal
kap cso lat ban arra kell kor lá to zód nia, hogy meg õriz ze a ma gyar
ál la mot, de le he tõ ség sze rint szû kít se te rü le tét a nép raj zi el vet szi -
go rú an kö vet ve. Azok ban az ese tek ben, ha az adott elv al kal ma zá -
sá ban va la mi lyen két ség me rül fel, a kér dést Ma gyar or szág el le né -
re kell meg ol da ni. Az Er déllyel kap cso la tos … dön tést felül kell
vizs gál ni a nem ze ti sé gi elv nek meg fe le lõ en, de bi zo nyos elõnnyel
Ro má nia ja vá ra… Ma gyar or szá got, leg alább is a há bo rút kö ve tõ
évek ben, nem zet kö zi el szi ge telt ség ben kell tar ta ni.”318

A há bo rú utá ni ma gyar-szov jet vi szony ala ku lá sán még bõ -
ven akad ku tat ni való, ám ha a fen ti ek hez hoz zá vesszük, hogy —
ko ráb bi vé le ke dé sek tõl el té rõ en im má ron do ku men tál ha tó an —
Sztá lin Ma gyar or szág ban meg bün te ten dõ or szá got lá tott,319 va la -
mint azt, hogy a pri vi le gi zált hely zet ben lévõ KMP élé re Sztá lin
aka ra tá ból az a Rá ko si Má tyás ke rült, aki a múlt ja mi att zsa rol ha tó
volt320, ak kor is ele gen dõ an nak la ko ni kus rög zí té se, hogy a köz vet -
len ma gyar–szov jet vi szony sem ke cseg te tett sok jó val a ma gyar
nem ze ti ér de kek ér vé nye sí té se te rén.

A má so dik vi lág há bo rú be fe jez té vel Ma gyar or szág meg sza -
ba dult a náci Né met or szág ural má tól, s le he tõ sé get ka pott arra,
hogy bel po li ti kai be ren dez ke dé sét kor sze rûb bé te gye. Ezt a le he -
tõ ség igen szûk kor lá tok közé szo rult, mert olyan bi po lá ris vi lág
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szü le tett, amely ben a ke let-kö zép-eu ró pai tér ség fe lett a sztá li ni
Szov jet unió ju tott ural mi hely zet be. 

(2004)

El hang zott a Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat ban 2004. áp ri lis 21-én.
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KÜL PO LI TI KA ÉS NEM ZE TI SÉ GI KÉR DÉS
MA GYAR OR SZÁ GON 1945–1993

A mo dern nem zet tu dat ki for má ló dá sa óta a nem ze ti sé gi kér -
dés nek min den kor po li ti ka ala kí tó je len tõ sé ge volt – és van. Mi vel
szá mos eset ben a nem ze ti sé gek az adott or szág ha tá ra in túl élõ
anya nem zet hez kö tõd tek-kö tõd nek nyel vi, kul tu rá lis és sok egyéb 
más szá lon, il let ve mi vel a há bo rúk és a nyo muk ban szü le tett bé -
ke szer zõ dé sek kö vet kez mé nye szá mos eset ben ki sebb-na gyobb
nem zet tes tek ki sebb ség gé, te hát nem ze ti ség gé vá lá sa lesz, majd a
nem ze ti sé gi sors szo ká sos ne ga tí vu ma i nak eny hí té se kül po li ti kai
esz kö zök igény be vé tel ét (is) je len ti, ezért a nem ze ti sé gi kér dés ala -
ku lá sá nak igen gya kor ta volt (és van) kül po li ti kai as pek tu sa. Ta -
nul má nyunk ban arra vál lal ko zunk, hogy e kap cso ló dást honi tör -
té nel münk 1945 utá ni fél száz esz ten de jé nek tük ré ben — azon be -
lül pe dig a né met nem ze ti ség pél dá ján — ve gyük szem ügy re.

A ma gyar or szá gi né met ki sebb ség 1945 utá ni tör té ne te is azt
pél dáz za, hogy har mo ni kus tár sa dal mi fej lõ dés, tény le ges de mok -
rá cia csak is ak kor va ló sul meg, az or szág nem zet kö zi kap cso la tai
hosszabb tá von ak kor si ke re sek, ha ér vé nye sül a ki sebb sé gi jog. A
ma gyar or szá gi né me tek sor sa azért is nagy erõ vel utal en nek az
igaz ság nak a mély sé gé re, mert a nagy po li ti ka is mert ese mé nyei,
te hát Hit ler Né met or szá gá nak bu ká sa úgy rán tot ta ma gá val a
mély ség be a ma gyar or szá gi né me te ket, hogy a ma gyar po li ti kai
köz vé le mény túl nyo mó há nya da jó ide ig maga is meg volt gyõ -
zõd ve en nek a vég zet nek a he lyes sé gé rõl, hogy azu tán — Ber told
Brechttel szól va — meg ta nul ja: re zsi me ket igen, ám né pe ket nem
le het le vál ta ni, nem ele gen dõ a kol lek tív bû nös ség el vét el vet ni,
ha nem — egész kol lek tí vák bün te té se he lyett — az egyé ni fe le lõs -
ség re vo nást kell al kal maz ni, mert az a jö võ be ve ze tõ egyet len út.

Ami kor Moszk vá ban 1945. ja nu ár 20-án a Gyön gyö si Já nos ve -
zet te de le gá ció alá ír ta a fegy ver szü ne ti meg ál la po dást, ak kor a
sok sú lyos kö te le zett ség kö zött a Szö vet sé ges El len õr zõ Bi zott ság
ál la mi fõ ha tal mat gya kor ló sze re pé nek el fo ga dá sa is sze re pelt.
Más ként szól va ez azt is je len tet te, hogy az 1944. már ci us 19-i né -
met meg szál lás sal el vesz tett ma gyar szu ve re ni tás csak az 1947.
feb ru ár 10-én Pá rizs ban alá írt bé ké vel állt hely re.321 Így igen csak
ért he tõ, hogy a meg szü le tõ de mok ra ti kus Ma gyar or szág messze
nem volt ab ban a hely zet ben, hogy azon nem ze ti ség gel szem ben,
ame lyet maga is je len tõs mér ték ben a ma gyar tra gé dia be kö vet ke -
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zé sé ben bû nös nek tar tott, te hát a né met nem ze ti ség gel szem ben a
nem ze ti sé gi kó de xek szel le mé ben cse le ked jék. Ám még ha lett
vol na is ilyen szán dék, a meg fe le lõ erõ vég kép pen hi ány zott. Az
or szá got a né met meg szál lás tól meg sza ba dí tó és ugyan ak kor a sa -
ját ural má nak ki tel je sí té sé re tö rek võ Vö rös Had se reg így „az
összes né met szár ma zá sú mun ka ké pes sze mély moz gó sí tá sá ról”
adott ki had pa ran csot, majd — a ma gyar kor mánnyal mit sem tö -
rõd ve — hoz zá fo gott a né me tek össze írá sá hoz. A vil lám gyors ak -
ci ót, amely ré vén 30–35 ezer né met, il let ve né met nevû em ber fog -
tak össze és hur col tak el a Szov jet uni ó ba, még az 1945. ja nu ár 20-i
ma gyar fegy ver szü ne ti egyez mény elõtt le bo nyo lí tot ták.

Az 1941. évi nép szám lá lás al kal má val a tri a no ni
országterületen 474 ezer fõ né met anya nyel vû nek, s kö zü lük 303
ezer fõ né met nem ze ti sé gû nek val lot ta ma gát. Hit lernek is me re te -
sen az volt az el ha tá ro zá sa, hogy a ha tá ro kon túli né met di asz pó -
rát a megnövekedett Bi ro da lom ba hoz za. A ma gyar po li ti ka eb bõl
a führeri aka rat ból szán dé kolt tõ két ko vá csol ni, s a ma gu kat né -
me tek nek dek la rál ta kat ki te le pí te ni.322 Mi vel a má so dik vi lág há -
bo rú után a gyõz tes nagy ha tal mak a tér ség hosszú távú po li ti kai
ren de zé se ér de ké ben a ki te le pí tés ben meg fe le lõ po li ti kai esz közt
lát tak, s mint hogy a de mok ra ti kus ma gyar kor mány nak szá mol -
nia kel lett az zal, hogy az el va kul tan ma gyar el le nes Beneš a
kollektíve fa sisz tá nak bé lyeg zett fel vi dé ki ma gyar sá got ki fog ja te -
le pí te ni (ld. a mai na pig nem ér vény te le ní tett 1945. áp ri lis 5-i kas -
sai kor mány prog ra mot), ezért az új Ma gyar or szág is a né me tek ki -
te le pí té se mel lett tet te le a vok sot. Bibó Ist ván — 1945-ben a Bel -
ügy mi nisz té ri um tör vény-elõ ké szí tõ osz tá lyá nak ve ze tõ je —
ugyan me mo ran dum ban óvott a faj ül dö zés szel le mé nek to vább -
élé sé tõl, s bár a ma gyar kor mány el vi leg el ha tá ro ló dott a kol lek tív
fe le lõs ség el vé tõl, még is két jegy zék ben kér te a gyõz tes nagy ha tal -
ma kat, hogy a ma gyar or szá gi né met ség „fa sisz ta ré szét” ki te le pít -
hes se.

A pots da mi ér te kez let könnyû szív vel el fo gad ta a ma gyar
rész le ges ki te le pí té si ter vet, hi szen a len gyel és cseh szlo vák kor -
mány tel jes ki te le pí té si prog ram já ra is ál dá sát adta. Az éssze rû
mér le ge lé se ket hát tér be szo rí tó ko ra be li in du la to kat szem lé le te -
sen mu tat ja, hogy a Vorosilov mar sall ve zet te Szö vet sé ges El len õr -
zõ Bi zott ság a pots da mi ha tá ro zat alap ján 450 ezer né me tet akart
ki te le pít tet ni, a ma gyar kor mány pe dig ele in te — az 1941. évi nép -
szám lá lás alap ján — 300 ezer fõ ben gon dol ko dott, nem mér le gel -
ve, hogy az SS-to bor zá sok, va la mint a há bo rú végi me ne kü lé sek
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mi att az 1941. évi nél több tíz ezer rel ke ve sebb né met volt az or -
szág ban.

Ma gyar or szá got a náci Né met or szág mel lé sze gõ dõ po li ti ka
ta szí tot ta a má so dik vi lág há bo rú el vesz té sé be, s a ha zai né met sé -
get rep re zen tá ló Volksbund még is ke ve sell te a ma gyar kül po li ti ka
né met ori en tá ci ó ját, tag sá gát pe dig szá mos al ka lom mal — hol
nyíl tan, hol bur kol tan — a ma gyar ság gal való szem be for du lás ra
ösz tö nöz te. A kül po li ti ka ek kor te hát a ki sebb sé get az anya nem -
zet tel való szem be for du lás ra ösz tö nöz te, ami nek azu tán a há bo rú
el vesz té se nyo mán a né met ki sebb ség re lett ször nyen vissza ütõ
ha tá sa. Hi szen a ma gyar po li ti kai köz vé le mény ben a há bo rú után
so kan haj lot tak arra, hogy a hor thysta ve ze tés mel lé a Volksbund
egész tag sá gát is pel len gér re ál lít sák. „Hit ler ja ni csár jai õk, akik a
ma gyar nép utol só fa lat ja it is a náci zsol do sok ta risz nyá já ba lop -
ták” – írta a kom mu nis ta Sza bad Nép 1945 áp ri li sá ban.323 Ám a
mé lyen de mok ra ti kus meg gyõ zõ dé sû Ko vács Imre is ha son ló kép -
pen gon dol ko dott. „A sváb ság egy ba tyu val jött ide, egy ba tyu val
is men jen”, kö ve tel te,324 nem mér le gel ve a 300 éves együtt élés
sok-sok po zi tí vu mát.325 Ugyan csak be szé des tény, hogy a ma gyar -
or szá gi né me tek ki te le pí té se 1946. ja nu ár 19-én, te hát egy nap pal
azu tán vet te kez de tét, hogy a Bu da pes ti Nép bí ró ság ki mond ta a
ha lá los íté le tet Franz Basch, a Volksbund ve ze tõ je fe lett.326 A ki te le -
pí té sek el len ugyan a ma gyar szel le mi és po li ti kai elit 26 ki vá ló sá -
ga — kö zöt tük Füst Mi lán, Kas sák La jos, Kéthly Anna, Pátzay Pál,
Szõnyi Ist ván — emel te fel a sza vát, ám a kép cson ka ma rad na, ha
nem fûz nénk hoz zá, hogy a fel hí vás ra vá lasz kép pen a ma gyar an -
ti fa sisz ta el len ál lás már tír ja i nak hoz zá tar to zói el len fel hí vás ban
szö gez ték le, hogy he lyes lik a pots da mi ha tá ro zat vég re haj tá sát, s
a „tör té ne lem ben egy szer adó dó le he tõ ség” ki ak ná zá sá ra buz dí -
tot tak.

A több hul lám ban, s szá mos al ka lom mal em ber te le nül vég re -
haj tott ki te le pí tés — amely szo ro san egy be kap cso ló dott a szlo vá -
ki ai ma gya rok ki te le pí té sé vel, hi szen több nyi re a ma gyar or szá gi
né me tek gaz dát lan ná vált há za i ban lel tek a Fel vi dék rõl ki te le pí -
tet tek új ott hont — mint egy 185 ezer né met el ûzé sét je len tet te.327
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Mi vel — mint je lez tük — már ko ráb ban is több tíz ezer rel csök kent
a ma gyar or szá gi né me tek szá ma, ezért egé szé ben azt ál la pít hat juk 
meg, hogy a ma gyar or szá gi né met ki sebb ség össz lét szá ma mint -
egy 230 ezer fõre, te hát a ko ráb bi nak a fe lé re apadt.

Az 1949. évi nép szám lá lás ra már Rá ko si Má tyás or szá gá ban
ke rült sor. Ab ban az or szág ban, amely nek la kói — a szov jet szfé ra
töb bi or szá gá hoz ha son ló an — vas füg göny mö gött él tek, te hát a
nyu ga ti de mok rá ci ák kal való kap cso lat a la kos ság szá má ra gya -
kor la ti lag nem lé te zett, s meg szûnt (a szó klasszi kus ér tel mé ben)
maga a kül po li ti ka is. A kül ügy mi nisz te ri poszt merõ for ma li tás sá
vált, a kül kap cso la to kat a Moszk vá hoz fû zõ dõ vi szony ha tá roz ta
meg, s en nek ár nyé ká ban volt va la me lyest kap cso lat a töb bi un.
népi de mok ra ti kus or szág gal, mert a Kreml urai arra is na gyon
ügyel tek, hogy ezek a két ol da lú kap cso la tok sem mi kép pen se ve -
zes se nek az adott or szá gok önál ló, Moszk va ál tal nem el len õriz he -
tõ moz gá sá hoz. Eb ben a hely zet ben a fe lé re zsu go ro dott né met ség 
— fé lel mé ben, ha son ló an a töb bi nem ze ti ség hez — szin te tel jes
egé szé ben meg ta gad ta ere de tét: alig több mint egy szá za lé ka (2617 
fõ) val lot ta ma gát né met nek, s nem egé szen 10%-a val lot ta be né -
met anya nyelv ét. A nem ze ti sé gek nek azért is rosszul ment a so -
ruk, mert a nem zet kö zi jog még pa pí ro son sem véd te õket. En nek
az volt a hát te ré ben, hogy a két há bo rú kö zöt ti Nem ze tek Szö vet -
sé ge egé szé ben és ki sebb ség vé del mi jog sza bá lya i val ki vált kép pen 
tel jes csõ döt mon dott, kö vet ke zõ leg a má so dik vi lág há bo rú után a 
gyõz tes ha tal mak már ar ról is le mond tak, hogy a ki sebb sé ge ket
kü lön nem zet kö zi jog sza bály ok kal véd jék. A hang súly az em be ri
jo gok vé del mé re he lye zõ dött, ab ban a hiszemben, hogy en nek ré -
vén le het majd a két há bo rú kö zöt ti lát vá nyos fi as kó kat el ke rül ni.
Eb ben a hely zet ben nem csu pán a ma gyar or szá gi né met ség, ha -
nem — a tör pe ki sebb sé get al ko tó ro má nok ki vé te lé vel — az
összes töb bi ki sebb ség is a né met hez ha son ló an cse le ke dett. Míg a
né me te ket a ki te le pí tés, ad dig a szlo vá ko kat a vég re haj tott la kos -
ság cse re, a dél szlá vo kat pe dig a Moszk va ár nyé ká ban el dur vult
ma gyar-ju go szláv vi szony in tet te arra, hogy ma gyar nak mu tas sák 
ma gu kat.

A ki te le pí tés tra u má ját az itt hon ma radt né met ség ugyan az
el múlt fél év szá zad so rán már ki he ver te, ám a múlt sa ját lá tás mód
sze rin ti be ál lí tá sá ért még ma is fo lyik a per le ke dés. Nem csu pán
Tilkovszky Loránt 1978-ban pub li kált mun ká já nak (Ez volt a
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le té re meg kö ze lí tõ en 50.000 fõ ke rült. „A hi va ta los nyu gat né met for rá sok — ol -
vas hat juk e mû ben — 170.000 sze mély rõl tesz nek em lí tést, eb bõl azon ban 20.000
sze mély a me ne kül tek, il le tõ leg a ‘ki men tet tek’ ka te gó ri á já ban sze re pel.” Uo.
101.



Volksbund. A né met nép cso port-po li ti ka és Ma gyar or szág.
1938–1945) ve gyes fo gad ta tá sa, egyes né met kö rök ben he ves el -
uta sí tá sa je lez te ezt, de Hambuch Gézának, a Neue Ze i tung sok
éven át volt fõ szer kesz tõ jé nek, 1983-tól meg szû né sé ig a né met
szö vet ség fõ tit ká rá nak leg utób bi meg nyi lat ko zá sa is. „Mint ha az
át ko zott Volksbund, amely nek va ló di te vé keny sé gét Ma gyar or szá -
gon mind a mai na pig el fer dí tik, mely nek pusz ta em lí té se kor még
min dig jó né hány ma gyar or szá gi né met nek re meg ni kezd a lába,
te hát mint ha a Volksbund nem a ma gyar kor mány ál tal en ge dé lye -
zett és el len õr zött le gá lis szer ve zet lett vol na. Mint ha a ma gyar or -
szá gi né me tek a há bo rú alatt más ként vi sel ked tek vol na, mint ma -
gyar hon fi tár sa ik. Mint ha õk rán gat ták vol na bele Ma gyar or szá got 
a há bo rú ba. Mint ha Ma gyar or szá gon nem csak a né me te ket ve zet -
ték vol na fél re. Mint ha nem a Né met or szág és Ma gyar or szág kö -
zöt ti egyez mény alap ján hív ták vol na be a ma gyar or szá gi né me te -
ket a né met had se reg be. Mint ha Ma gyar or szág nem ugyan azon a
fron ton har colt vol na. Mint ha Ma gyar or szág nem lett vol na az
utol só per cig Né met or szág szö vet sé ge se.”328 Az el múlt év ti ze dek
ha zai és nem zet kö zi tör té net írá sá nak fé nyé ben nyu god tan ál lít ha -
tó, hogy az egyéb ként ér de mes mun kás sá gú pub li cis ta, ki sebb sé gi
po li ti kus össze füg gé se ik bõl ki ra ga dott té nye ket he lyez egy ol da lú
be ál lí tás ba.329

Az 1949. évi al kot mány ugyan ki mond ta, hogy az or szág te -
rü le tén élõ min den nem ze ti ség szá má ra adott az anya nyel vén
való ok ta tás és a nem ze ti kul tú ra ápo lá sá nak a le he tõ sé ge, a bün -
te tõ, majd a pol gá ri per rend tar tás ról szó ló 1951-i, il let ve 1952-i tör -
vé nyek szin tén „ga ran tál ták” az anya nyelv sza bad hasz ná la tát, a
ki sebb sé gek azon ban a tör té nel mi elõz mé nyek is me re té ben nem
szor gal maz ták e pa pí ros jo gok al kal ma zá sát. A né me tek szá má ra
el len ben va ló ban meg könnyeb bü lést je len tett az az 1950. már ci u si
mi nisz ter ta ná csi ren de let, amely ér vény te le ní tet te a ve lük szem -
ben ad dig ho zott kor lá to zó in téz ke dé se ket, vá lasz tó jo gát a né met
ki sebb ség el len ben csak 1953-ban nyer te vissza. Az 1950-ben szov -
jet min tá ra be ve ze tett ta nács rend szer ke re té ben a he lyi ta ná csok ba 
ugyan nem ze ti sé gi szár ma zá sú ál lam pol gá ro kat is be vá lasz tot tak, 
az áp ri lis 4-i és au gusz tus 20-i ün nep sé gek szín pom pá ját a nem ze -
ti sé gi kul túr mû sor ok is gaz da gí tot ták, mind ez azon ban csu pán ki -
ra kat volt. A po li ti ka il le té ke sei — ko ránt sem ma gyar sa já tos ság -
ként, ha nem sok kal in kább a tény le ges szov jet, il let ve un. „népi de -
mok ra ti kus” or szá gok nem ze ti sé gi po li ti ká já val össz hang ban,
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azok ál tal bá to rít va — az zal szá mol tak, hogy a lé lek szá múk ban
erõ sen meg fo gyat ko zott, em be ri tar tá suk ban meg ren dült, iden ti -
tá su kat vál lal ni nem merõ, at tól in kább már sza ba dul ni aka ró
nem ze ti sé gek 10–15 éven be lül tel je sen be ol vad nak a több sé gi la -
kos ság ba. En nek meg fe le lõ en a pro pa gan da ugyan nem ze ti sé gi is -
ko lák ról szó no kolt, a va ló ság ban el len ben ilye nek az or szág ban
mu ta tó ban is alig akad tak. 1951–1952-ben név le ge sen is csu pán 25
né met nem ze ti sé gi is ko la volt az or szág ban, ám ezek ben is — né -
met nyel vû kép zés he lyett — csu pán a né met nyelv ok ta tá sa
folyt.330

Sztá lin ha lá la, majd Rá ko si Má tyás bu ká sa, Nagy Imre elsõ
kor má nyá nak meg ala ku lá sa mi nõ sé gi vál to zást je len tett az or szág 
éle té ben. A totalitariánus rend szer szo rí tá sa so kat en ge dett, a
Moszk vá tól való füg gés is át té te le seb bé vált, a tár sa da lom ön moz -
gá sá ra némi sze rény le he tõ ség nyílt. Mind ez a re mélt anya gi és er -
köl csi jó vá té telt ugyan nem hoz ta meg a né met ki sebb ség szá má ra, 
ám a meg szü le tõ nem ze ti szö vet sé gek kö zött 1955-ben meg ala kul -
ha tott a Ma gyar or szá gi Né met Dol go zók Kul tu rá lis Szö vet sé ge is.
1954-ben in dul a Freies Leben c. lap, az 1945 utá ni elsõ né met új -
ság. Az 1955/56-os tan év ben a nyelv ok ta tó is ko lák szá ma el éri
már a szá zat, a kö vet ke zõ tan év ben Ba ján né met gim ná zi um jön
lét re, Pé csett pe dig meg in dul az ége tõ en szük sé ges né met ta ní tó -
kép zés.

Az 1956-os for ra da lom a szá zad ma gyar tör té nel mé nek leg -
szebb pil la na ta, ki tel je sí té sé ben azon ban a ha zai nem ze ti sé gek
nem vál lal tak sze re pet, mert lát ták — vagy „csu pán” meg érez ték
—, hogy en nek a hõ si es nép fel ke lés nek nin csen kül po li ti kai hát te -
re, a nyu ga ti ha tal mak nem fog nak Moszk vá val a kis ma gyar nép
sza bad sá ga ér de ké ben uj jat húz ni. Egy szó val a for ra da lom ké tes
si ke ré tõl tart va nem akar ták ma gu kat újabb meg tor lás nak ki ten ni.
Ezért a for ra dal mat vér be foj tó Ká dár-rend szer elég té tel lel nyug -
táz ta a ki sebb sé gek ma ga tar tá sát. A né met szö vet ség élén to vább -
ra is a meg ala ku lás tól a fõ tit ká ri posz tot be töl tõ Wild Fri gyes ma -
radt, aki azt majd 1973-ban adja át Réger An talnak. Wildet, mint
ahogy Régert is so kat tá mad ják majd az 1989-es rend szer vál tás kö -
ve tõ idõk ben, sze mük re vet vén, hogy tar tás nél kül ki szol gál ták a
dik ta tú rát. A hig gad tan mér le ge lõ tör té nész azon ban úgy lát ja,
hogy e ve ze tõk azt tet ték, amit a ko ruk ko lon cai kö zött ten ni le he -
tett. Köz ben pe dig fel ke res ték a ki sebb ség tag ja it, meg hall gat ták
pa na sza i kat, bá to rí tot ták õket, kul tu rá lis ren dez vé nyek szer ve zé -
sé vel se gí tet ték a né met nyelv és kul tú ra ápo lá sát.
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Erre pe dig igen nagy szük ség volt, hi szen a ter mé sze tes asszi -
mi lá ció erõs sod rá val szem ben csak is ez le he tett a jár ha tó út a ma rék -
nyi ra apadt né met ség meg õr zé se ér de ké ben. Hi szen 1960-ban — és
ek kor már nem volt nyo más az anya nyelv el ta ga dá sá ra — 50 765 fõ
val lot ta ma gát né met anya nyel vû nek,331 te hát a la kos ság fél szá za lé -
ka. Egy év ti zed del ké sõbb szá muk 35 594-re, 1980-ban 31 231-re
apadt. És ezek nek is csu pán alig több mint egy har ma da (11 310 fõ)
val lot ta ma gát 1980-ban né met nem ze ti sé gû nek.

He lyi sváb bá lok után 1958 má ju sá ban Óbu dán meg ren dez ték 
az elsõ or szá gos sváb bált. A kö zel ezer részt ve võ nagy örö mé re —
a bu da fo ki Lang ze ne kar jó vol tá ból — új ból és új ból lel ke sen har -
so gott a „Schwiegermutter, jetzt geht’s gut!” kez de tû dal, s köz ben 
a bál kis sé po li ti kai de monst rá ci ó vá vált. Ki mon dat la nul is a „Még 
itt va gyunk! Nem ad juk fel” han gu la tát tük röz te so kak csil lo gó
sze me. A si ke ren fel buz dul va a kö vet ke zõ bá lon 1959-ben még
több ven dég rész vé te lé vel zeng tek az is mert nó ták a bu da pes ti
Köz gaz da ság tu do má nyi Egye tem au lá já ban.

A Ká dár-rend szer hat va nas évek ben be kö vet ke zett si ke res
kon szo li dá ci ó já nak, le gi ti má ló dá sá nak is sze re pe le he tett ab ban,
hogy ezek ben az évek ben a kul túr po li ti ká ban is mét fel erõ sö dött
az a fel fo gás, amely a nem ze ti sé gek gyors asszi mi lá ci ó já val szá -
molt. A va ló ság ban azon ban az asszi mi lá ció nem ha ladt annyi ra
elõ re, ha nem a nem ze ti sé gi is ko la ügy esett vissza az öt ve nes évek
vé gén, a hat va nas évek ele jén ta pasz talt ja vu lás hoz ké pest. Ez el -
len ben ki vál tot ta a szom szé dos szo ci a lis ta or szá gok kri ti ká ját,
más részt pe dig mind érez he tõbb nyo más kez dett fon tos ér tel mi sé -
gi kö rök bõl az MSzMP il le té ke se i re ne he zed ni ami att, hogy az
anya nem zet kö zöm bös sé get mu tat a szom szé dos or szág ban élõ je -
len tõs ma gyar di asz pó rát érõ asszi mi lá ci ós po li ti ká val szem ben.
Ezért a hat va nas évek vé gé tõl, a het ve nes évek ele jé tõl le het meg fi -
gyel ni, hogy a ma gyar po li ti ka a ha zai ki sebb sé gek sor sá nak ja ví -
tá sá val akar ja a szom szé dos or szá gok ve ze tõ it az ot ta ni ma gyar -
ság gal szem ben to le rán sabb ma ga tar tás ra ösz tö nöz ni.

1972-ben a ma gyar tör vény ho zás mó do sí tot ta az 1949. évi al -
kot mányt, s en nek ke re té ben a nem ze ti sé gek szá má ra két ked ve zõ 
vál to zás ra ke rült sor. Egy részt a nem ze ti sé gek szá má ra nem csu -
pán egyé ni, ha nem kol lek tív jo go kat biz to sí tott — en nek ér té két
kü lön alá húz za, hogy még nap ja ink ban is Ma gyar or szág szom szé -
dai kö ré ben nagy-nagy ide gen ke dés ta pasz tal ha tó a kol lek tív jo -
gok en ge dé lye zé sé vel szem ben —, más részt pe dig (an nak ér de ké -
ben, hogy pa pí ros jog nál va ló ban több rõl le gyen szó) az ál lam kö -
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te le zett sé get vál lalt a meg fo gal ma zott jo gok ga ran tá lá sá ra.332 S va -
ló ban: az év ti zed vé gé re nem csu pán a szín há zi és tánc cso port ok,
mû ve lõ dé si kö rök, kó ru sok szá ma gya ra po dott, te vé keny sé gük
vált in ten zí veb bé, ha nem — s ez még lé nye ge sebb — a nem ze ti sé -
gi is ko lák szá ma meg két sze re zõ dött, he lyen ként meg há rom szo ro -
zó dott. (Az 1981/82-es tan év ben az ál ta lá nos is ko lák kö zött már
172 volt né met nyelv ok ta tó tí pu sú, nem ze ti sé gû tan nyel vû el len -
ben össze sen ket tõ akadt. (Ez utób bi ak ról pe dig a pon tos ság ked -
vé ért el kell mon da ni, hogy va ló já ban ezek is in kább csu pán két -
nyel vû ek vol tak.) A gim ná zi u mok szá ma há rom ra nõtt, a „gim ná -
zi um” azon ban va la mely ma gyar is ko lá ban mû kö dõ né met ta go -
za tot je len tet te.)333 A rend szer ko ra be li kül po li ti kai le he tõ sé gei (és
egy ben ide o ló gi ai kö tött sé gei) til tot ták az NSzK-val való kap cso la -
to kat, így ele ve ti lal mas nak szá mí tott bár mi faj ta se gít ség el fo ga dá -
sa a ha zai ki sebb ség szá má ra.334 A Ká dár-rend szer csu pán az
NDK-val való kap cso la to kat gyü möl csöz tet te sze rény mér ték ben
a ma gyar or szá gi nem ze ti sé gi is ko lák ban ta ní tó ta ná rok nyel vi
kép zé se, to vább kép zé se ér de ké ben. A mö göt tes po li ti kai szán dé -
kot Ká dár Já nos az 1980-as párt kong resszu son ken dõ zet le nül ki is
mond ta: „...ná lunk, Ma gyar or szá gon a kü lön bö zõ nem ze ti sé gû
em be rek...tel jes jogú ál lam pol gár ként él nek, dol goz nak és bol do -
gul nak. Ugyan ezt kí ván juk a ha tá ra in kon túl élõ ma gya rok szá -
má ra is.”335

1983-ban Aczél György — az MSzMP KB ide o ló gi ai tit ká ra, a
ko ra be li ma gyar kultúrpápa — még ke mé nyebb han got ütött meg
nyil vá no san: „nem szem lél jük kö zöm bö sen, ha bár hol a nem ze ti -
sé gek hát rá nyos meg kü lön böz te tés nek van nak ki té ve, ha kor lá -
toz zák õket az anya nyelv hasz ná la tá ban, az anya nyel vi ok ta tás
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332 1972: I. tc. 61. pa ra gra fus. 
333 Min den nap ja i kat szí ne sen ele ve ní ti meg Lunczer Te réz: Né met nem ze ti -

sé gi ta go zat c. írá sa. In: Hambuch 1998, 213–216.
334 Az „egyez te tett” dip lo má cia je gyé ben csak 1973 de cem be ré ben szü le tett

meg ál la po dás az NSzK-val a dip lo má ci ai kap cso la tok fel vé te lé re, majd az elsõ
nyu gat né met nagy kö vet 1974 már ci u sá ban adta át az El nö ki Ta nács el nö ké nek
meg bí zó le ve lét. Az érem nek az volt a má sik ol da la, hogy a Hallstein-doktrína je -
gyé ben az NSzK sem volt haj lan dó dip lo má ci ai kap cso la tot lé te sí te ni olyan or -
szág gal, amely el is mer te az NDK-t. A né met szö vet ség nek itt hon töb bek kö zött
az volt a fel ada ta, hogy le lep lez ze a „né met im pe ri a liz must”, és min dent meg te -
gyen a né met ki sebb ség nek NSZK-tól való el zá rá sa ér de ké ben. Ez nem volt egy -
sze rû fel adat, hi szen a ki te le pí tet tek zöme Dél-Né met or szág ban, te hát az NSzK-
 ban lelt új ha zá ra, a ro ko ni kap cso la tok ápo lá sa, a ha za lá to ga tá sok és a ké sõbb
mind gya ko rib bá váló ki uta zá sok a rend szert fel la zí tó ha tá sú ak vol tak. 1966 ta -
va szán Wild Fri gyes nek je len tést kel lett ké szí te nie „A nyu gat né met fel la zí tá si
po li ti ka ha tá sa a ma gyar or szá gi svá bok kö zött” cím mel. Tilkovszky 1998/a, 156. 

335 Idé zi Romsics 1999, 515.
336 Idé zi: Tilkovszky 1998/a, 167. 



biz to sí tá sá ban, ha nem tud ják tar ta ni a kap cso la tot más or szág be li
ro ko na ik kal és ba rá ta ik kal”.336 Aczél ugyan ez al ka lom mal is a
nem ze ti sé gek híd sze re pé vel ér velt, azon ban ez olyan híd volt,
ame lyen a ro mán, cseh szlo vák és ju go szláv ve ze tés nem kí vánt
jár ni, mert ko ránt sem fe led ték, hogy or szá gu kat 1919-ben az a ver -
sailles -i bé ke ren de zés al kot ta meg, amely ép pen a ki sebb sé gi jo -
gok el le né re va ló sult meg. Tud ták, hogy ál la ma ik an nak az Oszt -
rák-Ma gyar Mo nar chi á nak a rom ja in jöt tek lét re, amely bi ro da lom 
bu ká sá ban a ki sebb sé gek lá za dá sá nak igen csak fon tos sze re pe
volt, te hát sa ját or szág ha tá ra ik biz ton sá gát is sok kal in kább a ha té -
kony asszi mi lá ci ó ban, mint sem a ki sebb sé gek to vább él te té sé ben
lát ták. A bu da pes ti aján lat ban szá muk ra rossz üz le tet szi ma tol tak,
mint ahogy a ma gyar or szá gi ki sebb sé gek ve ze tõi is szám ta lan szor 
pa nasz kod tak egy más közt — hol jog gal, hol alap ta la nul — ar ról,
hogy a ma gyar nem ze ti sé gi po li ti ka csak lát szó lag nagy vo na lú,
va ló já ban el sõ sor ban a szom szé dos or szá gok ma gyar sá ga hely ze -
té nek a ja ví tá sa mo ti vál ja.

A nyolc va nas évek re a ma gyar kül po li ti ka már je len tõs si ke -
re ket tud ha tott maga mö gött a Ká dár-rend szer Nyu ga ton tör té nõ
el fo gad ta tá sa te rén. 1976-ban Ká dár Já nos Auszt ri á ban Bruno
Kreisky kan cel lár nál ven dé ges ke dett, 1978-ban az Ame ri kai Egye -
sült Ál la mok — nép tõl a nép nek jel szó val — vissza ad ta Szent Ist -
ván ko ro ná ját, a kö vet ke zõ esz ten dõ ben Hel muth Schmidt, az NSzK 
szö vet sé gi kan cel lár ja járt Bu da pes ten, 1982-ben pe dig Ká dár Já -
nos vi szo noz ta a kan cel lá ri lá to ga tást. S az, hogy 1982-ben Ma -
gyar or szág tag já vá vált a Nem zet kö zi Va lu ta Alap nak, messze
több volt, mint gaz da sá gi, pénz ügyi kér dés.337 Minden nek nyo -
mán 1983-ban — nyil ván va ló össze füg gés ben a ma gyar kül po li ti -
ka nyu ga ti kap cso la to kat, ezen be lül az NSzK-hoz fû zõ dõ vi -
szonyt erõ sí te ni aka ró tö rek vé sé vel — ked ve zõ for du lat kö vet ke -
zett be a ha zai né met ség má so dik vi lág há bo rús sze re pé nek, a rá
kö vet ke zõ ki te le pí té sek nek a meg íté lé sé ben. A né met szö vet ség
ese dé kes kong resszu sán fel szó la ló Aczél György meg kö vet te a né -
met sé get. „Mé lyen fáj lal juk — mon dot ta —, hogy ár tat lan, sõt ha -
la dó em be rek is bûn hõd tek olyan bû nö kért, ame lye ket nem kö vet -
tek el. Ez se hol nem iga zol hat ja a ná ciz mus, a né met im pe ri a liz -
mus gyö ke res fel szá mo lá sá nak föl tét le nül jo gos kö ve tel mé nye
sem.”338 Eb ben a szel lem ben ke rült sor 1987 már ci u sá ban arra a
„300 Jahre Zusammenleben. Aus der Geschichte der Ungarn deut -
schen” c. nem zet kö zi ta nács ko zás ra, amely a hosszú együtt élés
szá mos as pek tu sát vi lá gí tot ta meg, s amely az 1945 utá ni ese mé -
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nyek kel is rész le te sen fog lal ko zott. (A ta nács ko zás ért he tõ egy ol -
da lú sá ga volt, hogy nem fog lal ko zott a Szov jet uni ó ba 1945-ben el -
hur col tak ke se rû sor sá val.) Mind a ta nács ko zás nak, mind pe dig a
kon fe ren cia anya gá ból a kö vet ke zõ esz ten dõ ben köz zé tett két kö -
te tes ki ad vány nak nagy és ked ve zõ nem zet kö zi vissz hang ja tá -
madt. A ta nács ko zás si ke rén fel buz dul va — s egy ben a tel jes szó -
lás sza bad ság le he tõ sé gé vel élve, kö vet ke zõ leg a Szov jet uni ó ban
el hur col tak sor sát rész le te sen tag lal va — 1990-ben, majd 1996-ban
ha son ló kon fe ren ci ák ra ke rült sor.

A nem ze ti sé gek fel ka ro lá sá nak meg is lett a ked ve zõ kö vet -
kez mé nye. Az 1990. évi nép szám lás nál meg tört a ko ráb ban be mu -
ta tott ten den cia. Né met anya nyel vû nek ek kor már 37 511 fõ val lot -
ta ma gát s — ami en nél is sok kal lé nye ge sebb — kö zü lük ek kor 30
824 né met nem ze ti sé gû nek is val lot ta ma gát. Úgy vél jük, hogy az
anya nyel vû ek szá ma azért gya ra po dott csu pán sze ré nyen, mert a
ter mé sze tes asszi mi lá ció köz ben elõ re ha ladt, ám a nem ze ti ség po -
li ti ka for du lat ha tá sá ra az anya nyel vû ek nek im már 82%-a vál lal ta
ön tu da to san né met sé gét, míg egy év ti zed del ko ráb ban ará nyuk
még csu pán 36% volt.

A nem ze ti ség po li ti kai for du lat ban a ko ráb bi nál is mar kán -
sab ban van je len a kül po li ti kai moz za nat. 1986 ok tó be ré ben
Richard von Weizsäcker né met ál lam fõ tesz ma gyar or szá gi lá to ga -
tást, s prog ram já ban sze re pelt a fõ vá ros sal ha tá ros Soly már, va la -
mint a dél-du nán tú li Németbóly fel ke re sé se. A kö vet ke zõ esz ten -
dõ szep tem be ré ben Grósz Kár oly mi nisz ter el nök lá to ga tott az
NSzK- ba. A tár gya lá sok so rán meg ál la po dás szü le tett ar ról is,
hogy a jö võ ben Bonn je len tõs se gít sé get nyújt a ma gyar or szá gi né -
met is ko la ügy fej lesz té sé hez (pe da gó gus to vább kép zés, tan köny -
vek, tech ni kai esz kö zök mel lett nagy szá mú ösz tön díj ado má nyo -
zá sa, bu da pes ti Goe the -in té zet meg nyi tá sa). E lé pés nyo mán
Auszt ria, majd Svájc is kul tu rá lis tá mo ga tást nyúj tott a ma gyar or -
szá gi né met ség nek.339

Az 1989–1990. évi rend szer vál tás fo lya ma tá ból a ma gyar or -
szá gi nem ze ti sé gek is ki vet ték ré szü ket, az 1989. évi egye sü le ti
tör vény adta le he tõ ség gel élve meg újí tot ták, alul ról épít ke zõ vé
tet ték szer ve ze te i ket. így tör tént ez a né met szö vet ség ese té ben is.
1989-ben Pé csett meg nyílt a Lenau-ház, amely az óta a tér ség ben
lakó né met nem ze ti ség kul tu rá lis éle té nek fon tos köz pont ja. A ma -
gyar or szá gi né met ki sebb ség nagy elég té tel lel nyug táz ta, hogy a
régi par la ment utol só ülé sén, 1990. már ci us 14-én a ma gyar tör -
vény ho zás — a sztá li niz mus kár val lott ja i ról tár gyal va — meg kö -
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vet te azo kat a né me te ket is, aki ket szov jet uni ó be li mun ka tá bor ok -
ba hur col tak. Az 1991-ben el fo ga dott elsõ kár pót lá si tör vény az el -
hur colt né me tek nyug díj-ki egé szí té sét is ki mond ta, a kö vet ke zõ
esz ten dõ ben el fo ga dott má so dik kár pót lá si tör vény pe dig a va -
gyo ni jó vá té telt is le he tõ vé tet te.

A rend szer vál tás elõ est éjén a ha zai nem ze ti sé gek egy új nem -
ze ti sé gi tör vény meg al ko tá sá ban lát ták a tör vé nyes ga ran ci át arra, 
hogy a gyors üte mû asszi mi lá ció meg ál lít ha tó, il let ve ha té ko nyan
las sít ha tó le gyen. Ek kor ilyen tör vény ugyan nem szü le tett meg,
el len ben 1988 no vem be ré ben az MSzMP KB „a nem ze ti sé gi po li ti -
ka to vább fej lesz té sé rõl és a nem ze ti sé gi tör vény irány el ve i rõl”
szó ló do ku men tu mot fo ga dott el, amely ki mon dot tan a szor gal -
ma zott tör vény meg szü le té se irá nyá ba mu ta tott. Ma gát a tör vényt 
vé gül is a meg újult ma gyar tör vény ho zás 1993-ban hoz ta tetõ alá.
(1993: LXXVII. tv.)340

Ez a nem ze ti sé gi tör vény a leg je len tõ sebb ilyen al ko tás a 20.
szá za di ma gyar ál lam éle té ben és jog gal ro ko nít ha tó az 1868. évi
ha son ló tör vény nagy vo na lú sá gá hoz és prog resszi vi tá sá hoz. A je -
len tõs kü lönb ség az, hogy an nak ide jén a ma gyar ál lam te rü le tén a 
ma gyar ság rész ará nyát je len tõs mér ték ben meg ha la dó mér ték ben
él tek ki sebb sé gek, míg mára Ma gyar or szág et ni ka i lag lé nye gé ben
ho mo gén né vált, a nem zet sé gek szá ma az egy szá za lé kot sem éri
el. Van azon ban egy je len tõs ha son ló ság is. Ami ként an nak ide jén
a ma gyar köz vé le mény je len tõs há nya da – nagy részt az
19848/49-es for ra da lom és sza bad ság harc ta pasz ta la tai alap ján bi -
zal mat lan volt a nem ze ti ség gel szem be ni nagy vo na lú ság he lyes -
sé gét il le tõ en, ha son ló kép pen ma is ta pasz tal ha tó a ma gyar köz vé -
le mény ben ké tely. A ké tely oka el len ben — a me rõ ben meg vál to -
zott kö rül mé nyek kö ze pet te — az, hogy van-e ér tel me a már szin -
te el tûnt nem ze ti sé gek kel szem ben po zi tív diszk ri mi ná ci ót al kal -
maz ni, va jon van-e ér tel me a már-már le zárt nak te kint he tõ asszi -
mi lá ci ós fo lya mat — nem cse kély anya gi esz kö zö ket igény lõ ,—
vissza for dí tá sán fá ra doz ni, ami kor ma gát az or szá got még min dig 
na gyon sú lyos gaz da sá gi gon dok gyöt rik. S köz ben min den ki szá -
má ra vi lá gos, hogy a mint egy fél mil li ós ci gány ság gal va la mit fel -
tét le nül ten ni kell. Azon vé ge lát ha tat la nul hosszú vi tát le het foly -
tat ni, hogy a ci gány ság kü lön nem ze ti ség-e vagy sem, ám az alig -
ha vi tat ha tó, hogy sa já tos et ni kum ról van szó, amely nek gond jai
tár sa dal mi rob ba nás sal fe nye get nek.

Arra a kér dés re, hogy mind ezen kö rül mé nyek kö ze pet te az
elõt tünk álló 21. szá zad ban az em lí tett 1993. évi tör vény azon
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alap ál lá sá nak, mely sze rint a ki sebb sé gi jo gok összes sé ge „nem a
több ség ado má nya és nem a ki sebb ség ki vált sá ga, for rá suk pe dig
nem a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek szám ará nya, ha nem az
egyén sza bad sá gá nak és a tár sa dal mi bé ké nek tisz te le te alap ján a
más ság joga”341 mi kép pen le het ma ra dék ta la nul ér vényt sze rez ni,
az elõt tünk álló idõk nek kell majd fe le le tet ad ni uk. A vá laszt még
nem tud juk, ám az alig ha két sé ges, hogy a nem ze ti sé gi kér dés for -
má lá sa to vább ra is nem csu pán a bel- és kul túr po li ti ká nak lesz a
ré sze, ha nem ab ban a kül po li ti ká nak is meg lesz a maga sze re pe.

(2000)

Meg je lent: A hosszú 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. Szerk. Ger gely Jenõ. Bp., 2000, 423–432.
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ARC ÉLEK
BETH LEN IST VÁN 1940. ÉVI EM LÉK IRA TA A VÁR HA TÓ

BÉ KE FEL TÉ TE LEK RÕL

A két há bo rú kö zöt ti Ma gyar or szág min den bi zonnyal leg for -
má tu mo sabb po li ti ku sa, volt ma gyar kor mány fõ va la mi kor 1940
elsõ he te i ben, egé szen bi zo nyo san már ci us 23. elõtt ter je del mes
em lék ira tot szer kesz tett, amely ben a vár ha tó bé ke fel té tel rõl ér te -
ke zett. A do ku men tum olyan hely zet ben ke let ke zett, ami kor a vi -
lág há bo rú már tar tott, bár an nak a „fur csa há bo rús” sza ka szá ban
vol tunk, ha zánk pe dig még õriz te a Te le ki Pál mi nisz ter el nök ál tal
ki mun kált „fegy ve res sem le ges ség” stá tu szát. A tör té nész szak ma
több mint negy ven éve, 1962 óta is me ri ezt a fon tos írást342, a Beth -
len Ist vánról szü le tett po li ti kai élet rajz a vo nat ko zó he lyen ter mé -
sze te sen sú lyá nak meg fe le lõ en hasz no sít ja343, ám szisz te ma ti kus
esz me tör té ne ti elem zé sé re mind a mai na pig nem ke rült sor. Írá -
sunk ban e mun ka el vég zé sé re vál lal ko zunk.

A do ku men tum azt tük rö zi, hogy Beth len Ist ván egy szer re
lát ja a tri a no ni Ma gyar or szág sor sát re mény te len nek (így se hol
sem mond ja, még is nem egy fo gal ma zá sá ban ott buj kál a szkep -
szis344) s ugyan ak kor még sem (vagy ta lán ép pen ezért nem?) ké -
pes meg sza ba dul ni a szentistváni Ma gyar or szág 1918 óta ir re á lis
ví zi ó já nak ko lon cá tól. Az em lék irat sok passzu sa is ar ról árul ko -
dik, hogy Beth len Ist ván sem mér le gel te kel lõ kép pen a ma gyar ság 
Kár pát-me den cei de mog rá fi ai sú lyá nak gyen gü lé sét, azt, hogy a
na ci o na liz mu sok ko rá ban en nek hosszabb tá von nem le het nem
vég ze tes kö vet kez mé nye. Az em lí tett nagy bel sõ el lent mon dás ról
is azt mond hat juk, az messze nem csu pán Beth len Ist ván tu laj don -
sá ga, s va ló já ban fel old ha tat lan volt. Azért volt — az adott pa ra -
dig má ban — fel old ha tat lan, mert a tér ség ben lé te zõ na ci o na liz -
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342 DIMK IV. 577. sz.,743–761. Az aláb bi idé ze te ket min den eset ben a mai
he lyes írás és nem a do ku men tum ere de ti írást be tû hí ven rep ro du ká ló el já rá sa
sze rint ad juk meg.

343 Romsics 1991, 280–281. 
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ja, pél dá ul, a ju go szláv–ma gyar meg bé ké lést esé lyét fir tat va. (Ki eme lés – P.P.)
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á lis ve sze del met vi zi o nál. Az is so kat el árul bo rú lá tá sá ról, hogy a Du na-me den -
cei tér ség vár ha tó új já ren de zé sét — vé lel münk sze rint a herderi jós lat igé ze té ben 
— „a ma gyar lét és nem lét kér dé sét” el dön tõ je len tõ sé gû nek érzi. Uo. 752. 



mu sok ter mé sze té tõl ide gen volt a mél tá nyos meg ál la po dás.345 Bár -
me lyi kük „bé két” csak nyer tes po zí ci ó ból tu dott el kép zel ni. Bár az
em lék irat ban szá mos jö võt fir ta tó va ri á ció ol vas ha tó, a mér le ge lé -
sek ten ge lyé ben egy ér tel mû en a ma gyar-ro mán kér dés, meg ál la po -
dás áll, az zal az erõs meg szo rí tás sal, hogy lét re ho zá sa ak kor lesz
idõ sze rû, ami kor Ma gyar or szág már sa ját ere jé bõl há bo rút nyert a
jó val erõ sebb Ro má ni á val szem ben346. En nek az ir re á lis tö rek vés -
nek a mé lyén az a re a liz mus hú zó dott meg, hogy Beth len ek kor ra
tel je sen tisz tá ban jön a ma gyar te rü le ti ér de ke kért cse le ked ni ké pes
és haj lan dó egyet len nagy ha ta lom347, va gyis Né met or szág szub or -
di náló ter mé sze té vel. Po li ti ku si nagy sá gá nak meg fe le lõ en a volt
kor mány fõ sok min dent igen re á li san mér le gel, s ugyan ak kor még -
sem vizs gál ja iga zá ból mé lyen azt a tör té nel mi alap tényt, hogy a két 
nagy há bo rú kö zöt ti vi lág az elsõ nagy há bo rú elõt ti idõk höz ké pest 
mi nõ sé gi leg más. A nagy fo lya ma to kat — bár a nyu ga ti ha tal mak
szi no ni má ja ként több ször hasz nál ja a „de mok ra ti kus ha tal mak” ki -
fe je zést — iga zá ból nem a totalitariánus és antitotalitariánus erõk
küz del mé hez, sok kal in kább a 19. szá za di na ci o na liz mu sok hoz, je -
le sen a pángermanizmus és pán szláv iz mus tér sé get be fo lyá so ló je -
len tõ sé gé hez köti. Egy fe lõl mély meg lá tás ról ta nús ko dik az, hogy
a né zõ pont ja sze rint is há bo rús ve re ség re ítélt Né met or szág maj -
dan is mét je len tõs sze rep hez jut a vi lág ban, ám azt túl zot tan a 19.
szá za di min ták sze rint kép ze li és féli. Ha son ló kép pen gon dol ja és
féli a pán szláv iz mus új já szü le té sét, ezért nem lát ja le het sé ges nek a 
har mo ni kus és szo ros ma gyar–ju go szláv együtt mû kö dést.

Ki in du ló pont ja an nak biz tos fel té te le zé se, hogy „a mos ta ni
eu ró pai há bo rú vé gén a gyõz tes fél Eu ró pa tér kép ét új ból fog ja
meg raj zol ni és új eu ró pai ren det is fog meg szab ni.” Eb bõl kö vet -
ke zõ en Ma gyar or szág nak min dent el kell kö vet nie — mond ja —,
hog élet ér de ke it te kin tet be ve gyék, mert „az új ren de zés egy év -
szá zad ra dön ti majd el Eu ró pa és vele a mi jö võn ket is.” Utó lag
nem ne héz be lát ni, hogy Beth len alap ve tõ en jó jós nak bi zo nyult,
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345 Az zal együtt is így volt ez, hogy kép vi se lõ ik köz ben tisz tá ban vol tak a
tér sé get fe nye ge tõ nagy ha tal mi ve sze del mek kel. Em lék ira tá ban Beth len is azt
írja egy he lyütt, hogy a ke let-kö zép-eu ró pai né pek nek „az õket fe nye ge tõ né met,
va la mint orosz túlhatalommal szem ben ér de ke ik úgy szól ván azo no sak” (Uo. 756.)

346 „Az er dé lyi kér dés ben te rü le ti komp ro misszum, amely be (sic!) mind két
fél meg nyu god hat na — szö ge zi le em lék ira ta vége felé — tel je sen el kép zel he tet -
len. A kér dés te hát cask kard dal old ha tó meg.” Uo. 759. 

347 1939 nya rá tól sza po rod tak a je lek arra vo nat ko zó an, hogy a Szov jet unió
kész lett vol na Ro má ni á val szem ben Er dély ügyé ben Ma gyar or szág gal együtt -
mû köd ni, ám ezt a ma gyar kül po li ti ka in té zõi szin te a ter mé sze ti tör vé nyek be
üt kö zõ le he tet len ség ként há rí tot ta el. Pastor 1992, Iszlamov 2000.



hi szen, ha betû sze rint nem is így ala kul nak majd a dol gok, ám
még is több mint fél év szá zad ra a há bo rú ki me ne te le szab ta meg
ha zánk sor sát. Ab ban sem té ve dett, hogy a ki ala kult hely zet ben
„ma gunk ra ha gyat va” nem volt erõnk a kor ri gá lás ra, még ke vés bé 
a je len tõs mó do sí tás ra.

Kö vet ke zõ gon do la ta sze rint meg kell is mer ni „az egy más sal
szem ben ál ló két ha da ko zó cso port” bé ke el kép ze lé se it, azu tán ug -
rik a gon do lat me ne te, mert ez után már csak „az il le tõ fél” ma rad,
ame lyen min den bi zonnyal a vár ha tó gyõz tes ér ten dõ, aki — ab -
ban az eset ben, ha a szán dé kai „Ma gyar or szág ér de ke it nem kel lõ -
en ven nék fi gye lem be” — meg gyõ zen dõ ar ról, hogy tar tós bé ke -
igény ese tén (elõ ször Beth len csu pán azt akar ja, hogy az kon cep ci -
ó ját mó do sít sa, majd oda konk lu dál, hogy) a mi kon cep ci ón kat fo -
gad ja el.

Minden nek elsõ elõ fel té te le, hogy ma gunk tisz táz zuk: szem -
pon tunk ból „mi vol na a leg kí vá na to sabb meg ol dás”. Ezt a meg ol -
dást Beth len „Eu ró pa ál ta lá nos ér de ke i vel” akar ja össze egyez tet -
ni. Az egész em lék irat kon tex tu sá ban azon ban egy ér tel mû, hogy
in kább csak sza vak ban mér le ge li a ma gyar ér de ke ket szé le sebb
össze füg gé sek ben; az õ né zõ pont ja is — sa ját sza va i val bi zo nyít -
hat juk — alap ve tõ en hun ga ro cent ri kus.348 A má sik prob lé ma ab -
ban van, hogy szem ha tá ra nem a vi lá got, ha nem csak Eu ró pát fog -
ja át. 1940 ele jén ter mé sze te sen még nem le he tett lát ni, hogy az eu -
ró pai há bo rú vi lág há bo rú vá fog szé le sed ni, az Egye sült Ál la mok
vár ha tó sze re pe még a ho mály ba ve szett, ám az 1936-os an ti ko -
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348 „Meg kell ér tet ni a nyu ga ti ha tal mak kal, hogy a jo gos nem ze ti as pi rá ci ó -
i ban ki nem elé gí tett Ma gyar or szág fi gyel me és po li ti kai ak ti vi tá sa nem Né met -
or szág, ha nem min dig azon szom szé dai el len fog irá nyul ni, akik kel szem ben
revindikációi ál la nak fenn és nem csak hogy nem fog sem mit te het ni Né met or -
szág gal szem ben, ha nem el len ke zõ leg igye kez ni lesz kény te len új ból be kap cso -
lód ni Né met or szág di na miz mu sá ba, hogy cél ja it el ér je, míg vi szont egy ki elé gí -
tett Ma gyar or szág geo grá fi ai fek vé se, tör té nel mi tra dí ci ói, ma gas po li ti kai is ko -
lá zott sá ga és ka to nai eré nyei foly tán mag ja le het, mint ahogy min dig mag ja volt
a Du na-me den cé ben an nak az el len ál ló erõ nek, me lyet ezen a te rü le ten a né pek
bárhonan, akár Nyu gat ról, akár Ke let rõl jövõ le igá zá si tö rek vé sek nek szem be -
sze gez ni haj lan dók és ké pe sek vol tak.” 759. – Beth len úgy fo gal maz, mint ha nem 
a tri a no ni Ma gyar or szá gon élne, mint ha az 1938-as és 1939-es ked ve zõ te rü le ti
vál to zá sok ban nem a (ter mé sze te sen messze nem hát só szán dék nél kü li) né met
nagy ha ta lom nak lett vol na dön tõ sza va. Beth len ter mé sze te sen nem is mer het te
Sir Orme Sargentnek, Foreign Office il le té kes fõ tiszt vi se lõ jé nek Ma gyar or szá got
már 1938 ta va szán le író sza va it (Ju hász 1988, 185.), ám a lon do ni ma gyar kö vet
je len té se i bõl, ab ból a tény bõl, hogy Lon don és Pá rizs az 1938 szep tem be ri mün -
che ni négy ha tal mi di rek tó ri um, il let ve a fo lyo má nya ként le zaj lott ok tó be ri ko -
má ro mi tár gya lá sok után tel jes ér dek te len sé get ta nú sí tott a ma gyar sors iránt,
nos ezek bõl és egyéb té nyek bõl le le he tett vol na von ni azt a ta nul sá got, hogy a
bi ro dal mi tu dat ko lonc, a kül po li ti kai tisz tán lá tás sal nem egyez tet he tõ össze.



min tern pak tum, il let ve Ja pán man dzsú ri ai hó dí tá sa, a gyar ma ti
vi lág fel sza ba du lá si tö rek vé sei, a globalizáció ko ra be li ered mé nyei 
mé lyeb ben lá tók szá má ra je lez ték, hogy a vi lág tör té ne lem rõl már
vég kép pen nem le het azt gon dol ni, hogy azo nos len ne Eu ró pa his -
tó ri á já val.

Beth len tisz tá ban van az zal, hogy a maj da ni gyõz test má sok
is be fo lyá sol ni akar ják, ezért ar ról be szél: „a ma gyar meg ol dás nak
… jobb nak kell len nie eu ró pai szem pont ból is min den más meg ol -
dás nál”. Tisz tá ban lé vén az zal, hogy az ér de kek je gyé ben mi kép -
pen le het és szok ták a va ló sá got el tor zí ta ni, fi gyel me a si ke res pro -
pa gan da szük sé ges sé gé re is ki ter jed. He lyes meg lá tá sa el len ben
az elsõ vi lág há bo rút le zá ró bé kék mé lyebb ru gó i nak szám ba vé te le 
he lyett a ko ra be li pro pa gan da fo gá sok mér ték te len el tor zí tá sá val
pá ro sul. („A Pá rizs kö rü li bé ké ket a gyû lö let és a bosszú ál lás szel le -
me dik tál ta al ko tó i nak, rá adá sul még a sze mü ket is be kö töt te az ap -
ró né pek zseb tol vaj fo gá sok hoz értõ po li ti ku sa i nak egész hada.”)
Mi vel az em lék ira tot bel sõ hasz ná lat ra szán ta, ezért alig ha le het ké -
tely, hogy mé lyen be ívó dott sze mé lyes meg gyõ zõ dés rõl van szó.

Pon to san nem tud juk, hogy el gon do lá sa it Beth len mi kor ve -
tet te pa pír ra, ám so ra i ból na gyon jól lát szik, hogy nem szá mol a
há bo rú Kár pát-me den cé re való ki ter je dé sé vel, pe dig Len gyel or -
szág le ro ha ná sá ban tör tént rész vé te lé vel a báb ál lam Szlo vá kia az
Észa ki-Kár pá tok tér sé gét már meg gyúj tot ta. („Most az egy szer ta -
lán több ki lá tá sunk van azon ban az ob jek tív igaz ság meg hall ga tá -
sá ra — és ez zel is mét el árul ja, hogy mé lyen gyö ke re zõ né ze te sze -
rint a tör té nel mi Ma gyar or szág pusz tu lá sát pro pa gan da ma chi ná -
ci ók okoz ták —, mert egy fe lõl a sze me ket nyu ga ton is fel nyi tot ta
húsz év ta pasz ta la ta, más fe lõl a Du na-me den ce né pei és mi ma -
gunk is sem le ge sek ma rad ván nem üt köz tünk töb bet a gyõz te sek
gyû lö le té be úgy mint 1919-ben.”)

„Az ob jek tív be nyo más ma még az — mond ja (a fur csa há bo -
rú ál tal meg za var tan) té ve sen, mert nem lát ja, hogy 1939. szep -
tem ber 3. óta a dol gok el dõl tek: vagy a fa siz mus vagy a de mok rá -
cia gyõz —, hogy a meg ol dás ra váró kér dé sek kel szem ben egy elõ -
re még ta nács ta la nul ál la nak a de mok ra ti kus ha tal mak”. A né hány 
hó nap pal ko ráb ban be kö vet ke zett vál tó ál lí tás sors for dí tó je len sé -
gét nem lát va úgy véli, hogy ezek a ha tal mak „a kü lön bö zõ ol dal -
ról szug ge rált meg ol dá si mó dok kö zül még nem tud ják, hogy me -
lyi ket vá lasszák. Az elsõ vi lág há bo rús pro pa gan dá nak meg ha tá -
ro zó súlyt tu laj do ní tó gon do lat me ne te men tén kon zek ven sen sik -
lik to vább a be kö vet ke zett dön tõ for du lat fe lett, sem mit sem mér -
le gel ve ab ból, hogy im má ron hosszú évek óta a fa siz mus ko rá ban
él, hogy ez az új há bo rú már nem csu pán nagy ha tal mak, de vi lág -
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né ze tek küz del me is.349 „Az el ha tá ro zá suk ra ter mé sze te sen új ból
igyek szik be fo lyást gya ko rol ni a bosszú ál lás és az irigy ség szel le -
me”. Az el múlt bõ két év ti zed ben to vább folyt az elsõ vi lág há bo rú
ki rob ban tá sá ért vi selt fe le lõs ség kö rü li szen ve dé lyes po lé mia. En -
nek ne ga tív ha tá sa Beth len gon dol ko dá sán is ki mu tat ha tó: „tisz tá -
ban kell len nünk to váb bá az zal is — mond ja olyan alap ál lást el -
fog lal va, mint ha ép pen õ len ne a mé lyebb igaz sá gok bir to ká ban
—, hogy ha en nek nem is si ke rül ne a dön tés re hi va tot tak tisz tán lá -
tá sát el ho má lyo sí ta ni, ak kor is na gyon kér dé ses, va jon ezek egy ál -
ta lán ké pe sek lesz nek-e an nak a komp li kált kér dés nek az el dön té -
sé re, hogy tud ni il lik a sok kon ku rens bé ke terv kö zül me lyik is vi -
szony lag a leg re á li sabb, me lyik tõl vár ha tó leg in kább Eu ró pa fel -
zak la tott el len té te i nek a pa ci fi ká lá sa és egy új sta bil egyen súly -
hely zet; hi szen hi ány zik ná luk, amint ezt a múlt ban is lát tuk a ma -
té ria tö ké le tes át te kin té se a pro és kont rák ob jek tív mér le ge lé sé -
hez, a tö ké le tes tárgy is me ret és leg több ször az ál lam fér fi úi in tu í ció 
is.”350

Ez utób bi ban va ló ban sok igaz ság van. A pá ri zsi bé ke tár gya -
lás okon a gyõz te sek hosszú fo lya mat ered mé nye ként az eu ró pai
egyen súlyt a du a lis ta Mo nar chia szét tö ré sé vel és az utód ál lam ok
ré vén akar ták meg te rem te ni. Ha lett vol na ben nük elég sé ges ál -
lam fér fi úi in tu í ció, ak kor va ló ban meg ér zik, hogy az át épí tés nem
bé két, ha nem csak 20 éves fegy ver szü ne tet ered mé nye zett.

Ez után — a so kat ta pasz talt re zig nált po li ti kus böl cses sé gé -
vel, tud ván, hogy „nem kép zel he tõ el tö ké le tes vagy még csak jó
meg ol dás sem, ha nem csak olyan, amely vi szony lag leg ke vés bé
ki fo gá sol ha tó, csak olyan, amely ke vés bé rossz, mint a kon ku rens
meg ol dás”351 — Beth len szem lét tart a kü lön bö zõ ma gyar el gon -
do lá sok fe lett. Ru ti nos po li ti kus ként kor má nyá nak több ja vas lat
ki dol goz ta tá sát in dít vá nyoz za. Ez ön ma gá ban na gyon he lyes el -
gon do lás volt, „csak” a konk rét mo ti vá ció, te hát a lé nyeg iránti ér -
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349 Más össze füg gés ben Beth len azt mond ja sa ját ko rá ról, hogy an nak „ta lán 
leg jel lem zõbb ka rak te risz ti ku sa (sic!) a nagy nép tö me gek po li ti kai ve zér sze rep -
hez ju tá sa, en nek kö vet kez té ben nem ze ti ön tu dat ra éb re dé se s ezen ön tu dat tü -
rel met len ér vé nye sü lé si tö rek vé se.”( DIMK IV. 748.) A volt kor mány fõ ré gen ki -
ala kult meg gyõ zõ dé se ez, amely a tö me gek tõl fél ti a ha gyo má nyos elit ve ze tõ
sze re pét, és nem ve szi ész re, hogy ezek a nagy nép tö me gek — bár a po li ti kai
történesekre nem cse kély be fo lyást gya ko rol tak, meg vál toz tat ták a po li ti ku sok
be ál lí tó dá sát, új stí lust kényszerítettek rá juk, még is — ma ni pu lált esz kö zei az új
po li ti kai elit nek, azok ha tal má hoz ad ják a tö meg erõt, ve zér sze re pet alig ha ját -
sza nak. Beth len jól lát ja a fa siz mus ban, ná ciz mus ban lévõ szél sõ sé ges na ci o na -
liz must is, amely hez a tö meg megintcsak fé lel me tes erõt köl csö nöz, „csak” ép -
pen a tö meg esz köz-jel le gét nem lát ja meg. Vö. Pa ta ki 1998. 

350 Cá fo la tá ra Or mos 1983 és Romsics 2001.
351 DIMK IV. 745.



zé ket len ség, ti. az élet ha lál harc té nyé nek meg nem lá tá sa okoz
prob lé mát. („Azt sem le het meg jó sol ni, hogy a há bo rú ban álló két
fél kö zül me lyik fog gyõz ni, sem azt, hogy ez a gyõ ze lem tö ké le tes 
lesz-e, vagy mind a két fél vég le ges ki me rü lé se után köt te tik-e
meg a béke.”)

Po li ti ku si te het sé ge még is azt súg ja neki, hogy Né met or szág
eset le ges gyõ zel mét fi gyel men kí vül hagy va fej te ge té se i nél a de -
mok ra ti kus ha tal mak gyõ zel mé bõl in dul jon ki. Ezen lo gi ka men -
tén, a Né met or szág jö võ jé re vo nat ko zó ter ve ket — „ame lyek rõl
már ma hal la ni”352 — két cso port ra oszt ja.

Az elsõ cso port ba a Né met or szág meg cson kí tá sát, s en nek
nyo mán a déli né met te rü le te ket más or szá gok kal (a Habs bur gok
jo ga ra alatt353) egye sí tõ ter ve ket so rol ja, a má so dik cso port ba pe -
dig az Ansch luss-szal meg nö velt né met bi ro da lom egy sé gét nem
sér tõ, ám a né met ha tal mat a Du na-me den cei né pek kö zöt ti mél tá -
nyos ki egye zés sel lét re jö võ (egy ben az „orosz ex pan zi ós tö rek vé -
sek kel szem ben el lent ál lóbb”) or ga ni zá ci ó val el len sú lyo zó
plánumkat gyûj ti.354

A diszmembrációs ter ve ket Beth len (elõbb kül-, majd ké sõbb
bel po li ti kai oko kat so rol va) ke mé nyen el uta sít ja: „min den ér de -
künk” ezek meg va ló su lá sa el len szól. A du a liz mus kora — úgy -
mond — me rõ ben más volt, ak kor még „a né met ség auszt ri ai ré -
sze” a bi ro dal mi né me tek tõl „kü lön ál la mi sá gá hoz fel tét le nül” ra -
gasz ko dott. Az em lék irat szö veg össze füg gés bõl is az de rül ki,
hogy (so kan má sok hoz ha son ló an) Beth len is a két év vel ko ráb ban 
le zaj lott Ansch lusst — bár ar ról itt konk ré tan egy szót sem ejt —
szer ves tör té nel mi fej lõ dés kö vet kez mé nyé nek tart ja.355 A lét re jött
né met egy ség meg bon tá sa „ma gyar nem ze ti szem pont ból a leg na -
gyobb mér ték ben ag gá lyos len ne.” Ezt õ oly annyi ra el hi bá zott nak
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352 Uo. 745.
353 Beth len elõ ször a res ta u rá ci ó ról úgy ír, mint amely ezen ter vek ré vén

„eset leg” va ló sul na meg (Uo. 745.), ám a gon do lat me net egé sze két ség te len né te -
szi, hogy az zal õ va ló já ban ko mo lyan szá molt, s na gyon el le ne volt. Ld. uo. a
747. la pon írot ta kat. 

354 Uo. 745–746.
355 Ké sõbb – ám itt sem az 1938-as ese mény re utal va, ha nem ál ta lá nos ke re -

tek ben gon dol kod va egy ér tel mû en ki mond ja: „Az oszt rák Ansch luss, és ezt nem 
le het elég gé is mé tel ni mind azok elõtt, akik tör té nel mi pers pek tí vá ban gon dol -
kod nak, fel tar tóz tat ha tat lan.” Uo. 748. Az 1945 utá ni fej le mé nyek, az 1955-ös ál -
lam szer zõ dés ta nú sá ga sze rint a fel tar tóz ta tás ered mé nyes. Ám a mai tör té nész
sem ten né he lye sen, ha fö lé nyes íté le tet mon da na Beth len ál lí tá sa fe lett. Az örök
sem le ges sé get nem cse kély súllyal kezd ték meg kér dõ je lez ni az EU-csatlakozás
kör nyé kén, az Uni ó ban pe dig — ahol a bel sõ ha tá rok ha gyo má nyos funk ci ó juk
je len tõs ré szét el ve szí tik — a tör té nel mi fej lõ dés sok min den re ad hat mai is me re -
te ink tõl el té rõ fe le le tet.



tart ja, hogy fej te ge té se i ben egy ké sõb bi újabb Ansch lusst is vi zi o -
nál. Eb ben az eset ben „vagy kény te le nek vol nánk mi is va la mely
szo ro sabb kap cso lat ba lép ni Né met or szág gal, vagy tel jes izo lált -
ság ba ke rül nénk Eu ró pa kö ze pén, Né met or szág ha rag já tól ter hel -
ten.”356 A kül po li ti kai gon do kat az eset le ges Habs burg-res ta u rá ció 
to vább sú lyos bí ta ná, mert az Olasz or szág, az ak kor még lé te zõ Ju -
go szlá via el len ke zé sét is ki vál ta ná. A Habs burg-ha ta lom — fûzi
hoz zá — azért sem len ne sze ren csés, mert „nem len ne egyéb, mint
fran cia expozitúra, mely Fran cia or szág po zí ci ó já nak gyen gü lé sé -
vel szin tén azon nal meg inog na.”

A ma gyar–oszt rák–cseh fö de rá ció re ánk bel po li ti ka i lag „ne -
héz és mos to ha” éle tet hoz na. Az Ansch luss meg aka dá lyo zá sá ra a
Habs burg-mo nar chia az oszt rá ko kat tej ben-vaj ban fü rösz te né, s
mi vel „Auszt ria és Cseh or szág ér de kei egy más hoz sok kal kö ze -
lebb ál la nak, mint a ma gyar ér de kek”, ezért mi az „ál lan dó
majorizálás ve szé lyé nek len nénk ki té ve”. Beth len nem ta gad ja,
hogy gaz da sá gi lag a konst ruk ció né künk biz tos pi a cot je len te ne,
de rög vest hoz zá fû zi, hogy az oszt rák és cseh ipa ri ér de kek sú lya
mi att a meg fe le lõ ma gyar ag rár vám vé de lem „ál lan dó és ne héz”
küz del met ered mé nyez ne, ha pe dig kü lön vám te rü le tet al kot -
nánk, ak kor az oszt rá kok és cse hek „a töb bi du nai agrárország
kon ku ren ci á já nak sza bad dá té te lé vel” ke se rí te nék sor sun kat.

1942 ja nu ár já ban Lon don ban cseh szlo vák–len gyel kon fö de -
rá ci ós meg ál la po dást írt alá a két emig ráns kor mány.357 Beth len
már eb ben az em lék ira tá ban kom bi nál egy ilyen al kut, mely nek
kö vet kez té ben azt gya nít ja, hogy a gyõz te sek ben nün ket csak
Auszt ri á val há za sí ta ná nak össze. En nek ered mé nye sze rin te szá -
munk ra még rosszabb len ne, mert „Né met or szág ha rag ját tel je sen
ma gunk nak és úgy szól ván in gyen kel le ne vi sel nünk”. „In gyen”,
mert még a hár mas kom bi ná ció me zõ gaz da sá gunk nak nyúj tot ta
elõ nye i tõl is el es nénk.358

Az elsõ vi lág há bo rú után Ma gyar or szá gon a le gi tim iz mus -
nak vi szony lag szé les tár sa dal mi bá zi sa volt, a tri a no ni nyo mo rú -
ság ból való ki lá ba lást a du a lis ta be ren dez ke dés va la mi fé le új já -
szü le té sé tõl re mél ték, míg az Ansch luss ré vén to vább erõ sö dött
Né met Bi ro da lom ban a ma gyar füg get len ség ve sze del mét lát -
ták.359 Beth len nem vi tat ta a né met ve szély le he tõ sé gét, hi szen már 
1938-ban óvta az or szá got az egy ol da lú né met ori en tá ci ó tól, ám az 
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356 Uo. 747.
357 1941. no vem ber 10-én már elõ ze tes meg ál la po dást ír tak alá, 1942 ja nu ár -

já ban pe dig gö rög–ju go szláv ha son ló meg ál la po dás is szü le tett. Ld. Bán 1996, 18.
358 DIMK IV. 747.
359 Gratz 2001, Kar dos 1998.



oszt rák-ma gyar fö de rá ci ót nem hogy nem tar tot ta e prob lé ma ha -
té kony el len szer ének, ha nem ép pen újabb drá mát lá tott ab ban.
Mi vel az oszt rák–né met egye sü lést fel tar tóz tat ha tat lan tör té nel mi
fo lya mat ként vi zi o nál ta, ezért Né met or szág ve re sé ge nyo mán — õ 
tíz éven be lül gon dol ta — „az egye sü lé si vágy” (el ke rül ve azo kat
„az os to ba hi bá kat, ame lye ket a ná ciz mus a gleischaltolási dü hé -
vel Auszt ri á ban el kö ve tett”) „új ból fe lül ke re ked ne Auszt ri á ban”.
Né met rész rõl új ból „egy ha tal mas lö kés” kö vet kez ne be „egy sé -
gé nek hely re ál lí tá sa ér de ké ben”, a nyu ga ti ha tal mak ál tal re ánk
kényszerített há zas ság mi att pe dig „holt bi zo nyo san” Len gyel or -
szág sor sá ra jut nánk.360

Beth len Ist ván he lye sen lát ta, hogy ezek nek a fö de rá ci ós tö -
rek vé sek nek a né met egy ség meg bon tá sa a cél ja, s az el len har colt,
hogy eb ben a kom bi ná ci ó ban ha zá ja a nagy ha tal mak já ték sze re le -
gyen. Mi vel tisz tá ban volt a nagy ha tal mi aka rat tal szem be ni pusz -
ta el len ke zés med dõ sé gé vel, ezért azt is fel vá zol ta, hogy mi len ne
az az „egyet len egy eset”, amely ben sze mély sze rint õ, haj lan dó
len ne a fö de rá ci ó ba be le egyez ni.

Ez az eset a Hor vát or szág nél kü li Nagymagyarország — négy
vál toz ta tás sal tör té nõ — hely re ál lí tá sát je len ti. Szlo vá kia és a tör té -
nel mi Er dély361 au to nó mi át nyer ne, Ju go szlá via ha tá ra „vissza szo rít -
tat nék a Du na-Drá va vo na lá ra”, vé gül a Fer tõ tó mel lett ha tár ki iga zí -
tást igé nyel ja vunk ra.362

Ezt a nagy ra törõ és tel je sen ir re á lis igé nyét363 a volt mi nisz -
ter el nök meg sem kí sér li, hogy ha ta lom po li ti kai, a nagy ha tal mak
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360 DIMK IV. 748. – Ez a gon do lat me net is jel zi, hogy Beth len ugyan alap ve -
tõ en Né met or szág ve re sé gét vár ja a fo lyó há bo rú tól, ám a küz de lem sors dön tõ
di men zi ó ját nem ér zé ke li. In nen néz ve el lent mon dás kons ta tál ha tó Né met or szág 
nem túl tá vo li nak gon dolt fel tá ma dá sa és a szá munk ra vízionált év szá za dos de -
ter mi ná ció kö zött. Úgy vél jük, hogy Beth len az év szá za dos der mesz tõ vizióval
kor má nyát akar ta cse lek vés re ösz tö nöz ni.

361 Ez a Ki rály há gón túli Er dély, de hoz zá tar toz na Krassó-Szörény vár me -
gye, va la mint Temes me gye „bi zo nyos ré szei”.

362 Uo.748–749.
363 Azért volt alap ve tõ en ir re á lis, mert a nagy ha tal mak kö zül egyik sem tá -

mo gat ta ezt a prog ra mot. A leg több meg ér tést Né met or szág mu tat ta, ám az in te -
ger Ma gyar or szág hely re ál lí tá sát Ber lin sem tá mo gat ta. Beth len gon do lat me ne te
egyéb ként azért is ir re á lis, mert a tör té nel mi Ma gyar or szág vissza ál lí tá sá ra for -
mált igé nyét még az zal a (egyéb ként két szer meg fo gal ma zott) kö ve te lés sel is
meg told ja, hogy a nyu ga ti ha tal mak ami kor majd vissza ad ják Auszt ria önál ló sá -
gát, ak kor Né met or szág tól „a volt oszt rák te rü le tek nél nagyob te rü le te ket” —
úgy mond — ne ve gye nek el. Uo. 749. és 751. – Az em lék irat utol só har ma dá ban
azu tán ezt a ter vet (an nak ér de ké ben, hogy a nem ze ti sé gi tö me gek or szá gon be -
lü li sú lya men nél ki sebb le gyen) je len tõ sen szolidítja: itt nem hogy nem akar ha -
tár ki iga zí tást a Fer tõ-tó kör nyé kén, ha nem így ír: „Bur gen lan don kí vül szom szé -
da ink ke zén ma rad na a nyu ga ti tót te rü let, ro mán vo nat ko zás ban Fogaras,



(vélt) ér de ke i be vágó ér vek kel bás tyáz za kö rül. Dön tõ szem pont ja
az, hogy ha „cson ka alak ban” men nénk be ebbe a fö de rá ci ó ba, úgy 
„mi ma gunk vág nánk örök idõk re út ját an nak, hogy a volt Ma -
gyar or szág új ból va la ha is fel tá mad jon”. E gon do lat me net per dön -
tõ bi zo nyí té ka an nak, hogy Beth len Ist ván is azok kal tar tott, akik
soha nem ad ták fel a szentistváni bi ro da lom maj da ni fel tá ma dá sá -
nak re mé nyét. Ha va la kit ezen ál lí tás nem gyõz ne meg, ak kor má -
sik — bi ro dal mi tu dat tól át ita tott364, primus inter pares sze re pet
igény lõ365 — érve ha tá sá ra kell ezen be lá tás ra jut nia. E sze rint
ugyan is azért kell a tör té nel mi Ma gyar or szág hoz ra gasz kod ni, mert,
csak így le het ki lá tá sunk arra, hogy a part ne rek kel szem ben a fö de rá -
ci ón be lül „elõ ke lõbb po li ti kai és kü lö nö sen ka to nai sze re pet is tölt -
he tünk be.”366

A Saint-Germain-i bé ké vel ala po san meg nyo mo rí tott Auszt -
ria a hú szas évek ben nem ke vés le le ményt ta nú sí tott a te kin tet ben, 
hogy gaz da sá gi lag a gyõz te sek talp ra se gít sék.367 Ezen ok ból Beth -
len Auszt ria „rend kí vü li zsa ro lá si kész sé gé”-rõl ér te ke zik an nak
bi zo nyí tá sá ra, hogy az eset le ges fö de rá ció sok kal in kább az oszt -
rák, mint a ma gyar ér de kek nek ked vez ne. Má sik el len ér ve az,
hogy a szlo vá ko kat a cse hek „ál lan dó an” el le nünk lá zí ta nák, min -
den oszt rák–ma gyar vi tá ban az elõb bi e ket tá mo gat nák. Vé gül az
er dé lyi kér dés vá zolt meg ol dá sa sem hoz ná meg a ma gyar–ro mán
ki bé kü lést, a cse hek még a fö de rá ci ón be lül is Ro má nia szö vet sé -
ge sei len né nek.

Beth len ez után arra az el len érv re vá la szol va, hogy nem fog
si ke rül ni a szentistváni Ma gyar or szág hely re ál lí tá sa — ala po san
túl ér té kel ve Ma gyar or szág ere jét és adott sá ga it — azt ál lít ja, hogy
ha „mi ki tar ta nánk ál lás pon tunk mel lett, ter mé sze te sen az egész
ter ve zett új du nai fö de rá ció te kin tet tel köz pon ti fek vé sünk re le he -
tet len né vál na.” (Ki eme lés – P.P.) Mind a ma gyar ál lás pont, mind
pe dig a föld raj zi el he lyez ke dés je len tõ sé gét a ko ra be li ma gyar po -
li ti kai köz vé le mény je len tõs ré sze túl be csül te, ezért itt az a lé nye -
ges, hogy a ki vá ló Beth len Ist ván is osz tot ta ezt a fel fo gást. Esz ten -
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Hunyad, Krassó-Szörény, Temes és Torontál me gyék, ju go szláv re lá ci ó ban pe dig
a Bán ság szerb ré sze, a Bács ká nak a Duna és a Fe renc-csa tor na közt fek võ ré sze.” 
Uo. 756. A szö veg ab ból a szem pont ból is al ter na tív, hogy ab ban Er dély hol Ma -
gyar or szág ré sze ként „eset leg au to nó mi á val” sze re pel(uo. 749.), hol pe dig a ma -
gyar-ro mán kon fö de rá ció har ma dik tag ja ként, te hát önál ló an.

364 Vö: Romsics 2002/b.
365 Arra vo nat ko zó an, hogy itt mennyi re mé lyen be ívó dott fel fo gás ról van

szó ld. — pél dá ul — a 368. jegy zet elõt ti fõ szö veg ben idé zett beth le ni sza va kat,
kü lö nö sen az ál ta lunk ki emelt részt.

366 DIMK IV. 749.
367 Or mos 1969, 59.



dõ vel ké sõbb Barcza György lon do ni kö ve tünk arra hív ja fel Te le ki
Pál mi nisz ter el nök fi gyel mét, hogy a tér ség ben idõ vel meg je le nik
a Szov jet unió.368 Te le ki Pál tra gi kus sor sá ban e szem pont min den
bi zonnyal sze re pet ját szott. Ha ez igaz, ak kor ez azt is je len ti, hogy 
a hí res tá vi rat vil lám fé nyé ben ré gen mér le gelt ve szély vált éle sen
lát ha tó vá. Ha ez a kö vet kez te tés is helyt ál ló, ak kor ala pos ok kal fel té -
te lez he tõ, hogy Sztá lin tá ja ink ra nyo mu lá sát Beth len is mér le gel te.
Nép bí ró sá gi pe ré ben Bárdossy Lász ló utalt arra, hogy a ko ra be li ma -
gyar po li ti ka in té zõi tisz tá ban vol tak vele: Moszk va igényt tart a Kár -
pát al já ra, te hát át akar jut ni a Kár pá tok ge rin cén.369 Ha minden nek
van alap ja, ak kor azt kell „csu pán” kons ta tál nunk, hogy a ma gyar
el len ke zés fel na gyí tá sa ho má lyo sít ja el Beth len elõtt is azt a tényt,
hogy Moszk va szá má ra ele ve szál kát je len tett a ke let-kö zép-eu ró -
pai tér ség ben bár mi fé le kon fö de rá ci ós ala ku lat lét re jöt te. Ha —
mint lát tuk — Beth len maga is fon to ló ra ve szi egy cseh szlo -
vák-len gyel fö de rá ció le he tõ sé gét370, ak kor jog gal fel té te lez he tõ,
hogy a ha son ló mér le ge lé se ket Moszk vá ban is meg tet ték.

Em lék ira ta má so dik ré szé ben — ab ból ki in dul va, hogy a de -
mok ra ti kus ál la mok ban „ép pen a leg ko mo lyabb kö rök ben” van -
nak ilyen né ze tek371 — Beth len a né met egy sé get nem sér tõ bé ke -
ter ve ket bon col gat ja. Meg lá tá sa sze rint e né ze tek kép vi se lõi egy -
részt Né met or szág ver sailles -i jo gos sé rel me i bõl, más részt a Du -
na-me den cei tér ség kis or szá gok ra szab da lá sá nak és az igaz ság ta -
la nul meg vont ha tá rok nak té nyé bõl ki in dul va azt a kö vet kez te tést 
von ják le, hogy Né met or szág ban ki kell ir ta ni a hit le riz must, he -
lyé be „de mok ra ti ku sabb” (sic!) re zsi met kell ül tet ni, a Du na-me -
den cé ben élõ né pek kö zött pe dig „mél tá nyo sabb ki egye zést” kell
lét re hoz ni.372

A né met ren de zés sel Beth len nem so kat fog lal ko zik,373 mert
min dent a ma gyar sors szem pont já ból mér le gel, s en nek okán a
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368 DIMK V. 681.sz.
369 „ Tud va le võ — mon dot ta Bárdossy Lász ló —, hogy Kár pát al já ra már az

elsõ vi lág há bo rú elõtt igényt for mált Orosz or szág. Is me re tes az is, hogy amíg Kár -
pát al ja a cseh szlo vák köz tár sa ság kö te lé ké be tar to zott, Beneš Edu árd úgy is mint kül -
ügy mi nisz ter, úgy is mint mi nisz ter el nök is mé tel ten han goz tat ta azt, hogy a cseh szlo -
vák köz tár sa ság Kár pát al ját ‘bi zo mány ban’ tart ja a Szov jet unió ré szé re. Maga a Szov -
jet unió sem csi nált soha tit kot ab ból, hogy erre a te rü let re igényt tart. Kár pát al ja
vissza csa to lá sa egy vi tás kér dést, il le tõ leg egy egy elõ re lá tens el len té tet támasztott a
Szov jet unió és Ma gyar or szág kö zött.” Bárdossy 1991, 212–213.

370 DIMK IV. 747.
371 Uo. 751. 
372 Uo.752.
373 A mo nar chia hely re ál lí tá sá ban lát ja a gyógy mó dot, is mét bi zony sá gát

adva tra di ci o ná lis gon dol ko dá sá nak, a küz de lem ter mé sze te mé lyebb meg ér té se
hi á nyá nak. Uo.



má so dik té ma kör re kon cent rál, amely „azu tán iga zán a ma gyar lét 
és nem lét kér dé sét veti föl.” A prob lé mát tel je sen he lye sen két ol -
dal ról tart ja fel vet he tõ nek, „csak” ép pen a sor rend jé be bo tol ha -
tunk meg: ugyan is elõ ször veti fel a ma gyar szem pon tot, majd an -
nak nyo mán a nem zet kö zit. Az egész em lék irat kon tex tu sá ban
egy ér tel mû, hogy Beth len né zõ pont ja is igen je len tõs mér ték ben
hun ga ro cent ri kus, kö vet ke zõ leg szá mos jó meg lá tá sá val együtt is
el hi bá zott. Szo ká sos mó don té ve sen a nyu ga ti ve ze tõ po li ti ku sok
tér ség re vo nat ko zó is me re te it „na gyon el mo só dott”-nak mond ja,
ab ban el len ben tel je sen iga za van, hogy „az egész te rü let mély re -
ha tó po li ti kai re or ga ni zá ci ó ja nél kül soha sem le het majd cél hoz
jut ni.”374

Mi vel alig ha kér dé ses, hogy a ma gyar sor sot is el sõ sor ban a
nem zet kö zi kö rül mé nyek for mál ták, ezért vél he tõ leg az a he lyes,
ha a beth le ni gon do lat me net bõl — az õ sor rend jét fel cse rél ve —
elõ ször eze ket az ele me ket re konst ru ál juk-ele mez zük. Az ol va só
csa ló dá sá ra Beth len a té ma kör ezen met sze tét sem iga zá ból a
nagy ha tal mak kö zöt ti el len té tek bõl bont ja ki, ha nem an nak is
hun ga ro cent ri kus tar tal mat ad. Ab ból ki in dul va ugyan is, hogy az
itt élõ né pek kö zöt ti fe szült sé gek kö zött „ko moly el len tét tu laj don -
kép pen csak há rom van”, az egyik a cseh-ma gyar el len tét a „szlo -
vák fel föld mi att”, a má sik a ju go szláv-ma gyar el len tét a „Du -
na-Drá va vo nal tól észak ra fek võ ve gyes la kos sá gú te rü le tek mi -
att”, a har ma dik pe dig az er dé lyi kér dés mi at ti ro mán-ma gyar el -
len tét, ezért arra a kö vet kez te tés re jut, hogy a „kö zép-eu ró pai kér -
dés tu laj don képp ma gyar kér dés”. Beth len eh hez hoz zá ve szi a
föld raj zi hely ze tünk kap csán em le ge tett szo ká sos (té ves) to poszt,
ti. a tér ség ben Ma gyar or szág nél kül „sem mi fé le ren de zés nem le -
het sé ges”, s eb bõl már kész is a na gyon tet sze tõs, „csu pán” tel je -
sen ha mis kö vet kez te tés: ha a nagy ha tal mak rá kény sze rül nek
arra, hogy a Du na-me den cé nek „tel je sen új or ga ni zá ci ót ad ja nak”, 
ak kor „kény te le nek lesz nek Ma gyar or szág jo gos igé nye i nek ki elé -
gí té sé vel is ko mo lyan fog lal koz ni.”375

Mi vel a nem zet kö zi po ron dot Beth len ezen a torz op ti kán ke -
resz tül kö ze lí ti meg, ezért fej te ge té se szük ség sze rû en ta u to lo gi -
kus, azo kat a gon do la ta it is mé tel ge ti itt is, ame lye ket „ma gyar
szem pont ból” ve tett fel ko ráb ban. Fej te ge té se it maga mond ja
„tisz tán te o re ti kus” szem pon tú nak,376 tör té ne ti né zõ pont ból azok
— fûz het jük hoz zá — meg le he tõ sen üre sek, élet te le nek.
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374 Uo.
375 Uo. 756–757. 
376 Uo. 757.



A re or ga ni zá ci ót ma gyar szem pont ból vizs gál va há rom kér -
dés re ke res Beth len vá laszt. 1. A régi te rü le te ink rész ben vagy
egész ben ke rül je nek-e vissza; 2. azok mi lyen mó don „il lesz tes se -
nek be a ma gyar ál lam egy ség be; 3. a vissza csa to lás, il let ve a
vissza ke rü lõ te rü le tek meg tar tá sa ér de ké ben „ki vel kell át me ne ti -
leg komp ro misszu mot köt ni, il let ve kell-e és ki vel kell vég le ges
össze fo gást lé te sí te ni?” (– ki eme lés P.P.) Kér dés fel ve té sé vel pre cí -
zen szá laz za a prob lé mát, ám már vá la szá nak ele jén — tük röz ve a
köz vé le mény meg osz tott sá gát — össze mos sa a szem pon to kat.
(„Már an nál a kér dés nél is, hogy min den te rü let ma ra dék ta la nul
csatoltassék-e vissza, még pe dig au to nó mi ák kal vagy csak nagy rész ben, 
de au to nó mi ák nél kül is, két tá bor ra sza kad a ma gyar köz vé le mény.” 
– ki eme lés P.P.)

Fej te ge té se i bõl ki tet szik, hogy Beth len Ist ván nak 1940-ben is
olyan köz vé le mény-fel fo gá sa van, amely bõl a mun kás osz tá lyon
és a pa raszt sá gon túl a kö zép osz tály pol gá ri ra di ká li sa it, de mok -
ra tá it, bal ol da li gon dol ko dó it is ki re kesz ti. Ma rad nak te hát a tör té -
nel mi ural ko dó kö rök és a szé les ér te lem ben fel fo gott ke resz tény
kö zép osz tály „tur bu lens” né ze tek tõl men tes több sé ge. Így azu tán
hi á ba írja fen tebb, hogy a re or ga ni zá ci ót fir ta tó kér dé sek re „rend -
kí vül el té rõk lesz nek a vá la szok”, a vissza csa to lás mi kén tek re is
ki ter je dõ té má já ra két tá bor adja meg a fe le le tet. Az egyik („az egy
Hor vát or szá got ki vé ve”) a min dent vissza ál lás pont ján van. Beth -
len ide ve szi azo kat is, akik mér le gel ve azt a tényt, hogy „csak szû -
ken len ne 50%-nál több ma gyar”,377 in kább ke ve sebb te rü le tet
akar nak, „mint sem a po li ti kai egy ség bõl en ged je nek he lyi au to nó -
mi ák ja vá ra.”378

A má sik, „he lyi, eset leg nem ze ti sé gi au to nó mi ák”-ban gon -
dol ko dó tá bort egyet len mon dat tal el in téz ve fi gyel mét Beth len a 3. 
pont ra össz pon to sít ja. Ha hi he tünk ab ban, hogy di ag nó zi sa pon -
tos, ak kor a volt mi nisz ter el nök le súj tó bi zo nyít ványt ál lít ki e köz -
vé le mény kül po li ti kai gon dol ko dá sá nak érett sé gé rõl. „…ta lán
mind két tá bor töb bé-ke vés bé kez di már vi lá go san érez ni”, hogy a
szom szé dok kö zül leg alább ket tõ vel vagy eggyel ki kell egyez -
nünk.379 Ki eme lés – P.P.) Ne fe led jük, 1940-ben va gyunk, ami kor
már Cseh szlo vá ki át Hit ler meg sem mi sí tet te, Szlo vá kia pe dig báb -
ál lam vol ta mi att lé te zik is meg nem is. A fo gal ma zás am bi va len ci -
á ját — vé lel münk sze rint — ez okoz za. Ha, is mé tel jük, Beth len lát -
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377 „kü lö nö sen, ha a zsi dó kat nem szá mí tom hoz zá juk” – te szi meg az újabb 
dis tink ci ót, tük röz vén, hogy a ma gyar tár sa da lom már két meg ho zott zsi dó tör -
vénnyel cson kí tot ta to vább ma gát. Uo.752.

378 Uo.
379 Uo. 753.



le le te pon tos, ak kor õ azt is mond ja, hogy a ma gyar kül po li ti ka
szom szé dok kal való hú szas-har min cas évek be li idõn kén ti meg -
egye zé si kí sér le té nek ép pen e je len tõs bel po li ti kai erõ nem köl -
csönzõtt tár sa dal mi bá zist.

Az egyik rész a nyu ga ti ori en tá ci ót to vább ra is fenn tart ha tó -
nak tart ja, a be kö vet ke zett Ansch luss el le né re is Auszt ri á val és
Cseh or szág gal akar meg egyez ni, Ju go szlá vi á val te rü le ti komp ro -
misszu mot köt ne, hogy azu tán Ro má ni á val le szá mol jon. A má sik
rész a nyu ga ti ori en tá ci ót a mútba utal ja, a cse he ket el in té zett nek
te kin ti, a ju go szlá vok kal szö vet kez ne, hogy Er délyt vissza sze rez -
zük.

Vé gül a har ma dik, és „ta lán a leg ki sebb tá bor” hí vei sze rint a
né met–orosz össze fo gás tar tós lesz, kö vet ke zõ leg olyan nem ze tek -
kel kell a ma gyar nak össze fog nia, ame lyek sem a ger mán sem a
pán szláv ural mat nem akar ják.

Az eligazódás ér de ké ben Beth len le szö ge zi, hogy a ma gyar
kül po li ti ka sem a né met sem az orosz nagy ha ta lom mal nem ke rül -
het szem be, nem tö mö rül he tünk ezen nagy ha tal mak ér de ke it sér -
tõ, kon fö de rá ci ó ba, blokk ba vagy szö vet ség be, tá maszt pe dig
Olasz or szág ban kell ke res nünk.380 Az elsõ axi ó ma bölcs volt, ám
be tart ha tat lan nak bi zo nyult, a má so dik ban sok igaz ság mel lett
nem ke vés el lent mon dás is rej lett, hi szen gyen gí tõ el szi ge telt ség re
ösztönzõtt. Vél he tõ leg ezt Beth len maga is érez te, ezért em lít het te
har ma dik elem ként Ró mát, amely nek vi szont ek kor már vég leg
nem volt kel lõ kom pen zá ló sze re pe. Beth len ezen so rai is alá tá -
maszt ják azt a szak iro dal mi té telt, hogy a ma gyar po li ti kai élet na -
gyon ké sõn ér zé kel te Mus so li ni kül po li ti kai gyen ge sé gé nek a té -
nyét.381

A tá gabb össze füg gé sek — fen tebb össze fog lalt — át te kin té se 
után Beth len a szom szé dok hoz való vi szo nyun kat mér le ge li kis sé
ön is mét lõ en, nem ke vés fo gal ma zá si pon gyo la ság gal, to vább erõ -
sít ve ol va só já ban azt a be nyo mást, hogy el gon do lá sa it akár dik tál -
ta, akár maga ve tet te pa pír ra, ám azt kel lõ gon dos ság gal nem fé -
sül te át, va la mely bi zal ma sá nak gon do sabb meg for má lás mi att
nem mu tat ta meg.382 Elõ ször azt szö ge zi le, hogy a há rom el len sé -
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380 Uo.753–754.
381 Or mos 1998. 
382 Az Or szá gos Le vél tár ban ma is a K 64. 1940–41–232-es jel ze ten ta lál ha tó

for rás egy író gép pel ké szült szö veg hár tya pa pí ron lévõ va la há nya dik má so la ta.
A kéz írás sal ké szült címe így hang zik: Em lék irat a vár ha tó bé ke fel té te lek rõl, te -
hát a kö te tet saj tó alá ren de zõ Ju hász Gyu la en nek alap ján szer kesz tet te meg a
do ku men tum köz lés cí mét. A le vél tá ri pél dá nyon szá mos kéz írá sos sti lisz ti kai ja -
ví tás ta lál ha tó, a saj tó alá ren de zés min den eset ben a ja ví tott vál to za tot köz li, az
el té ré se ket nem re giszt rál ja. A nyom ta tott verzíó jól mu tat ja, hogy mily sok to -



ges szom széd kö zül bár me lyik kel szem ben csak is ak kor lép he -
tünk fel „a si ker re való ki lá tás sal”, „ha a két má sik kal szem ben fed ve
van a há tunk”. (Ki eme lés – P.P.) A ki emelt sza vak nem csu pán a
po li ti kus jó zan sá gá ra utal nak, ha nem az el múlt két év ti zed ben kö -
ve tett ma gyar kül po li ti ká tól való el té rés re is, hi szen az — fõ sod rá -
ban — nem hogy két, iga zá ból egyet len szom széd dal sem akart ki -
egyez ni.383 A kér dést Beth len a vár ha tó bé ke kö tés utá ni idõk táv la -
tá ba he lyez ve mér le ge li, to vább ra is né met ve re sé get kom bi nál, s
bár Cseh szlo vá kia re or ga ni zá ci ó ját betû sze rint nem ve szi szám ba, 
ám azt igen, hogy „Cseh or szág po li ti kai moz gá si ké pes sé ge csak
né mi leg is hely re áll”,384 ami ép pen elég szá má ra ah hoz, hogy az
elsõ vi lág há bo rú be fe je zé se óta több íz ben mér le gelt ma gyar-ro -
mán kon fö de rá ció gon do la tát385 is mét meg pen dít se, míg a szer -
bek kel szem ben csu pán azt tart ja le het sé ges nek, hogy „ked ve zõ
kö rül mé nyek ese tén” „bé kés esz kö zök kel” „egy so vány komp ro -
misszu mot” kö tünk.386 Beth len — mint írja — sem mi lyen te kin tet -
ben sem op ti mis ta, még is a Bu ka rest tel való kon fö de rá ci ót csak az
után tud ja el kép zel ni, „ha egy szer Er délyt vissza vet tük”, Besszarábia 
vissza ke rült az oro szok hoz, Dél-Dob ru dzsa pe dig Bulgáriához. A gon -
do lat me net bõl ab szo lút vi lá gos, hogy olyan kon fö de rá ci ó ra gon dol,
amely ben a súly pont nem Bu ka rest ben van.387

A ké sõb bi tör té né sek is me re te okán biz tos po zí ci ó ban lévõ
szem lé lõ el is me rõ en re giszt rál hat ja, hogy Besszarábia és Dél-Dob -
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váb bi, nem csu pán sti lisz ti kai, ha nem ki mon dot tan nyelv he lyes sé gi ja ví tást kel -
lett vol na még a szer zõ nek a kéz ira ton esz kö zöl nie.

383 A szak iro da lom ban ál ta lá ban az 1926-os ma gyar ju go szláv meg egye zé si
kí sér let rõl le het ol vas ni, en nek cá fo la tá ra ld. Pritz 1995, 145–154. Ujabban Saj ti
2004, 60–61., va la mint Hornyák 2004, 228–229. – A pon tos re konst ruk ció mi att el
kell mon da ni, hogy a beth le ni gon do lat me net nem kon zek vens: a tény le ges fo -
lya ma tok ha tá sát vél jük fel fe dez ni ab ban, hogy összeg zé sé ben már maga sem
be szél két front ról, ha nem azt írja, hogy „leg alább az egyik fron ton a ki egyen lí -
tést ke res sük.” DIMK IV. 755.

384 Az em lék irat nak van olyan he lye, ahol Beth len a cseh szlo vák ok ról jövõ
idõ ben be szél. Uo.755.

385 Romsics 1991. 91–92., 246–248.
386 A szer bek rõl „elõ re lát ha tó — mond ja —, hogy elõbb-utóbb új ból csak a

nagy szláv test vér, az orosz nak a bûv kö ré be fog nak vissza ke rül ni”. DIMK IV.
754. En nél a gon do lat me net nél is lát szik az, amint írá sunk ele jén összeg zõ en
mon dot tunk: Beth len alap ve tõ en jól kom bi nál ja azt, hogy va la mi kor Ju go szlá via
szük ség sze rû en szét fog esni, ám a pán szláv iz mus sze re pét a 19. szá za di tör té né -
sek me cha ni kus meg hosszab bí tá sá val jövendõli és oda konk lu dál, hogy a szerb
nép ma gát „egy szép na pon” az orosz ve ze té se alá fog ja he lyez ni. Uo. 755. 

387 754. – A du a lis ta kor min tá já ra ké sõbb vi lá go san ki is mond ja, hogy „a
ve ze tés … úgy, mint az a Mo nar chi á ban az erõ sebb Auszt ria ke zé ben volt, Ma -
gyar or szág ke zé ben vol na”. E mu tat vány el éré sé hez szük sé ges nek tart ja az önál -
ló Er dély lét re ho zá sán túl (a kor szak ban szo ká sos el gon do lást a ja vunk ra ka ma -
toz tat va) a la kos ság cse rét is. Uo. 755.



ru dzsa va ló ban el ke rült Ro má ni á tól, ám Er dély vissza vé te le he -
lyett „csu pán” azt tör tént, hogy Hit ler aka ra tá ból és Mus so li ni se -
géd ke zé sé vel Észak-Er dély ju tott vissza — nem egé szen fél év ti -
zed re — hoz zánk. A ma gyar-ro mán kon fö de rá ció he lyett pe dig a
két or szág vi szo nya a ko ráb bi ak nál is el len sé ge seb bé vált.

Az úgy mond nem zet kö zi fel té te lek té ma kör ében Beth len ál -
tal te o re ti kus nak mon dott, ma gunk ré szé rõl in kább élet te len nek
ér zett, s fen tebb ab ba ha gyott fej te ge té se ket itt foly tat va azt kell
elsõ he lyen rög zí te nünk, hogy a po li ti kus arány ta la nul so kat fog -
lal ko zik a cseh kér dés sel. En nek az arány ta lan ság nak egy ér tel mû -
en a ma gyar né zõ pont, az a ma gya rá za ta, hogy a tri a no ni Ma gyar -
or szág ka lo dá já nak kul csát kis an tant vo nat ko zás ban nem Bu ka -
rest ben vagy Belg rád ban, ha nem fõ leg Prá gá ban õriz ték. Ami kor
Beth len azt fej te ge ti: „Cseh or szág a füg get len sé gét csak úgy õriz -
he ti meg a jö võ ben, és ezt a nyu ga ti de mok rá ci ák nak meg kell
érteniök; ha nem vár ják tõle, hogy Né met or szág gal szem ben a fal -
tö rõ kos sze re pét játssza, és ha szép csen de sen ne ut rá li san vi sel ke -
dik min den eu ró pai konf lik tus ese tén”, ak kor a lát szó lag szé les
nem zet kö zi ho ri zont tar tal mi lag az 1938-ig Bu da pest szem pont já -
ból ugyan csak ter hes ma gyar-cseh(szlo vák) vi szony ra szû kül. Ko -
ráb bi fej te ge té se ink ben utal tunk arra, hogy az em lék irat ban a
jövendõlt né met ve re ség utá ni füg get len cseh ál lam hol Cseh or -
szág, hol Cseh szlo vá kia alak já ban buk kan fel. Az úgy mond nem -
zet kö zi fel té tel rend szer ke re té ben fej te ge tett cseh sors egy ér tel mû -
en a ma gyar ér de kek szem pont já ból for má ló dik Beth len tol lán:
Szlo vá kia ke rül jön vissza Ma gyar or szág hoz, a füg get len sé gét
vissza nye rõ Cseh or szág pe dig „ne ut ra li zál ni kel le ne, még pe dig
eu ró pai ga ran ci ák mel lett, úgy mint Sváj cot”. A gon do lat me net
vé gén a mo ti vá ció nyíl tan fel szín re tör: ez „a mi szá munk ra is biz -
to sí ték vol na az el len, hogy a tó to kat el le nünk iz gas sa.”388

1940 ele jén, ami kor Hit ler még nem tá mad ta meg Fran cia or -
szá got, ami kor még na gyon so kak szá má ra a Szov jet unió le ro ha -
ná sa is el kép zel he tet len volt, ter mé sze te sen nem le he tett meg jó -
sol ni, hogy a vi lág há bo rú nyo mán a Szov jet unió lesz a tér ség ura.
A né met ura lom tól meg sza ba du ló Prá ga má so dik vi lág há bo rú
utá ni szubordinált hely ze tét sem le he tett kom bi nál ni. Ám a félt
cseh szlo vák sze rep el le he tet le ní té sét cél zó beth le ni in ten ci ók az
1940. évi hely zet tel sem vol tak adek vá tak, a volt mi nisz ter el nök
so ra it a fe jé ben is to vább élõ ma gyar bi ro dal mi tu dat, il let ve Beneš
va ló ban kel le met len ma chi ná ci ó i nak em lé ke mo ti vál ta. A szlo -
vák–ma gyar vi szonyt sem íté li meg Beth len re á li san, hi szen még
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min dig el kép zel he tõ nek tart ja, hogy „meg fe le lõ esz kö zök kel” lét -
re le het hoz ni Szlo vá ki á ban egy olyan ma gyar ba rát irány za tot,
amely ked ve zõ kö rül mé nyek ese tén a ki lá tás ba he lye zett au to nó -
mia árán az észa ki szom szé dot ön ként vissza hoz ná a szentistváni
Ma gyar or szág ba.389

Va jon — kér dez het jük vé gül — mi ért ra gad ha tott tol lat a volt
ma gyar kor mány fõ 1940 már ci u sá ban? Nem le het meg gyõ zõ egy
olyan fe le let, hogy a bé ke tár gya lás ok ra ko rán kell, idõ ben szo kás
fel ké szül ni. Amit meg koc káz tat ha tó nak vé lünk, az az, hogy Beth -
len eb ben az idõ pont ban na gyon so kak hoz ha son ló an úgy szá mí -
tott: ez a há bo rú az elsõ nagy vi lág égés nél jó val rö vi debb lesz. Ab -
ban, hogy Beth len té ve dett, hi szen a má so dik vi lág há bo rú nem -
csak össze ha son lít ha tat la nul vé re sebb, ke gyet le nebb, de az elsõ vi -
lág há bo rú nál hosszabb is lett, az volt a dön tõ ok, hogy — elem zé -
sünk re mél he tõ leg meg gyõ zõ en bi zo nyí tott ja — min den ju dí ci u -
ma el le né re sem lát ta meg a ma gyar ál lam fér fi en nek a há bo rú nak
a tör té ne lem fi lo zó fi ai ér tel mét, azt, hogy itt a nem ze ti szo ci a lis ta
Né met or szág eu ró pai he ge mó ni á ért és vi lág po li ti kai po zí ci ó ért
küz dött, ame lyért a leg vég sõ kig akart és tu dott el men ni.390 Mind -
eb bõl kö vet ke zõ leg pe dig el len fe lei — még ha tá bo ruk ban ese ten -
ként nem je len ték te len erõk mér le gel ték a komp ro misszu mos
béke esé lye it — nem te het ték meg azt, hogy ne vál lal ják a náci Né -
met or szág to tá lis le gyõ zé sé ig ve ze tõ har cot.

(2004)

Az Ér te lem bá tor sá ga. Ta nul má nyok Per jés Géza em lé ké re. (Szerk.: Hausner Gá bor) Ar -
gu men tum, Bp., 2005. 545–556.
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GRATZ GUSZ TÁV BETH LEN IST VÁN RÓL

Az Osiris Ki adó Mil len ni u mi Ma gyar Tör té ne lem so ro za tá -
ban 2001-ben meg je lent Ma gyar or szág a két há bo rú kö zött címû
Gratz-mû391 iga zi meg le pe tést kel tett, hi szen ad dig a szak mai kö -
rök nek sem volt (egy-két sze mélyt le szá mít va) tu do má suk ar ról,
hogy a sok ol da lú an te het sé ges szer zõ, aki ugyan a tör té net írást
nem kép zett his to ri kus ként mû vel te, s még is szín vo na las köny -
vek ben fog lal ta össze a du a liz mus, majd a for ra dal mak ko rát, a
má so dik vi lág há bo rú alatt szin té zist ké szí tett a két há bo rú kö zöt ti
Ma gyar or szág ról is.

Mi vel az aláb bi ak ban egyet len — bár egy ál ta lán nem mar gi -
ná lis — kér dést já runk kö rül, ezért „csu pán” arra kí ván juk a fi -
gyel met rá irá nyí ta ni, hogy a ke zünk ben lévõ össze fog la lás el ké -
szí té sé nél erõ sen ke ve red nek a köz éle ti küz de lem ben sze rep lõ po -
li ti kus szem pont jai a tör té net írás sza bá lya i val, s mind ezen túl me -
nõ en a má so dik vi lág há bo rú le zá rul tá val ki ala ku ló új hely zet vas -
ta gon rá nyom ta bé lye gét a mun ká ra. Mind eb bõl adó dó an — leg -
alább is e mun ka fé nyé ben — fe let tébb két sé ges a kö tet utó sza vá -
ban ol vas ha tó azon meg ál la pí tás, mely sze rint „Gratz Gusz táv tör -
té ne ti mun kái bár me lyik céh be li tör té nész nek is di csõ sé gé re vál -
ná nak.”392

Gratz nem azért nem al ko tott tör té né szi mér cé vel mér ve ran -
gos mun kát, mert nem vé gez te el az egye te men a tör té nész sza kot
— bár akár ezen az ala pon is el vi tat hat nánk mun ká já nak ilyen jel -
le gét —, ha nem egy sze rû en azért, mert áb rá zo lá sá nál lép ten-nyo -
mon po li ti ku si el kö te le zett sé gé nek a kon zek ven ci ái buk kan nak
elõ, mun ká ja so rán több eset ben vét a szak ma sza bá lyai el len, for -
rás bá zi sa (ért he tõ mó don, hi szen kor tör té ne ti mun ká ról van szó)
sok szor meg le he tõ sen sze gé nyes, az egyes idõ szak ok el be szé lé se
fe let tébb arány ta lan, s mind ezen túl me nõ en az el ké szült kéz ira ton 
a Vö rös Had se reg ma gyar or szá gi je len lé te ha tá sá ra olyan di rekt
vál toz ta tá so kat esz kö zölt, ame lyekkel az áb rá zo lást sú lyo san el -
lent mon dá sos sá tet te.

A tör té nész nek az a fõ tö rek vé se, hogy ma gát a múl tat mu tas -
sa be. Azt jól tud juk — és mai csüg ge dõ ko runk ban ez már szin te
evi den cia — hogy a tör té né szi tel je sít mény ob jek ti vi tá sá hoz is sú -
lyos két sé gek fér nek, fér het nek393, ám még is na gyon nagy kü lönb -
ség van akö zött, ami kor a szer zõ a múlt fel tá rá sá nál az is mert,
meg is mert té nye ket po li ti kai szem pont ok, a meg élt élet út alap ján
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391 Gratz 2001.
392 Gratz 2001, 386. 
393 Ld. — pél dá ul — Romsics 2002/a, 24–27., Gyáni 2000, 8–9. 



el szen ve dett sé rel mek ha tá sá ra ros tál ja-szí ne zi, vagy pe dig tu da -
to san prekoncepciómentes áb rá zo lás ra tö rek szik, s köz ben — leg -
jobb szán dé ka el le né re — még is ilyen-olyan irány ban el tér a múlt
ob jek ti vi tá sá tól.

Gratz Gusz táv nak is me re te sen igen ki ter jedt köz írói te vé -
keny sé ge volt.394 Ezen írá sai tel je sen ér he tõ en po li ti kai ál lás pon tot 
ér vé nye sí te ni aka ró cél zat tal szü let tek. Ami kor ké sõbb „tör té nész -
ként” ha jolt a múlt ese mé nyei fölé, ak kor — sok szem pont ból ért -
he tõ en — elõ vet te eze ket a ko ráb bi írá sa it. Nem az a prob lé ma,
hogy hasz no sí tot ta ezek nek a cik kek nek az anya gát, ha nem az,
hogy azt nem a tör té nész ob jek ti vi tá sá val tet te.

A ma gyar tör té net po li ti kai gon dol ko dás két nagy vo nu la ta
kö zül Gratz Gusz táv a la banc ál lás pont híve, s eb bõl kö vet ke zõ en
a tri a no ni Ma gyar or szá gon nem érez te, nem érez het te jól ma gát.
Az elsõ ki rály puccs ide jén még kül ügy mi nisz ter, de meg kel lett ta -
pasz tal nia, hogy uta sí tá sa it nem hajt ják vég re.395 A má so dik puccs
ide jén an nak si ke re ér de ké ben már fon tos, ak tív sze re pet ját szik, s
en nek fo lyo má nya kép pen — ha nem is hosszú idõ re, de még is —
bör tön be ke rül.396 Ki sza ba du lá sa nyo mán idõ vel bõ év ti zed re
még is is mét sze re pet vál lal, s ez a sze rep sa já tos he lyet jut tat neki a 
rend sze ren be lül. A beth le ni vo nal áll hoz zá a leg kö ze lebb, ám az -
zal sem tud azo no sul ni. Hely ze tét fel te he tõ en sa ját maga jel lem zi
leg pon to sab ban em lék ira ta i ban, ami kor ar ról be szél, hogy Beth len
né ze tei „... né hány fok kal na ci o na lis táb bak mint az enyé mek és az
én meg gyõ zõ dé sem va la mennyi vel li be rá li sabb, mint az õvé.”397

A két há bo rú kö zöt ti Ma gyar or szág nem ze ti sé gi po li ti ká ját
sa já tos el lent mon dás jel le mez te. A po li ti kai fel sõ ve ze tés, il let ve a
szé le sebb po li ti kai köz vé le mény el té rõ kö vet kez te té sek re ju tott a
du a lis ta Ma gyar or szág nem ze ti sé gi po li ti ká já nak meg íté lé sé ben, s 
an nak kon zek ven ci á já ban. Az elõb bi a ko ráb bi asszi mi lá ci ós tö -
rek vé sek kel sza kí tott, s — azt re mél vén, hogy ked ve zõ nem zet kö -
zi kons tel lá ció ese tén az el sza kadt ide gen ajkú la kos sá got vissza -
csa lo gat hat ja — min ta sze rû jog al ko tást foly ta tott.398 A szé le sebb
po li ti kai köz vé le mény ál lam igaz ga tás ban po zí ci o nált kép vi se lõi
el len ben a szentistváni Ma gyar or szág bu ká sá nak egyik leg fõbb
okát az — úgy mond — túl zot tan meg en ge dõ nem ze ti sé gi po li ti ká -
ban lát ták, s eb bõl adó dó an a beth le ni nem ze ti sé gi jog al ko tás ér vé -
nye sü lé sét el sza bo tál ták. Gratz Gusz táv ter mé sze te sen tel je sen
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394 Ld. erre leg újab ban a szó ban for gó kö tet utó sza vát.
395 Gratz 2001, 367. – Le mon dá sá nak ez az egyik oka. 
396 Or mos 1990, Boroviczény 1993. 
397 Idé zi Pál Vin ce. In: Gratz 2001, 387.
398 Ld. újab ban: Ba logh 2002. 



azo no sult a beth le ni nem ze ti sé gi prog ram mal. E nem ze ti ség po li ti -
kai irány he lyes sé gén-idõ sze rû sé gén mit sem vál toz ta tott, hogy a
mi nisz ter el nök 1931-ben le mon dás ra kény sze rült, s ezért a Ma -
gyar Szem lé ben 1934 õszén Gratz e nem ze ti sé gi po li ti kát erõ tel je -
sen tá mo ga tó cik ket pub li kált. A szer zõ vi lá go san lát ta, hogy a
kül po li ti ka és a ki sebb sé gi po li ti ka kö zött el tép he tet len kap cso lat
van, ezért fej te ge té se it szé les ho ri zont ba, Beth len kül po li ti ká já ba
ágyaz ta.399 A po li ti kai mély ré te ge i ben já ra tos ol va só ugyan ak kor
fel fi gyel he tett arra, hogy a cikk nek olyan ár nya la tai is van nak,
ame lye ket csak is Gratznak a beth le ni kül po li ti kai kon cep ci ó tól el -
té rõ fel fo gá sa ma gya ráz hat.

A cikk fõ vo nu la ta azon ban nagyonis Beth len-pár ti.
Itt még olyan, Beth len nagy sá gát „bi zo nyí tó” ál lí tá sok so ra -

koz nak, ame lyek szo lid tör té ne ti mun ká ban alig ha kap ná nak he -
lyet. „Ami kor gróf Beth len Ist ván 1921 áp ri lis ha vá ban kor má nyát
meg ala kí tot ta — ol vas hat juk —, Ma gyar or szág kül po li ti kai hely -
ze te a le he tõ leg si vá rabb volt."400 Va ló já ban a hely zet ek kor már
en nél messze jobb volt. Túl va gyunk a Ta nács köz tár sa ság bu ká sa
után be ren dez ke dés nem kis ne héz sé ge in. Jól le het az elõ zõ év jú -
ni us 4-én alá írt béke ször nyû volt, ám an nak ré vén a még rosszab -
bat még is si ke rült el há rí ta ni. Ne ve ze te sen a szom szé dok mohó tö -
rek vé se it, azt, hogy ha zánk alig ma rad jon több mint egy Bu da -
pest-or szág.401 Na gyon el szi ge telt, ám még is az új eu ró pai rend be
be il lesz tett ál lam Ma gyar or szág. Rá adá sul a fe hér ter rort már meg -
za bo láz ták, a pisz kos mun kát idõ köz ben má sok el vé gez ték. Ezért
vál lal ja el ek kor Beth len Ist ván a kor mány fõi tiszt sé get, amit Hor -
thy Mik lós szá má ra már ko ráb ban több ször fel aján lott, ám azt õ
ad dig min dig vissza uta sí tot ta.402

Szin tén a ko ra be li hely ze tet túl zó an dra ma ti zá lan dó írja Gratz:
„az an tant be lá tá sá ba ve tett re mé nyek, ame lyek kü lö nö sen a Mille -
rand-féle kí sé rõ le vél egyik passzu sá nak túl op ti mis ta ér tel me zé sén 
ala pul tak, vég leg füst be men tek.”403

„Eb ben a hely zet ben — foly tat ja tel je sen szenv te le nül, lát szó -
lag az el fo gu lat lan tör té nész tó gá já ban — Ma gyar or szág két fé le
po li ti ka kö zött vá laszt ha tott: igye kez he tett meg ta lál ni a mó dot
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399 Gratz 1934.
400 Gratz 1934, 108.
401 Or mos 1983.
402 Romsics 1991.
403 Ar ról van szó ugyan is, hogy a ha tár meg ál la pí tó bi zott sá gok még jó for -

mán meg sem kezd ték a mun ká ju kat, te vé keny sé gük majd 1923-ig el tart, s bi -
zony, amíg az be nem fe je zõ dött na gyon so kan alap ta lan re ményt fûz tek hoz zá.
Ld. erre — pél dá ul — Hory 1987. Te hát nem csu pán a de rék had — nem be szél ve 
az al sóbb osz tá lyok — el va kult sá gá ról kell be szél nünk.



arra, hogy Auszt ria-Ma gyar or szág ból ki ha sí tott te rü le tek kel meg -
gya ra po dott vagy be lõ lük ala kult szom széd ja i val meg ta lál ja a bé -
kés együtt élés mó do za ta it, vagy pe dig el ha tá roz hat ta, hogy da col -
va az izo lált sá gá ból fa ka dó ve szé lyek kel ki vár ja, míg a hely zet
úgy ala kul, hogy Ma gyar or szág nak az új rend del szem ben ta nú sí -
tott el uta sí tó ma ga tar tá sa meg ér tést és a bé ke szer zõ dés re ví zi ó já ra 
vo nat ko zó kí ván sá ga a kül föl di ha tal mak kö ré ben tá maszt fog ta -
lál ni. Vá laszt ha tott a kö zép-eu ró pai és az eu ró pai po li ti ka kö zött.
Mind egyik mel lett le he tett ér ve ket fel hoz ni.”404

Gratz az elõb bi ek tá bo rá ba tar to zott, te hát ami kor azo kat —
va ló já ban sa ját ma gát is — pesszi mis tá nak mond ja, ak kor ez zel is
Beth len nagy sá gá nak hó dol. „Arra gon dol tak, hogy az el szi ge telt,
ma gá ra ma radt, el len sé gek tõl kö rül vett és be fo lyá sos ba rát tal nem 
bíró Ma gyar or szág a leg na gyobb ve szé lyek nek néz elé be, ha nem
tud szom szé da i val meg fér ni, mert ezek ka to nai túl sú lyuk se gít sé -
gé vel egy adott pil la nat ban össze rop pant hat ják Ma gyar or szá got,
ha ez kel le met len el len ség ként vi sel ke dik.”405

„Akik vi szont — zen gi a beth le ni po li ti ka di csé re tét — ezt a
kö zép-eu ró pai po li ti kát el le nez ték, azok bá tor op ti miz mus sal ab -
ban bi za kod tak, hogy Ma gyar or szág ... elõbb vagy utóbb ba rá to -
kat fog ta lál ni azok nál a né pek nél, ame lyek szin tén nin cse nek
meg elé ged ve a bé ke szer zõ dé sek kel, e ba rá tok se gít sé gé vel pe dig
ki fog ja vár hat ni azt az eu ró pai hely ze tet, amely ben vissza sze rez he ti 
régi po zí ci ó ját, és ha ta lán nem is régi ha tá ra it, de lé nye ge sen job ba -
kat azok nál, ame lyek ba rát sá gos meg egye zé sek ese tén vár ha tók vol tak.” 
(Ki eme lé sek – P.P.)

Az elsõ ki eme lés azért ér de kes, mert põ rén meg mu tat ja, hogy 
a bi ro dal mi tu dat — mi köz ben an nak már sem mi re a li tá sa nem
volt — ezek ben a kö rök ben is to vább él. A má so dik ki eme lés nem -
csak azt árul ja el, hogy Gratz a má so dik tá bor ba tar to zott, ha nem
azt is, hogy maga is bí zott a ba rát sá gos meg egye zé sek ere jé ben.

„A pesszi mis ták nak — fej te ge ti to vább Gratz — in kább a ne -
ga tív cél állt sze mük elõtt: meg vé de ni az or szá got azok tól a ve sze -
del mek tõl, ame lyek túl erõ ben lévõ szom széd jai és azok ha tal mas
ba rá tai ré szé rõl ér het ték, az op ti mis ták po zi tív cél tûz tek ma guk
elé: a bé ke re ví zió ki da co lá sát.”406

Ez így nem fe lel meg a va ló ság nak, mert min den ki re ví zi ót
akart. Ezt — pél dá ul — Szekfû Gyu la is el is me ri, ami kor azt mond -
ja, hogy min den ki el uta sí tot ta Tri a nont.407 Ké sõbb maga Gratz iga -
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zít ja ki ál lí tá sát, ami kor így ír: „... a re ví zió gon do la tát mind két kon -
cep ció fenn tar tot ta, sõt elõ tér be he lyez te, de míg az elsõ azt a köz vet -
le nül ér de kel tek kel való ba rát sá gos meg egye zé sek út ján igye ke zett
el ér ni, a má sik kö vet ke ze tes pro pa gan dá tól és meg fe le lõ eu ró pai
kons tel lá ci ó nak ily mó don való ki ala ku lá sá tól vár ta a re ví zió gon do -
la tá nak az ér de kelt ál la mok ra való rá kény sze rí té sét.”408

„Akik a kö zép-eu ró pai ál la mok össze fo gá sá nak gon do la tá val 
fog lal koz tak, azok sze me elõtt egy olyan Kö zép-Eu ró pa las sú ki -
ala ku lá sá nak képe le be gett, amely mel lett ezek az ál la mok ... mint
ön cé lú kö zös ség ér vé nye sül né nek az eu ró pai po li ti ká ban.” Kü lön -
ben — fél ték — kü lön fé le nagy ha tal mak be fo lyá sa alá fog nak ke -
rül ni. „Azok vi szont, akik a kö zép-eu ró pai össze fo gást el le nez ték,
vég ered mény ben ugyan szin tén a Du na-men ti ál la mok együtt mû -
kö dé sé re tö re ked tek, de azt tar tot ták, hogy er rõl csak ak kor le het
szó, ha elõ zõ leg a bé ke szer zõ dés nek va la mi lyen Ma gyar or szág ra
ked ve zõ és azt meg erõ sí tõ re ví zi ó ja lét re jön.”409 E né zet hí vei at tól
tar tot tak, hogy a ko rai meg ál la po dás sal el re te sze lik a re ví zió út ját.
Gratz ár nyal tan mu tat ja be a két fé le né zet kép vi se lõ i nek kü lön fé le
fé lel me it, majd összeg zõ en így ír: „Az el len tét azok kö zött, akik a
túl erõs el len fél lel meg egyez ni akar tak és azok kö zött, akik a nem ze -
ti int ran zi gen ci át hir det ték, némi ha son la tos sá got mu ta tott az zal az
el len tét tel, amely a vi lá go si fegy ver le té tel után egy fe lõl az Auszt -
ri á val való ki egye zés hí vei, más fe lõl a Ma gyar or szág füg get len sé -
gé hez fel tét le nül ra gasz ko dó ele mek kö zött fenn állt.”410 (Ki eme lés 
– P.P.)

A ha son la tos ság va ló ban csu pán „némi”, s e mel lett szá mos
el té rés kell re giszt rál nunk. Hi szen a meg egyez ni aka rók kö zött a
kor szak ku ru cai ugyan úgy meg ta lál ha tó ak, mint (a Gratzhoz ha -
son la to san) la banc be ál lí tott sá gú ak. A meg fe le lõ eu ró pai kons tel -
lá ció ki ala ku lá sá ra vá rók in kább la banc men ta li tá sú ak, ám ott van
kö zöt tük — pél dá ul — az az egy ér tel mû en ku ru cos ér zel mû Göm -
bös Gyu la is, aki már 1921 ele jén a Ber lin-Ró ma ten gely meg szü le -
té sé rõl ví zi ó nál,411 s ab ból akar ja a ma gyar kül po li ti ka hasz nát le -
szü re tel ni. Ami kor pe dig 1932 és 1936 kö zött mi nisz ter el nök, ak -
kor ugyan sze mé lyi leg el-el áb rán do zik a ma gyar ság ke le ti ere de -
tén, ám kül po li ti ká já ban egy ér tel mû en a sta tus quo fel bo rí tá sát
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cél zó né met-olasz együtt mû kö dés lét re jöt té re épít. És ami en nél is
lé nye ge sebb: en nek a fel fo gás nak a hú szas évek ben az a Beth len
Ist ván a ve zér kép vi se lõ je, aki se nem ku ruc se nem la banc, aki tu -
da to san igye ke zett e régi ma gyar dichotómia meg ha la dá sá ra.

Az 1921. évi ma gyar cseh szlo vák tár gya lá sok fel idé zé sé vel is
azt bi zo nyít ja Gratz, hogy Beth len — el len tét ben Te le kivel — nem
akart Prá gá val meg egyez ni. A má so dik — Marienbadban zaj lott
— tár gya lá sok ku dar cá ért (1934-ben!) egy ér tel mû en Beth lent ma -
rasz tal ja el: „... alig két sé ges, hogy némi tü re lem mel és a meg egye -
zés szán dé ká val ve ze tett po li ti ká val si ke rült vol na a meg egye zés -
re al kal mas lég kört is mét hely re ál lí ta ni. De Beth len nek ben sõ leg
ele jé tõl kezd ve ro kon szen ve sebb volt az az ön ér ze tes po li ti ka,
amely a bé ke re ví zi ót nem po li ti kai al ku do zá sok kal akar ta meg vá -
sá rol ni, ha nem — is mét li — meg fe le lõ eu ró pai kons tel lá ció te rem té sé -
vel ki akar ta kény sze rí te ni.”412 (Ki eme lés – P. P.)

Ez a kon cep ció nem Gratz kon cep ci ó ja volt. Ugyan ak kor
Gratz so ká ig Beth len mun ka tár sa, szá má ra tel jes mér ték ben el fo -
gad ha tó Beth len nem ze ti sé gi po li ti ká ja. 1931 után már — jól is -
mert tény — nem Beth len a mi nisz ter el nök, szá má ra az 1932-tõl
1936-ig, ha lá lá ig kor mány fõ Göm bös Gyu la egy ér tel mû en ne ga tív
sze mé lyi ség. Vé lel münk sze rint ezek azok a fõ mo tí vu mok, ame -
lyek mi att a má so dik vi lág há bo rú ban ké szü lõ szin té zis Beth len
képe jó val el lent mon dá so sabb, ke mé nyeb ben fo gal maz va míg az
1934-ben raj zolt port ré túl zot tan po zi tív, ad dig a könyv bõl re ánk
nézõ Beth len Ist ván alak ja sú lyo san el lent mon dá sos. Az 1945-ös
új ra kez dés szel le mé ben a szer zõ ál lí tá sa it több pon ton alap ve tõ en
kor ri gál ja. A Vö rös Had se reg meg ér ke zé sé nek ha tá sá ra van nak
olyan passzu sai, ahol Beth len Ist ván egy ér tel mû en el ma rasz tal ja.

A kar di ná lis kér dés az, hogy — Gratz Gusz táv szem üve gén
át — ál lam fér fi volt Beth len vagy sem.

Az össze fog la lás ban több faj ta fe le let ol vas ha tó.
A ki in du ló pont tal alig ha le het vi tánk.
„A na pi lap ok bõ ven osz to gat ják fû nek-fá nak az ál lam fér fi el -

ne ve zést, ho lott az iga zi ál lam fér fi ak vaj mi rit ka je len sé gek. Hogy
va la ki ezt az el ne ve zést va ló ban meg ér de mel je, ah hoz nem elég
az, hogy ál la mi ügyek kel foglalkozzék. Sõt az sem elég, hogy po li -
ti kai el gon do lá sai és öt le tei le gye nek, hisz ilye ne ket a po li ti kai élet 
ap róbb sze rep lõi is bõ ven ter mel nek. Az ál lam fér fi tól meg kell kí -
ván ni, hogy el gon do lá sai és esz méi a nem zet nek nem egyik-má sik 
ak tu á lis napi szük ség le té bõl, ha nem a nem ze ti lét lét alap ja i nak he -
lyes fel is me ré sé bõl fa kad ja nak.Meg kell kí ván ni tõle, hogy ezek az 
esz mék vi lá gos, gya kor la ti as, ha tá ro zott terv sze rint le gye nek el -
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ren dez ve és együtt vé ve he lyes és si ker rel meg va ló sít ha tó po li ti kai
kon cep ci ót al kos sa nak. Tud nia kell éle sen meg kü lön böz tet ni a le -
het sé gest a le he tet len tõl, a gya kor la ti szük sé ges sé ge ket az el mé le ti 
kí vá nal mak tól. Vi lá go san kell maga elõtt lát nia a tá vo li célt és so -
ha sem sza bad szem elõl té vesz te nie. De et tõl el kü lö nül ten épp oly
vi lá go san kell meg lát nia az azon na li meg ol dást kí vá nó köz vet len
fel ada to kat is. Ké pes ség gel kell bír nia arra, hogy a kü lön bö zõ —
eset leg egyen lõ ér té kû — ter vek kö zül he lyes ér zék kel ki vá lassza
azo kat, ame lyek a leg biz to sab ban ve zet nek az azon nal meg ol dan -
dó fel ada tok tól a tá vo li jö võ ben el éren dõ cé lok felé. Éles szem mel
kell ren del kez nie a ki tû zött vég cél ja felé ve ze tõ utak fel is me ré sé -
hez, és ha nem ta lál erre kész uta kat, úgy ké pes ség gel kell bír nia
ah hoz is, hogy azo kat las san ként egyen ges se ma gá nak. Min de -
nek fe lett pe dig ér te nie kell esz mé i nek má sok ál tal való el fo gad ta -
tá sá hoz is.Meg kell áll nia az esz mék és ér de kek össze csa pá sá ból
ke let ke zõ vi ha rok ban, anél kül, hogy azok õt el nyel nék, vagy a ki -
tû zött cél tól el tá vo lí ta nák.”413

A de fi ní ci ót fel ve ze tõ szö veg ben Gratz ag gály ta la nul fo gal -
maz: Beth len Ist ván „két ség kí vül ren del ke zett a po li ti kust az ál -
lam fér fi szín vo nal ára eme lõ ké pes sé gek kel is.”414 Rög vest a meg -
ha tá ro zás nyo mán el len ben ki fe je zet ten kri ti ku san mi nõ sít: „Ezek -
bõl az iga zi ál lam fér fit al ko tó rit ka tu laj don sá gok ból egyik-má sik
meg volt Beth len Ist ván ban. Saj nos nem mind, mert kon cep ci ó ja ar -
ról a po li ti ká ról, ame lyet Ma gyar or szág nak a vi lág há bo rú rá néz ve sze -
ren csét len ki me ne te le után kö vet nie kell, nem bi zo nyult sem he lyes nek,
sem sze ren csés nek. Az or szág lé tét a jö võ ben fe nye ge tõ ve sze del me -
ket azon ban nyi tott szem mel lát ta. Ezek re való te kin tet tel sa ját
kora leg fon to sabb aka ra tá nak a nem zet el len ál ló ké pes sé gé nek fo -
ko zá sát tar tot ta.”415 (Ki eme lé sek – P.P.) A ki emelt szö veg ré szek
nem csu pán arra val la nak, hogy azok bi zo nyo san a Vö rös Had se -
reg gyõ zel me utá ni be tol dá sok, de a má so dik ki eme lés a fo gal ma -
zás túl bo nyo lí tott sá gá ra is rá irá nyít ja a fi gyel met.

Köny vé nek ele je tá ján, egé szen pon to san a har ma dik he lyen,
ahol Beth len Ist ván neve fel buk kan, Gratz Gusz táv már bí rál ja a
volt mi nisz ter el nö köt. Ezt akár a tör té né szi né zõ pont ér vény re ju -
tá sa ként is ér tel mez het nénk, ha nem len ne ab szo lút vi lá gos, hogy
Gratz tol lát nem a historikusi tá vol ság tar tás, ha nem sok kal in kább 
az az új hely zet ve zér li, amely ben a volt kor mány fõ nek (ha van is
fon tos sze re pe) már messze nincs ak ko ra be fo lyá sa a ma gyar po li -
ti kai élet re, mint volt 1934-ben, ami kor az ál lam igaz ga tá si ap pa rá -
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tus — bár Göm bös Gyu la ke zé ben van a kor mány — még je len tõs
mér ték ben Beth len Ist ván ra füg geszt ve sze mét vég zi a dol gát.

A Gratz ál tal fel em le ge tett eset a kö vet ke zõ.
Beth len 1938 áp ri li sá ban — te hát ab ban a ki éle zett hely zet -

ben, ami kor im má ron nem le he tett két sé ges, hogy a hit le ri ag -
resszió kö vet ke zõ ál do za ta Cseh szlo vá kia lesz — cik ket je len te tett
meg kül föld ön, amely ben az 1921. évi marienbadi tár gya lá sok
meg hi ú su lá sá nak ódi u mát Eduard Benešre tes tál ta. Ér ve lé se sze -
rint a cseh szlo vák po li ti kus azért fut tat ta zá tony ra Marienbadban
ak ko ron a ma gyar-cseh szlo vák tár gya lá so kat, mert a bur gen lan di
kér dés meg ol dá sá ra fel aján lott köz ve tí té si szán dé kát Bu da pest el -
há rí tot ta.416

Az ál lí tás tart ha tat lan sá gá ra (hi szen Marienbad meg elõz te a
ve len cei meg ál la po dást) Gratz nem ha boz rá mu tat ni, utá na el len -
ben nem is mét li meg az 1934-es cikk Beth lent el ma rasz ta ló passzu -
sát – sze rény vé lel münk sze rint azért, mert a kro no ló gi ai hiba
meg ál la pí tá sá val ép pen elég gé el ma rasz tal ta az ak kor tájt fon tos
(és Gratz fel fo gá sá val tel je sen har mo ni zá ló) sze re pet ját szó nagy
po li ti kust. 1934-es ál lás pont ját fe led ve most azt mond ja, nem tud -
ja, hogy ki nek a hi bá já ból kö vet ke ze tett be a ku darc. Vissza lé pé se
azon ban nem hagy ja nyu god ni, mert a téma el be szé lé sét még is a
beth le ni po li ti ka — e te kin tet ben egyéb ként alap ta lan — bí rá la tá -
val zár ja. „Kü lön ben az sem egé szen helyt ál ló, hogy a cseh szlo vák 
rész rõl et tõl kezd ve nem be szél tek vol na töb bé a te rü le ti en ged mé -
nyek le he tõ sé gé rõl. A cseh szlo vák ál lam fér fi ak ré szé rõl a kö vet ke zõ 
évek ben még több ki je len tés hang zott el, amely a ha tá rok nak bé -
kés tár gya lá sok út ján való re ví zi ó ját le het sé ges nek mond ta.”417

(Ki eme lés – P.P.) Betû sze rint ugyan Gratz nem ál lít ja, hogy ezek -
nek a ki je len té sek nek ko moly alap juk lett vol na, ám a kon tex tus,
no meg a nagy lel kû en ado má nyo zott (ép pen a fen tebb idé zett
gratzi meg ha tá ro zás sal tel je sen alig ha egy be csen gõ) ál lam fér fi úi
mi nõ sí tés még is va la mi ilyes mit su gall. A szer kesz tõi jegy zet nél -
kül ha gyott el be szé lés saj nos min den bi zonnyal újabb tá pot ad hat
a cseh szlo vák en ge dé keny ség kö rül ma is ke rin gõ ma kacs le gen -
dá nak...

Tör té ne ti jel le gû össze fog la lá sá ban Gratz sok ol da lú an do ku -
men tál ja Beth len nek a szom szé dok kal való meg egye zés tõl való el -
zár kó zá sát. Õ a gaz da sá gi vo nat ko zást sem tar tot ta dön tõ nek. Rá -
érünk — val lot ta —, mert a Du na-me den cé ben nem le het el le nünk 
po li ti kát csi nál ni. Mély meg gyõ zõ dé se volt, hogy a szom szé dok
„lap pan gó alak ban ma guk ban hord ják a gyors fel bom lás csí rá -
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it.”418 Beth len ér vei kö zött még a Kun Bél ára tör té nõ hi vat ko zás is
gyak ran fel buk kant: a köz vé le mény sem hagy ná a meg egye zést,
hisz — szok ta volt mon da ni — ‘még Kun Béla pro le tár jai is in kább
had ba vo nul tak a cse hek el len, mint hogy ve lük meg al kud tak vol -
na’.419 Beth len nel szem be ni rej tett el len szen ve Gratzot kro no ló gi ai 
té ve dés be is so dor ja: „Va ló szí nû leg ez is egyik ma gya rá za ta an nak 
— írja —, hogy 1920-ban (Beth len) nem tu dott meg egyez ni Fran -
cia or szág gal420, hogy a szom széd ál la mok hoz való kö ze le dés gon -
do la tát elv ben el ve tet te, sõt ta lán an nak is, hogy a ki rály ság kér dé -
sé ben min den, a res ta u rá ció elõ ké szí té sé re irá nyu ló moz ga lom mal 
szem be he lyez ke dett.”421A volt kor mány fõ 1933. évi ang li ai elõ -
adá sa in422 el hang zot tak alap ján Gratz ös szeg zõ en írja: Beth len Ist -
ván „kül po li ti kai te kin tet ben nem foly tat ta az elõ zõ kor má nyok -
nak azt a po li ti ká ját, amely a szom széd ál la mok kal szem ben fenn -
ál ló köz vet len tár gya lá sok út ján való eny hí té sé re irá nyult.”423 Ez
mély meg ál la pí tás, amely nek ér té két fõ leg ak kor tart hat juk nagy -
ra, ha össze vet jük a ké sõb bi, s er rõl a kü lönb ség rõl mit sem tudó
össze fog la lá sok kal. El len ben a prob lé ma össze tett vol tát annyi ban
Gratz Gusz táv is le egy sze rû sí ti, amennyi ben elõ adá sá ból hi ány zik 
an nak az 1926-os moz za nat nak a rög zí té se, ami kor ezen vo nal tól
át me ne ti leg el tér ve és a ma gyar kül ügyi szol gá la tot majorizáló un. 
ballhausplatzi men ta li tá sú ap pa rá tus aka ra tá tól el té rõ en a kor -
mány fõ kész lett vol na a dél vi dé ki ma gya rok vé del mét fel ad ni a
Belg rád dal való meg egye zés ér de ké ben.424

Beth len Ist ván 1938. áp ri lis 17-én, majd 1939. ja nu ár el se jén
nagy cik ket pub li kált a Pes ti Nap ló ban, eze ket Gratz az õ nagy po -
li ti kai kon cep ci ó já nak be mu ta tá sá ra idé zi, s köz ben nem ve szi ész -
re — vagy nem akar ja ész re ven ni —, hogy az el mon dot tak nak lé -
nye gé ben sem mi kö zük a szer zõ meg gyõ zõ dé sé hez. Gratz Gusz -
táv el kö ve ti azt a hi bát, hogy esz me tör té ne ti konst ruk ci ó ként mu -
tat be olyan írá so kat, ame lyek ér tel me sok kal in kább po li ti ka tör té -
ne ti kulcs ra nyí lik. Hi szen a cik kek nek ki fe je zet ten aktuálpolitikai, 
tak ti kai töl te tük van. A ko ra be li ma gyar po li ti ka „nagy öreg jé nek” 
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az volt a fõ tö rek vé se, hogy a mind fé lel me te sebb ere jû Ber lin ben a 
ma gyar kül po li ti ka po zí ci ó it erõ sít se.

Ezért cik ke zett áp ri lis ban ar ról, hogy ‘a kis an tant gyû rû jé ben
való fel ol va dás’ ré vén ha zá ja ked ve zõbb fel té te le ket tu dott vol na
maga ré szé re te rem te ni és ‘mó dot ad hat tunk vol na e ré ven arra,
hogy Né met or szág dél-ke le ti ha tá rai men tén egy olyan el len sé ges
nagy ha ta lom szü les sen meg, amely Né met or szág be ke rí té sé nek
mû vét tel jes sé tet te vol na.’ „Ám ezt nem tet tük meg, és ez zel mér -
he tet len szol gá la tot tet tünk a né met nem zet nek.”425

A kor szak kül po li ti ká já ban tá jé ko zott ol va só elõtt vi lá gos:
Beth len nem sa ját né ze tét fo gal maz za meg, azért ál lít ja be ek kép -
pen a dol go kat, hogy az zal a ma gyar dip lo má ci á nak se gít sen.
Ezért nem az az ér de kes, hogy a cikk ben ki fej tet tek el lent mon dás -
ban van nak mind az zal, amit Gratz ko ráb ban Beth len kül po li ti ká -
já ról írt, ha nem az, hogy mi ért ma rad meg Gratz a fel szí nen, mi ért
nem mu tat rá az el lent mon dás lát szó la gos sá gá ra.

Az elsõ bé csi dön tés után Bu da pest si ker te len kí sér le tet tesz
Kár pát al ja vissza szer zé sé re, a ku darc dön tõ oka Ber lin vé tó ja. Eb -
ben a hely zet ben szü le tik meg a Pes ti Nap ló ban 1939. ja nu ár 1-én az 
újabb Beth len-írás, amely nek ter mé sze te sen is mét sem mi köze a
szer zõ sze mé lyes meg gyõ zõ dé sé hez. En nek meg mu ta tá sa he lyett
Gratz a fel szí nen mo zog va tel je sen fél re ve ze tõ en úgy in ter p re tál,
mint ha a szer zõ meg gyõ zõ dé se „még vi lá go sabb” ki fej té sé rõl len ne 
szó. ‘Ma gyar or szág a maga sor sá nak lé tét hosszú évek óta a Ró -
ma-Ber lin ten gely re tet te fel.’426 Olyan túl zó ál lí tás ez, ame lyet —
de ho nesz tá ló cél zat tal — majd a vulgármarxista tör té net írás fo gal -
maz za újra. Va ló já ban a ma gyar kül po li ti kát ter mé sze te sen az ön cé -
lú ság moz gat ta, kény szer pá lyás meg ha tá ro zott sá gá ban is min dent
igye ke zett meg ten ni an nak ér de ké ben, hogy a ten gely tá mo ga tá sát
a tel jes alá ren de lõ dést el ke rül ve érje el.

Ma gyar or szág ‘kül po li ti ká ja — foly tat ja Beth len — a há bo rú
után kez det tõl fog va Róma és Ber lin felé ori en tá ló dott és összes
szá mí tá sát arra ala pí tot ta, hogy Kö zép- és Dél ke let-Eu ró pá ban va -
la mi kor a né met és olasz nagy ha tal mak ke rül nek majd túl súly ra
és se gít sé gük kel és ve lük való egyet ér tés ben majd Ma gyar or szág
is részt ve het a Du na-me den ce tér kép ének ér de kei és jo gos igé nyei 
sze rint való át ala kí tá sá ban.’427 Ez nagy já ból igaz, de a mon dat elsõ 
ré sze — amint azt Gratz Gusz táv is nyíl ván jól tud ta — ala po san
meg má sít ja a tör té nel mi va ló sá got. Hi szen — csu pán a fõbb kér dé -
se ket em lít ve — a hú szas évek elsõ fe lé ben a ma gyar kül po li ti ka a
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túl élé sért küz dött, meg kel lett sza ba dul nia a ki rály puccsok ódi u -
má tól, be kel lett ke rül ni a Nem ze tek Szö vet sé gé be, a tel je sen szét -
zi lá ló dott gaz da ság rend be té te le ér de ké ben pe dig úgy kel lett köl -
csön höz jut ni, hogy az ne ve zes sen az ak ko ron már fran cia égi szû
kis an tant még ful lasz tóbb po li ti kai gyõ zel mé hez. Minden nek ér -
de ké ben Bu da pest nek Lon don ban kel lett ko pog tat nia, s a ma gyar
dip lo má cia va ló ban így is cse le ke dett.

Azu tán megint hosszan és tel jes egyet ér tés ben idé zi Beth len
tak ti kai szem pon to kat kö ve tõ, a né me tek meg nye ré sét cél zó sza -
va it. Köz ben azon ban — szán dé ka sze rint — Gratz Gusz táv tör té -
nel met ír. Va la mi kor a má so dik vi lág há bo rú idõ sza ká ban, így az a
kér dés is fel me rül, va jon mi kor vá lik meg gyõ zõ dé sé vé, hogy Hit -
ler el vesz ti a há bo rút? Vagy ép pen ezt a vég ki me ne telt lát va idé zi
fel Beth len cik ke it?428

‘A ma gyar kül po li ti ka húsz éves út ján — idé zi to vább Beth -
lent — gyak ran sú lyos ál do za to kat ho zott, ami kor tar tóz ko dott
min den olyan lé pés tõl, min den olyan ma ga tar tás tól vagy olyan
kül po li ti kai irány tól, amely, jól le het elõ nyö ket hoz ha tott vol na, de
Né met or szág ér de ke it vagy be nem val lott jövõ as pi rá ci ó it érint -
het te vol na.’429

A ma gyar dip lo má cia va ló ban azt a pil la na tot vár ta, ami kor
fel jön Ber lin csil la ga. Eköz ben el len ben sem mi fé le sú lyos ál do za -
tot nem ho zott Ber lin ér de ké ben, ha nem a maga út ját jár ta.

‘A pil la nat nyi lag kí nál ko zó elõ nyök ki hasz ná lá sa he lyett
nyu god tan vár tunk te hát, bíz va ab ban, hogy Né met or szág meg -
erõ sö dé se és talp ra ál lá sa ide jén ön zet len ma ga tar tá sunk nak is
meg jön jól ki ér de melt ju tal ma.’430 Igen, ezt a „ki ér de melt” ju tal -
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mat sze ret né Bu da pest meg kap ná Kár pát al ja meg szál lá sa ré vén,
mi köz ben va ló já ban a ma gyar kül po li ti ka ter mé sze te sen min den
meg pró bált, hogy a pil la nat nyi elõ nyö ket meg kí sé rel je ki hasz nál -
ni. Más do log, hogy ilye nek csak rit kán akad tak. De — jól tud juk
— vol tak kí sér le tek. Nem csu pán a Paléologue-gal foly ta tott
(egyéb ként Gratz ezen össze fog la lá sá ban is rész le te sen tár gyalt431) 
1920. évi moz za nat ról, az ugyan csak ál ta la be mu ta tott ma -
gyar-cseh szlo vák kö ze le dé si kí sér le tek rõl,432 ám az oszt rá kok kal
való — a né met Ansch luss-tö rek vé se ket ke resz te zõ — együtt mû -
kö dés rõl, Kár olyi Gyu la kor má nyá nak erõ sen Pá rizs felé for du ló
kur zu sá ról (mind ezek rõl Gratz nem ér te ke zik), a na gyon érin tõ le -
ge sen em lí tett, ki mon dot tan né met el le nes élû 1934. évi ró mai jegy -
zõ köny vek rõl433, majd a ho ri zon tá lis ten gely lét re ho zá sá ra irá nyu -
ló (szin tén em lí tet le nül ma radt) erõ fe szí té sek rõl434 kell mi ni má -
lisan szól ni.

‘A ma gyar kül po li ti ka ez alatt a húsz év alatt tá vol tar tot ta
ma gát min den tö rek vés tõl, amely a Du na-me den cé ben olyan ki -
ala ku lás hoz ve zet he tett vol na, amely al kal mas lett vol na akár az
oszt rák, akár a szu dé ta né met Ansch luss nak az út ját egy szer s min -
den kor ra el vág ni.’435

Ép pen a Beth len-kor mány ide jén jön lét re, majd a Göm bös-
 kor mány idõ sza ká ban mé lyül el az a szo ro sabb ma gyar-oszt rák ko -
ope rá ció, amely bi zo nyos tá maszt adott Bécs nek az Ansch luss- tö -
rek vé sek kel szem ben. Ami kor vi szont 1931 ta va szán az oszt rák–né -
met vám uni ós terv ka var ja fel ala po san a túl sú lyos Né met or szág
lét re jöt té tõl tar tó eu ró pai köz vé le ményt, ami kor te hát Bécs ben át -
me ne ti leg vál ta nak, ak kor Bu da pest in kább Pá rizs ra fi gyel. En nek a 
ma ga tar tás nak Ansch luss-el le nes éle volt.

Vé gül Beth len azt írja: ‘a há bo rú óta min dig né met ba rát ok
vol tunk és azok is kí vá nunk ma rad ni’, ami re Gratz rá trom fol:
„ezek ben a fej te ge té sek ben Beth len a ma gyar kül po li ti ká ban kö ve -
tett irá nyát az zal a vi lá gos ság gal és pre ci zi tás sal írta kö rül, amely
en nek a ki vá ló ál lam fér fi ú nak min den nyi lat ko za tát jel lem zi.”436

Kü lö nö sebb kom men tár nél kül te gyük ezen összeg zõ meg ál -
la pí tás mel lé a né hány fe je zet tel ko ráb ban írt má sik összeg zé sét:
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„kon cep ci ó ja ar ról a po li ti ká ról, ame lyet Ma gyar or szág nak a vi lág há bo rú
rá néz ve sze ren csét len ki me ne te le után kö vet nie kell, nem bi zo nyult sem
he lyes nek, sem sze ren csés nek.437 (Ki eme lés – P.P.)

Gratz sze rint bi zo nyos, hogy a Beth len ál tal „kö ve tett irány a
ma gyar nép túl nyo mó nagy több sé gé nek sze mé ben tet sze tõ sebb
volt, és azért könnyeb ben volt kö vet he tõ.”438 Nem két sé ges, hogy
itt a po li ti kai köz vé le mény rõl van szó, a nép ak ko ron nem igen
fog lal ko zott kül po li ti ká val.

„A má sik fel fo gás nak, a szom széd ál la mok kal való együtt -
mû kö dés po li ti ká já nak Ma gyar or szá gon min dig csak ke vés szá mú 
híve volt.” Ez igaz le het, de megint csak ab ban az ér te lem ben,
hogy a po li ti ka csi ná ló köz vé le mény rõl van szó. „Ez ta lán — ma -
gya ráz za ál lí tá sát Gratz — össze függ az zal a vál to zás sal, amely a
régi Ma gyar or szág fel bom lá sá val az or szág po li ti kai struk tú rá já -
ban be kö vet ke zett, s amely Ma gyar or szá gon a ve ze tõ sze re pet
azok ke zé be adta, akik év ti ze dek óta ál lan dó an és kö vet ke ze te sen
az int ran zi gens nem ze ti gon do la tot kép vi sel ték.”439

A régi Ma gyar or szág fel bom lá sá val az or szág po li ti kai szer -
ke ze té ben va ló ban je len tõs vál to zás kö vet ke zett be, ám az az it te ni 
le írás nál jó val össze tet tebb és idõ ben erõ sen vál to zó volt. Hi szen a
nagy bir tok és a nagy tõ ke 1919 után ugyan va ló ban je len tõs te ret
ve szít és a po li ti kai po ron don meg je le nik az un. har ma dik erõ, ám
a beth le ni kon szo li dá ció, az 1922-es vá lasz tó jo gi ren de let, az or -
szág túl nyo mó ré szé ben a nyílt sza va zás vissza ál lí tá sa, majd
1923-ban a Göm bös-cso port csa ta vesz té se nyo mán na gyon sok
szem pont ból vé gül is a régi struk tú rá hoz ha son ló vi szo nyok jön -
nek lét re. A dön tõ vál to zás sok kal in kább az, hogy mind ezen át -
ren de zõ dés el le né re is a ha tal mon lé võk zöme — meg nyo mo rí tott
vol tá ban is — fel nem adan dó ér té ket lát az or szág füg get len sé gé -
ben, nem áll a le gi tim iz mus mögé.

„Akik a szom szé dos ál la mok hoz való kö ze le dés mel lett fog lal -
tak ál lást, azok több nyi re a régi hat van he tes po li ti ka tá bo rá ból ke rül -
tek ki. Olyan po li ti ká nak vol tak hí vei, amely nek kö ve té sé ben hoz -
zá szok tak ah hoz, hogy szá mí tá sa i kat ne a pil la nat nyi lag fenn ál ló
hely zet op ti mis ta meg íté lé sé re ala pít sák, ha nem in kább a tá vo lab bi
jövõ ve szé lyes le he tõ sé ge i nek fi gye lem be vé te lé vel esz kö zöl jék, és
in kább mond ja nak le va la mely a nem ze ti ha la dást szol gá ló kí ván -
ság tel je sí té sé rõl, mint hogy az or szág ra néz ve va la mi lyen ka taszt -
ró fá nak még csak a le he tõ sé gét is fel idéz zék.”440 (Ki eme lés –P.P.)
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A ki emelt szó azért ér de kes, mert — a té nyek nek meg fe le lõ en 
— meg en ge di, hogy a negy ven nyol cas po li ti ka hí vei is szor gal -
maz hat ták a szom szé dok hoz való kö ze le dést. En nél sok kal lé nye -
ge sebb el len ben az, hogy itt na gyon vi lá go san Gratz sa ját ma gá ról
és csak is elv ba rá ta i ról be szél. Ám szót sem ejt a népi moz ga lom
kül po li ti kai kon cep ci ó já ról, Sza bó De zsõ rõl, Né meth Lász ló ról.441

Gratz te hát lé nye gé ben a le gi ti mis ták ról be szél. Azok ról szól, akik
— nem csu pán a Göm bös-cso port tal, de a beth le ni fõ vo nal lal
szem ben — a nem ze ti ál lam, a re ví zió hát tér be szo rí tá sa mel lett
van nak. Vi lá go san utal a Mo nar chia vissza ál lí tá sá nak prog ram já -
ra, s egy ben po zi tív ön mi nõ sí té sü ket is meg te szi: õk a böl cseb bek,
õk a messzebb re te kin tõk, akik a ka taszt ró fá nak még a le he tõ sé gét
sem akar ják fel idéz ni.

A mai tör té nész elég, ha szûk sza vú an utal arra, hogy a nagy
ön di csé ret tel szem ben a le gi ti mis ták 1921-ben az or szá got majd -
nem ka taszt ró fá ba dön töt ték, a beth le ni nyom vo na lon ha la dó po -
li ti ka vi szont 1945-re vi szi tény le ges tra gé di á ba az or szá got.

Össze fog la lá sá nak egyik ko ráb bi he lyén Gratz azért von pár -
hu za mot Ti sza Ist ván és Beth len Ist ván kö zött, hogy an nak ré vén is
hõse elõtt hó dol jon.442 Eb ben az össze füg gés ben el len ben a for ra -
dal mak elõt ti Ma gyar or szág ál lam fér fi át a ma guk elõ nyé re és a
beth le ni po li ti ka el íté lé sé re idé zi meg. Azok, akik — Ti szá hoz ha -
son ló an — „óva to sabb po li ti ka mel lett fog lal tak ál lást, elõ re lát ni
vél ték, hogy a nagy ha tal mak kö zöt ti el len té tek be való be avat ko -
zá sunk és ér de ke ink meg vé dé sé nek egy bi zo nyos ha ta lom vagy
ha ta lom cso port tól való füg gõ vé té te le az or szá got elõbb-utóbb
olyan ve sze de lem be so dor hat ja, amely nek ki vé dé sé re nem lesz
elég ere je.” Már ezek is ke mény sza vak, ám foly ta tás kép pen Gratz
még éle seb ben íté li el — név te le nül, még is fél re ért he tet le nül — a
beth le ni kül po li ti kát: „A régi hat van he tes po li ti ka hí vei in kább
vol tak tisz tá ban Ma gyar or szág ere jé nek fo gya té kos vol tá val, és in -
kább lát ták be a le mon dá sok és komp ro misszu mok szük sé ges sé -
gét (ti. az ál la mi füg get len ség kor lá to zá sát – P.P.), mint a régi negy -
ven nyol cas párt epi gon jai, akik — új ból túl be csül ve a ren del ke zé -
sünk re álló erõ ket — azt hit ték, hogy Ma gyar or szág azu tán is,
hogy Auszt ri á tól el vált, az eu ró pai po li ti ka sú lyos té nye zõ je ma -
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radt, és hogy azt nem ér he ti olyan baj, ame lyet szük ség ese té ben a
maga ere jé vel ki vé de ni nem tud na.”443

Ez bi zony tel jes kri ti ká ja a két há bo rú kö zöt ti ma gyar kül po li -
ti ká nak, amely va ló ban ala po san túl be csül te le he tõ sé ge it, amely
va ló ban kez det tõl fog va at tól a sú lyos el lent mon dás tól volt ter hes, 
hogy a hi ány zó sa ját erõt nagy ha tal mi part ner meg je le né sé tõl vár -
ta, nem mér le gel vén az ilyen tá mo ga tás el ke rül he tet len sú lyos kö -
vet kez mé nye it. Más do log, hogy ez a bí rá lat a szö veg ko ráb bi he -
lye i vel — ahol Gratz szin te egyetértõleg idé zi Beth len azon fel fo -
gá sát, mely sze rint geo po li ti kai adott sá gai foly tán Ma gyar or szág
aka ra ta el le né re eb ben a tér ség ben nem le het po li ti kát csi nál ni —
messze nincs har mó ni á ban.

A gratzi kri ti ká nak még ez zel sincs vége. „A hat van he tes po -
li ti ka esz me me ne te i ben fel ne vel ke dett po li ti ku so kat el len fe le ik
bá tor ta la nok nak, túl sá go san ag gá lyos ko dók nak, a be kö vet ke zett
vál to zá sok kal túl könnyen meg al ku vók nak tar tot ták, õk ma guk
vi szont azt a po li ti kát, amely va la mely nagy ha ta lom nak az eu ró -
pai po li ti ká ban való fel emel ke dé sé re épí ti a maga szá mí tá sa it, a
lutrijáték egy ne mé nek tar tot ták, amellyel sze ren csés eset ben so -
kat le het ugyan nyer ni, az el len ke zõ eset ben azon ban min dent el
le het ve szí te ni.”444

Bõ év ti zed del ko ráb ban az igen csak ne ga tív csen gé sû
lutrijáték he lyett — em lé kez he tünk — Gratz Gusz táv még „bá tor
op ti miz mus ról” ér te ke zett ...

„A má so dik vi lág há bo rú vé gén be kö vet ke zett fej le mé nyek
utá ni idõk táv la tá ban — foly tat ja, lep le zet le nül el árul va, hogy
ezen so rok ké sõi be tol dás ré vén ke let kez tek — alig vi tás, hogy az a 
kül po li ti kai irány, ame lyet Beth len kö ve tett, ami kor el ve tet te a
szom széd ál la mok hoz való kö ze le dést az õket kí vül rõl fe nye ge tõ
ve szé lyek kö zös erõ vel való el há rí tá sá nak elõ ké szí té sé re... hely te -
len nek bi zo nyult.” Vé lel me sze rint „min dig ho mály fog ja fed ni,
hogy a du nai ál la mok együtt mû kö dé se va ló ban meg tud ta vol na-e 
aka dá lyoz ni azt, hogy Né met or szág el fog lal ja egy más után elõbb
Auszt ri át, majd Cseh szlo vá ki át”, ám az „ma már nem le het vi tás”, 
hogy Beth len po li ti ká ja „hely te len volt”. Más sza vak kal, ám még is 
ön ma gát is mé tel ve írja: „A po li ti ka nem ru lett já ték, amely va la -
mely be kö vet ke zen dõ vé let len nek sze ren csés el ta lá lá sá ban me rül
ki.”445 A fen ti ek össze füg gé sé ben alig ha két sé ges, hogy mind ez
betû sze rint és szel le mé ben is a beth le ni po li ti ká ra (is) vo nat ko zik.
Ám mind ezek nyo mán a kép be úgy hoz za vissza a két há bo rú ma -
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gyar po li ti ka leg ki ma gas lóbb alak ját, hogy na gyon so kat eny hít
ke mény íté le tén. „Ami kor Beth len, aki po li ti ká já ban min dig jó zan
és re á lis volt, erre a po li ti ká ra el ha tá roz ta ma gát, egy kis sé ta lán õ
is be le esett a ma gyar ság nak abba a régi hi bá já ba, hogy túl
könnyen ve szi va ló ság nak óha ja it és re mé nye it. Mint ha az õsi ma -
gyar szangvinizmus, amely oly gyak ran tév út ra ve zet te a ma gyar -
sá got, ez egy szer õt is el káp ráz tat ta vol na.”446

Le het, hogy az a fur csa, el lent mon dá sos élet ér zés, amely
Gratz Gusz táv ban gróf Beth len Ist ván nal és po li ti ká já val szem ben
ka va rog ha tott, ezen ke mény sza vak kal ki mon dá sá val to va il lant,
amint ak kor ra majd egész éle te is el iram lott. Nyo ma sincs a ke -
mény íté szi vé le mény al ko tás nak, in kább az 1934-es Ma gyar Szem -
le cikk szer zõ je, a régi lo já lis har cos társ szó lal meg: „... el kell is -
mer ni, hogy Beth len en nek a po li ti ká nak a kö ve té sé ben is óva tos,
meg gon dolt, mér ték le tes és elõ vi gyá za tos volt. Soha nem kö töt te
le az or szá got úgy, hogy töb bé ne ma radt vol na ré szé re vissza vo -
nu lá si út. Ezt a hi bát utó dai kö vet ték el.447

*

A fen tebb elõ a dot tak nem a tör té net tu do mány ra, ha nem az
an nak esz kö ze it csu pán rész le ge sen al kal ma zó Gratz Gusz táv ra
vet nek elõny te len fényt. Ha elõ adá sun kat az ol va só meg gyõ zõ nek 
ta lál ja, az — vé lel münk sze rint — amel lett je lent sze rény ér vet,
hogy igen is van re mény a tör té net tu do mány esz kö ze i vel a múlt
szö ve vé nyes kér dé se i nek a fel tá rá sá ra.

(2003)

Meg je lent: Or mos 2003, 248–260.
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CARL SCHMITT ÉS A NÉ MET NEM ZE TI SZO CI A LIZ MUS

Ami kor a má so dik vi lág há bo rú a né me tek szá má ra oly hi he -
tet len dics te len ség gel vé get ért, ak kor ez a nem zet nem is mé tel te
meg az elsõ vi lág há bo rú utá ni le ját szó dott tör té ne tet, te hát nem
von ta két ség be a há bo rú ki rob ba ná sá ért vi selt fe le lõs sé gét. He lyet -
te in kább — azért, hogy a múl tat le gyõz ze — ön mar can go ló mó -
don arra ke res te a vá laszt: mi lyen okok is ve zet tek eh hez a mély
tra gé di á hoz. A kér dés nek ha tal mas iro dal ma ke let ke zett, s en nek
a be tû ten ger nek azon ré szé ben, amely a ko ra be li szel le mi elit fe le -
lõs sé gét fir tat ta, szin te egy lé leg zet tel új ból és új ból két név szo kott 
el hang za ni. Az egyik a fi lo zó fus Mar tin Heideggeré, a má sik pe dig
a jog tu dós Carl Schmitté.

A szak iro da lom nagy ap pa rá tus sal bi zo nyí tot ta, hogy a né -
met szel le mi élet je len tõs ré sze a ná ciz mus ha tá sa alá ke rült, s an -
nak ha ta lom ra ju tá sát nagy mér ték ben elõ se gí tet te. Ek kép pen a két
ki emel ke dõ in tel lek tus egy ál ta lán nem ma gá nyos je len ség, sok kal
in kább a kor szel lem ki fe je zõ je. Idõ köz ben arra is fény de rült, hogy 
Heidegger és Schmitt egy mást köz vet le nül is ins pi rál ta a vá lasz -
tott úton való ha la dás ban, le ve lez tek egy más sal. Az már a merõ
vé let len mûve, ám még is tény, hogy tel je sen ugyan azon a na pon
— 1933. má jus el se jén — let tek a náci párt tag jai: Heidegger Frei -
burgban, Schmitt pe dig Köln ben.448 Az már sok kal ke vés bé, hogy
mind ket ten kon zer va tív-ka to li kus lég kör ben ne vel ked tek. A fa siz -
mus hoz való el ju tá suk ter mé sze te sen ez zel a fel fo gás sal való sza -
kí tást fel té te lez te, s az — bár sze mé lyen ként más-más okok ból —
va ló ban be is kö vet ke zett. Mind ket ten sze rény csa lá di hát tér rel in -
dul tak — Heidegger édes ap ja temp lom szol ga, Schmitté vas úti
mun kás volt —, s az a for du la tot mind ket tõ jük nél se gí tet te.

Schmitt élet mû ve elõtt há rom em lék könyv vel tisz te leg tek,
szü le tés nap já nak kü lön bö zõ ke rek év for du lói (70., 75., 85., 90., 95.
és 100.) al kal má val kü lö nös szor ga lom mal tör tént mél ta tá sai kor -
lát la nul el is me rik éles el mé jû elem zõ ké pes sé gét, in tel lek tu á lis csil -
lo gá sát, stí lu sá nak nyel vi ere jét. Az élet mû ve elõt ti mély hó do lat
már-már azt a be nyo mást kel ti, mint ha Schmitt 1933 ja nu ár já ban
meg halt vol na és csak 1945 után buk kant vol na fel né hány ta nul -
mány a ha gya té ká ból.449

Va ló já ban azon ban Schmitt pá lyá nak csúcs pont ját a náci
rend szer 12 esz ten de je je len ti. Pro fesszor a ber li ni egye te men, po -
rosz ál lam ta ná csos, a né met köz pon ti jo gász lap (Deutsche
Juristenzeitung) ki adó ja, a fõ is ko lai jo gász ta ná rok ve ze tõ je, a Né -
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met Jogi Aka dé mia tag ja, a nagy ha tal mú Hans Frank és a még na -
gyobb ha tal mas sá gú Hermann Göring ke gyelt je.450 Mind ez azon -
ban ke vés.

Egész tu do má nyos mun kás sá gát kell is mer ni, amely nek az
1933 elõt ti sza ka sza ala poz ta meg nem zet kö zi te kin té lyét. A szak -
mán túl mu ta tó nagy ha tá sú esszéi, al kot mány ta na egész di ák ge ne -
rá ci ó kat be fo lyá solt(ak). E mun kák nyel vi és gon do la ti va rá zsa, a
nyelv va rázs ha tal ma, a sza vak kal való boszorkánykodása gya ko -
rolt po li ti kai cso por to su lá sok tól füg get le nül nagy ha tást.

A Schmitt-mítoszt ezek re a mun kák ra épí tik. Köz ben a náci
idõ sza kot meg ha mi sít ják, s vagy csu pán az 1933–1936-os idõ szak -
ra kor lá toz zák vagy egé szen el ho má lyo sít ják.451

Schmitt már a weimari idõ szak ban is el len fe le volt a li be ra liz -
mus nak, de mok rá ci á nak. A par la men ta riz must, mint fan tasz ti kus
ér tel met len sé get ve tet te el. Antiparlamentáris be ál lí tott sá ga Hit ler 
ha ta lom ra ju tá sá val idõ ben tel jes össz hang ban ab ban a mun ká já -
ban csú cso so dott ki, ame lyet 1933 feb ru ár já ban je len te tett meg A
to tá lis ál lam to vább fej lõ dé se Né met or szág ban cím mel. Sen ki sem von -
hat ja ki ma gát a kor szel lem ha tá sa alól, Schmitt azon ban oly annyi -
ra szituatívan dol go zott, hogy szin te alá zat tal elé be ment az ese -
mé nyek ala ku lá sá nak. A Po li ti kai te o ló gia c. hí res mun ká já nak elsõ
sora der mesz tõ éles ség gel mu tat ja mind ezt. „Az a füg get len —
mond ja —, aki a ki vé te les ál la pot ról dönt.” Ez zel a be ál lí tó dás sal a 
ki vé te les ál la po tot idõ ben ál lan dó vá tet te, va ló já ban olyan ná, ami -
ben sem mi sem volt már ki vé te les, ha nem ép pen ez volt az ál lan -
dó.

Schmittnek ez a szituatív be ál lí tott sá ga kü lö nö sen jól ka ma -
to zott Hit ler nek és bi ro dal má nak 1939 már ci u sá ban. Ab ban a hó -
nap ban, ami kor a né me tek csa pa tok be vo nul tak Prá gá ba, majd lét -
re jött a Cseh-Morva pro tek to rá tus. Ez az ese mény mi nõ sé gi vál to -
zást ered mé nye zett a náci Né met or szág ter jesz ke dé sé ben. A nem -
zet kö zi köz vé le mény is így vet te tu do má sul a tör tén te ket. Elõ ször
va ló sult meg ugyan is, hogy a Bi ro da lom452 olyan te rü le tet fog lalt
el, amely nek a la kos sá ga nem volt né met. Ezért itt már nem le he -
tett ope rál ni a Né met or szá got a né me tek nek jel szó val vagy a ver -
sailles -i béke igaz ság ta lan sá gai ki iga zí tá sa kö ve te lé sé vel. Le gi ti -
má ló el mé let re volt szük ség és ezt Carl Schmitt szál lí tot ta ab ban
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450 Wistrich 1992, 312–314.
451 Rüthers 1989, 37. 
452 Tud nunk kell, hogy Moeller van der Bruck „Har ma dik Bi ro da lom” ki fe -

je zé se ko ránt sem ta lál ko zott a Führer he lyes lé sé vel, 1939-tõl pe dig a ná cik már
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10-i ren de le te meg tilt ja a Har ma dik Bi ro da lom el ne ve zés hi va ta los hasz ná la tát, s 
az ál lam neve Nagy né met Bi ro da lom lesz. Ld. Hamza 1999.



az elõ adá sá ban, ame lyet né hány nap pal a prá gai be vo nu lás után
Kielben, az ot ta ni po li ti ká val és nem zet kö zi jog gal fog lal ko zó in té -
zet ben tar tott. A tér ség ben ide gen ha tal mak be avat ko zá sá nak ti lal má val
vég re haj tott nép jo gi nagytérrrendezés – ez volt az elõ adás címe,
amely lát ha tó an már ele ve so kat mon dott. S va ló ban: meg nyi lat -
ko zá sá val Schmitt nem csak a Bi ro da lom ban, ha nem kül föld ön is
nagy fel tû nést kel tett.

Az elõ adás lé nye gét tö mö ren az aláb bi ak ban le het össze fog -
lal ni. Az egye te mes nem zet kö zi jog nem fe lel meg a tény le ges ha -
tal mi vi szo nyok nak, csu pán az a fel ada ta, hogy a nyu ga ti de mok -
rá ci ák nak ked ve zõ sta tus quót sta bi li zál ja. Az 1823-ban meg hir de -
tett Mon roe-dokt rí na453 alap gon do la ta el len ben az iga zi (értsd: ná -
ci) nem zet kö zi jog biz tos alap ja le het. Schmitt fo gal ma zá sá ban a
tér ség ben ide gen ha ta lom be avat ko zá sá nak454 ti lal ma nem a né -
pek egyen jo gú sá gá nak ál ta lá nos el vé bõl, ha nem az adott tér ség
min den ko ri nagy ha tal má nak ha tal mi po zí ci ó já ból ve zet he tõ le. „A 
bi ro dal mak — mond ja — eb ben az ér te lem ben azok a ve ze tõ ha -
tal mak, ame lyek nek po li ti kai esz mé je az adott nagy tér ség be ki su -
gá roz, és ame lyek ezen nagy tér ség szá má ra az ott ide gen nagy ha -
tal mak in ter ven ci ó ját el vi leg ki zár ják.”455 Schmitt ez ál tal a nagy -
ha tal mak be fo lyá si te rü le tei köl csö nös res pek tá lá sát – konk ré tan
Né met or szág kö zép- és ke let-eu ró pai, pers pek ti vi ku san pe dig:
egész eu ró pai ex pan zi ós po li ti ká ját ala poz ta meg.

Az elõ adás ele gan ci á ja, szel le mi gaz dag sá ga ré vén a szer zõ
min den ere jét arra össz pon to sít ja, hogy az ad di gi nem zet kö zi jog
po li ti kai meg ha tá ro zott sá gát, konk ré tan szól va a fa sisz ta Né met -
or szág gal szem ben álló nyu ga ti de mok rá ci ák ér de kei ál tal tör tént
be fo lyá solt sá gát ref lek tor fény be ál lít sa, s ez ál tal úgy tö rek szik az
ad di gi fo nák sá gok meg ha la dá sá ra, hogy köz ben szó má gi á já val el -
lep lez ze: va ló já ban en nek a nem zet kö zi jog nak az el fa ju lá sát pro -
du kál ja. Mi vel — amint azt fen tebb ér zé kel tet tük — Schmitt sze -
mé lye és mun kás sá ga kö rül ma is res pek tus ho nol, ezért min den
bi zonnyal nem fe les le ges e szel le mi örök ség vizs gá la ta. Ta nul má -
nyunk ban a kieli elõ adást igyek szünk rész le te sebb elem zés alá
von ni.
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453 Ld. rész le te seb ben a 217. la pon írot ta kat.
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kult ki. A fe u dá lis kor nem is mer te, hi szen az ural ko dók ha tal mu kat az is te ni
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or szá gok és et ni ku mok ügye i be a be avat ko zást. A fran cia for ra da lom ele mi ér de -
ke volt, hogy meg véd je ma gát a fe u dá lis szom szé da i tól, s en nek je gyé ben ek kor
fo gal ma zó dott meg elõ ször a be avat ko zás elvi el uta sí tá sa. ld. Nagy 1999, 85. 

455 Schmitt 1939 69. Idé zi — töb bek kö zött — Her bert 1996, 272.



A na gyon tu da tos kom po ná lás je gyé ben Schmitt elõ adá sán
ele jé tõl vé gig vo nul az a gon do lat, hogy az iga zi nem zet kö zi jog so -
ha sem le het el vont, ha nem konk rét ren det, ren de zést kell je len te -
nie. Eb ben — vé lel münk sze rint — ter mé sze te sen van jó adat igaz -
ság, s egy ben leg alább ugyan annyi ten den ci ó zus ság is. Min den
rend, ren de zés — foly tat ja a szer zõ — nem csu pán sze mé lyi leg je -
lent meg ha tá ro zott sá got, ha nem egy ben te rü le ti leg konk rét tér -
rend, tér ren de zés is. A ten den ci ó zus ság te hát szin te azon nal fog -
ha tó vá vá lik, hi szen en nek ré vén rög vest a dol gok kö ze pé be vág.
A tér ren de zés nél kü löz he tet len ele mei ed dig — foly tat ja — fõ leg
az ál lam fo gal mán be lül vol tak, amely el sõ sor ban te rü le ti leg kö -
rül ha tá rolt, zárt egy ség. Az ál lam 18–19. szá zad ból való, túl ha la -
dott fo gal mát a nép fo gal ma ren dí tet te meg. Schmitt nem mond ja
ki, de jól tud juk, hogy itt a völkisch nép fo ga lom ról van szó. A ha -
gyo má nyos ér te lem ben fel fo gott nem zet kö zi jog el len azon nal
fron tá li san tá mad: a nem zet kö zi jog el mé le tét nem csu pán a nép -
fo ga lom, ha nem a tér rend, tér ren de zés né zõ pont já ból is felül kell
vizs gál ni. E re ví zió so rán — hang sú lyoz za — a konk rét nagy tér -
ség fo gal mát és a nagy tér-elv eh hez hoz zá ren delt fo gal mát is be
kell von ni a vizs gá lat ba.456

Az erõ tel jes in dí tás len dü le té vel Schmitt azt tö rek szik el hi tet -
ni, hogy az ed di gi tér el vek vagy ele ve ha mi sak vol tak vagy job bik
eset ben is meg ha la dot tak ká vál tak. Az un. „ter mé sze tes ha tá rok”
kér dé sé vel, a zsi dó ság nak a nem zet kö zi jogi gon dol ko dás ra gya ko -
rolt ha tá sá val, s a 19. szá za di egyen súly el mé le tek kel fog lal ko zik.

A nem zet kö zi po li ti ká ban év szá zad okon át be szél tek a ter mé -
sze tes ha tá rok ról, s köz ben azt — meg íté lé se sze rint — fel szí ne sen
tet ték, mert a „ter mé sze tes ha tá ro kon” csak azt ér tet ték, ha vé let le -
nül a ha tár egy fo lyó val, heggyel, ké sõbb vas út vo nal lal esett egy -
be. Nem alap ta la nul utal arra, hogy a „ter mé sze tes ha tá rok” elve
év szá zad okon át szol gált a fran cia ter jesz ke dé si po li ti ka ürü gyé ül. 
Érez he tõ en a több év szá za dos fran cia-né met vi szály ko dás ál tal in -
spi ráltan azt eme li ki, hogy a fran ci ák fõ leg a Raj na bal part já ra vo -
nat ko zó igé nyü ket in do kol ták ez zel az érv vel. Az 1848-as for ra da lom 
után az erre tör té nõ hi vat ko zás — bár ese ten ként új ból és új ból fel -
buk kant — je len tõ sen vissza szo rult. Schmitt sze rint ez azért tör tént,
mert nyil ván va ló vá vált a fo ga lom mal való vissza élés. Ez zel szem -
ben fel te he tõ leg sok kal in kább azért, mert a meg erõ sö dõ, egy sé ge sü -
lõ Né met or szág gal szem ben már nem le he tett kel lõ ha té kony ság gal
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fel hasz nál ni, a kon ti nen tá lis he ge mó ni á ra tö rek võ Né met or szág nak
pe dig az ilyen ér ve lés szük ség te len volt.457

Schmitt sze rint a „zsi dó gon dol ko dás” erõs be fo lyá sa mi att
kö vet ke zett be a nem zet kö zi jog „területtelenítése”. Alig ha té ve -
dünk, ha meg koc káz tat juk, hogy Schmittet itt is az adott hely zet -
hez való erõs al kal maz ko dá si kész sé ge — ti. a ná ciz mus dur va an -
ti sze mi tiz mu sa — vit te en nek a gon do lat nak a fel ve té sé re, hi szen
az nincs össz hang ban azon alap ál lá sá val, mely sze rint a nem zet -
kö zi jog ban a Mon roe-dokt rí na meg fo gal ma zá sá ig nem volt iga zi
nagytérelv, s mi vel Mon roe ere de ti ál lás pont ját ké sõbb meg ha mi -
sí tot ták, ezért az csak a náci nem zet kö zi jog tisz tít ja meg a rá ra ko -
dott ha mis ér tel me zé sek tõl, kö vet ke zõ leg a nem zet kö zi jog ban a
te rü le ti elv ko ráb ban nem volt meg ha tá ro zó. Igaz: a tér ben való
gon dol ko dás nem azo nos a te rü let ben való gon dol ko dás sal, a ket -
tõ kö zött azon ban bi zo nyos össze füg gés még is csak lé te zik. Ha pe -
dig ez így van, ak kor meg le he tõ sen erõl te tett nek — is mé tel jük: in -
kább a kor szel lem ál tal ins pi rált nak — tû nik a „zsi dó gon dol ko -
dás sal” való ope rá lás, an nak ecse te lé se, hogy a zsi dó gon dol ko dás 
mi kép pen tud ta a nem zet kö zi jo got „te rü let te le ní te ni”.458

A nem zet kö zi kap cso la tok ban — és ez zel össze füg gés ben a
nem zet kö zi jog ban — a 19. szá zad ban igen gyak ran esett szó az ál -
la mok kö zöt ti egyen súly ról.459 Ez ugyan nem vált a nem zet kö zi jog 
alap já vá, ám — ahogy Schmitt fo gal maz — pót ló la gos és vé let len ga -
ran ci á ja volt a nem zet kö zi jog nak. A kér dést azért ve szi szem ügy re,
hogy le szö gez hes se: bi zo nyos ele mek meg lé te el le né re is az egyen -
súly el mé le tek a tu laj don kép pe ni tér ren de zé si el vet nem tartal maz -
zák.460
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457 Az idõk vál to zá sá val a sze re pek fel is cse ré lõd tek. Schmitt fi gyel mét
nem ke rül het te el, hogy a ter mé sze tes ha tá rok egyes ér vei és né zõ pont jai be épül -
nek a né met geo po li ti ká ba, õ konk ré tan Karl Haushoferre utal, bár nyil ván em lít -
het te vol na Friedrich Ratzel ne vét is. A szá zad for du lón pe dig már két fran cia tu -
dós, Th. Funck-Brentano és Al bert Sorel a fran cia Aka dé mia ál tal dí ja zás ra mél ta -
tott dol go za tá ban bí rál ja a ter mé sze tes ha tá rok el mé le tét. 

458 Vád ját Schmitt a szo ká sos séma sze rint fo gal maz za meg: a zsi dó lét sa já -
tos sá gá ból kö vet ke zõ en a zsi dók gon dol ko dá sá nak sem mi fé le ter mé sze tes konk -
rét kap cso ló dá sa nincs a konk rét föld höz. An nak ér de ké ben, hogy ne ke rül jön
ma gá val for má lis el lent mon dás ba, Schmitt itt azt mond ja, hogy a ko ráb bi jogi
gon dol ko dás nak és ál lam fo ga lom nak még ré sze volt a konk rét föld höz kap cso -
ló dás. (Schmitt 1939, 12.)

459 Schmitt nem mond ja ki, de köz is mer ten az egyen súly el mé let nek az an -
gol kül po li ti ká ban volt a leg na gyobb je len tõ sé ge, a brit bi ro da lom egész eu ró pai
po li ti ká ját a kon ti nens ha tal mai kö zöt ti egyen sú lyi vi szo nyok meg te rem té sé re,
fenn tar tá sá ra épí tet te fel, hogy ek kép pen le gyen nyu gal ma vi lág po li ti kai ügye i -
nek si ke res intézésére.

460 Schmitt 1939, 14.



A jog tu dós fej te ge té sei ko ránt sem el von tak, min den eresz té -
kük ben oda fut nak ki, hogy a Versailles-ben 1919–1920-ban Eu ró -
pá ra kényszerített új rend tart ha tat lan sá gát — ahogy õ fo gal maz:
„üres tör vény- és szer zõ dés-po zi ti viz mu sát” — iga zol ja. Az az óta
el telt idõ szak po li ti kai meg ál la po dá sa it is en nek alap ján íté li meg.
Az 1933. évi kis an tant pak tu mot a Nem ze tek Szö vet sé ge ál tal
aján lott leg fon to sabb re gi o ná lis pak tum nak mond ja, hogy azu tán
rög vest ki je lent hes se: „a ’regionális’ szó itt is csak ál ta lá nos, kül -
sõd le ges föld raj zi kap cso ló dást je lent”.461 Schmittnek annyi ban
fel tét le nül iga za van, hogy a kis an tant nak — az egyéb ként két ség -
kí vül meg mu tat ko zott erõ fe szí té sek el le né re — soha nem lett szi -
lárd gaz da sá gi alap ja, sõt po li ti kai együtt mû kö dé se is jó sze ri vel
csak a ma gyar te rü le ti tö rek vé sek csí rá já ban tör té nõ el foj tá sá ra irá -
nyult.462 Le szól ja azt az 1936. au gusz tus 14-i fran cia em lék ira tot is, 
mely a köl csö nös se gít ség nyúj tá si szer zõ dé sek kel, szö vet sé gi és
egyéb po li ti kai meg ál la po dá sok szor gal ma zá sá val igye ke zett a
Nép szö vet ség re pe de zõ épít mé nyét meg ab ron csol ni, a vár ha tó né -
met ag resszi ó nak út ját áll ni.463 Fa nyar hu mor ra ad hat okot, hogy
eb ben a „vi gasz ta lan” kép ben Schmitt egyet len vi szony lag üdí tõ
szín fol tot ta lál: az 1925. évi locarnói meg ál la po dást. Elé ge dett ség -
rõl ter mé sze te sen szó sincs, csu pán ar ról, hogy a meg ál la po dás
„meg ér de mel egy szót”. Bár a pak tum nem tar tal maz — úgy mond 
— ki mon dot tan tér ren de zé si el vet, ám iga zi ren de zé si „ele me ket”
igen, amennyi ben a ma gá ban hord ta a re ményt a nyu ga ti né met
ha tár egy ol da lú de mi li ta ri zá lá sá nak meg szün te té sé re. A szög te -
hát már itt (ké sõbb pe dig még in kább) ki bú jik a zsák ból: az az iga -
zi tér ren de zés, amely meg fe lel a né met ér de kek nek.464
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461 Az 1920–1921-ben olasz égisz alatt fran cia el le nes él lel meg szer ve zõ dött,
majd kö zel két év ti ze des tör té ne te so rán azu tán a fran cia po li ti ka (ko ránt sem
min dig en ge del mes) esz kö zé vé vált kis an tant há rom két ol da lú meg ál la po dá son
nyu go dott, s csu pán 1933 feb ru ár já ban öl töt te tény le ges több ol da lú pak tum
alak ját. Halmosy 1983, 154–161, és 316–319.

462 Meg vol tak a bel sõ el len té tei is (gon do lunk itt el sõ sor ban a Bá nát mi at ti
ro mán-ju go szláv vi tá ra), a vár ha tó né met ag resszi ó val szem ben pe dig mély sé ge -
sen el té rõ ek vol tak egyes tag ál la ma i nak az ér de kei.

463 Fran cia or szág nak az új já é le dõ né met ag resszi ó val szem be ni po li ti ká já ra
ld. ál ta lá ban: Or mos 1969. – Schmitt ter mé sze te sen nem út tö rõ ként fog lal ko zik
ezek kel a kér dé sek kel, a ná ciz mus von zás kö ré be ke rült né met jo gá szok hada
har colt már ko ráb ban eb ben a szel lem ben. Schmitt konk ré ten Paul Barandon,
Freytagh-Loringhoven, a ké sõbb len gyel or szá gi fõ kor mány zó ként el hí re sült Hans
Frank, Asche von Mandelsloh, G.A. Walz, va la mint a szin tén igen ne ves Georg Hahn
írá sa it em lí ti. (Schmitt 1939, 18. l. 11. jegy zet.)

464 Jól tud juk, a locarnói meg ál la po dás nak va ló ban az volt a lé nye ge, hogy a 
vár ha tó né met ex pan zi ót a Nép szö vet ség urai meg kí sé rel ték Ke let felé te rel ni.
(Or mos 1969, 395.) Ar ról azon ban Schmitt már böl csen hall gat, hogy a ko ra be li
né met kül po li ti ka ezért cse ré ben Nyu ga ton el is mer te a sta tus quot. A meg ál la po -



Az 1817-ben az Észak-Ame ri kai Egye sült Ál la mok ötö dik el -
nö ké vé vá lasz tott James Mon roe (1758–1831) 1823-ban hir det te meg 
azt a dokt rí nát, amely ke mény aka rat tá ko vá csol ta össze azo kat az 
ame ri kai erõ ket, ame lyek szem be száll tak az eu ró pai ha tal mak
Ame ri ka bel ügye i be be avat koz ni aka ró tö rek vé se i vel.465 Ame ri ka
az ame ri ka i a ké – ez mond ta ki az el nök eb ben a do ku men tum ban,
s amely azu tán az õ ne vé vel el tép he tet le nül egy be kap cso lód va vo -
nult be a tör té ne lem nagy ese mé nyei közé.

Carl Schmitt az ame ri kai el nök tet té ben a nem zet kö zi jogi
nagytérelv ed di gi leg si ke re sebb pél dá ját ün nep li. A bri li áns el mé -
jû náci jog tu dós könnyed pre cíz ség gel idé zi fel a dokt rí na ere de ti
ér tel mét — 1. az összes ame ri kai ál lam füg get len sé ge, 2. az Ame ri -
kán kí vü li ha tal mak nem gyar ma to sít hat nak ezen a föld ré szen, 3.
nem avat koz hat nak be —, hogy azu tán a reá jel lem zõ éles el mé jû -
ség gel és vi lá gos elõ adás ban fej te ges se a nyi lat ko zat ra az idõk so -
rán rá ra ko dott igen csak el té rõ in terp re tá ci ó kat, al kal ma zá so kat,
ha úgy tet szik: ha mi sí tá so kat.

Ami kor Mon roe e fon tos po li ti kai alap el vet meg fo gal maz ta,
ak kor az USA még igen csak fi a tal ál lam volt, az oda ván do rol tak
egy sé ges nem zet té vá lá sá nak fo lya ma ta pe dig kez de ti stá di u má -
ban volt. Ezért is, no meg az eu ró pai fö lény tu dat ból adó dó an466

na gyon „kis sze rû” lett vol na, ha Schmitt en nek az ame ri kai el nök -
nek a dokt rí ná ját egy sze rû en át ve szi, a kö zép-eu ró pai vi szo nyok -
ra al kal maz za. Eb ben lát juk az okát an nak, hogy elõ adá sa so rán a
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dás nem azért bo rult fel — mint Schmitt su gall ja —, mert a né me tek hi á ba fá ra -
doz tak õszin tén a fran cia-né met meg bé ké lé sért, s szem be sül ni ük kel lett az 1935.
évi szov jet-fran cia meg ál la po dás té nyé vel, amely — úgy mond — „a re gi o ná lis
szom széd sá gi Locarno-közösséget össze tör te”. (Schmitt 1939, 19.) Ép pen el len ke -
zõ leg tör tént: a fran ci ák azért fo gad ták el Moszk va ki nyúj tott ke zét, mert a né -
me tek kel nem tud tak mél tá nyos meg ál la po dás ra jut ni. (Or mos 1969, ) Tör té nel -
mi köz hely, hogy Adolf Hit lerrel sen ki nek nem si ke rült tar tós — és köl csö nö sen
elõ nyös — meg ál la po dás ra jut nia.

465 A kö zép- és dél-ame ri kai spa nyol gyar ma to kon 1817-ben lán gol tak fel a
spa nyol ura lom le rá zá sá ra irá nyu ló for ra dal mi har cok. A gyõ ze del mes küz del -
mek vissza for dí tá sá ra, a spa nyol trón meg se gí té sé re a Szent Szö vet ség ha tal mai
1822-ben Ve ro ná ban tar tott kong resszu su kon el ha tá roz ták, hogy be avat koz nak.
En nek el há rí tá sá ra az USA el nö ke, James Mon roe 1823. de cem ber 2-án üze ne tet
kül dött a kong resszus hoz, amely ben le szö gez te, hogy ál la má nak joga és ér de kei
meg kí ván ják: „az ame ri kai kon ti nen sek ne le hes se nek töb bé bár me lyik eu ró pai
ha ta lom ko lo ni zá ló te vé keny sé gé nek tár gyai... bé kénk és biz ton sá gunk ve szé -
lyez te té sé nek te kin tünk min den kí sér le tet, amely arra irá nyul, hogy va la me lyik
eu ró pai ha ta lom ural mát a nyu ga ti fél te ke bár me lyik da rab já ra ki ter jessze.” Az
USÁ-nak ak kor már volt ak ko ra ere je, hogy ez zel az üze net tel le fog ta a re ak ci ós
eu ró pai ha tal mak ke zét, az in ter ven ció el ma radt. Ld. Hajdu 1967, 571–572.

466 Még a két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak ban is mind an nak, ami nem Eu ró -
pán kí vül tör tént, ami nem volt eu ró pai, an nak na gyon sok eu ró pai po li ti kus
sze mé ben va la mi nem iga zán elsõ osz tá lyú jel le ge volt.



jog tu dós új fent és új fent ki hang sú lyoz za: nem egy sze rû át vé tel
tör té nik, szó sincs ar ról, hogy a dokt rí nát a kö zép-eu ró pai tér ség re 
adap tál ná. Sok kal in kább ar ról van szó, hogy a Mon roe-dokt rí nát
az USA — és még so kan má sok — meg ha mi sí tot ták, míg Schmitt
egy részt le hánt ja eze ket a ré te ge ket, meg mu tat ja a do ku men tum -
ban ben ne rej lõ nagy tér sé gi gon do la tot, más részt meg mu tat ja,
hogy mi kép pen le het azt az iga zi (értsd: nem ze ti szo ci a lis ta) nem -
zet kö zi jog ré szé vé ten ni, s ez ál tal konk rét hely ze tek re al kal maz ni. 
Így tud ja azt a prá gai be vo nu lás iga zo lá sá ra, s ez ál tal más hely ze -
tek ben is a né met ag resszió alá tá masz tá sá ra fel hasz nál ni.

Két ség te len tény, hogy az idõk vál to zá sá val az USA kül po li ti -
ká ja más tar tal mat adott az ötö dik el nök hí res ki ál lá sá nak. An nak
ide jén a re ak ci ós eu ró pai Szent Szö vet ség ha tal ma it kel lett tá vol
tar ta ni,467 a szá zad for du lón el len ben már — fer ge te ges gaz da sá gi
és tár sa dal mi si ke rei alap ján, s egy ben azok szá má ra to váb bi jó fel -
té te le ket ke res ve — az egész ame ri kai föld rész USA he ge mó ni á já -
nak ki ví vá sa lett a cél.468 Más ként fo gal maz va az 1823-as maxima
de fen zív jel le ge nem hogy el hal vá nyo dott, ha nem ki mon dot tan
ag resszív, im pe ri a lis ta ka rak tert öl tött. E igen je len tõs for du lat el -
le né re sem vál to zott a hely zet a te kin tet ben, hogy az USA hi va ta -
los kö rei azt a min den ko ri USA-kor má nyok dokt rí ná já nak te kin -
tet ték, míg az ame ri kai jo gász tár sa da lom ban, va la mint po li ti kai
kö rök ben so kan azt a né ze tet val lot ták, hogy a Mon roe-dokt rí na
en nél több és ál ta lá no sabb, te hát va ló di jogi alap elv. A kér dés ter -
mé sze te sen eb ben a vo nat ko zás ban sem el vont prob lé ma fel ve tés,
hi szen az ál ta lá nos jel leg el is me ré se ugyan más ha tal mak ér de ke it
is szol gál hat ta, de leg alább annyi ra azo kat, akik már arra kezd tek
fel ké szül ni, hogy az USA az egész vi lág ügye i ben hal las sa sza vát,
ér vé nye sít se aka ra tát.

Carl Schmittnek ter mé sze te sen az volt a cél ja, hogy a dokt rí -
na nem zet kö zi jogi ér vé nyét bi zo nyít sa. Szá má ra Mon roe dokt rí -
ná ja nem csu pán egy po li ti kai ak tus, ha nem a nem zet kö zi jog tör -
té ne té ben az elsõ olyan nyi lat ko zat, amely nagy tér ség rõl be szél és
ki mond ja a tér ség ide gen ha tal mak be avat ko zá sá nak a ti lal mát. A
Mon roe-elv Schmittnek (és a ná cik nak ál ta lá ban) ezen túl me nõ en
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467 Schmitt he lye sen utal arra, hogy a mo nar chis ta-di nasz ti kus le gi ti mi tás -
elv iga zol ta an nak ide jén a Szent Szö vet ség spa nyol or szá gi és itá li ai be avat ko zá -
sa it, ez ve zet he tett vol na el a la tin-ame ri kai for ra dal mi ál la mok ba tör té nõ be -
avat ko zás hoz. Ez zel szem ben je len tett Mon roe fel lé pé se el len dokt rí nát. Schmitt
1939, 34. 

468 Ezért van az, hogy Bis marck a szá zad vége felé több íz ben bosszú san,
mél tat lan kod va nyi lat ko zott Mon roe maximájáról, s az õ nagy te kin té lyé vel
Schmitt nek is per le ked nie kel lett an nak ér de ké ben, hogy a dokt rí na ere de ti je len -
té sé re fel hív has sa a fi gyel met. Schmitt 1939, 23–24.



is több ok ból na gyon szim pa ti kus volt. Az Ame ri ka az ame ri ka i ké
elv egy egész kon ti nens re — Schmitt ki mon dot tan planetáris tér -
ség rõl be szél — vo nat ko zott, s egy olyan fel tö rek võ ha ta lom fo gal -
maz ta meg, amellyel a ná ciz mus a maga „for ra dal mi sá ga” mi att
ro kon sá got ér zett.469 A szent szö vet sé gi ha tal mak kal szem be ni „sza -
bad és füg get len ál lás pon tot” tart ja Carl Schmitt az 1823-as nyi lat -
koz ta mag vá nak, ez az a mag — mond ja — és nem a Mon roe-dokt rí -
na az, ami más tér sé gek re, más tör té nel mi hely ze tek re át vi he tõ.
Mind eb bõl kö vet ke zõ en az elõ adás azt su gall ja, hogy a nyu ga ti de -
mok rá ci ák ál tal te rem tett ver sailles -i rend szer a mo dern Szent Szö -
vet ség, s ez zel szem ben az új for ra dal mi erõt a náci Né met or szág je -
len ti, amely ké pes a kö zép-eu ró pai, táv la ti lag pe dig az egész eu ró pai
tér ség bõl az ide gen ha tal mak (értsd: Nagy-Bri tan nia, Észak-Ame ri -
kai Egye sült Ál la mok) tér ség ide gen be avat ko zá sát el há rí ta ni.

Ab ból az egyéb ként va lós tény bõl ki in dul va, mely sze rint tér
és po li ti kai esz me nem vá laszt ha tó el egy más tól, hi szen az esz mék 
min den eset ben konk rét tér ség hez kö töt ten szü let nek, fo gal maz za 
meg Schmitt újra a fa siz mus esz me tá rá nak ko ra be li köz hely ét,
mely sze rint a nyu ga ti de mok rá ci ák li be rá lis sza bad ság gon do la ta
túl ha la dot tá vált.470 Azt a vi tat ha tat lan tör té nel mi tényt, hogy a
feu dális gyö kér ze tû mo nar chis ta-di nasz ti kus le gi ti mi tás el vet a ka -
pi ta liz mus di a dal mas ko dá sá val ke mény küz de lem árán ural ko dó
po zí ci ó ba ke rü lõ li be ra liz mus vál tot ta fel471 Carl Schmitt tel je sen
el ma sza tol ja, azt su gall ja, hogy itt va la mi egé szen sima át ala ku lás
tör tént. A nem cse kély mér té kû csúsz ta tás472 nyo mán pe dig már
ah hoz a dur va tör té ne lem ha mi sí tás hoz fo lya mo dik, hogy az elsõ
vi lág há bo rút úgy ál lít ja be, mint ha az „a liberáldemokratikus le gi -
ti mi tás in ter ven ci ós há bo rú ja” lett vol na a fel nö vek võ né pek el -
nyo má sá ra. Az egyéb ként ra gyo gó an tisz tán fo gal ma zó Schmitt
elõ adá sa itt kény sze rû en vá lik kö dös sé, hi szen an nak sûrû fáty la
mögé kel lett rej te ni azt a tényt, hogy az an tant ha tal mak a kon ti -
nen tá lis he ge mó ni á ra és egy ben vi lág ural mi po zí ci ó ra tö rek võ Né -
met or szág gal vív ták gi gá szi küz del mü ket, s arra is vas tag fáty lat
kel lett húz ni, hogy a vilmosi Né met or szág messze nem volt azo -
nos az 1939. évi náci né met Bi ro da lom mal.473
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469 Her bert 1996, 102–105., 138–141.
470 Bracher 1969, 155–166., Or mos 1987, 90.
471 A schmitti ter mi no ló gia sze rint „liberáldemokratikus-kapitalista le gi ti -

mi tás elv” (Schmitt, 1939, 37.)
472 Vé lel münk sze rint erre azért volt szük ség, hogy Schmitt a tör té ne lem

iga zi for du ló pont ját a ná ciz mus ha ta lom ra ju tá sá ban lát tas sa.
473 Uo. A vilmosi Né met or szág há bo rús cél ja i ra ld. Fischer 1962. Az elsõ és

má so dik vi lág há bo rús né met cé lok kö zös sé gé re és kü lön bö zõ sé gé re Or mos 1997, 
114–120.



A Mon roe-dokt rí ná ban rej lõ „sza bad és füg get len ál lás pont”
ki fej té sé vel Carl Schmitt nem ke ve seb bet tett, mint iga zol ta a né -
hány nap pal ko ráb ban Cseh or szág el len vég re haj tott ag resszi ót.
An nak ér de ké ben, hogy a le gi ti má lás men nél erõ tel je sebb le gyen,
a jog tu dós nem cse kély zsong lõr kö dés sel úgy él vissza a náci cé lok 
ér de ké ben az 1823-as maximából ki hü ve lyez he tõ kö vet kez te té sek -
kel, hogy köz ben a brit vi lág bi ro da lom ér dek ér vé nye sí té sé nek
önzõ, más né pek ér de ke in ke resz tül lépõ gya kor la tá ról húz za le a
lep let. E gon do lat me ne te ki in du ló pont já val — ti., hogy az uni ver -
zá lis, vi lá got át fo gó ál ta lá nos fo gal mak a nem zet kö zi jog ban az
intervencionalizmus ti pi kus esz kö zei le het nek — alig ha le het ér -
dem ben vi tat koz ni.474 Azt is fe les le ges len ne ta gad ni, hogy a brit
vi lág bi ro da lom köz le ke dé si út vo na lai biz ton sá gá nak az alap el ve
sok szem pont ból va ló ban el len ké pe Mon roe ere de ti tö rek vé sé nek.
A fel ho zott pél dák ma gu kért be szél nek. Való igaz, hogy az an gol
kor mány jó val tü rel me sebb volt a gö rög or szá gi vagy bul gá ri ai for -
ron gá sok kal, mint az egyip to mi bel sõ át ala ku lá si tö rek vé sek kel
szem ben, lé vén hogy az utób bi or szág ban ke let ke zõ eset le ges zûr -
za var aka dá lyoz hat ta az In di á ba ve ze tõ utat.475

A Föld kö zi-ten ge ri olasz im pé ri um áb ránd ját ker ge tõ, Lon -
don meg nem ér té sé vel per le ke dõ Benito Mus so li ni Mi lá nó ban
1936. no vem ber 1-jén tar tott be szé dé ben azt ál lí tot ta, hogy a ten ge -
rük nek aposzt ro fált víz tü kör Olasz or szág szá má ra az élet te ret,
míg Ang lia szá má ra csu pán a sok kö zül az egyik utat je len ti. A
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474 A leg több ilyen pél dát Carl Schmitt az an go lok nem zet kö zi sze re pé bõl
ve szi. Rész le te seb ben szól a Föld kö zi-ten gert a Vö rös ten ger rel össze kö tõ Szu e zi
csa tor ná ról, amely re az an go lok úgy tud tak ha té ko nyan õr köd ni, hogy köz ben
egé szen ál ta lá nos el vek kel ér vel tek, nem zet kö zi jogi sza bá lyo zást al kal maz tak.
Ami kor a fran cia Ferdinand de Lesseps az egyip to mi kor mány tól meg kap ta a csa -
tor na meg ásá sá nak jo gát, ak kor a fran cia be fo lyás nö ve ke dé sét az an go lok fél té -
ke nyen fi gyel ték, s lord Salisbury 1856-ban „min den más nép ter mé sze tes jo gá ra”
hi vat koz va til ta ko zott a fran ci ák nak adott kon cesszió mi att. 1888-ban pe dig, ami kor 
Ang lia a csa tor nát ka to ná i val el fog lal ta, ak kor Ka i ró val olyan szer zõ dést kö tött,
amely a csa tor nát nemzetköziesítette és sem le ge sí tet te, ka to nái ré vén azon ban cse -
lek vé si sza bad sá gá nak fenn tar tá sá ról gon dos kod ni tu dott. 1936-ban újabb szer zõ -
dést kö tött Egyip tom mal, ami kor a szá má ra ked ve zõ sta tus quo fenn tar tá sát a „biz -
ton ság” ál ta lá nos ér de ké be cso ma gol ta be. Eb bõl is lát ha tó — foly tat ja Schmitt —,
hogy min den (ál ta la köz vet le nül nem el len õr zött) ten ge ri út vo nal szá má ra meg -
nyug ta tó biz ton sá gát „az óce á nok kö zöt ti csa tor nák és ten ge ri út vo na lak nem zet kö -
zi jog rend sze re” meg al ko tá sá val és fenn tar tá sá val éri el. Schmitt 1939, 50.

475 Ami kor 1922-ben Nagy-Bri tan nia el is mer te Egyip tom füg get len sé gét, ak -
kor azt négy fenn tar tás sal tet te, s azok leg fon to sab bi ka az út vo na lak biz ton sá gát
kö töt te ki. (Schmitt 1939, 47.) – Az an gol ön zés men nél lát vá nyo sabb le lep le zé se a
náci jog tu dós cél ja, s köz ben el sik lik a fen ti ál lí tás és az ál ta la más össze füg gés ben
szin tén fel ho zott Disraeli-doktrína (Tö rök or szág vál to zat lan fenn tar tá sa a brit vi lág -
bi ro da lom lét kér dé se) kö zöt ti el lent mon dá son, hi szen a gö rög és bul gár füg get len -
sé gi tö rek vé sek ele ve tö rök el le nes él lel bír tak. Uo. 44.



Hit ler rel ten gelyt ko vá cso ló Duce az olasz ke ser gé sek kel szem ben
mi ért is ta lált vol na meg ér tõ fü lek re ek kor a bri tek nél? A rigid vá -
lasz nem ma radt el: a Föld kö zi ten ger nem út le vá gás, ha nem fõ -
köz le ke dé si út, és az egész Brit Nem zet kö zös ség ér de ke. A né -
met-olasz vi szony el lent mon dás sá gát ki tû nõ en ér zé ke lõ Carl
Schmitt sem túl zot tan meg ér tõ a fa sisz ta ve zér pa na szá val szem -
ben: el is me ri, hogy a szét szórt brit bi ro da lom szá má ra ez a ten ger
lét fon tos sá gú. Ezt an nál is in kább meg te he ti, mert ez ál tal még
plasz ti ku sab bá tud ja ten ni hall ga tói-ol va sói szá má ra, hogy a nem -
zet kö zi jogi út gon dol ko dás egé szen más (értsd: ki sebb ér té kû),
mint a nem zet kö zi jogi tér gon dol ko dás.476

Az an gol ma ga tar tás ban Schmitt a sta tus quo vé del me zé sé re
össz pon to sít, ám azt a tör té nel mi fo lya ma tot is lát tat ja, hogy mi -
kép pen ju tott el a brit bi ro da lom ed dig. Az a „sza bad ság” —
mond ja —, amely Ang lia szá mos nem zet kö zi jogi ér ve lé sé ben elõ -
buk kan, a 17. szá za di ter mé szet jog ból ered, csúcs pont ját pe dig a
19. szá zad ban, a vi lág ke res ke de lem sza bad sá gá ban éri el. Hi szen
az el múlt év szá zad volt az az idõ szak, ami kor az an go lok vi lág bi -
ro dal má nak po li ti kai és gaz da sá gi ér de kei kö zött és a nem zet kö zi
jog el is mert sza bá lyai kö zött — mond ja nagy el is me rés sel — cso -
dá la tos har mó nia volt. A „sza bad ság” nem je len tett mást, mint a
brit ér de kek sza bad ér vé nye sü lé sét.477 A kér dés azon ban az — és
az egész esz me fut ta tás nak nyil ván va ló an e kér dés meg fo gal ma zá -
sa a cél ja —, hogy az an gol ér de kek és az egye te mes jog fo gal mak
kö zöt ti har mó nia med dig tart ha tó fenn. Ez, il let ve an nak a bi zo -
nyí tá sa a lé nyeg, hogy en nek a kor szak nak a vége.478 S Carl
Schmitt a tér ség ide gen ség ál ta lá nos hang sú lyo zá sá val ér vel, ezért
utal arra is mét és is mét, hogy a brit bi ro da lom nem egy be füg gõ te -
rü le ten, ha nem a vi lág ban szét szór tan lé te zik. A tér ség ide gen ség
ál ta lá nos hang sú lyo zá sa egyéb ként ugyan ar ra az ana ló gi á ra épül,
ahogy az an go lok a ma guk egyé ni ér de kü ket egye te mes sé tet ték. S 
en nek meg fe le lõ en be szél Schmitt ar ról, hogy nem né met Mon -
roe-dokt rí ná ról van szó. Ta nult az an go lok tól. Ahogy azok is a ma -
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476 Uo. 45. Schmitt arra is fel fi gyelt, hogy míg a Mon roe-dokt rí ná nak az
idõk so rán te kin té lyes iro dal ma ke let ke zett, ad dig a jogi iro da lom alig fog lal ko -
zott a brit vi lág út vo na lak kal. Az an go lok nak az a mód sze rük — foly tat ja —,
hogy ér de ke i ket in kább szer zõ dé sek kö té sé vel vé del me zik. A náci jog tu dós eb -
ben is azon né ze té nek iga zo lá sát lát ja, hogy a nem zet kö zi jog nem a fej lõ dést, ha -
nem a sta tus quo sta bi li zá lá sát szol gál ja, te hát — su gall ja — a völkisch me ga la -
po zott sá gú nem zet kö zi jog meg ho no sí tá sa a né pek szé les kö ré nek az ér de ke.

477 Konk rét pél dá ja a Dar da nel lák sza bad ság. Ez nem je len tett mást, mint
azt, hogy az an gol ha di ha jók kor lát la nul hasz nál ják ezt a ten ger szo rost an nak ér -
de ké ben, hogy Orosz or szá got a Fe ke te-ten ge ren sza ba don meg tá mad has sák.

478 Schmitt 1939, 53–54.



guk egyé ni ér de ke i ket az egye te mes ség fenn költ esz mé i be bur kol -
ták, ha son ló kép pen ér vel Schmitt is James Mon roe el vé nek ere de ti
ér tel mé vel, hogy an nak kön tö sé ben te gye a vi lág el ér he tõ ré szét a
náci Bi ro da lom ter ré nu má vá.

Az ad di gi vi lág ren det, az arra épü lõ nem zet kö zi jo got a ki -
sebb sé gi jog ol da lá ról is össz tûz alá ve szi, hogy an nak ré vén a
nép cso port jo gi ren de zés adek vát vol ta mel lett te gye le a vok sot.
Ér ve lé sé nek e vo nat ko zás ban az a köz pon ti gon do la ta, hogy a nyu -
ga ti de mok rá ci ák ér ték rend jét tük rö zõ nép szö vet sé gi rend szer ki -
sebb ség vé del mi ren de zé se be lül rõl rop pant el lent mon dá sos. Az egy -
fe lõl a li be rá lis in di vi du a liz mus, más fe lõl pe dig a né pek fe let ti egye -
te mes ség két pó lu sá ra épü lõ nyu ga ti de mok ra ti kus vi lág né zet ta la ján 
meg konst ru ált ki sebb ség vé de lem csu pán lát szó lag egye te mes,
mert a va ló ság ban azt (ha nem is csu pán a le gyõ zött or szá gok ra) a
kö zép- eu ró pai tér ség re al kal maz ták. A gyõz te sek ma gá tól ér te tõ -
dõ nek vet ték, hogy a nyu ga ti de mok ra ti kus nagy ha tal mak ra, elsõ
he lyen ter mé sze te sen Ang li á ra mind ez nem vo nat ko zik: pél da ér -
té kû gya kor la tot foly tat nak, ezek ben az or szá gok ban nincs vé de -
lem re szo ru ló ki sebb ség.479

A min den konk ré tu mot ele gán san mel lõ zõ szö veg hir te len
igen dur vá vá vá lik, ami kor a „tér ség ide gen ség” fo gal mát ki fe je -
zet ten a nyu ga ti ha tal mak ra al kal maz za, s az ek kép pen ér tel me -
zett ki sebb ség vé de lem elég sé ges ok a náci jog tu dós szá má ra, hogy 
igen erõs túl zás sal azt ál lít sa: e ki sebb ség vé de lem ad ala pot a tér -
ség ide gen nyu ga ti ha tal mak szá má ra, hogy a ke let-eu ró pai tér sé -
get a Nép szö vet sé gen ke resz tül el len õriz zék, a tér ség ügye i be be -
avat koz za nak. Schmittnek ka pó ra jön a har min cas évek len gyel
po li ti ká ja, amely az ala po san túl ér té kelt 1934. ja nu ár 16-i len -
gyel-né met meg nem tá ma dá si szer zõ dés bá zi sán nem lát ja meg az
or szág füg get len sé gét fe nye ge tõ náci ve sze del met, s a nyu ga ti ha -
tal mak kal való együtt mû kö dés el mé lyí té se he lyett 1934. szep tem -
ber 13-án — ’mindaddig, amíg a ki sebb sé gek vé del mé nek ál ta lá -
nos, egyen lõ rend sze re élet be nem lép’ — fel mond ja a Nép szö vet -
ség égi sze alat ti kissebségvédelmi meg ál la po dást.480 A len gyel lé -
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479 Az elõ adás „emel ke dett sé gét”, ele gan ci á ját nö ve len dõ Schmitt egy árva
hang gal nem utal az ír kér dés re, arra a prob lé má ra, amely ter mé sze te sen jog gal
jut ha tott min den ki nek az eszé be.

480 „A hi va ta los len gyel ál lás pont sze rint az elsõ vi lág há bo rú után egyes ál -
la mok ra rákényszerített ki sebb ség vé del mi szer zõ dés ele ve célt té vesz tett, nincs
sem mi köze a va ló di vé de lem hez, min dig di ver zió vagy po li ti kai ma chi ná ció
cél ja it szol gál ta, va la hány szor pl. né met rész rõl Gdansk vagy Szi lé zia kér dé sét
tet ték szó vá vagy az uk rá nok len gyel or szá gi el nyo má sát. Beck (len gyel kül ügy -
mi nisz ter, õ mond ta fel szep tem ber 13-i be szé dé ben az 1918. jú ni us 28-án meg -
kö tött ki sebb sé gi szer zõ dést – P.P.) sze rint a ki sebb sé gek nek e szer zõ dés ál tal



pés jó ürügy Schmittnek arra, hogy a nép szö vet sé gi ki sebb sé gi
rend szer nek a ke let-eu ró pai or szá go kat sér tõ vol tá ról be szél jen.
Mind azo nál tal nyil ván va ló an nem a rend szer két ség kí vül meg lé -
võ el lent mon dá sos sá ga, ha nem sok kal in kább a náci né met Bi ro -
da lom kül po li ti kai si ke rei bá to rí tot ták fel a jog tu dóst az aláb bi ki -
je len tés re: „azon kí vül ezek nek az el vek nek az al kal ma zá sa nem a
tér ség ide gen ha tal mak ügye.., te hát nem a nyu gat-eu ró pai de mok -
rá ci á ké és nem az ame ri kai kor má nyé, ha nem az ezen tér sé get
meg ha tá ro zó né pi sé gû és ál la mú ha tal ma ké, leg in kább a Né met
Bi ro da lo mé.”481

S ha már ily põ rén ki mond ja a tény le ges moz ga tót, ak kor mi -
ért ne ér vel ne to vább ra is a ha ta lom nyel vén. Te hát Hit lert idé zi,
az õ 1938. feb ru ár 20-i, bi ro dal mi gyû lés ben tett nyi lat ko za tát. Eb -
ben a be szé dé ben je len tett ki a Führer, hogy a Bi ro da lom a kül föl di 
né met nép cso por to kat jog vé del me alá he lye zi. Schmitt pe dig nem
ha bo zik a ha ta lom nyel vét a nem zet kö zi jog — sõt az iga zi (értsd:
a né met) nem zet kö zi jog — alap elv évé emel ni.482

An nak a két ség te len tény nek az alap ján, mely sze rint a nem -
zet kö zi jog je len tõs mér ték ben ma gán vi se li a (nagy)ha tal mi vi szo -
nyok ala ku lá sá nak nyo ma it, a Né met Bi ro dal mat — Hit ler bi ro -
dal mát — lát tat ja olyan nak, amely ga ran ci át je lent a va ló di nem -
zet kö zi jog szá má ra. Ez a bi ro da lom se nem im pé ri um, se nem em -
pi re. Míg az „im pé ri um” gyak ran né pek fe let ti kép zõd ményt je -
lent, ad dig a Né met Bi ro da lom „né pi sé gi leg” meg ha tá ro zott. Lát -
szó lag im po ná ló ívet húz va, va ló já ban azon ban meg le he tõ sen ön -
ké nye sen a haj dan volt ró mai bi ro dal mat és a nyu ga ti de mok rá ci -
ák „im pé ri u ma it” egy ka lap alá véve azo kat a né pek ol vasz tó té ge -
lye i ként ál lít ja be, s ve lük szem ben eme li ma gas ra Hit ler bi ro dal -
mát, amely — úgy mond — „a né pe ket asszi mi lá ló Nyu gat uni ver -
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sem mi fé le re á lis vé del mük nincs (eb ben iga za volt!), a szer zõ dés nem nyújt sem -
mit, csak iz ga tó anya got visz a po li ti ká ba.” Ko vács 1971, 237–238. Vö. még Or -
mos 1969, 278. 

481 Schmitt 1939, 64. 
482 Hit ler 1965. Az em lí tett be széd he lye: 1. köt. – A dur va po li ti ka erõ vel

való ér ve lés re már csak fü ge fa le vél ként ke rül a Mon roe-dokt rí na „adap tá lá sa”
kö rü li fi nom ko dás: ez nem né met Mon roe-dokt rí na, ha nem a nem zet kö zi jogi
tér ren de zé si gon do lat al kal ma zá sa. Olyan al kal ma zás, amely mind a Né met Bi -
ro da lom nak, „mind pe dig a ke let-eu ró pai tér ség mai po li ti kai és tör té nel mi hely -
ze té nek” meg fe lel. Elõ adá sa vé gén ugyan Schmitt úgy ál lít ja be a kér dést, mint -
ha a tér ség né pei ér de kei sze rint is tör tén né nek a dol gok, itt azon ban nem ezt
mond ja. S ezt azért kell hang sú lyoz ni, mert a va ló ság ban Schmitt még an nál is in -
kább meg ha mi sít ja a Mon roe-dokt rí na ere de ti ér tel mét, mint azt az USA szá zad for -
du ló, szá zad elõn tény ke dõ im pe ri a lis tái tet ték. James Mon roe elve ugyan is a la -
tin-ame ri kai né pek füg get len sé gét vé del mez te, a schmitti in terp re tá ció el len ben a
kö zép-eu ró pai tér ség ná cik ál tal tör té nõ le tip rá sá hoz szál lí tott ide o ló gi át.



za liz mu sa és a bol se vis ta Ke let uni ver za liz mu sa kö zött vé del me zi
a nem univerzalisztikus, né pi sé gi, né pe ket tisz te lõ élet ren det.”483

A Né met Bi ro da lom nak az a fel ada ta — mond ja a náci jog tu -
dós —, hogy tá ma sza le gyen an nak a (né met) nem zet kö zi jog nak,
s az ed dig, ál la mok kö zöt ti gon dol ko dás, il let ve a nyu ga ti de mok -
rá ci ák ál tal kép vi selt ál lam ta lan és nép te len egye te mes vi lág jog
he lyett484 meg ta lál ja a konk rét nagytérrendezés fo gal mát. „Ez
szám un ka csak is egy meg ha tá ro zott vi lág né ze ti esz mé ket és el ve -
ket val ló, nagy tér sé get ura ló Bi ro da lom nem zet kö zi jogi fo gal ma
le het, amely ki zár ja a tér ség ide gen ha tal mak be avat ko zá sa it, s
amely nek ga ran ci á ja és vé del me zõ je egy olyan nép, amely fel nõtt
ezek hez a fel ada tok hoz.”485

Schmitt önk ri ti ku san em lí ti, hogy 1937-ben még nem tud ta a
„bi ro da lom” fo gal mát a nem zet kö zi jog sark pont já vá ten ni. 1939
már ci u sá ban el len ben már vi lá go san lát ja, hogy a Né met Bi ro da -
lom je len ti az új nem zet kö zi jog ren de zõ fo gal mát, az a bi ro da lom,
amely a né pi ség el vû nagytérrendezésbõl in dul ki. Az új nem zet -
kö zi jogi gon dol ko dás mód nem az ál lam-, ha nem a né pi ség fo gal -
mú,486 ké pes a mai tér el kép ze lé sek kel és va ló sá gos po li ti kai élet -
erõk kel szá mol ni, úgy gon dol ko dik boly gó lép ték ben, hogy köz -
ben a né pe ket és az ál la mo kat nem sem mi sí ti meg.

Nem két sé ges, hogy e nagy fel is me ré se ket messze nem el sõ -
sor ban az elme erõ fe szí té se pro du kál ta, ha nem sok kal in kább a
hit le ri ag resszív kül po li ti ka si ke rei. Ami kor Schmitt befejezõleg
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483 Schmitt 1939, 71. – Ar ról ér te ke zik: a nem zet kö zi jog ban annyi a va ló di
nem zet kö zi jog, amennyi sem le ges elem a nem zet kö zi kap cso la tok rend sze ré ben 
tény le ge sen lé te zik. Ezeddig ezt csak is a sem le ges ál la mok je len tet ték. Ko ránt -
sem vé let len — foly tat ja —, hogy a Nem ze tek Szö vet sé gé nek Genf, az Ál lan dó
Nem zet kö zi Bí ró ság nak pe dig Hága adott ott hont. Ezek a kis sem le ges ál la mok
el len ben nem annyi ra erõ sek, hogy ve szély ese tén a nem zet kö zi jo got si ker rel vé -
del mez zék. (Uo. 79.) A gon do lat me net ben két ség kí vül sok re á lis elem van, azt el -
len ben tel je sen fi gyel men kí vül hagy ja, hogy ezen ál la mok sem le ges stá tu szát
ép pen nem a nagy ha tal mak aka ra tá tól füg get len eset le ges ség ala kí tot ta ki, ha -
nem sok kal in kább a nagy ha tal mak kö zöt ti erõ egyen súly ered mé nyei, mint
ahogy a nem zet kö zi jog – Carl Schmitt ál tal bár mennyi re is ta ga dott, ám tény le -
ge sen még is csak lé te zett, lé te zõ – nor ma tí vái a nagy ha tal mak kö zöt ti erõ egyen -
sú lyon ala pul nak.

484 Clausewitz an nak ide jén szem lé le te sen írt ar ról, hogy a nagy ha tal mak a
nem zet kö zi jo got ga ran tá ló erõ egyen súly el éré se, il let ve meg tar tá sa ér de ké ben a
kis né met és itá li ai ál la mo kat, mint kis súly da ra bo kat hol ide, hol oda do bál ták.
E szem lé le tes kép pel is Schmitt azt ér zé kel te ti, hogy a nem zet kö zi jo got ga ran tá -
ló erõ egyen súly egy gyen ge Kö zép-Eu ró pa kö rül for gott. Schmitt 1939, 79–80.

485 Schmitt 1939, 86.
486 Mi vel a fa sisz ta ál lam rend te rem tõ, tár sa dal mat fé ken tar tó funk ci ó já ról

alig ha lett vol na ta ná csos le mon da ni, ezért Schmitt fenn költ mó don ar ról ér te ke -
zik, hogy az új nem zet kö zi jogi gon dol ko dás mód min den kép pen meg tart ja „az
ál lam fo ga lom ban rej lõ ren de zõ ele me ket". Uo. 88.



ar ról be szél, hogy míg ko ráb ban a Né met Bi ro da lom gon do la ta
utó pi kus álom volt, 1939-re el len ben egy ha tal mas Né met Bi ro da -
lom jött lét re, a gyen ge és ájult Kö zép-Eu ró pa erõs sé és meg tá -
mad ha tat lan ná vált, ké pes arra, hogy vissza uta sít sa a tér ség ide -
gen és nem né pi ség ala pú (unvölkisch) ha tal mak be avat ko zá sa it,
ak kor a nagy ti rá dák he lyett ele gen dõ arra a ke mény tény re gon -
dol nunk, hogy a Raj na-vi dék re mi li ta ri zá lá sá val Fran cia or szág el -
vesz tet te Né met or szág ka to nai fé ken tar tá sá nak a le he tõ sé gét.

A jobb ügy szol gá la tá ra ér de mes ki tû nõ ka pa ci tá sú Carl
Schmitt in tel lek tu á li san ma gát fo koz ta le, s egy ben a ha ta lom irán -
ti mély oda adá sát maga tet te põ rén lát ha tó vá, ami kor ezek kel a
sza vak kal fe jez te be elõ adá sát: „Bi ro dal mi gon do la tunk nak a Füh -
rer cse le ke de te po li ti kai va ló sá got, tör té nel mi igaz sá got és nagy
nem zet kö zi jogi jö võt köl csön zött.”487

Sza bó Ist ván Mephisto c. film je mé lyen impresszionálóan áb -
rá zol ja az ér tel mi ség és a ha ta lom vi szo nyát. Carl Schmitt ugyan
nem bu kik oly mély re, mint a film fõ hõ se, ve re sé gét azon ban õ
sem ke rül het te el. Werner Best — a Ges ta po-jo gász — sze mé lyé -
ben már 1939 nya rán ke mény kri ti kus ra ta lál, 1940-ben pe dig
kény te len- kel let len el is me ri Best „iga zát”, aki ma gát a nem zet kö zi 
jo got, mint olyant is két ség be von ta. Best ugyan is azon a né ze ten
volt, hogy az egyes né pek ér de kei je len tik az egyet len mér té ket a
jog szá má ra, így min den nép nek csak az a cél ja, hogy ma gát fenn -
tart sa és fej lessze. Min den nép a más né pek kel szem be ni ma ga tar -
tá sá ban csak olyan sza bá lyo kat res pek tál hat, ame lyek élet cél ja it
nem sér tik, arra te kin tet tel van nak. Míg Schmitt — mint lát tuk — a 
Bi ro da lom és a kis né pek kö zöt ti har mó nia le he tõ sé gét su gall ta,
ad dig Best põ rén ki mond ta: Né met or szág ér de kei és nem a nem
lé te zõ nem zet kö zi jog alap ján kell a Bi ro da lom és a tér ség alá ve tett 
né pei kö zöt ti kap cso la to kat in téz ni.488

E szel le mi pár baj rész le te zé se el len ben már egy má sik stú di -
um tár gya lehetne.

(2000)

Meg je lent: Ma gyar or szág a (nagy)ha tal mak erõ te ré ben. Ta nul má nyok Or mos Má ria 70.
szü le tés nap já ra (szerk. Fischer Fe renc – Ma jo ros Ist ván – Vonyó Jó zsef) Pécs 2000,
485–496.
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487 Uo. 
488 Her bert 1996, 275–279. és Pritz 1999, 169–172.



BÁRDOSSY LÁSZ LÓ

Be ve ze tõ

Rá ko si Má tyás 1945 jú ni us utol só har ma dá ban — po li ti kai
egyez te tés, kon zul tá ció, inst ruk ció szer zés cél já ból — Moszk vá ba
uta zott. Eb bõl az al ka lom ból a ma gyar or szá gi hely zet rõl az SZK(b)P
KB Georgi Di mit rov ve zet te Nem zet kö zi Tá jé koz ta tá si Osz tá lyán —
több kér dés ál tal meg sza kí tott — elõ adást tar tott. Így Di mit rov azt
is meg tu da kol ta a ven dég tõl, hogy mi ért nem szer vez nek nép bí ró -
sá go kat az — úgy mond — fa sisz ták el íté lé sé re.

– A fa sisz ta ve ze tõk el me ne kül tek — vá la szol ta Rá ko si. —
Nem ma radt itt hon egyet len fa sisz ta mi nisz ter, egyet len fa sisz ta
ál lam tit kár sem... A leg je len tõ sebb fa sisz tá kat az an go lok és az
ame ri ka i ak fog ták el, de õk nem si et nek a ki adá suk kal.

Di mit ro vot nem elé gí tet te ki a ka pott fe le let.
– Hogy az an go lok és az ame ri ka i ak nem si et nek, ez ért he tõ,

de ért he tet len — fûz te hoz zá —, hogy mi ért nem áll ez az Önök
saj tó já nak, az Önök be szé de i nek kö zép pont já ban?

Rá ko si nem fo gad ta el a kri ti kát. – Min den be szé dem ben szó -
lok er rõl — fe lel te —, és a kom mu nis ta párt is so kat cik ke zik róla.
– Ha a ke zünk kö zött len ne né hány fa sisz ta ve ze tõ — foly tat ta —
ak kor meg ren dez nénk a pert, de csak kis nyi las ok van nak a ke -
zünk kö zött, az el le nük in dí tott per nek túl nagy ha tá sa nem lesz, a
tény le ges ve ze tõk pe dig el me ne kül tek.

– Ami kor ol vas tam — fûz te hoz zá —, hogy Bul gá ri á ban min -
den mi nisz tert si ke rült el fog ni, csor gott a nyá lam. Azt mond tam:
mi lyen sze ren csés or szág is ez. Ná lunk mind el me ne kül tek, s ahol
nincs, ott ne ke ress. Re mél jük, hogy ki ad ják ne künk a fa sisz ta ve -
ze tõ ket, s ak kor meg ren dez zük a pert. Erre tény leg nagy szük ség
van, el len ke zõ eset ben a nép el fe lej ti, mit is tet tek ezek va ló já -
ban.489

A nyu ga ton el fo gott ma gyar volt po li ti kai és ka to nai ve ze tõ -
ket vé gül is 1945. ok tó ber 3-án szál lí tot ták vissza Bu da pest re. A
Ma gyar Kom mu nis ta Párt lap ja, a Sza bad Nép ok tó ber 16-án ar ról
tu dó sí tot ta ol va só it, hogy „Dr. Fenesi Fe renc nép ügyész és dr. Szalai 
Sán dor hír lap író, la i kus ügyész el ké szí tet ték a vád ira tot Bárdossy
Lász ló bûn ügy ében, amely ben ok tó ber 29-ére tûz ték ki a fõ tár gya -
lást.”490
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489 Rá ko si Má tyás elõ adá sa Moszk vá ban 1945 jú ni u sá ban. Köz li: Póth 1999,
199–223. Az idé zet tek he lye 219–220.

490 Idé zi: Karsai 1977, 15. 



A ha lá los íté le tet no vem ber 2-án mond ták ki. Né hány nap pal
ké sõbb Illyés Gyu la Zilahy La jost — a két há bo rú kö zöt ti Ma gyar -
or szág egyik leg si ke re sebb író ját, az úri kö zép osz tály gyer me két,
Göm bös Gyu la és Bárdossy Lász ló volt ba rát ját — fag gat ja: mit
gon dol most róla?

– Sem mit! Õrült!
Azu tán — Illyés Gyu la nap ló jegy ze tei sze rint — majd nem

mentegetõdze hoz zá fû zi:
– Mennyit vi táz tam vele. Éj sza ká kon át! Ki mu ta tott a ház

elõtt álló fára. Lá tod? Erre fog nak fel akasz ta ni.
– Fel akaszt ják? — kér di Illyés. — Most?
– Neki vol na jobb, ha mi nél elõbb – vá la szol ja Zilahy La jos,

majd is mét van ma gya rá za ta.
– Ki ad ják az ame ri ka i ak nak, de az tán vissza hoz zák. Tán ne -

gyed évig is vár hat ja egyik nap ról a má sik ra a ha lált.491

A ki ada tás ügyé ben Zilahy La jos té ve dett. A ki vég zés ben
azon ban nem.

Mert Bárdossy Lász ló sor sa már ak kor megpecséltetett. Mi -
köz ben a má sik volt ma gyar mi nisz ter el nö ké – Imrédy Béláé még
nem.

Az õ pe ré ben Su lyok De zsõ volt a nép ügyész. S ami kor a tár -
gya lás után Illyés Gyu la fel te szi — négy szem közt — a kér dést: ha -
lál? –, akkor Su lyok így fe lel:

– Igen, az íté let ben, de nem vég zik ki.
– Mi erre az alap? – fag gat ja a köl tõ.
– Ki kell ad nunk az ame ri ka i ak nak – hang zik a la ko ni kus vá -

lasz.492

*

Ki volt Bárdossy Lász ló, ho gyan lett „fa sisz tá vá”, mennyi ben
volt el íté lé se in do kolt, mi kép pen is zaj lott le a mos ta ná ban so kat
em le ge tett nép bí ró sá gi tár gya lás? Ezek re a kér dé sek re igyek szünk 
az aláb bi ak ban kö rül te kin tõ és hig gadt vá laszt ta lál ni.

Az élet út 1941-ig

Bárdossy Lász ló Szom bat he lyen szü le tett 1890. de cem ber
10-én kis ne me si-hi va tal no ki csa lád ból. Édes ap ja Bárdossy Jenõ mi -
nisz te ri ta ná csos volt, édes any ja pe dig felsõöri Zarka Gi zel la. Kö -
zép is ko lá it Eper je sen és Bu da pes ten vé gez te, te hát a tör té ne ti Ma -
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gyar or szág szé les tér sé ge it is mer te meg már fi a ta lon. Jo got Bu da -
pes ten, Ber lin ben és Pá rizs ban ta nult, így nyelv tu dá sa — amely az 
an gol nyel vet is ma gá ban fog lal ta —, lá tó kö re ré vén ha mar tár sai
fölé emel ke dett. De ki emel ke dé sét még is el sõ sor ban éles el mé je
ala poz ta meg. A fáma sze rint a vizs gák ide jén di ák tár sai száj ról
száj ra ad ták a hírt: – „Bárdossy Laci vizs gá zik, men jünk, hall gas -
suk meg õt.” Ide a liz mus, ma gas er köl csi ér zék, a szép for mák
iránt igé nyes ség, az esz té ti kum sa já tos sá ga i val való fog la la tos ko -
dás jel le mez te leg in kább. Így alig ha vé let len, hogy a fris sen dip lo -
má zott fi a tal em ber 1913-ban a kul tusz tár cá hoz ke rült, itt kezd te
meg pá lya fu tá sát. A Vkm-ben — ahogy a kul tusz kor mány za tot
ne vez ték — is mer te meg a ko ra be li ma gyar ál lam igaz ga tást, an -
nak mun ka mód sze re it, men ta li tá sát.

A mi nisz té ri u mi rang lét rán — amint az a leg több ször tör tént
— na gyon las san ha ladt elõ re. Se géd fo gal ma zó, és még 1918-ban
is csak mi nisz te ri se géd tit kár. A ma gyar his tó ria már az el len for ra -
da lom éve i be for dult, ami kor 1921-ben mi nisz te ri tit ká ri ki ne ve -
zést kap, amely bi zony még min dig igen ala csony fi ze té si osz tály -
ba so ro lást je len tett. Pe dig köz ben szép, tar tal mas mun ká ja volt,
lé vén, hogy egy ide ig Pest vár me gye tan fel ügye lõ je.

Ezek nek az évek nek szin te az egyet len po zi tí vu ma a füg get -
len ál la mi lét – már amennyi re a sú lyos ter hek alatt gör nye dõ, te -
rü le té ben meg cson kí tott, nem zet kö zi leg erõ sen el szi ge telt, tár sa -
dal mi fej lõ dé sé ben meg re kedt or szág szá má ra ez elõnyt je len tett.
Az új hely zet egyik új kö ve tel mé nye, hogy meg kel lett szer vez ni
az önál ló ma gyar kül ügy mi nisz té ri u mot. Ezt a mun kát va ló já ban
még a pol gá ri de mok ra ti kus for ra da lom kezd te meg 1918 õszén,
de a ha tal mas po li ti kai megrázkodtatások mi att — fõ ként a kül föl -
di kép vi se le tek ki épí té se te rén — a mun ka dan dár ja csak most
kez dõ dött.

Az új tár ca szá má ra adva volt a régi oszt rák-ma gyar kö zös
kül ügyi szol gá lat ban dol go zott ma gyar ál lam pol gár sá gú tiszt vi se -
lõk át vé tel ének le he tõ sé ge. Õk oly so kan vol tak, hogy a meg ma -
radt kis or szág kül kap cso la ta it szin te tel je sen el lát hat ták vol na.
Ám a ko ra be li ma gyar köz vé le mény régi gya nak vás sal vi sel te tett
a „ballhausplatzi” szel le met árasz tó tiszt vi se lõk kel szem ben, ezért 
már 1918 õszén éles han gok hal lat szot tak az el len a — szak ér te lem 
ol da lá ról néz ve ter mé sze tes — meg ol dás el len, hogy ezek a sze -
mé lyek ve gyék kéz be a füg get len ma gyar kül ügyi szol gá lat gé pe -
ze tét.

Így a mi nisz té ri um ve ze tõi ré szé rõl va la me lyes haj lan dó ság
volt arra, hogy a ma gyar köz igaz ga tás ból is ve gye nek fel jól kép -
zett, nyel ve ket tudó sze mé lye ket. Bárdossy Lász ló ezek közé tar to -
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zott. A Dísz tér re — ahol a két há bo rú kö zött a ma gyar dip lo má ci -
át irá nyí tot ták — ke rü lé sét az is elõ moz dí tot ta, hogy részt vett a
bé ke-elõ ké szí tés mun ká já ban.

*

Ma gyar or szág po li ti ká já nak ve zérel ve it — mon dot ta Bár dos -
sy 1945. szep tem ber 9-én, az õt ki hall ga tó ame ri kai tiszt nek — a
par la ment és a né pes ség túl nyo mó több sé gé nek ha tá ro zott egyet ér -
té sé vel fek tet ték le még jó val a (má so dik vi lág)há bo rú elõtt. Ezen
alap el vek fé nyé ben min dig egy ér tel mû volt, hogy amennyi ben al -
ka lom adó dik, min den ma gyar kor mány er köl csi és po li ti kai kö te -
les sé ge, hogy min den éssze rû erõ fe szí tést meg te gyen az elsõ vi -
lág há bo rú ered mé nye ként el csa tolt te rü le tek vissza szer zé sé ért. Ez 
olyan nem ze ti kö te les ség volt, me lyet 1919 óta az egész ma gyar al -
kot má nyos rend szer el fo ga dott. Ezt a kö te le zett sé get, me lyet nyíl -
tan hir det tünk, nem csak a cson ka or szág né pes sé ge iránt vál lal -
tuk, ha nem azok iránt a ma gya rok iránt is, akik az ön ké nye sen
meg ál la pí tott ha tá ro kon kí vül él tek.493

E kö te le zett ség tel je sí té sé re el len ben na gyon so ká ig nem adó -
dott sem mi fé le al ka lom. El len sé ges vi lág vet te kö rül a ma gyar sá -
got, fáj dal mát sen ki nem akar ta eny hí te ni, in kább azt vár ták el
tõle, hogy sor sá ba vég le ge sen be le tö rõd jék.

Az elsõ fokú tár gya lá son a vád lott Bárdossy ezt egy fran cia
ve ze tõ po li ti kus Walko La josnak Genf ben — nem fe nye ge tõ han -
gon, in kább fel vi lá go sí tó tá jé koz ta tás ként — mon dott ha son la tá -
val jel le mez te. – Olyan az Önök hely ze te — így a fran cia — mint
ami kor egy út tes tet újra kö vez nek, kõ koc kák kal rak ják ki, és az
egyik koc ka szá má ra nem adó dik annyi hely, mint amennyi a ki -
ter je dése, szû kebb hely jut és ezért, ami kor az út test meg épül, a kõ 
kij jebb emel ke dik.

– Mi tör té nik az ilyen, az út szint je fölé esõ kõ koc ká val? Min -
den ki erre üt, min den ki ezt csi szol ja, min den ki ezt suly kol ja, min -
den ki ezt bánt ja ad dig, míg be nem eresz ke dik a út test szint jé be.
Min den arra ha la dó sze kér ke re ké nek pánt ja, min den ló pa tá ja,
min den gya lo gos ci põ jé nek a sze ge abba üt kö zik bele, a dol gok
ter mé sze tes rend je sze rint ad dig, míg a kõ bele nem eresz ke dik az
útba.494

1922. feb ru ár 18-án ke rült új mun ka he lyé re, ahol a saj tó osz -
tály ra nyer be osz tást és egy ben he lyet tes ve ze tõ je is lesz en nek a
rész leg nek. 1926-ban kap mi nisz te ri osz tály ta ná cso si ki ne ve zést,
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nem sok kal ké sõbb már a saj tó osz tály ve ze tõ je, 1930. már ci us 1-tõl
pe dig a lon do ni kö vet ség ta ná cso sa, te hát elsõ be osz tott tiszt vi se -
lõ je, a kö vet tá vol lét ében a misszió ve ze tõ je.

Nem volt lé lek vi dá mí tó do log an nak ide jén a ma gyar saj tó -
po li ti ka irá nyí tá sá ban részt ven ni. Az or szág kül föl di presz tízs a
mély pon ton volt, a be ren dez ke dõ el len for ra da lom meg szü le té sé -
nek is mert kö rül mé nyei már ön ma guk ban is nagy vissza tet szést
szül tek, ezt a pro pa gan da még ala po san fel is na gyí tot ta. Tár sa dal -
mi ha la dás és a nem ze ti né zõ pont ügye is mét ala po san szem be ke -
rült egy más sal, a hi va ta los Ma gyar or szág eb bõl a szem pont ból is
na gyon rossz had ál lás ból vet te fel a küz del met a nagy an tant, és
még sok kal in kább a kis an tant pro pa gan dá já val szem ben.

Az el len sú lyo zást két fõ ok ne he zí tet te. Egy részt a ma gyar
pro pa gan dá ban na gyon sok volt az el avult elem, nem ve tet tek iga -
zá ból szá mot az zal, hogy pusz tán a ma gyar sé rel mek fel em le ge té -
sé vel nem le het meg gyõ zõ dé ses hí ve ket sze rez ni a ma gyar re ví zió
ügyé nek. Az egész kor szak ban nem vol tak ké pe sek a tör té nel mi
Ma gyar or szág össze om lá sá nak iga zi oka i val szem be néz ni, és csak 
a har min cas évek ben — ak kor is nem túl ki ter jedt kör ben — vá lik
tu da tos sá a fel is me rés, hogy az 1918 elõt ti Ma gyar or szá got soha
töb bé nem le het fel tá masz ta ni.

A má sik ok pe dig a pénz hi ány volt. A saj tó pro pa gan dá ra for -
dít ha tó összeg tö re dé ke volt azok nak a ja vak nak, ame lye ket a kis -
an tant or szá gai ha son ló cél ra for dí tot tak.

Ezek ben az évek ben a ko ráb ban ide a lis ta fi a tal em ber ma ga -
tar tá sa mind ki áb rán dul tab bá, ci ni kus sá vá lik. Nem volt ez egyé ni 
sa já tos ság. A ha ta lom ber ke i ben a ci niz mus ból min dig több ta lál -
ha tó, és ezt a hú szas évek ma gyar va ló sá ga ala po san meg te téz te.
Bárdossy pszi chi ku mát gyen ge fi zi ku ma még in kább tor zí tot ta.
Az ál lan dó ide gi fe szült ség gyom rát oly be teg gé tet te, hogy egy
sú lyos mû tét so rán a fe lét el kel lett tá vo lí ta ni. Gyors fel fo gó ké pes -
sé ge ne he zen vi sel te el be osz tott jai és kol lé gái ná lá nál las súbb ész -
já rá sát, gyo mor sav val te lí tõ dött szer ve ze te nem szen ved het te a
kö rül mé nyes ke dé se ket, de még a szük sé ges kö rül te kin tést, ala pos
mér le ge lést sem.

Túl zot tan bíz va gyors át te kin tõ ké pes ség ében, nem rit kán el -
ha mar ko dot tan, nem he lye sen dön tött, rá adá sul met szõ sza va i val
gyak ran ej tett se bet má so kon. Hi á ba volt ki emel ke dõ en okos,
még sem vált kel lõ kép pen bölccsé. Ezek a tu laj don sá gai mi nisz ter -
el nök sé ge ne ga tív mér le gé nek ki ala ku lá sá ban nem cse kély sze re -
pet ját szot tak.

Lon don ban 1934 õszé ig szol gált, ok tó ber 24-tõl bu ka res ti kö -
vet.
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Szak tu dá sát, dip lo má ci ai ké pes sé ge it a szi get or szág ban is el -
is mer ték. Be szé des bi zony sá ga en nek az aláb bi tör té net. 1933-ban
a ma gyar re ví zió jo gos sá ga mel lett az an gol par la ment ben 168
kép vi se lõt tö mö rí tõ moz ga lom bon ta ko zott ki, az õsz fo lya mán
pe dig Beth len Ist ván ang li ai elõ adó kör úton igye ke zett a köz vé le -
ményt meg nyer ni. Minden nek nyo mán a kis an tant el len pro pa -
gan dát bon ta koz ta tott ki, és no vem ber 29-én a Lon don ban ál lo má -
so zó cseh szlo vák, ro mán és ju go szláv kö vet — til ta ko zá su kat ki fe -
je zen dõ — tes tü le ti leg fel ke res te Si mon kül ügy mi nisz tert. In diszk -
ré ció foly tán a ta lál ko zó té nye ki tu dó dott, Bárdossy Lász ló pe dig
— aki ak ko ron ép pen ügy vi võ volt — ma gya rá za tot kért. A meg -
kér de zett tiszt vi se lõ kitérõleg vá la szolt, s fe let te sei ala kí tot ták ki
az adan dó vá laszt. A Foreign Office ap pa rá tu sá nak fe jé hez, a kül -
ügy mi nisz ter ál lan dó he lyet te sé hez, a túl zott ma gyar ba rát ság gal
alig ha vá dol ha tó Robert Vansittarthoz ke rült az ügy, aki azt mon -
dot ta: „olyan ke ve set kell neki (ti. Bárdossynak – P.P.) mon da ni,
ami lyen ke ve set csak le het sé ges. Ki fi no mult ér zé ke van hoz zá,
hogy ilyen di rek ten kér dez zen rá a dol gok ra.”495

*

1940 õszén ha zánk szá má ra a déli szom széd ma radt az egyet -
len „nyi tott ab lak”, ame lyen ke resz tül va la me lyest kap cso la tot
tart ha tott a nyu ga ti ha tal mak kal. Te le ki Pál mi nisz ter el nök ezért
szer zõ dés sel kí ván ta szo ro sabb ra fûz ni a két or szág vi szo nyát. De -
cem ber 12-én Belg rád ban Csáky Ist ván kül ügy mi nisz ter kol lé gá já -
val „örök ba rát sá gi” szer zõ dést pa ra fált.496 A ma gyar kor mány nak 
ez zel a lé pés sel az volt a cél ja, hogy nö vel je moz gás te rét a né me -
tek kel szem ben. Bárdossy a cél lal ter mé sze te sen messze me nõ en
egyet ér tett, a szer zõ dést azon ban erõ sen kár hoz tat ta.

– Isti ezért egy szer még — mon dot ta elsõ be osz tott tiszt vi se -
lõ je elõtt, ami kor a belg rá di ce re mó nia híre meg ér ke zett a bu ka res -
ti kö vet ség re — fe lel ni fog a tör té ne lem íté lõ szé ke elõtt. Sem õ sem 
Te le ki — mert vi lá gos, hogy az õ egyet ér té se nél kül erre a lé pés re a 
ma gyar dip lo má cia nem ke rít he tett vol na sort — iga zá ból nem
gon dol ták kel lõ kép pen vé gig e lé pést. Nem kell rész le tez nem,
hogy az alap gon do lat tal, tud ni il lik, hogy a há rom ha tal mi szer zõ -
dés hez tör tént csat la ko zá sunk nyo mán ki ala kult for má lis kö tött -
sé gün ket egy más irá nyú kö tött ség gel kí sé rel jük meg va la me lyest
eny hí te ni, ma gá tól ér te tõ dõ en a leg messzebb me nõ kig egyet ér tek.
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De gon dold meg, kér lek: hol és mi kor si ke rült az ed di gi tör té ne -
lem ben ál lan dó bé két fenn tar ta ni, örök ba rát sá got ápol ni?

– Se hol.
– A bé két nagy ha tal mak szok ták ga ran tál ni — más ese tek ben

pe dig — fûz te hoz zá fa nya rul – meg szeg ni. Mi már jó ide je Ten -
gely-Eu ró pá ban élünk, sor sun kat je len tõs mér ték ben a Ber lin-Ró -
ma együtt mû kö dés be fo lyá sol ja. Nem le het két sé ges, hogy há bo rú 
vagy béke kér dé sét je len tõs mér ték ben a ten gely aka ra ta szab ja
meg. A Bal ká non pe dig már ok tó ber 28. óta, ami kor Mus so li ni rá tá -
madt Gö rög or szág ra, nincs béke. A Duce bi zo nyá ra a Führert akar -
ta utá noz ni, de eb ben a tö rek vé sé ben csú nyán fel sült. Lát hat juk a
né me tek kár ör ven dé sét. Ám, azt alig ha hi het jük, hogy a né me tek -
nek kö zöm bös len ne az ola szok ku dar ca. Te hát elõbb-utóbb — ha
nem megy más ként — kény te le nek lesz nek Mus so li ni se gít sé gé re
si et ni.

– És ak kor — kér de zem én — mit fog nak ten ni az an go lok nak 
oly annyi ra el kö te le zett szer bek? De en nél is sok kal job ban iz gat
en gem az, hogy mit fo gunk ten ni mi, ma gya rok, ha be szo ru lunk
Ber lin és Belg rád közé? Ál lan dó bé ké re vál lal tunk kö te le zett sé get,
mi köz ben egy ilyen konf lik tus is ször nyû di lem ma elé ál lí ta na
ben nün ket!497

Te le ki Pál és Bárdossy Lász ló

Kül ügy mi nisz te ri ki ne ve zé sét Csáky Ist ván ha lá la után 1941.
feb ru ár 4-én a kor mány zó tól kap ta, de nem le he tett két sé ges, hogy 
az aka rat a kor mány fõé, szé ki gróf Te le ki Pálé. Is mer te ma gát, tud -
ta, hogy haj la mos a gyors el ha tá ro zá sok ra, s eb bõl könnyen le he -
tett el ha mar ko dott ság, rossz dön tés. Igye ke zett ma gát több ször
vissza fog ni, bár ma ga biz tos sá gát nö vel te, hogy szá mos al ka lom -
mal már ak kor át lát ta a hely ze tet, a meg te en dõ lé pés irá nyát, ami -
kor kör nye ze te még ko mó to san, szá má ra ide ge sí tõ kö rül mé nyes -
ke dés sel a hely zet fel mé rés rész le te zé sé vel volt el fog lal va. Té ve dé -
sei azon ban bán tot ták, fel sü lé sei éget ték az ar cát, az em be rek —
igaz: több nyi re alat to mos mó don lep le zett — kár ör ven dé se szin te
fi zi kai kín nal töl töt te el.

Most sem fe lej ti azt a je le ne tet, ami kor 1940. au gusz tu sá nak
vé gén bu ka res ti ál lo más he lyé rõl meg fi gye lõ ként Turnu-Severinbe
uta zott a má so dik bé csi dön tést meg elõ zõ, elõ re lát ha tó lag fi as kós
ma gyar-ro mán tár gya lá sok ra. A tár gya lás nak szin te alig ne vez he -
tõ össze jö ve te len szü ne tet ren del tek el, a ma gyar kül dött sé get ve -
ze tõ Hory And rás je len tést kül dött Bu da pest re, s sza va i nak irá nyí -
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tá sá ra ál lás fog la lást kért. A számjeltávirat for má já ban meg ér ke zõ
uta sí tás hosszan iga zol ta vissza az Er dély bõl el szár ma zott, a ro -
má nok tól sok sé rel met hor do zó, ve lük szem ben szin te haj lít ha tat -
lan Hory ál lás pont ját.

A számjeloszlopok meg fej té sé vel min den si et ség el le né re is
las san ha lad tak, köz ben pe dig már az az idõ is vége felé kö ze le -
dett, ame lyet a kon fe ren cia el ren delt szü ne té nek meg hosszab bí tá -
sá ra kér tek. Bárdossy egy re ide ge sebb lett, úgy vél te, nem ma rad -
hat a meg fi gye lõ szenv te len po zí ci ó já ban. Azt ta ná csol ta, hogy ne
foly tas sák a de sif rí ro zást, men je nek vissza a te rem be és je lent sék
be az össze jö ve tel si ker te len sé gét, a ma gyar kül dött ség el uta zá si
szán dé kát.

Hory azon ban ud va ri as for mák kö zött le tor kol ta, s neki lett
iga za. A kí gyó zó pa pír csík ból egy szer csak olyan szám osz lop jött
elõ, amely nek a mind azo nál tal ki fe je zés volt a meg fe le lõ je.

Hory te hát arra ka pott uta sí tást, hogy te gyen még egy kí sér le tet
a meg ál la po dás ra.498

Sze gény Csáky Ist ván 1941. ja nu ár 28-án halt meg, s Bárdossy 
már más nap meg kap ta ki ne ve zé sét. Te le ki Pál na gyon is haj la mos
volt a té pe lõ dé sek re, de ha biz tos volt a dol gá ban, ak kor tu dott
gyor san és ener gi ku san cse le ked ni. Bárdossy Lász lót rég óta is mer -
te, tud ta, hogy az õ fo gal mai sze rint jó ma gyar em ber. Sok jót hal -
lott mû velt sé gé rõl, bri li áns ész já rá sá ról. A lon do ni ta ná cso si évek
szin tén ked ve zõ en nyom tak a lat ban, a bu ka res ti kö ve ti te vé keny -
sé gét pe dig el is me rés sel nyug táz ta. A Göm bös sel való ro kon sá ga
nem za var ta, tud ta, hogy Bárdossyban nincs sem mi fé le po li ti kai
szél sõ sé gek re való haj lam. Hal lott róla, hogy elé ge det len az or szág 
szo ci á lis vi szo nya i val, bû nös mu lasz tá sok ról tesz ki je len té se ket.
Ez el len ben sa ját fel fo gá sa is volt, s azt is tud ta, hogy a sú lyos meg -
ha tá ro zott sá gok kö ze pet te mily ne héz a vál toz ta tás.

Te le ki nek azért is kel lett gyor san dön te nie, mert nem volt két -
sé ges elõt te, hogy a né me tek szá má ra egy ál ta lán nem kö zöm bös a
ma gyar kül ügy mi nisz ter sze mé lye, s a te rü le ti vál toz ta tá sok ban
vitt meg ha tá ro zó sze re pük ára kép pen egy re job ban bele akar nak
szól ni dol ga ink ba. Fájó szív vel gon dolt arra, hogy múlt év no vem -
be ré nek vé gén a sok né met piszkatúra mi att kel lett be zá rat nia a
bu da pes ti len gyel kö vet sé get.499 Az eset azért is rossz ér zé se ket
ha gyott ben ne, mert a lon do ni dip lo ma ták ban lé pé se in do kai iránt 
em pá ti át re mélt, an nak nyug tá zá sát, hogy erre az el ha tá ro zá sá ra
csak 14 hó nap pal a len gyel ál lam szét ve ré se után ke rí tett sort.
Nem így tör tént. A bu da pes ti brit kö vet már de cem ber 5-én ki fe -
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jez te kor má nya nem tet szés ét és egy ben fenyegetõleg szólt az an -
gol-ma gyar kap cso la tok jö võ jé rõl.500

Egy szó val Te le ki kész hely ze tet akart te rem te ni, s azért is fo -
gad ta meg elé ge dés sel a bu ka res ti kö vet ked ve zõ vá la szát.

– Mit pa ran csolsz, kér lek – kér dez te Te le ki azon a feb ru ár ele ji 
es tén, már a mun ka idõ után, ami kor ko ráb bi meg be szé lé sük sze -
rint a Sán dor pa lo tá ban lévõ mi nisz ter el nö ki szol gá la ti la kás dol -
go zó szo bá já ban össze jöt tek, hogy le en dõ kö zös mun ká juk alap ve -
tõ kér dé se i rõl szót vált sa nak. – Jó lesz a tea?

– Ter mé sze te sen – mond ta fa nya rul az újon nan ki ne ve zett
kül ügy mi nisz ter. 

– Hoz zon két teát – for dult Te le ki a be lé põ inas hoz, s eszé be
vil lant Bárdossy egész sé gi ál la po ta, ko ráb bi sú lyos mû tét je, mely -
nek so rán gyom rá nak na gyob bik fe lét ki ope rál ták.

A tea — némi ap ró sü te ménnyel — ha mar meg ér ke zett, s a két 
po li ti kus rög vest a tárgy ra tért.

– Kö szö nöm a bi zal ma dat Ke gyel mes uram, mond ta
Bárdossy. – Tu dom — foly tat ta, hogy más a vér mér sék le tünk, s
nem cse kély mér ték ben más az él mény anya gunk is. A ma gam ré -
szé rõl — fûz te hoz zá egy ál ta lán nem szer vi li sen, ha nem az idõ -
sebb em ber, a tu dós fér fiú irán ti ter mé sze tes tisz te let hang ján –
igyek szem ér ve id re a leg messzebb me nõ kig te kin tet tel len ni, szá -
mod ra pe dig, re mél he tõ leg, hasz nos lesz mind az, amit kül föl di ál -
lo más he lye i men el sa já tí tot tam. – Meg kell val la nom õszin tén —
foly tat ta —, hogy az örök ség bõl, amely nek má zsás sú lyát na gyon
jól is mer jük, egy kér dés az, amit na gyon nem szí ve sen vál la lok. Ez 
az örök ba rát sá gi szer zõ dés. Fé lek, na gyon fé lek, hogy en nek tel je -
sí té se még meg old ha tat lan ter het fog re ánk róni. De ez már kész
hely zet, te hát nem tu dunk raj ta vál toz tat ni.

Te le ki el gon dol kod va emel te ma gá hoz a te á val töl tött csé szét, 
nyu godt tem pó ban né hány szor be le kor tyolt az aro más an gol te á -
ba, majd a kö vet ke zõ ket mon dot ta.

– Nézd, nem ta ga dom, hogy ag gá lyod ban sok igaz ság rej lik.
Azt is el fo ga dom, hogy az el ne ve zés túl bom basz ti kus ra si ke rült,
sze gény Isti na gyon sze ret te az ilyen te át rá lis dol go kat. Azt is vál la -
lom, vál lal nom kell, ami eb bõl az én fe le lõs sé gem, hi szen a hoz zá já -
ru lá som nél kül nem jön lét re ak kor de cem ber ben a meg ál la po dás.

– Ám azt nem ta gad ha tod, hogy ne künk — mond ta nyo ma -
ték kal — nem sza bad sor sun kat a né met kár tyá ra egy ér tel mû en
fel ten ni. A te rü le ti vál toz ta tá sok né met kéz bõl tör tént el fo ga dá sa
már így is sok vo nat ko zás ban meg en ged he tet le nül füg gõ hely zet -
be ho zott ben nün ket a náci Né met or szág gal szem ben. Ne kem ez -
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zel a szer zõ dés sel az volt a cé lom, hogy az an go lok hoz fû zõ dõ —
az utób bi idõ ben bi zony na gyon le szû kült — kap cso lat rend sze -
rün ket is mét élõ vé te gyük.

– Tu dom — foly tat ta —, hogy nem könnyû fel adat ra vál lal -
koz tál. Én ren ge teg szer gon dol ko dom azon, hogy mi kép pen tud -
nánk ki ut ta lan hely ze tünk bõl még is ki utat ta lál nunk. A tör té ne -
lem nem szok ta ma gát pont ról pont ra meg is mé tel ni, ám bi zo nyos
faj ta is mét lõ dé se ket még is meg fi gyel he tünk. A mos ta ni eu ró pai
há bo rú — min den fur csa sá gá val együtt — már jó más fél esz ten de -
je va ló já ban vi lág há bo rú, s a for má ló dó töm bök is na gyon ha son lí -
ta nak a nagy há bo rú alap kép le té hez.

– Igaz, Orosz or szág — mos ta ni alak já ban a Szov jet unió —
még sem le ges, sõt Né met or szág gal ba rát sá gi szer zõ dés fûzi egy -
be. De jól tud juk — sze mét für kész ve ve tet te az õt fi gyel me sen
hall ga tó kül ügy mi nisz ter re —, hogy e szer zõ dést mind két rész rõl
mér he tet len ál sá gos ság gal, rossz hi sze mû ség gel kö töt ték meg. Biz -
tos va gyok afe lõl, hogy ez so ká ig így nem ma rad hat. Nem ké tel ke -
dem ben ne, hogy szí ve sze rint Sztá lin szí ve sen Hit lerre tá mad na.

– Ezt azon ban még so ká ig nem te he ti meg. Hi szen a Vö rös
Had se reg — ép pen a dik tá tor szí tot ta vé reng zés okán — le fe je zett
had se reg. – Gon dolj Tuhacsevszkij és a töb bi ek ha lá lá ra! Ez az
egyéb ként mér he tet len em ber tar ta lé kok kal, a mély sé gi had vi se lés
szin te ki me rít he tet len le he tõ sé ge i vel ren del ke zõ had se reg ma arra 
sem al kal mas, hogy egy vá rat lan, kon cent rált tá ma dás sal szem ben 
bi ro dal ma több ezer ki lo mé te res ha tá ra it meg vé del mez ze.

– Hit ler el len ben — fûz te gon do la ta it to vább, mé lyet kor tyol -
va a te á ból — ma szin te egész Eu ró pa ura. 1940. má jus-jú ni u sá ig ki 
gon dol ta vol na, hogy a volt oszt rák õr ve ze tõ Wehrmachtja né hány 
hét alatt tönk re ve ri azt a Fran cia or szá got, ame lyet a vilmosi Né -
met or szág négy év vé res küz del me i vel nem tu dott térd re kény sze -
rí te ni, sõt vé gül a maga sor sá ban tel je se dett be az is te nek al ko nya.

– Ne kem — mond ta el tû nõd ve — min dig az volt a meg gyõ -
zõ dé sem, hogy mo dern vi lá gunk ban a há bo rúk ki me ne te lé nél az
em be ri hõ si es ség nek, le le mé nyes ség nek már nem le het az a sze re -
pe, ami a ko ráb bi ha da ko zá sok mér le gét oly gyak ran el dön töt te.
Vi lá gunk há bo rúi anyag há bo rúk. Ben zin, vas, acél, élel mi szer –
hogy csak a leg fon to sab ba kat em lít sem. A szö vet sé ge sek tar ta lé kai 
szin te ki me rít he tet le nek, a Har ma dik Bi ro da lom nak el len ben még
ben zin je sin csen. Mû ben zint gyárt, s — nagy sze ren csét len sé günk -
re — vég le te sen rá van szo rul va a ro mán kõ olaj me zõk re.

– A fran cia ka pi tu lá ció fé nyé ben el len ben — emel te fel a
hang ját — kény te len vol tam alap el gon do lá so mat mó do sí ta ni. Hit -
ler ma szin te az egész po li ti kai Eu ró pa ura, s ben nün ket ha dai im -
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má ron há rom ol dal ról vesz nek kör be. Az oszt rá kok ugyan so ká ig
ha da koz tak a ná ciz mus sal szem ben, s köz ben hi á ba ke res ték sa ját
nem zet tu da tu kat. Nem ta lál ták meg, s ami kor 1938 már ci u sá ban
az Ansch luss be kö vet ke zett — em lé kez hetsz — a Heldenplatzon
pa rá dé zó Hit lert oly so kan üd vö zöl ték meg má mo ro so dott üdv ri -
val gás sal, a fák ága in több su hanc gub basz tott, mint ma dár, hogy
kény te le nek vol tunk be lát ni: a náci Né met or szág ha tá rai úgy let -
tek kö zö sek a mi énk kel, hogy azo kat az oszt rá kok im már a
nagygermán gon do lat hí ve i ként vé del me zik.

– Egyéb iránt — hang ját aka rat la nul le hal kí tot ta — a ma gyar
hír szer zés biz tos for rá sá ból mond ha tom, az eu ró pai né met meg -
szál lás gé pe ze té ben Ber lin elõ sze re tet tel al kal maz volt oszt rák ál -
lam pol gá ro kat, mert oda adó szol gá la tuk ra a bi ro dal mi né me te ké -
nél is biz to sab ban szá mít hat nak.

– Cseh szlo vá kia már a múl té. Ez a múlt el len ben — ha for dul
a ha di sze ren cse — is mét je len né, so ká ig tar tó jö võ vé vál hat. Egyik
rosszabb, mint a má sik. Igaz, Tiso Szlo vá ki á ja össze sem ha son lít -
ha tó a beneši Cseh szlo vá kia ütõ ké pes sé gé vel, ám míg a ki fogy ha -
tat la nul le le mé nyes int ri kus pat ró nu sai a messzi Pá rizs ban vol tak, 
ad dig a pap-po li ti kus nak csak a kö ze li Ber lin hez kell for dul nia. Az 
elsõ bé csi dön tés ugyan ala po san meg ki seb bí tet te Szlo vá ki át, a ná -
cik kal való ben sõ sé ges jó vi szony el len ben foly ton fel-fel csil lant ja
sze mük elõtt a vál toz ta tás re mé nyét. Ne künk pe dig ez a re mény
örö kös ve sze de lem.

– Tu dod — mond ta né mi leg té mát vált va — az ön zet len nem -
ze ti sé gi po li ti kát nem csu pán azért szor gal ma zom szin te kez det tõl 
fog va, mert elvi meg gyõ zõ dé sem he lyes sé gé ért per le ke dem. Fõ leg 
el sza kí tott te rü le te ink vissza té ré se óta foly ta tok el ke se re dett küz -
del met el fo gad ta tá sért. Ha a ma gyar köz igaz ga tás em be rei — csa -
pott in du la to san az asz tal ra — nem ké pe sek elõ í té le te i ket fél re ten -
ni, ha to vább ra is a régi nó tát fúj ják, hogy a szentistváni haza bu -
ká sát je len tõs mér ték ben a nem ze ti sé gek kel szem be ni — úgy -
mond — túl zott elõ zé keny sé günk okoz ta, ak kor ne künk, a né me -
tek eset le ges bu ká sá tól füg get le nül is vé günk.

– A Ru tén föld au to nó mia-ter vé re gon dolsz? – kér dez te
együtt érzõleg Bárdossy.

– Ter mé sze te sen arra is – vá la szol ta el bo rult arc cal a kor mány -
fõ. Bor zasz tó an saj ná lom, hogy a hon atyák szûk lá tó kö rû sé ge mi att
kény te len vol tam a ter ve ze tet ad acta té tet ni. – Na gyobb gond el len -
ben mind az, amit nap nap után a Fel vi dé ken, s még in kább Észak-
 Er dély ben ta pasz ta lunk. Tel je sen két ség be va gyok esve.501
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Bárdossy érez te, hogy jobb is mét vissza ka nya rod ni be szél ge -
té sük fõ vo nu la tá hoz, de ez sem volt lé lek vi dá mí tóbb. Mi vel Te le -
ki tisz tá ban volt az zal, hogy kül ügy mi nisz te re a ro mán bel po li ti ka
min den for du la tát ala po san is me ri, ezért csak õs szeg zõ en szólt ar -
ról, hogy bi zony Ber lin ben a ro má nok im má ron nem csu pán fon -
to sab bak, ám ked ve seb bek is.

– Manuilescu ugyan a Bel ve dere pa lo tá ban ájul tan esett össze,
ami kor Ribbentrop is mer tet te az új ha tárt — mond ta szin te ész re -
ve he tet len iró ni val —, ám des pe rált han gu la tá ból a ro mán ve ze tés
hi he tet le nül gyor san nem csu pán ma gá hoz tért, ha nem az új hely -
zet hez való tö ké le tes iga zo dás cso dá ját is meg mu tat ta. Carol le -
mon da tá sa, Antonescu conducatorrá tör tént elõ lép te té se szem -
pont juk ból a leg sze ren csé sebb vá lasz tás volt. – Sztójay újabb és
újabb hí rek kel szol gál, hogy a ber li ni kö rök ben, fõ leg Hit ler nél a
tá bor nok mily ked velt.502

– A fran ci ák ve re sé ge ugyan ko ráb bi ál lás pon tom mó do sí tá -
sá ra ösz tön zött, s lép ten-nyo mon ta pasz tal hat juk a né me tek nagy
ere jét. De köz ben az ang li ai par tok el le ni in vá zió el ma radt, a szi -
get or szág ter ror bom bá zá sa nem hoz ta meg a Ber lin ben re mélt
ered ményt. – Vedd erõ sen te kin tet be — né zett ke mé nyen Bár dos -
sy sze mé be —, hogy ez az Ang lia már nem az az or szág, amely ben 
Te Cham ber lain ide jén szol gál tál.503 Ez a kõ szik la szi lárd Chur chill
Ang li á ja, aki nem is mer meg al ku vást, aki a har cot vé gig fog ja vin -
ni, s eb ben a küz de lem ben ter mé sze tes szö vet sé ge se az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok.

– A Szov jet unió ugyan — sza va it szin te tö re dez ve tet te egy -
más után — egy ál ta lán nem ter mé sze tes szö vet sé ge se, ám, ha Hit -
ler még is meg te szi azt, amit a Mein Kampfban meg írt — mek ko ra
sze ren csé je en nek az em ber nek, hogy mér ték adó po li ti ku sok sem
tu laj do ní ta nak sú lyá nak meg fe le lõ en en nek a hagy má zos könyv -
nek je len tõ sé get504 —, te hát ha meg tá mad ja Moszk vát, ak kor Lon -
don egé szen biz tos Sztá lin ol da lá ra fog áll ni.

– Ez az én ví zi óm – foly tat ta. – Eb ben az eu ró pai há bo rú ban
ne künk az a fõ fel ada tunk, hogy ha zánk ka to nai, anya gi és népi
ere jét a há bo rú vé gé ig meg õriz zük. A há bo rú ki me ne te le két sé ges,
ezért min den áron tá vol kell ma rad nunk a konf lik tus ban való rész -
vé tel tõl. 1918 õszé nek ta nul sá gát nem fe led het jük. Kü lö nö sen Né -
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met or szág eset le ges ve re sé gé nek ese tén na gyon könnyen meg tör -
tén he tik — ám még ak kor is, né zett Bárdossy el me re ve dett ar cá ba, 
ha Ber lin nem is egé szen tel jes ve re ség gel ke rül ki eb bõl az öl dök -
lés bõl –, hogy egész Eu ró pá ban, de leg alább a kon ti nens ezen ke le -
ti ré szé ben ka o ti kus ál la po tok ál la nak be.

– Nem kell rész le tez nem Ne ked — foly tat ta —, hogy mily sok 
ve sze de lem fe nye ge ti nem ze tün ket. Az oro szok itt lesz nek mint
pán szláv ok, és itt lesz nek mint bol se vi kok. A ro má nok ug rás ra ké -
szen ál la nak, nem csu pán Észak-Er dé lyért, ha nem az 1916-os bu -
ka res ti szer zõ dés ben ki lá tás ba he lye zett al föl di te rü le te kért is az
elsõ ked ve zõ al ka lom mal meg in dul nak. S a gyen ge szlo vá kok nak
— hol van nak már a mi ked ves volt tót atyafiaink? —, a ma ve lünk 
jó vi szony ban lévõ szer bek nek is tá mad hat nak re ánk néz ve kel le -
met len gon do la ta ik. Egy szó mint száz — fe jez te be esz me fut ta tá -
sát õs szeg zõ en —: Tõ led is azt vá rom, hogy az or szá got épen és
erõ ben meg tart suk. Koc káz tat ni az or szá got, fi a tal sá gun kat, ha di -
erõn ket csak ön ma gunk ért sza bad és sen ki má sért.505

Bárdossyt mé lyen impresszionálta a hoz zá ha son ló an gyen ge 
test al ka tú, in kább ala csony, mint ma gas fér fi ú ból ára dó el szánt -
ság. Egy pil la na tig sem volt ben ne ké tely, hogy ez a prog ram az õ
prog ram ja is. „Csak” az a rossz ér zés mo tosz kált ben ne, hogy a
sok-sok meg ha tá ro zott sá ga ik kö ze pet te va jon va ló ban ki tud nak-e 
tar ta ni ezen cél ki tû zés mel lett. – Már az an gol-né met an ta go niz -
mus is ele gen dõ arra, hogy fel õr lõd jünk – vil lant át az agyán.

*

S va ló ban, az össze jö ve tel után alig né hány nap iram lott el, s
feb ru ár 7-én asz ta lá ra ke rült Barcza György lon do ni kö vet Sir An -
thoni Eden kül ügy mi nisz ter rel foly ta tott, brit rész rõl kez de mé nye -
zett be szél ge té sé rõl ké szült je len tés.506 Bárdossy a kö ve tet hosszú
ide je aver zi ó val ke zel te, fon tos ko dás ra haj la mos nak tar tot ta, je len -
té se it fenn tar tás sal ol vas ta. Tud ta, hogy Eden vi szont ve lünk szem -
ben táp lál – hite sze rint a szi get or szá gi po li ti kai elit zöme ál tal
nem osz tott – el len sé ges ér zü le tet, s ezért haj lott arra, hogy Barcza
je len té sé nek a sú lyát le ki csi nyel je. Eszé be öt lött azon ban Te le ki fi -
gyel mez te té se, s ezért fe gyel me zet ten is mét ala po san vé gig ol vas ta 
a számjeltáviratot.

E sze rint a brit kül ügy mi nisz ter a Né met or szá got maj dan bi -
zo nyo san le gyõ zõ Ang lia né zõ pont já ból te kin tet te át a Ma gyar or -

238

505 Te le ki Pál fel jegy zé sei a wa shing to ni és a lon do ni ma gyar kö vet nek 1941. 
már ci us 3-án. DIMK V. 594. sz. Ld. fõ leg a 893–894. ol da lon írot ta kat. 

506 DIMK V. 570. sz. 



szág hoz fû zõ dõ vi szo nyu kat. El is mer te azt, hogy az or szág rend -
kí vül erõs kül sõ nyo más alatt áll, ám rög vest hoz zá fûz te, hogy
hely ze tét te rü le ti kö ve te lé sei is komp ro mit tál ják, te hát egy ér tel -
mû en je lez te, hogy e ne héz hely zet egyik fon tos össze te võ jét a re -
ví zi ós kö ve te lé sek ben lát ja. A há bo rú után — foly tat ta — Ang lia
az or szág kö rül mé nye it mér le gel ni fog ja, ám a né met kö ve te lé sek -
nek tör té nõ kény sze rû meg fe le lés mel lett az ön kén tes haj lan dó sá got is
vizs gál ni fog ja. Eden ez utób bi ka te gó ri á ba so roz ta, hogy Ma gyar -
or szág csat la ko zott az anglofób há rom ha tal mi egyez mény hez, a
saj tó és rá dió tel je sen né met han got hasz nál, s en ge dé lyez te né met 
csa pa tok Ro má ni á ba tör té nõ át vo nu lá sát.507

Bárdossy erõs in du lat ba jött, s el ha tá roz ta, hogy nem ref lek tál 
a lon do ni jel zés re. Ha ar ról van szó — gon dol ta ma gá ban —, hogy
Barcza tú loz, ak kor fe les le ges a vá lasz. Ha a je len tés pon tos — rán -
dí tot ta meg a vál lát —, ak kor leg alább annyi ra fe les le ges, hi szen
szin te le gyõz he tet len ne ga tív el fo gult sá got tük röz ve lünk szem -
ben. Öt nap pal ké sõbb el len ben kö ve te ar ról sürgönyzött, hogy
Ang lia meg sza kí tot ta Ro má ni á val a dip lo má ci ai vi szonyt – a
nagy szá mú né met csa pat ott-tar tóz ko dá sa mi att.508 A kül ügy mi -
nisz ter jól tud ta, hogy eb bõl ár nyék ve tül Ma gyar or szág ra is, ezért 
most — sza va i nak irá nyí tá sá ra — azon nal uta sí tást kül dött
Barczának.509

Dip lo ma tá já nak han goz tat nia kel lett, hogy a né met csa pa tok
át vo nu lá sá hoz a nem had vi se lõ Ro má nia ki fe je zett ké ré sé re já rult
hoz zá a ma gyar kor mány. Barczának arra is rá kel lett mu tat nia,
hogy az an gol kor mány hosszabb idõn át nem ki fo gá sol ta a
Wehrmacht ro má ni ai je len lét ét – ez zel Bárdossy bur kolt kri ti kát
gya ko rolt az an gol lé pés fe lett. Vé gül lon do ni kö ve té nek arra is ki
kel lett tér nie, hogy az en ge dély nél na gyobb meg ráz kód ta tá sok és
za va rok el ke rü lé se volt a cél.510 

*

A kö vet ke zõ he tek ben a ma gyar-an gol vi szony mit sem eny -
hült. En nek az volt a dön tõ oka, hogy a Wehrmacht egy re job ban
be fész kel te ma gát Ro má ni á ba, kö vet ke zõ leg Hit ler nem zet kö zi
po zí ci ó ja to vább erõ sö dött, Ang li áé pe dig to vább rom lott.511 Ez
volt a lé nyeg, s nem az, hogy mi kép pen fes tett for má li san az an -
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gol–ro mán vi szony. Lon don ban pon to san tud ták, hogy a né -
met–ro mán kap cso la to kat Ber lin bõl irá nyít ják, s mi vel arra fi gyel -
tek, hogy a má so dik bé csi dön tés ko ráb bi szö vet sé ge sük szá má ra
rop pant elõny te len volt, ezért — bár az adott hely zet azt két ség kí -
vül egy ál ta lán nem ma gya ráz ta — haj la mo sak vol tak a régi re mi -
nisz cen ci ák men tén mo zog ni, amely Bu ka rest nek elõnyt, Bu da -
pest nek hát rányt ho zott.

Már ci us 12-én Bárdossy író asz ta lá hoz ült, hogy rész le tes inst -
ruk ci ók kal lás sa el Barczát. Ru tin ja bir to ká ban nem volt ne héz
meg ta lál nia a mód ját, hogy ke mény mon da ni va ló ját meg nye rõ
mó don adja elõ.

Nincs két sé gem ab ban — írta —, hogy Nagy mél tó sá god min -
den al ka lom mal, ami kor arra szük ség van, meg ta lál ja és ér vé nye -
sí ti is azo kat az ér ve ket, ame lye ket Ma gyar or szág ma ga tar tá sa mi -
att an gol rész rõl emelt ki fo gá sok kal szem ben fel hoz ha tunk. A
rend ked vé ért még is he lyes nek tar tom — ez zel a for mu lá val for -
dult a cél egye nes be —, ha egyen ként fog lal ko zom ezek kel a ki fo -
gá sok kal.512

A né met csa pa tok át en ge dé sé bõl for mált vád dal szem ben
em lé kez te tett arra, hogy a ro mán kor mány még Bécs ben, au gusz -
tus 30-án, te hát a ha tá ro zat ki hir de té se nap ján kér te a Wehrmacht
egy sé gek ha zá já ban tör té nõ el he lye zé sét. Ho gyan vár hat ta vol na
jó za nul bár ki is — tet te fel in du la to san a nem alap ta lan kér dést —,
hogy a ma gyar kor mány a né met csa pa tok át szál lí tá sá nak ter vé vel 
szem be sze gül jön, és nyil ván va ló an sú lyos, sõt vég ze tes kö vet kez mé -
nye ket fel idéz ve meg kí sé rel je ezt meg aka dá lyoz ni ugyan ak kor, ami -
kor az an gol kor mány a csa pa to kat be fo ga dó Ro má ni á val még a dip -
lo má ci ai vi szonyt sem tar tot ta szük sé ges nek meg sza kí ta ni?513

A brit ál lás pont mó do su lá sát a bal ká ni hely zet meg vál to zá sa
vál tot ta ki. Mus so li ni — mint esett már szó róla — ok tó ber vé gén
rá tá madt Gö rög or szág ra, vál lal ko zá sá val el len ben csú fos ku dar -
cot val lott, s vár ha tó volt, hogy Hit ler maga fog ja a gö rög kér dést
„ren dez ni”. Mi vel a brit Föld kö zi-ten ge ri po zí ci ók szem pont já ból
Gö rög or szág meg fe le lõ ma ga tar tá sa Lon don ele mi ér de ké be vá -
gott, ezért lett hir te len olyan kel le met len a ro má ni ai né met ka to nai
je len lét. Le ve lé ben Bárdossy ugyan az olasz-gö rög konf lik tust meg -
em lí ti, ám csu pán érin tõ le ges, s azon epi zód já ban, ami kor Hit ler
még nem sza kí tot ta meg a gö rö gök kel a dip lo má ci ai vi szonyt. Mi u -
tán e kér dé sen el sik lott, ho lott in nen le he tett vol na Bu da pest, il let ve 
Bu ka rest lon do ni el té rõ meg íté lé sét gyö ke ré ben meg ra gad ni, nagy
elok ven ci á val — és nem cse kély va ló ság hû ség gel, „csu pán” az
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adott hely zet hez nem köz vet le nül kap cso ló dó kér dé se ket tag lal va
— azt fej te ge ti, hogy mi ért nem le het e két or szág Ang li á val szem -
be ni ma ga tar tá sa te kin te té ben pár hu za mot von ni.

Nem volt ne héz rá mu tat nia arra, hogy Nagy-Ro má nia nagy -
részt Ang li á nak kö szön het te meg ala ku lá sát és lé tét. Ro má nia 22
éven át él vez te Lon don po li ti kai és gaz da sá gi tá mo ga tá sát – még -
pe dig sok szor ép pen Ma gyar or szág gal szem ben és Ma gyar or szág
ro vá sá ra. Köz ben az an go lo kat nem fe szé lyez te, hogy 1937-tõl
kezd ve Ro má nia mind messzebb me nõ kap cso la to kat épí tett ki a
Né met Bi ro da lom mal. Kár oly ki rály el tá vo lí tá sa, Antonescu élre
ke rü lé se — egyes lon do ni kö rök be ál lí tá sá val el len tét ben — nem
né met fegy ve res erõ szak mûve, ha nem a ro mán bel po li ti ka ál tal
ál ta lá no san he lye selt meg ol dás.514

– Ha már most az int ran zi gens an gol té nye zõk ezek után azt
mond ják, hogy Ang lia gyõ zel mé nek ese tén a kon ti nens új rend jét
Ang lia hû szö vet sé ge sei: a cse hek és meg szál lott ba rá tai: a ro má -
nok jo gos ér de ke i nek messze me nõ fi gye lem be vé te lé vel fog ják
meg ál la pí ta ni, ak kor ugyan ezek az an gol té nye zõk ne cso dál koz -
za nak azon, ha a ma gyar köz vé le mény ek ko ra el fo gult ság gal
szem ben más irány ban ke re si a maga va ló ban jo gos ér de ke i nek
vé del mét.515

Tud ta, hogy so ra in átüt a ke se rû in du lat, de ami kor a tisz tá -
za tot is mét át ol vas ta, ak kor sem tom pí tott sem mit sza va i nak élén.
Alá ír ta, uta sí tást adott a fu tár in dí tá sá ra, majd rö vid idõ re hát ra -
dõlt a szé kén. – Nem könnyû a né me tek kel együtt élni, ez az egész 
Hit ler-je len ség ön ma gá ban agy rém. Ribbentrop? – csak le gyin tett.

– Vi lá gos, hogy a szom szé da ink kal meg lé võ — egyéb ként is
sú lyos — el len té te ink el mé lyí té sén mes ter ked nek. – Nem nagy
ügy, húz ta el a szá ját meg ve tõ en. Sok ezer éves prak ti kák ból van
mit hasz no sí ta ni. Hely zet ben van nak, és kész. De kik tõl kap tuk
vissza jo gos te rü le te in ket? Igaz, itt van nak az or szág ban, min den -
rõl tud ni akar nak, s va ló ban sok min dent tud hat nak is, de an nak
nin csen jele, hogy az al kot má nyos ren dünk fel for dí tá sán mes ter -
ked né nek. 

*

A né me tek kel való együtt élés el lent mon dá sos sá ga ezek ben a
már ci u si na pok ban is meg mu tat ko zott. A bal ká ni né met po zí ci ó -
kat nagy ban erõ sít het te Ju go szlá via csat la ko zá sa a há rom ha tal mi
egyez mény hez. Már az elõ zõ de cem ber ben meg kö tött ma gyar-ju -

241

514 Uo. 932. o. 
515 Uo. 933. Ld. még a 627. jegy ze tet.



go szláv örök ba rát sá gi szer zõ dést is Ber lin azért fo gad ta ked ve zõ -
en — más do log, hogy a ma gyar kor mány ez zel a lé pés sel ép pen a
né me tek nek való ki szol gál ta tott sá gán akart könnyí te ni —, mert
azt lánc szem nek lát ta, amely szin tén se gí ti a dél szláv ok Bi ro da -
lom hoz erõ sí té sét. A né met-ju go szláv tár gya lá sok több sza kasz -
ban zaj lot tak, a szö vet sé ges Lon don hoz fû zõ dõ szá lak gyen gí té sé -
ben, eset le ges kény sze rû el sza kí tá sá ban so kan lát tak ve sze del met, 
s elé be akar tak vág ni a ma gyar re ví zi ós tö rek vé sek ja vu ló esé lye i -
nek.

Bu da pest re ha mar be fu tot tak a hí rek ar ról, hogy Pál ré gens -
her ceg az alá írás fel té te lé ül Ju go szlá via ha tá ra i nak ga ran tá lá sát
szab ja, s biz to sí té kot akar kap ni a te kin tet ben is, hogy Hit ler nem
akar ja ka to ná it az or szá gon át vo nul tat ni. Gö rög or szág ról nem
esett szó, de nem le he tett két sé ges, hogy az eset le ges át vo nu lás nak 
ez len ne az ér tel me.516

Bárdossy már ci us 16-án ma gá hoz ké ret te Otto von
Erdmannsdorffot, a Bi ro da lom kö ve tét, s az ér de ke it ve szély ben
látó szö vet sé ges in ge rült sé gé vel kért ma gya rá za tot. Az egyen ran -
gú szö vet sé ges ön ér ze tes sé gé vel le szö gez te: a ga ran cia meg adá sa
két ség te le nül be fo lyást gya ko rol na a ma gyar-né met vi szony ala -
ku lá sá ra és erõ sen ki hat na a ma gyar or szá gi köz han gu lat ra.517 An -
nak ér de ké ben, hogy Ber lin ben konk ré tan is lás sák eset le ges en ge -
dé keny sé gük bu da pes ti ha tá sát, Sztójaynak a Wilhelmstrasse tu -
do má sá ra kel lett hoz nia: ha Ber lin ga ran ci át ad a dél szláv ha tár ra,
ak kor Bárdossy nem tesz be mu tat ko zó lá to ga tást Hit ler nél.518

Míg Lon don ból ke mé nyen el uta sí tó vá lasz ér ke zett, ad dig
Ber lin ben ugyan ez az ön ér ze tes fel lé pés a ma gyar ér de kek te kin -
tet be vé te lé rõl ta nús ko dó üze ne tet szült. Barcza ugyan is azt je len -
tet te, hogy Ma gyar or szág a leg sú lyo sabb kö vet kez mé nyek elé néz, 
ha meg en ge di Wehrmacht ka to nák át vo nu lá sát olyan or szág ba,
ame lyet Ang lia szö vet sé ge sé nek te kint, nem be szél ve a tá ma dás -
ban való eset le ges rész vé te lé rõl.519 Sztójay el len ben ar ról tu dó sít -
ha tott, hogy Né met or szág csu pán a dél szláv ál lam in teg ri tá sá nak
maga ré szé rõl való tisz te let ben tar tá sá ra vál lal kö te le zett sé get.520

A ma gyar kül ügy mi nisz ter így ar cá nak meg õr zé sé vel utaz ha -
tott már ci us 21-én a ba jor fõ vá ros ba, hogy Ribbentroppal és Hit ler -
rel ta lál koz zék. Bárdossy jól tud ta, hogy nem sza bad a húrt to vább 
fe szí te nie. Az adott pil la nat ban Belg rád nak a há rom ha tal mi
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egyez mény hez tör té nõ csat la ko zá sa a lé nyeg, s ma gyar szem pont -
ból ele gen dõ en ged mény, hogy Ber lin a te rü le ti igé nyek ké sõb bi ki -
elé gí té se elé nem gör dít aka dályt.

Az asz tal csap ko dás dip lo má ci á já ban já ra tos Ribbentrop
ugyan ez al ka lom mal is hal la tott né hány fe nye ge tõ han got a ma -
gyar-ro mán rossz vi szony, va la mint a ma gyar or szá gi né me tek —
úgy mond — népi ér vé nye sü lé sé nek aka do zá sa mi att,521 a Führer
el len ben is mét meg csil lan tot ta ké pes sé gét, amellyel tár gya ló part -
ne re it oly si ker rel ve zet te már szám ta lan szor fél re. Bárdossy
ugyan is az zal az il lú zi ó val ér ke zett haza, hogy al kal mas idõ ben az 
er dé lyi ha tár to váb bi kor rek ci ó já ra szá mít hat nak.522

Volt egy kü lön ben igen nagy je len tõ sé gû – pont, amely nem
tar to zott köz vet le nül meg be szé lé sük tár gyá hoz. Hit ler szó ba hoz -
ta az ál lí tó la gos szov jet ve szélyt. A csi szolt fo gal ma zás ra oly igé -
nyes Bárdossynak a há tán fut ko sott a hi deg, ami kor a Führer így
be szélt: ha az orosz ve szély ak tu á lis sá vá lik, ak kor né hány hét
múl va Szov jet-Orosz or szág nem lé te zik töb bé.523 Az e sza vak fel -
tár ta sza ka dék el len ben még in kább sok kol ta. Rö vid idõ re ki kap -
csolt, nem kö vet te a hit le ri mo no ló got. Te le ki, a feb ru ár ele jén foly -
ta tott esti be szél ge té sük vil lant az agyá ba. – Mily’ jól lát ja a dol go -
kat, s mi lesz ak kor ve lünk, va jon mi kép pen tu dunk majd az el sza -
ba du ló po kol ból ki ma rad ni? – tû nõ dött ma gá ba süp ped ve.

*

Már ci us 27-én haj nal ban meg szó lalt a la ká sán a te le fon. A vo -
nal má sik vé gén a Kül ügy mi nisz té ri um ban szol gá la tot tel je sí tõ fo -
gal ma zá si tiszt vi se lõ volt.

– Ke gyel mes uram, ne ha ra gudj a za va rá sért, de azt hírt vet -
tük, hogy éj sza ka Belg rád ban puccs tör tént – mond ta iz ga lom tól
re me gõ han gon.

– Mit tud tok a rész le tek rõl – tet te fel a kér dést, ma gá ra nyu -
gal mat erõl tet ve a kül ügy mi nisz ter.

– A te le fo ná ló el mon dot ta, hogy ka to na tisz tek haj tot tak vég re 
puccsot, Pál ré gens her ceget fel szó lí tot ták a le mon dás ra, he lyé re az
Ang li á ban ne vel ke dett II. Pé tert ül tet ték, Draghiša Cvetkoviæ kor -
mány fõt Dušan Simoviæ vál tot ta fel, a né met ba rát mi nisz te re ket le -
tar tóz tat ták.524
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– Kö szö nöm a tá jé koz ta tást. – El ké szü lök és azon nal in du lok
– zár ta le a be szél ge tést. – Hit ler ezt nem fog ja tûr ni – mor mol ta
ma gá nak a für dõ szo bá ba me net. – De mi lesz ve lünk, a jó utak itt
ve zet nek a szer bek hez. Ször nyû hely zet! Mi ért kel lett Csákynak
alá ír nia ezt a nyo mo rult örök ba rát sá gi szer zõ dést? Csap dá ba ju -
tot tunk!

A mi nisz té ri um ban újabb és újabb rész le te ket tu dott meg a
puccs ról, meg ér kez tek a ma gyar hír szer zés je len té sei ar ról, hogy a
brit tit kos szol gá lat mi kép pen szõt te a for du lat hoz ve ze tõ szá la -
kat.525 Nap köz ben több ször be szélt Te le ki vel, aki a leg két ség be -
eset tebb han gu lat ba zu hant, ki vált képp, ami kor meg tud ta, hogy
nem sok kal fél egy után Sztójay te le fo nált, s kö zöl te: a Führer üze -
ne té vel, az õ re pü lõ gé pén 5 óra tájt Bu da pes ten lesz.

A meg ér ke zett, s a tör té nel mi pil la nat tól meg igé zett Sztó jay -
val elõ ször Bárdossy tár gyalt. A kö vet el mon dot ta, hogy Hit ler fél
egy re ké ret te ma gá hoz, s szin te kap kod va az zal kezd te: tud ja,
hogy Ma gyar or szág elé ge det len ed di gi re ví zi ós ered mé nye i vel, s
Ju go szlá vi á val szem ben szin tén van nak te rü le ti igé nyei. Ütött az
óra, hogy ezek tel je sül je nek. Szid ta a ju go szlá vo kat — ha va la kit a
sors na gyon ütni akar, ak kor bu ta ság gal veri —, s azt üzen te Hor -
thy Mik lósnak, hogy vo nul jon be a Bá nát ba, fog lal jon el annyi te rü -
le tet, amennyit szük sé ges nek tart. Õ, a Führer min den igényt el fo -
gad, ter mé sze te sen el is me ri Bul gá ria ma ce dón te rü let re for mált
as pi rá ci ó it is.526

Ez után a kö vet a mi nisz ter el nök nek re fe rált, majd mind hár -
man át men tek a kor mány zó hoz az elõ ze te sen meg be szélt au di en -
ci á ra.527

Bárdossy és Te le ki is sej tet te, hogy Hor thyt a führeri üze net
erõ sen fog ja érin te ni, de az ar cá ra ki ülõ, sza va it át ha tó lel ke se dés -
re528 azért nem szá mí tot tak.

– Fõ mél tó sá gú uram — kezd te kel let le nül Te le ki — mi is tisz -
tá ban va gyunk a meg nyí ló le he tõ ség nagy sá gá val. – Ám az alig
egy hó nap ja ra ti fi kált örök ba rát sá gi szer zõ dés sel a há tunk mö gött 
mi kép pen cse le ked he tünk? Mit fog szól ni Ang lia? Mit fog szól ni a
vi lág? – Fõ mél tó sá gú úr, lát nunk kell, hogy nem ze ti be csü le tünk
fo rog koc kán – az utol só sza va kat szin te ki ál tot ta a ma gát na gyon
ne he zen fe gyel me zõ mi nisz ter el nök.529
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Hor thy nem sze ret te, ha be csü let dol gá ban más tart neki elõ -
adást, ezért szin tén kel let len han gon — vissza utal va a Führer üze -
ne té nek azon ré szé re, mely sze rint a jö võ ben nem lesz Ju go szlá via, 
Hor vát or szág stá tu szát a ma gya rok és a hor vá tok dönt he tik el kö -
zö sen — azt vá la szol ta, hogy az ese mé nyek ha tá sá ra Ju go szlá via
szét esik, te hát a szer zõ dés oka fo gyot tá vá lik.530

A nem túl okos Sztójay buz gón bó lo ga tott, Te le ki és Bárdossy
azon ban pon to san tud ta, hogy a hely zet en nél sok kal össze tet tebb, 
Lon don egy ilyen ma gyar lé pést alig ha hagy na kö vet kez mé nyek
nél kül. Sza va ik ha tá sá ra az ál lam fõ el fo gad ta, hogy alud ja nak rá
egyet, s más nap — ka to nák be vo ná sá val — to vább tár gyal ják az
ügyet.

*

A pi hen te tõ éj sza kai álom azon ban a kor mány zót még lel ke -
seb bé tet te. A ka to nák pe dig még to vább tü zel ték. Te le ki és
Bárdossy is mert ér ve ik is mé tel ge té sén túl a szov jet és a ro mán ve -
szély fel fes té sé vel is meg pró bált mérséklõleg hat ni – a mi nisz ter el -
nök új fent a cse kély ma gyar had erõ tar ta lé ko lá sá nak szük sé ges sé -
gé vel is ar gu men tált. Mind azo nál tal a vib rá ló lég kö rû tár gya lá son
mind in kább vi lá gos sá vált szá muk ra, hogy va la mi fé le komp ro -
misszum ban kell meg ál la pod ni uk.

A Hit ler nek át adan dó kor mány zói le vél tar tal má ban tud tak
kö zös ne ve zõ re jut ni. Eb ben Hor thy el is mer te, hogy a Führer ál tal
em le ge tett te rü le ti igé nyek fenn ál la nak és tel je sí tés re vár nak. A
ka to nák kö zöt ti kap cso lat fel vé telt õszin te elég té tel lel nyug táz ta.
Vé gül arra utalt, hogy a ju go szlá vi ai for du lat ra alig ha ke rül he tett
vol na sor a belg rá di pán szláv in dít ta tá sú szov jet-orosz be fo lyás
nél kül.531

A le ve let fo gal ma zók pon to san tud ták, hogy a belg rá di vi hart 
ka va ró sze le ket el sõ sor ban nem Moszk vá ból, ha nem Lon don ból
fúj ták, s azt is sej tet ték, hogy ez zel a ber li ni po li ti ka csi ná lók is tisz -
tá ban le het nek. Mi vel a ma gyar po li ti ka nagy di lem má ját a ber li ni
nagy biz ta tás és a lon do ni ke mény vissza fo gás kö zöt ti át hi dal ha -
tat lan sza ka dék okoz ta, a szov je tek sze re pé re tör té nõ uta lás sal is e
sza ka dék fe let ti híd ve rést akar ták elõ moz dí ta ni. A híd épí tõ ma nõ -
vert azon ban ter mé sze te sen el sõ sor ban egy Lon don ban is to le rál ha -
tó for ga tó könyv ki mun ká lá sá ban lát ták. Bárdossy jó ér zés sel nyug -
táz ta, hogy Te le ki vel tel jes né zet azo nos ság ban van nak, össze han -
golt ér ve lés sel vet ték rá a kor mány zót, hogy olyan vá lasz men jen
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Ber lin be, amely nem el uta sí tó, ám nem is konk ré tan igen lõ, ek kép -
pen le ve gõ vé tel nyi idõt hagy e for ga tó könyv el ké szí té sé hez.

Tud ván azt, hogy e kí sér let si ke re a leg bra vú ro sabb konst ruk -
ció ese tén is fe let tébb két sé ges lesz, s bár más fe lõl ab ban is na gyon
ké tel ke dett, hogy az új belg rá di ve ze tést rá tud ják ven ni a Ber lin -
nek pa rí ro zó ma ga tar tás ra, Bárdossy — a szin te le he tet lent kí sé rel -
vén meg — más nap, szom bat ilyen ér tel mû uta sí tást kül dött
Bakach-Bessenyey György kö vet nek.532 Tisz tá ban lé vén az zal, hogy
eb ben a hely zet ben neki már nem sza bad nyíl tan fel lép ni,
Bessenyeynek sa ját vé le mény ként kel lett Momèilo Ninèiæ, ré gi-új kül -
ügy mi nisz ter (a hú szas évek ben már irá nyí tot ta a dél szláv kül po -
li ti kát) tu do má sá ra hoz nia, hogy a né me te ket hol mi üres nyi lat ko -
za tok kal nem fog ják tud ni az or szág meg tá ma dá sá tól vissza tar ta -
ni. Ko moly tár gyi bi zo nyí té kok kal kell szol gál ni uk ar ról, hogy a
né met-gö rög há bo rú ban nem fog nak az elõb bi ek el len for dul ni.

*

A kül ügy mi nisz ter má sik ak ci ó ja bel po li ti kai ter mé sze tû volt. 
Lát ta, hogy a ha zai el len zék ere je nem szá mot te võ, az adott hely -
zet ben akár tel je sen fi gyel men kí vül hagy hat ják, de azt is mér le -
gel te, hogy a nem zet kö zi vi szo nyok ban a koc ka könnyen meg for -
dul hat, s ak kor ezek a nem túl je len tõs erõk akár kor mány zó po zí -
ci ó ba is ke rül het nek. Így ju tott arra a gon do lat ra, hogy Rassay Ká -
rollyal kel le ne be szél nie.

Er rõl a li be rá lis po li ti kus ról tud ta, hogy né met el le nes par la -
men ti fel szó la lá sa i val szé les kör ben res pek tust vál tott ki, ám arra
is em lé ke zett, hogy an nak ide jén te vé ke nyen részt vett a rend szer
lét re ho zá sá ban, a Hu szár-kor mány ban az igaz ság ügyi tár ca po li ti -
kai ál lam tit ká ra volt, s el len zé ki po li ti kus ként is bi zo nyos lo ja li tást 
ta nú sí tott a min den ko ri kor má nyok kal szem ben.533 Is mer ve mély
ma gyar ér zé se it ab ban re mény ke dett, hát ha kap hat tõle a kiút ke -
re sé sé ben jól ka ma toz tat ha tó szem pon to kat, vagy leg alább is tá -
mo ga tást a vár ha tó dél vi dé ki ak ci ó hoz.

Rassayt es té re ké ret te ma gá hoz. Egész nap a be fu tó hí re ket
ta nul má nyoz ta, mun ka tár sa it fo gad ta, uta sí tá so kat dik tált. Egy -
szer re volt rend kí vül iz ga tott s egy ben des pe rált ál la pot ban, amit
a be lé põ ven dé ge elõtt sem tu dott el lep lez ni. Tud ta, hogy elõ ször
neki kell be szél nie, s sza va i val Rassayt együtt mû kö dés re meg -
nyer nie. Be szélt a belg rá di for du lat Ber lin re gya ko rolt ha tá sá ról.
Bi zal ma san azt is el mond ta, hogy Sztójay a Führer re pü lõ gé pén
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ér ke zett haza je len tés té tel re. Bár a führeri aján lat ról mé lyen hall -
ga tott, ám jog gal fel té te lez te, en nek a gesz tus nak a fel tá rá sá val is
ér zé kel tet ni tud ja ven dé ge elõtt, hogy Hit ler ka to nai meg tor lást
akar fo ga na to sí ta ni, te hát nagy va ló szí nû ség gel há bo rú lesz. Ha ez 
be kö vet ke zik, ak kor az — nem a ked ve zõbb ki me ne telt, ha nem a
leg sö té tebb ví zi ó ját fes tet te fel — ka taszt ro fá lis lesz re ánk néz ve,
mert a né met ka to nai ak ci ó tól való ma gyar tá vol ma ra dást el ke rül -
he tet len nek tart ja.

Rassayt el len ben a drá mai sza vak in kább el len ke zés re sar -
kall ták:

– Ke gyel mes uram, én úgy vé lem, hogy a Ju go szlá vi á val
meg kö tött örök ba rát sá gi szer zõ dés nyo mán ben nün ket az ta szí ta -
na ka taszt ró fá ba, ha meg szeg nénk szer zõ dés sel meg pe csé telt sza -
vun kat, mert az szá munk ra köz meg ve tést hoz na, ha zánk föld je
had szín tér ré vál toz na, s gyen ge gaz da sá gunk is össze rop pan na a
há bo rú ter he alatt.534

Majd azt tu da kol ta, hogy há bo rús rész vé te lün ket mi ért lát ja
Bárdossy el ke rül he tet len nek.

A ke mény el len ál lás mé lyen el ke se rí tet te, még is hig gadt sá got 
erõl tet ve ma gá ra há rom pon ton igye ke zett ven dé gét ha tá sa alá
von ni. Rög vest a leg sú lyo sabb nak vélt érv vel kezd te. Azt ecse tel -
te, hogy az ak ci ó ból tör té nõ ki ma ra dá sun kat a né me tek — mi vel
is me rik a ma gyar köz vé le mény né met el le nes be ál lí tott sá gát — az
or szág meg szál lá sá val to rol nák meg. Ezen érve lo gi kus fo lyo má -
nya ként adta elõ má so dik ar gu men tu mát, mely sze rint a meg szál -
lók „sze mét em be re ket” (így, egy lé leg zet tel mond ta) ül tet né nek az 
or szág nép ének nya ká ba.

– Imrédyre gon dolsz, ke gyel mes uram? – buggyant ki a kér -
dés Rassay szá ján, Bárdossy azon ban a konk rét kér dést már dip lo -
ma ti ku san el há rí tot ta:

– Mi nek mond jak ne ve ket – s már a har ma dik ér vét hoz ta
szó ba, mely sze rint a ka to nai kö rök olyan hal lat lan nyo más alatt
tart ják, amely alól sem Te le ki sem õ nem tud ki tér ni.

– Tu dod — vál tott Bárdossy hang ja még köz vet le nebb re —,
Werthék azt szok ták mon da ni, hogy az or szág há rom szor volt im -
már moz gó sí tá si ál la pot ban „vé res le ve ze tés nél kül”.535 (A kül -
ügy mi nisz ter e sza va i val Werth Hen rikre, a Hon véd ve zér kar fõ nö -
ké re és kö ré re, il let ve arra utalt, hogy hi á ba ren del tek el há rom -
szor moz gó sí tást, ka to nai össze csa pás ra nem ke rült sor.)

E ka to nai ki fe je zés hal la tán mind ket tõ jük meg bor zon gott, s
Bárdossy fakó han gon fe jez te be ér ve lé sét arra utal ván, hogy e ka -
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to nai kö rök a had se reg mo rál já nak tönk re té tel ét em le get ve kö ve -
te lik a né me tek ol da lán való had ba lé pé sét.

Az el hang zot tak nyo mán Rassay sem mit sem vál toz ta tott fel -
fo gá sán, sõt ar ról kez dett be szél ni, hogy Ju go szlá vi át azért sem
sza bad meg tá mad nunk, mert ak kor az or szág elõbb-utóbb Orosz -
or szág gal is harc ba ke ve red het. Bárdossy ezen az el len ve té sen
nem hogy nem üt kö zött meg, ha nem ép pen a sa ját fel fo gá sá nak
erõ sí té sét lát ta ben ne.

– Jó, hogy em lí ted. Tu dod, mi fel va gyunk ké szül ve arra,
hogy a ro má nok is mét for dí ta nak majd sor su kon, át áll nak az oro -
szok ol da lá ra, s ilyen hát véd del tá mad nak majd a má so dik bé csi
dön tés nyo mán vissza tért er dé lyi te rü le te ink re. Mondd meg, kér -
lek, kire, ha nem a né me tek re tá masz kod ha tunk mi ak kor?

Rassayra azon ban az 1916-os ro mán be tö rés Mackensen se re ge 
ré vén tör tént vissza ve ré sé re való nyil ván va ló uta lás egy ál ta lán
nem gya ko rolt ha tást. Azt fe lel te, hogy — bár az szá má ra le tar tóz -
ta tást, kon cent rá ci ós tá bort je len te ne — in kább száll ják meg a né -
me tek az or szá got. Hi szen — foly tat ta —, ha ne künk már nincs
mó dunk a né me tek kel való együtt me ne te lést el há rí ta ni, ak kor a
mi füg get len sé günk tény le ge sen már csu pán ál füg get len ség. A
nem zet jö võ jét ak kor sok kal in kább a meg szál lás vál la lá sa je lent -
he ti, mert Hit ler bu ká sa után a nyu ga ti ha tal mak ezt fog ják ho no -
rál ni.536

*

Eb ben a fe szült hely zet ben a ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um -
ban sem volt hét vé ge, a mi nisz ter és szû kebb tör zse va sár nap is
dol go zott. Bárdossy ek kor küld te el vá la szát Barcza elõ zõ nap fel -
tett azon kér dé sé re, hogy az ér le lõ dõ bal ká ni konf lik tus ban ha zá ja
az örök ba rát sá gi szer zõ dés szel le mé ben fog-e cse le ked ni?537

Ál lás pon tunk — vá la szol ta — el sõ sor ban az új ju go szláv kor -
mány ma ga tar tá sá tól függ.538 Ha ki pro vo kál ja a há bo rút — ez zel a 
fo gal ma zá si for du lat tal Bárdossy lé nye gé ben a né met né zõ pon tot
tet te ma gá é vá —, ak kor sen ki sem kí ván hat ja el, hogy a ma gyar
kor mány nyu god tan néz ze az 1918-ban jog ta la nul el sza kí tott ma -
gyar lak ta te rü le tek né met vagy ép pen ség gel ro mán had se reg ál tal
tör té nõ meg szál lá sát. Az ott élõ ma gyar ság meg vé del me zé se azért 
is ter mé sze tes, hi szen az örök ba rát sá gi szer zõ dés 2. pont ja is fenn -
tart ja a ma gyar te rü le ti igé nye ket. Az új belg rá di re zsim po li ti ká ja
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a de cem be ri meg ál la po dást fel bo rí tot ta. Ez zel a be ál lí tás sal a ma -
gyar kül po li ti kát Bárdossy — ki mon dat la nul — is mét a ber li ni tö -
rek vé sek kel hoz ta össz hang ba.539

*

A ma gyar ál lás pont el dön té sé re áp ri lis 1-jén dél után 5 órá ra
össze hív ták a Leg fel sõ Hon vé del mi Ta ná csot. Ez a tes tü let tu laj -
don kép pen olyan kor mány ülés volt, ame lyen a kor mány zó el nö -
költ, s részt vett raj ta a Hon véd ve zér kar fõ nö ke is. A ta nács ügye it
egy ve zér tit kár ad mi niszt rál ta. Ek kor e posz tot Náray An tal ve zér -
ka ri ez re des töl töt te be.540

Az ülés nyo mott han gu lat ban kez dõ dött, mert Te le ki és
Bárdossy már az elõ zõ nap meg tud ta, hogy a ka to nák megint to -
vább men tek a meg en ged he tõ nél. Az tör tént ugyan is, hogy va sár -
nap meg jött Friedrich von Paulus tá bor nok, s Werth szin te órá kon
be lül meg ál la po dást kö tött vele a ma gyar ka to nai rész vé tel rõl. En -
nek ér tel mé ben a ve zér ka ri fõ nök áp ri lis l-jé vel akar ta meg in dí ta ni 
a moz gó sí tást. A né me tek ak kor a há bo rú meg kez dé sét 12-re idõ -
zí tet ték, a ma gyar ala ku la tok nak pe dig 15-én kel lett a ha tár át lép -
ve tá ma dás ba len dül ni ük. Werth te hát az egész kér dést pusz tán
tech ni kai kér dés nek te kin tet te, csu pán azt mér le gel te, hogy
mennyi idõ szük sé ges a moz gó sí tás hoz és a ha tár ra tör té nõ fel vo -
nu lás hoz.541

Te le ki ék te len ha rag ra ger jedt, s Bárdossy is vö rös lett az ar -
cuk ba do bott kesz tyû tõl. Szo rult sá guk ban a né met csa pa tok ma -
gyar or szá gi át vo nu lá sát tu do má sul vet ték, a ma gyar rész vé telt il -
le tõ en el len ben kö zöl ték, hogy eb ben az ügy ben csak a Leg fel sõ
Hon vé del mi Ta nács ha tá roz hat.

A kér dés kül po li ti kai össze füg gé se it ki dom bo rí tan dó az ülé -
sen — Hor thy Mik lós meg nyi tó ja után — Bárdossynak kel lett az
ex po zét meg tar ta nia. Ma nõ ve re zé si le he tõ sé gét ele ve be ha tá rol ta,
hogy a kor mány zó a ma gyar rész vé telt el ha tá ro zott tény ként kö -
zöl te, s a ta nács ko zás cél ját a kez dõ pont, a cél ki tû zés, az erõk
nagy sá ga és ma ga tar tá sa meg sza bá sá ban je löl te meg.542

A leg ma ga sabb hely rõl el hang zott sza vak után a dip lo ma ta
az zal kezd te, hogy ide gen ura lom alatt élõ vé re ink fel sza ba dí tá sá -
ra min den al kal mat meg kell ra gad nunk. A meg kö tött örök ba rát -
sá gi szer zõ dés el len ben — mon dot ta a Lon don ba kül dött ér tel me -
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zést meg má sít va — le he tet len né te szi szá munk ra a cse lek vést
mind ad dig, amíg Ju go szlá via, mint olyan fenn áll. Nem ér velt az
an go lok kal, vissza fo gott sá gát nem in do kol ta a nem zet kö zi élet
egyéb té nye zõ i vel, ha nem a tör té ne lem elõt ti fe le lõs ség re hi vat ko -
zott, s ez zel a meg nyílt táv lat tal te rem tett a kö rül te kin tõ mér le ge -
lés hez at mosz fé rát.

Így adta meg a vá laszt az idõ pont ra vo nat ko zó an. Az ak ció
cél ját pe dig az ezer éves ma gyar föld vissza csa to lá sá ban je löl te
meg. Egy ilyen lé pést — sze rin te — a vi lág po li ti ka elõtt meg le het
in do kol ni. El len ben — húz ta alá nyo ma ték kal —, ha egyéb ju go -
szláv te rü le tek re lép nénk, ak kor Ma gyar or szág szem be he lyez ked -
nék a po li ti kai eti ká val, és az or szág ér de ke i vel el len té tes há bo rús
bo nyo dal mak ba ke ve red het ne.

Te kin te tét Hor thyra, majd Bartha Kár oly hon vé del mi mi nisz -
ter re és vé gül Werthre füg geszt ve a há bo rú ki me ne tel ének nyi tott -
sá gá ról szólt, s azt mon dot ta, hogy eset le ges an gol, ame ri kai gyõ -
ze lem ese tén ha zánk nem csu pán az ad dig meg szer zett te rü le te it
vesz te né el is mét, de a tri a no ni nál is ne he zebb hely zet tel kel le ne
szá mol nunk. Vé gül na gyon ta pin ta to san, de fél re ért he tet le nül cél -
zott a Szov jet unió bal ká ni tér ség irán ti ér dek lõ dé sé re.543

Az el hang zott kö rül te kin tõ sza vak Keresztes-Fischer Fe rencet,
Var ga Jó zsefet, Laky De zsõt, Radocsay Lász lót, Bánffy Dá ni elt arra bá -
to rí tot ták, hogy szin tén a ma guk ilyen-olyan fenn tar tá sa i nak ad ja -
nak han got,544 ám Reményi-Schneller, majd még in kább a nagy te -
kin té lyû Hóman Bá lint a Né met or szág mel let ti ki ál lást in do kol ta,545

Werth Hen rik pe dig éle sen Bárdossyra ron tott. El va kul tan azt fej -
te get te, hogy az el len sé get ad dig kell ül döz ni, amíg az meg nem
sem mi sül.

– Én meg for dí ta nám a kül ügy mi nisz ter úr ér ve lé sé nek me ne -
tét — mond ta az zal a ma ga biz tos ság gal, aki már köz vet le nül a
háta mö gött érzi a Wehrmacht tel jes ere jét —, a po li ti kai szem -
pont ok sze rin ti mér le ge lés nek csak a tel jes ka to nai gyõ ze lem meg -
szü le té se után ér ke zik el majd az ide je. – Ha fel té te lek hez köt jük
fel lé pé sün ket — foly tat ta, ma gát már alig fe gyel mez ve —, ak kor
az bi zo nyo san nem vál ta na ki a né met ve ze tés ben elõ nyös ha tást.

– Mind ezek alap ján öt gya log- és egy gyors had test tel kor lát -
lan ka to nai cél ki tû zés sel azon na li, a né me tek kel egy ide jû be avat -
ko zást ja vas lok.546
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Sza vai mint má zsás sú lyok hul lot tak a te rem fe szült csend jé -
be. Min den szem pár a kor mány zó ra sze ge zõ dött, õ tör te meg a
drá mai csen det.

– Hon véd sé günk nek az 1938-ban meg hir de tett gyõ ri prog -
ram nyo mán lét re jött új szer ve ze te, fel fegy ver zé se, ki kép zé se va -
jon ad-e re ményt arra, hogy e nagy erõ pró bát ki áll juk? – kér dez -
te.547

Bartha Kár oly hon vé del mi mi nisz ter megnyugtatta. El is mer -
te ugyan, hogy a fel fegy ver zett ség te rén van még mit kí ván ni, ám
a hon véd ség har ci szel le me ki tû nõ, s egyéb ként is — tet te az asz -
tal ra a nagy ász nak gon dolt ér vét — a né me tek fegy ver zet, fel sze -
re lés és lõ szer te kin te té ben úgy is el lát nak majd ben nün ket.548

A fel szó la lá sok so rát a mi nisz ter el nök zár ta. Is mét elõ ad ta is -
mert gon do la ta it az an gol szász vi lág ki me rít he tet len erõ tar ta lé ka i -
ról, a ma gyar ak ció meg in dí tá sá nak fel tét ele i rõl, vé gül pe dig ki fo -
gá sol ta a be vet ni ter ve zett erõk nagy sá gát. – Egy sze rû meg szál ló
fel ada tok ra ke ve sebb erõ is ele gen dõ – mon dot tan ha tá ro zot tan.549

A négy órás vi tát be re kesz tõ zár sza vá ban a kor mány zó a ma -
gyar ön cé lú ság nak meg fe le lõ kor lá to zott ak ció mel lett dön tött. A
be ve ten dõ erõk nagy sá ga te kin te té ben meg egye zés re és ar ról hoz -
zá in té zen dõ elõ ter jesz tés re uta sí tot ta a mi nisz ter el nö köt és a ve -
zér kar fõ nö két.550

*

Más nap, áp ri lis 2-án dél után Te le ki Pál mi nisz ter el nök tu do -
má sá ra hoz ták, hogy a dél szláv ál lam el len tá ma dás ra ké szü lõ né -
met csa pa tok át lép ték a ma gyar-né met ha tárt, dél felé vo nul nak,
ve zér ka ri fõ nök sé gük pe dig már meg is ér ke zett Bu da pest re.551

Olyan nyug ta lan ság vett erõt raj ta, hogy el ha tá roz ta: át megy a
Disz tér re és meg be szé li az egy ál ta lán nem vá rat lan, ám még is me -
rõ ben új hely ze tet a kül ügy mi nisz ter rel.

– Kez dõ dik – ezek kel a sza vak kal lé pett be Bárdossy dol go zó -
szo bá já ba, aki rög tön tud ta mi rõl van szó, hi szen szin tén bir to ká -
ban volt a sú lyos hír nek.

– Meg jött Barcza sür gö nye Lon don ból. – így vá la szolt, s ha -
bo zás nél kül a kö vet hi te lé nek ron tá sá ba fo gott. – Megint tú loz, az
an go lok szá já ba sa ját sza va it adta, így akar ben nün ket cse lek vé -
sünk tõl vissza tar ta ni.
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Te le ki he lyet sem fog lal va, tü rel met le nül nyúj tot ta ke zét a
meg fej tett számjeltáviratért. Bárdossy most már szót la nul adta át a 
kért pa pírt. 

Amennyi ben né me tek Ju go szlá vi át meg tá mad ják és azok el -
len áll nak, ami vár ha tó — üzen te a kö vet a számjeltáviratok la pi -
dá ris stí lu sá ban —, úgy ter mé sze te sen azon nal Ang lia szö vet sé ge -
se i vé vál nak. Eb ben az eset ben it te ni re ak ció ma gyar-ju go szláv vi -
szony le he tõ ala ku lá sá val szem ben kö vet ke zõ:

1. Amennyi ben ma gyar kor mány el tû ri — kezd te hal kan fenn -
han gon ol vas ni a szö ve get azt re mél vén, hogy a ben ne gyü -
lem lõ fe szült ség nek így va la me lyest utat en ged —, sõt elõ -
se gí ti, hogy né met had se reg Ma gyar or szág ra be vo nul va,
azt ka to nai bá zis nak hasz nál ja Ju go szlá via el len, Ang lia ré -
szé rõl dip lo má ci ai vi szo nyunk meg sza kí tá sá val és an nak
összes kö vet kez mé nyé vel ok vet len szá mol ni kell.552

– Lá tod, et tõl fél tem – né zett kül ügy mi nisz te ré re.
– A foly ta tás még ke mé nyebb lesz – mond ta Bárdossy erõl te -

tett nyu ga lom mal. Bár — mint je lez tem, mond ta de ho nesz tá ló
han gon — én eb ben in kább Barcza su gal la tát, s nem az an go lok ál -
lás pont já nak au ten ti kus meg fo gal ma zá sát lá tom.

Te le ki nem osz tot ta kol lé gá ja né ze tét, õ úgy vél te, hogy
Barcza bi zony — bár szin tén érez te, hogy a fo gal ma zás ban ben ne
rej lik a kö vet ál lás pont ja is — meg le he tõ sen pon to san adja vissza a 
brit il le té ke sek üze ne tét. Is mét sze me elé tar tot ta a köz ben le en ge -
dett táv ira tot.

2. Ha azon ban Ma gyar or szág e tá ma dás hoz bár mi lyen in dok -
lás sal (Ju go szlá via te rü le tén ma gya rok meg vé dé se) csat la -
koz nék, úgy Nagy-Bri tan nia és szö vet sé ge sei (Tö rök or szág, 
eset leg idõ vel Szov jet) had üze ne té vel is kell szá mol ni. Ezen 
eset ben, an go lok vég sõ gyõ zel me ese tén, ma ga tar tá sunk
alap ján, mint Ang lia és Ame ri ka nyílt el len sé ge le szünk
meg ítél ve, sõt az örök ba rá ti szer zõ dés flag ráns meg sér té -
sé vel le szünk meg vá dol va, mert itt szer zõ dést úgy ér tel me -
zik, hogy ép pen béke ér de ké ben Ju go szlá vi á val szem ben is
te rü le ti igé nye ink ér vé nye sí té sé rõl egy elõ re le mon dot -
tunk.553

– Kép te le nek ben nün ket meg ér te ni – mond ta Te le ki tel je sen
össze tör ten. – Hi szen a szer zõ dés alá írá sá val ugyan két ség te le nül
vál lal tuk, hogy te rü le ti igé nye ink ér vé nye sí té sét a jö võ be tol juk,
de az is ben ne van a szö veg ben, hogy vég le ges le mon dás ról szó
sem le het. Az a mi tra gé di ánk, hogy emi att az iz gá ga, Hit ler rel ri -
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va li zál ni aka ró Mus so li ni bal ke zes gö rög ak ci ó ja mi att a de cem -
ber ben még oly tá vo li nak tûnõ jövõ ily drá mai hir te len ség gel re -
ánk tor nyo sult. – Nem, nem – haj to gat ta, ma gam is ér zem, szó sem 
le het róla, hogy ne cse le ked jünk. Ám, ha a né me tek el vesz tik a há -
bo rút, ak kor mind az be kö vet ke zik, amit most Barcza üzent. Min -
dig fél tem at tól, hogy a szov je tek meg je len nek egy szer a mi tér sé -
günk ben, ránk fog ják erõ sza kol ni ször nyû rend sze rü ket, s most
már — lát ha tod — ma guk az an go lok fe nye get nek ben nün ket ez -
zel a jö võ vel.

– Barcza tú loz, Ke gyel mes uram – is mé tel get te ma gát Bár dossy. 
– Nem hi szem. Ér zem, hogy sa ját ál lás pont ja is ben ne van, s

ezt én a ma gam ré szé rõl nem is hi báz ta tom. Egy kö vet ne le gyen
csu pán pos tás, le gyen vé le mé nye, pró bál jon a hite sze rint he lyes
ál lás pont ér vé nye sí té sé ért ten ni. Nem. – mond ta biz tos ha tá ro zott -
ság gal. – Nem má sít ja meg az an go lok ál lás pont ját. Leg fel jebb ar -
ról van szó, hogy azt vég le te sen ke mény sza vak kal to váb bít ja fe -
lénk. A ször nyû az, hogy ki ut ta lan hely zet be ju tot tunk. 

– Nem biz tos, hogy ez a jövõ vár re ánk. Te ma gad is mér le gel -
ted egy ki egye zé ses béke le he tõ sé gét.554

– Igen, de ez el múlt. Nincs még két hete an nak, hogy Hit ler
Elõt ted az orosz ve szély ak tu á lis sá vá lá sát em le get te.555 Most pe -
dig az an go lok fes tik az ör dö göt a fal ra. Ne ked is tud nod kell,
hogy nincs kiút – is mé tel get te vég te le nül dep ri mált han gon.

– Én még is hi szek ab ban, hogy Lon don ban tud nak disz ting -
vál ni, s nem azo no sí ta nak ben nün ket a né me tek kel. Hat ni fog az,
hogy mi csak ak kor cse lek szünk, ha már nem lesz Ju go szlá via, ha
Zág ráb ban ki ki ál tot ták az önál ló Hor vát or szá got. 

– Ez nem disz ting vá lás kér dé se – le gyin tett Te le ki. Sok je lét
ad ták an nak, hogy ér tik ne héz hely ze tün ket. Ezt is Barcza je len tet -
te. Nem Barcza je len té sei kö zött kell ke res ned az el lent mon dást,
ha nem azt kell lát nunk, hogy eb ben a há bo rú ban élet-ha lál ra megy a
küz de lem. Lon don ban azt nem bo csát ják meg ne künk, hogy eb -
ben az õ gi gá szi har cuk ban — amely ben ta valy már a náci gé pek
ter ror bom bá zá sai nyo mán na gyon mély se be ket kap tak — mi a
né me tek ol da lá ra áll tunk. Ha ké pe sek arra is, hogy ez zel a vé res
kezû Sztá lin nal pa ro láz za nak — s e te kin tet ben én Barcza táv ira tát 
szin tén au ten ti kus nak ér zem —, szó val ha ké pe sek arra is, hogy e
tö meg gyil kos felé ke zet nyújt sa nak, ak kor itt fél mil lió ma gyar
sor sa nem té tel.

– Le gyünk re á li sak Laci — hang ja ki mon dot tan ta ná ros sá vált,
egy rö vid pillanatra meg sza ba dul ni lát szott a hely zet iszo nyú sú -
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lyá tól, a tu dós ta nár at ti tûd je jár ta át lé nyét, a tu dó sé, aki a té nyek
kö zött össze füg gé se ket ke res, az össze füg gé sek alap ján meg ala po -
zott kö vet kez te té se ket von le —, ha a szer bek ál la ma szét esik, ak -
kor az nem ma gá tól kö vet ke zik be. Em lé kez zél vissza, hogy Sán -
dor ki rály or szá gá nak szét hul lá sát hány szor kom bi nál tuk, s a
mar seille-i gyil kos ság nyo mán, ami kor va ló ban da rab ja i ra es he tett 
vol na, még is egy ben ma radt.

– A hor vá tok ter mé sze te sen sú lyo san csa lód tak a kor fui meg -
ál la po dás he lyes sé gé ben, a várt fö de rá ció he lyett fog csi kor gat va
fo gad ták a szerb cent ra liz mus jár mát, ön ma guk ban azon ban nincs 
ere jük az egyéb ként ön ként nya kuk ba vett igát le vet ni. Ha a hor -
vá tok majd a kö ze li na pok egyi kén ki fog ják ki ál ta ni önál ló ál la -
mu kat, ak kor Te is és min den va la mennyi re tá jé ko zott em ber pon -
to san tud ni fog ja, hogy e füg get len sé gük ál füg get len ség, ál la muk
Ber lin tõl füg gõ báb ál lam lesz.

– De néz zük a prob lé mát na gyobb össze füg gé se i ben – foly tat -
ta to vább esz me fut ta tá sát. – Hol van ma már Cseh szlo vá kia? Se -
hol. A hamincas évek ele jé re már az an go lok is be lát ták, hogy hiba
volt en nek az ál lam nak a lét re ho zá sa. Ma guk is kezd ték fel is mer -
ni, hogy van nak cse hek és van nak szlo vá kok, ám cseh szlo vák ok
nin cse nek. Tud juk, hogy e fel vi lá go sí tó mun ká ban Barczának is
meg volt a maga po zi tív sze re pe. Vé gül azon ban nem tud tuk meg -
aka dá lyoz ni, hogy ta valy jú li us ban Lon don el is mer je en nek az int -
ri kus, kár té kony Benešnek a kör nye ze tét emig ráns cseh szlo vák
kor mány nak.

– Lásd, Barcza ak kor is he lye sen cse le ke dett, ami kor azért
har colt, pró bál juk az an go lo kat rá ven ni arra, hogy írás ban fo gad -
ják el le gi tim nek az elsõ bé csi dön tést. Mi azon ban ezért kor mány -
szin ten nem cse le ked tünk — ez fõ leg Csáky és Imrédy nagy mu -
lasz tá sa, ám a mi fe le lõs sé günk is, hi szen nyo mást kel lett vol na
ebbe az irány ban ki fej te nünk —, most pe dig már re á li san szá mot
vet he tünk a má so dik cseh szlo vák köz tár sa ság maj da ni meg szü le -
té sé vel.

– Ha pe dig megint lesz Cseh szlo vá kia, ak kor is mét lesz Ju go -
szlá via is, ben nün ket pe dig hul la rab lás sal fog nak vá dol ni, s el jön a 
bosszú ál lás ször nyû órá ja. – Vissza zök kent a kor mány fõ sze re pé -
be, gyen ge vál la in érez te a hely zet má zsás sú lyát, egész lé nyét is -
mét a két ség beesés jár ta át.

– Ré me ket látsz, mi ért lo va lod bele ma gad a leg ször nyûbb ví -
zi ó ba? – A szin tén gyen ge ideg ze tû Bárdossy gyó gyí tó szán dé kú
han gon kér lel te õt erre. Mind hi á ba. Ke zé ben a táv irat szö ve gé vel,
mint a ket rec be zárt vad a jó ko ra szo bá ban fel és alá jár kált, majd a
pa pírt az író asz tal ra dob va a mel let te lévõ ka ros szék be ros kadt.
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Azu tán erõt vett ma gán. Mint ha ki cse rél ték vol na. Arca át -
szel le mült, mint ha más vi lág ba, ész re vét le nül a tet tek bi ro dal má -
ba lé pett vol na. Nem sok ügyet ve tett arra, hogy meg nyílt az ajtó, s 
UIlein-Reviczky An tal, a mi nisz té ri um nagy ha tal mú saj tó fõ nö ke, a
ha zai saj tót ak kor még a né me tek szá ja íze sze rin ti nagy oda adás -
sal ve zény lõ kar mes ter lé pett be raj ta.556 (1943–1944. évi sze re pe
alap ján, s nem cse kély mér ték ben a már 1947-ben Svájc ban fran cia
nyel ven meg je lent vissza em lé ke zé sei557 ré vén Ullein-Reviczky fi -
gu rá ja a tör té ne ti köz tu dat ban an gol szász-ba rát po li ti kus ként rög -
zült, ko ráb bi fõ cen zo ri mû kö dé se mi att va ló já ban azon ban igen el -
lent mon dá sos dip lo ma ta-po li ti kus.) Az új ven dég ta pasz tal ta a két 
po li ti kus szót lan sá gát, sej tet te, hogy a mély csönd nek na gyon ko -
moly oka le het, ezért a nagy ha tal mú em be rek ma ga biz tos sá gá val
a kül ügy mi nisz ter író asz ta la felé tar tott, s át fu tot ta a lon do ni táv -
ira tot.558 Má sod per cek alatt meg ér tet te, s tud ta, hogy min den kér -
dés fe les le ges.

Te le ki ek kor meg szó lalt, ám sza va it már nem a szo bá ban lé -
võk höz, ha nem va la mi ha tal ma sabb Úr hoz in téz te:

– Min dent meg tet tem, ami tõ lem telt; több re nem va gyok ké -
pes. – Majd né mi leg más han gon, ta lán ne kik is, ta lán va la ki Más -
nak is szán va még hoz zá tet te: – El me gyek.

Bárdossy meg kö vül ten né mán bic cen tett, el me nõ ven dé gét a
saj tó fõ nök kí sér te ki a szo bá ból.

*

Más nap reg gel a kül ügy mi nisz ter reg ge li zés köz ben kap ta a
meg rá zó, ám még sem tel je sen vá rat lan hírt ar ról, hogy az éj sza ka
so rán a kor mány fõ meg halt.

– A ha lál ba me ne kült, biz tos, hogy ma gá ra emel te a fegy vert.
– gon dol ta ön kén te le nül. – A fe le lõs ség re ánk ma radt, va jon kit fog 
Hor thy ki ne vez ni a he lyé re? – mér le gel te a kér dést.

A vá lasz ha mar vi lá gos sá vált szá má ra. Min den il le té kes tud -
ta, hogy eb ben a hely zet ben szin te órák ra sem ma rad hat kor mány -
fõ nél kül az or szág. Az ál lam fõ már az nap meg kezd te az ilyen kor
szo ká sos tár gya lá sa it. A dön té se i ben oly annyi ra fon tos Beth len
Ist ván, a szin tén nagy ra be csült Keresztes-Fischer Fe renc bel ügy -
mi nisz ter, s a men ta li tás ban tõle tá vol álló, dip lo má ci ai ügyek ben
nagy te kin té lyû Ká nya Kál mán egy aránt a kül ügy mi nisz tert aján -
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lot ta. A mér le ge lés nél az egyik dön tõ szem pont a vár ha tó ber li ni
vissz hang volt. Olyan sze mély kel lett, aki még ki ját szat lan kár tya,
sem egyik sem má sik irány ban nem moz dult el.

Bárdossy Lász ló ek kor még ilyen sze mély volt.559

Mel let te szólt az is, hogy nem volt mö göt te po li ti kai párt, va -
ló já ban nem volt po li ti kus. Szor gal mas köz igaz ga tá si szak em ber
kel lett, aki jól is me ri a nem zet kö zi kap cso la to kat. Olyan em ber
kel lett, aki ugyan meg ren dül he tett Te le ki tet té nek nagy sá gán, de
még sem an nak kon zek ven ci ái, ha nem a ko ráb ban — je len tõs mér -
ték ben ép pen a volt kor mány fõ köz re mû kö dé sé vel — ki for má ló -
dott ál lás fog la lás szel le mé ben haj lan dó cse le ked ni. Olyan em ber
kel lett, aki vég re hajt ja a hi va ta los Ma gyar or szág aka ra tát.

Bárdossy Lász ló vál lal ta ezt a sze re pet.
A kor mány zói au di en ci á ra gyor san sor ke rült, s an nak le zaj -

lá sa is ke vés idõt igé nyelt. Vi lá gos kér dé sek re gyors és szin tén vi -
lá gos vá la szok szü let tek.

Az el hunyt mi nisz ter el nö köt a ra va tal nál már az új kor mány -
fõ bú csúz tat ta.

*

A né met csa pa tok a ter ve zett nél ko ráb ban, áp ri lis 6-án lép ték
át a né met-ju go szláv, 7-én pe dig a ma gyar-ju go szláv ha tárt és el -
söp rõ len dü let tel kezd ték meg az or szág el fog la lá sát. A meg tá ma -
dott or szág an gol gé pek ál tal tá mo ga tott lé gi ere je 7-én Sze ge det,
majd Pé cset és Vil lányt, azok né me tek ál tal hasz nált re pü lõ te re it
bom báz ta. A lég el há rí tás egy ju go szláv gé pet le szál lás ra kény szerí -
tett, hat an gol gé pet pe dig le lõtt.560 Bárdossy este Barczát ugyan a
leg eré lye sebb til ta ko zás ra uta sította,561 to vább azon ban nem ment,
vál to zat la nul a Zág ráb ból vár ha tó hír re fi gyelt.

Lon don el len ben már a ma gyar til ta ko zás el hang zá sa elõtt a
maga sé rel me ál tal be fo lyá sol tan cse le ke dett: mi e lõtt a bu da pes ti
táv ira tot a ma gyar kö vet sé gen meg fejt het ték vol na, a Foreign
Office- ba ké re tett Barczával már kö zöl ték a dip lo má ci ai vi szony
meg sza kí tá sát.562

*

256

559 Ju hász 1964, 314., Czettler 1997, 307.
560 CAM II. köt. 8., Ju hász 1964, 318–319.
561 DIMK V., 707. sz.
562 Uo. és Ju hász 1964. 319. 



Áp ri lis 10-én Zág ráb ból Bar tók Lász ló kon zul te le fo non kö zöl -
te, hogy Kvaternik hor vát usz ta sa ve ze tõ ki ki ál tot ta az önál ló Hor -
vát or szá got.563 Ütött a ma gyar hon véd ség meg in du lá sá nak az órá -
ja is. A mi nisz ter el nök-kül ügy mi nisz ter Bárdossy azt ja va sol ta a
kor mány zó nak, hogy ki ált vány ban tá jé koz tas sa er rõl az or szág
né pét. A do ku men tum szö ve gét maga fo gal maz ta meg, s azt Hor -
thy min den ja ví tás nél kül el fo gad ta.564 Azt is fon tos nak tar tot ta,
hogy — na gyon könnyen meg le het, for dul majd a koc ka, s ne hogy
ak kor a ma gyar lé pés min den kö vet kez mé nyé ért õt te gyék fe le lõs -
sé — a kö zös fe le lõs ség vál la lás do ku men tá lá sa ér de ké ben áp ri lis
11-én este fél hat ra össze hí vat ta a fel sõ ház Ká nya Kál mán ve zet te
kül ügyi bi zott sá gát.565

Ex po zé já ban nagy súllyal szólt ar ról, hogy az elõ zõ kor mány -
nak a bal ká ni béke meg óvá sa volt a cél ja, a Ju go szlá vi á val meg kö -
tött szer zõ dés ér tel mét is eb ben je löl te meg. Nem ta gad ta, hogy e
szer zõ dés szer ves al ko tó ré szét ké pez te a ten gely ha tal mak kal való 
ba rát sá gos együtt mû kö dés re ala pí tott po li ti kai rend szer nek, s a
belg rá di ál lam csíny ezen ered mé nye zett alap ve tõ vál to zást. A ba -
rát sá gi szer zõ dést sze rin te — a dél-ma gyar or szá gi te rü le tek el le ni
so ro za tos lé gi tá ma dá sa i val — Belg rád sem mi sí tet te meg, kor má -
nya ele mi kö te les sé gé nek tett ele get, ami kor a Dél vi dék meg szál -
lá sá hoz hoz zá fo gott. (Bárdossy te hát most sem tér vissza a Bar -
czával már ci us 30-án kö zölt ér tel me zés hez, mely sze rint a belg rá di 
ál lam csíny bo rí tot ta fel a de cem be ri meg ál la po dást.)

El sõ nek a ma gyar po li ti kai élet nagy öreg je, Beth len Ist ván
gróf kért szót. Bárdossy sze me össze szû kült, ke zé vel ön kén te le nül 
ka ros szék ének kar fá já hoz nyúlt, s für kész ve ke res te a volt mi nisz -
ter el nök te kin te tét, mert hoz zá is el ju tot tak olyan kó sza hí rek, me -
lyek sze rint a Teleki-Bárdossy vo nal nem él ve zi a gróf tá mo ga tá -
sát. Ám a szer ve ze té ben fel gyü lem lett fe szült ség már az elsõ sza -
vak hal la tán ol dód ni kez dett, majd nem sok kal ké sõbb ké nyel me -
sen süp ped he tett bele szé ké be.

Beth len ugyan is rög vest elõ re bo csá tot ta, hogy tel jes mér ték -
ben és min den te kin tet ben he lyes li a kor mány el ha tá ro zá sát. Hi -
szen — fej te get te — az adott hely zet ben nem is le he tett vol na más -
ként cse le ked ni. Nem ze ti be csü le tünk és ezer éves tör té nel mi hi va -
tá sunk meg ta ga dá sa lett vol na, ha a ju go szláv ál lam ala ku lat szét -
hul lá sa után nem te szünk ele get a volt õsi ma gyar te rü le tek kel és
ma gyar vé re ink kel szem ben fenn ál ló kö te les sé günk nek. El len ben
— és itt hang ja fi gyel mez te tõ en ke ménnyé vált — a kor mány nak a 
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nem zet tel szem ben az is a kö te les sé ge, hogy a hon véd ség ak ci ó ja
egy ta pod tat sem ter jed jen túl a szent ko ro ná hoz tar to zott te rü le tek 
egy ko ri ha tá rán.

– Szá mol nunk kell az zal — mond ta re zig nál tan —, hogy nem
csu pán a szer bek, de az an go lok, sõt ta lán más ál la mok is ben nün -
ket felóniával, sú lyos szó sze gés sel fog nak vá dol ni. Le gyünk tisz -
tá ban — s itt hang ja már ke se rû vé vált —, hogy iga zunk ról alig ha
tud juk majd õket meg gyõz ni. Ezért is fon tos a ha tá rok pon tos be -
tar tá sa, an nak nyo ma té ko sí tá sa, hogy mi sem Szer bi á val sem más
or szá gok kal szem ben nem va gyunk há bo rú ban. Így ta lán leg alább
a tár gyi la gos kül föl di ál la mo kat tud juk majd ol da lunk ra ál lí ta ni.566

Ez után Bárdossyt már nem lep te meg, in kább ter mé sze tes nek 
vet te, hogy Ká nya Kál mán sza va in jól érez he tõ en át ütött a szer -
bek kel szem be ni is mert fó bi á ja.567 – A ma gyar kor mányt — húz ta
alá — az ál ta la tett, s a maga ré szé rõl min den te kin tet ben he lye selt
lé pé se kért a leg ki sebb er köl csi fe le lõs ség sem ter he li. Hi szen a ma -
gyar–ju go szláv ba rát sá gi szer zõ dést és a há rom ha tal mi egyez -
mény hez való csat la ko zást elõbb ma guk a ju go szlá vok sem mi sí -
tet ték meg, s a ma gyar kor mány csak a szer zõ dés meg szûn te után
tet te meg a szük ség pa ran csol ta lé pé se it.

A nagy te kin té lyû po li ti ku sok tá mo ga tó sza vai után Bárdossy 
már csak laza fi gye lem mel kö vet te Scitovszky Ti bor, Ba ra nyai Li pót,
Csekonics Iván gróf, Bánfffy Mik lós gróf és má sok po li ti ká ja mel let ti
ki ál lá sát,568 hi szen köz ben már a sok-sok el in té zen dõ ál lam ügy ben 
te en dõ sür gõs lé pé sek to lul tak el mé jé be. Ami kor pe dig a nem zet -
kö zi kap cso la tok vi lá gá ban oly annyi ra ott ho no san moz gó Ottlik
György is lé nye gé ben az el hang zot ta kat fo gal maz ta meg újra sa ját
sza va i val, ak kor már a szo ká sos ma ga biz tos hety ke sé ge is vissza -
tért.

*

Más nap a Sán dor pa lo tá ban is mét ke zé be vet te Baj csy -Zsi -
linsz ky End re elõ zõ nap kéz be sí tett le ve lét.569

– Mi le het en nek a Ban di nak a tit ka? – tû nõ dött. – Hi szen ha -
tal mi ere je nem szá mot te võ, akik kel együtt in dult 1919-ben, azok -
tól már rég el tá vo lo dott, tá mo ga tást tõ lük alig ha re mél het. Akik -
kel ma egy párt ban van — a kis gaz dák kal —, azok kal sincs va ló já -
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ban együtt. Iga zá ból se ho vá, sen ki hez sem tar to zik, s ta lán ép pen
ezért ké pes az or szág, a nem zet ne vé ben meg szó lal ni.570

– Va jon kik nek a ne vé ben le ve lez ve lem? – tet te fel ma gá nak a 
kér dést. Hi á ba kép vi se lõ, a par la ment ben rend re le hur rog ják, na -
gyon ke ve sen he lyes lik sza va it. Azt el len ben ne fe ledd — in tet te le 
sa ját ma gát —, hogy a han gos köz vé le mény mel lett lé te zik egy
néma köz vé le mény is, Ban di en nek a köz vé le mény nek a fel fo gá sát 
köz ve tí ti fe lém. Az egyik köz vé le mény sza va jól ért he tõ, az or -
szág gyû lés, a me gyei tör vény ha tó ság ok, a vá ro si kép vi se lõ tes tü le -
tek, az or szág szá mos egye sü le te ad fó ru mot aka ra tuk nak.

A má sik köz vé le mény ugyan néma, ám még is meg ta lál ja a
mód ját an nak, hogy lé te zé sé rõl tud junk. A kis pél dány szá mú saj -
tó, a plety kák ban ter je dõ szó be széd mel lett az olyan sze mé lyek ré -
vén ad ma gá ról hírt, mint Baj csy -Zsi linsz ky End re.571 Ha le hur rog -
ják is, ha ma gá nyos har cos is, még is csak ré sze a tör vény ho zás nak, 
ha úgy tet szik, a ha ta lom nak. Nem két sé ges, hogy a szó köz na pi
ér tel mé ben rossz po li ti kus, az ered mé nyes ség hez el en ged he tet le -
nül szük sé ges apró lé pé se ket, tak ti kai en ged mé nye ket meg ve ti,
sem mi be ve szi, nem gya ko rol ja. Lo bo gá sa, szin te vá te szi ere je
azon ban vi tat ha tat lan.

Ke zé ben a le vél lel a mi nisz ter el nök-kül ügy mi nisz ter az ab -
lak hoz ment, s min den so rát is mét fi gyel me sen vé gig ol vas ta. Az
írást tar tó ke zét most le en ged te, s te kin te te a Du ná ra, a pes ti há -
zak ra, majd kis sé észak ra for dul va a Mar git-szi get ko pasz fá i ra
sik lott. Messzi re né zett, s köz ben azon töp ren gett, hogy a le vél író
fé lel mei – Fé lek, írja, sõt ret te gek tõle, hogy an gol és ame ri kai rész -
rõl igye kez nek majd re ánk süt ni a szer zõ dés sze gést, s há bo rús fél -
nek nyil vá ní ta nak ben nün ket. – a va ló di jö võ be ve zet nek-e?

Beth len teg na pi sza vai öt löt tek fel ben ne, ame lyek kel — igaz:
jó val vissza fo got tab ban — lé nye gé ben ha son ló kép pen vi zi o nált.
Lon do ni éve i re, az an go lok ön zé sé re gon dolt — mit ön zés, sa ját ér -
de ke ik kö vet ke ze tes kép vi se le te, he lyes bí tet te sa ját ma gát —, s ke -
se rû te he tet len sé get ér zett hely ze té nek ki út ta lan sá ga mi att. Hi -
szen sem a Gróf úr sem a Kép vi se lõ úr nem haj lan dó a szentistváni 
Ma gyar or szág ról le mon da ni. Né met el le ne sek ugyan, ám a re ví zi -
ó ról nem ké pe sek le mon da ni.

Vissza tért író asz ta lá hoz, és mér ge sen az asz tal ra dob ta a le ve -
let. – Baj csy -Zsi linsz ky alap ta la nul adja ta ná csa it, hogy las sab ban
cse le ked jek. Mint ha mi osz ta nánk a la po kat — do ho gott ma gá ban
to vább —, mint ha nem azért tör tén ne min den, mert a Führer ide -
küld te sa ját re pü lõ gé pén ezt a le he tet len Sztójayt. Hi ú sá gá nak tet -
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szett, hogy Zsi linsz ky az õ „ki pró bált ké pes sé ge i ben” bi za ko dott,
ön ér ze tét erõ sí tet te, hogy ez a vad ma gyar is az õ „erõs ma gyar sá -
gá ról” írt, de ezek az el is me ré sek leg fel jebb lel ki ere jét erõ sí tet ték,
járt út já val szem ben nem kí nál tak más jár ha tó utat.

Hir te len Ba bits Mi hály, a köl tõ öt lött eszé be. Arra a ver sé re
gon dolt, amely ben 1938 õszén, a Fel vi dék vissza tér te nyo mán a
maga sze líd mód ján azo kat fed te meg, akik országgyarapításról
be szél tek. – Mi cso da íz lés te len szó hasz ná lat – zsém be lõ dött. „Ne
mond já tok, hogy a haza na gyob bo dik – A haza, a haza egyen lõ volt min -
dig” – idéz te a me mo ri zált so ro kat. Maga is sze re tet te a gon do la -
tok mí ves meg fo gal ma zá sát, s el kez dett azon töp ren ge ni, va jon
mi kép pen tud ná ugyan ezt a sa ját nyel vén ki fe jez ni.

– Igen, meg van. Az ál lam ha tár olyan, mint két ház kö zött a
ke rí tés – me di tált. Aho gyan a fá hoz tar to zik és min dig an nak ré sze 
ma rad a szom széd kert be át nyú ló ág, ugyan úgy a ma gyar ság ré -
sze ma radt a Tri a non ban el ve szett te rü let is.572 – Va jon — si mí tot ta 
vé gig gon do san ápolt õsz haj za tát —, lesz nek-e is mét ilyen han -
gok, vagy leg alább itt hon ról meg kap ja a köz vé le mény ért he tõ ag -
go dal mak ugyan meg fo gal ma zó, ám még is erõ tel jes tá mo ga tá sát?

*

A Dél vi dék meg szál lá sa — mi u tán a há bo rú fõ ter hét az ag -
resszor né me tek vi sel ték a vál lu kon — vi szony lag könnye dén, s
rö vid idõ alatt meg tör tént. Bács ka, a ba ra nyai há rom szög, Mu ra -
köz és Mu ra-vi dék, össze sen 11.475 négy zet ki lo mé ter te rü let, raj ta
több mint 1 mil lió la kos sal — ezek nek a ma gyar nép szám lás sze -
rint 39, a ju go szláv fel mé rés sze rint 30%-a volt ma gyar nem ze ti sé -
gû — ke rült vissza az or szág hoz.

A vég ze tes lé pés meg té te le, a Szov jet unió meg tá ma dá sa

1941. má jus 6-án a mi nisz ter el nök-kül ügy mi nisz ter már vég -
zett a napi pos ta ru tin jel le gû fel dol go zá sá val, ami kor so ron kí vü li
kéz be sí tés sel az asz ta lá ra tet ték a Hon véd ve zér kar fõ nö ké nek,
Werth Hen rik em lék ira tát.573

– Már megint po li ti zál, olyas mit tesz, ami hez nincs sem mi
köze – vil lant át az agyán, s ez zel a rossz ér zés sel kezd te a do ku -
men tum el ol va sá sát.
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A me mo ran dum leg rosszabb vá ra ko zá sa in is túl tett. Va ló ság -
gal le tag ló zott ál la pot ban, el fe hé rült arc cal tet te le az el ol va sott
szö ve get. Elõt te azon ban ne megy szer sza ladt a vér a fe jé be.

A fõ tiszt ar ról írt, hogy Moszk va hin ta po li ti kát foly tat Ber lin -
nel szem ben. Ez Né met or szá got arra kény sze rít he ti, hogy most a
bal ká ni há bo rú be fe jez té vel vi szo nyát a Szov jet tel szem ben fél re -
ért he tet le nül tisz táz za.574 A dip lo má cia hí mes nyel vén meg fo gal -
ma zott írást Werth nem sok kal odébb az zal foly tat ta, ha kell, ak kor 
a tisz tá zás fegy ve res be avat ko zás sal is tör tén het. Amennyi ben há -
bo rú ra ke rül ne sor, úgy ab ban Finn or szág, Ma gyar or szág, va la -
mint Ro má nia rész vé te le is el ke rül he tet len nek lát szik.

– Hal lat lan! Hon nan ve szi a bá tor sá got, hogy meg szab ja Ma -
gyar or szág ma ga tar tá sát? – füs töl gött. – Nyíl ván a né me tek irán ti
vak imá da ta en nek a ma gya rá za ta, kü lön ben nem írná azt, hogy
egy né met-orosz há bo rú ki me ne te le nem két sé ges, mert a né met
gyõ ze lem ez eset ben nem vi tat ha tó.

Ezért szor gal maz hat ja a bor nírt di let táns Né met or szág gal ga -
ran ci á lis és se gély nyúj tá si po li ti kai és ka to nai szö vet sé gi szer zõ -
dés meg kö té sét.

– Fo gal ma sincs — zsém be lõ dött —, hogy ilyen szer zõ dés
meg kö té se egy ál ta lán nem áll Hit ler ér de ké ben. Nyíl ván sem mit
sem tud ar ról, hogy Göm bös ide jén a Ká nya-Masirevich-féle ma -
gyar dip lo má cia (pe dig hol volt az ak ko ri Bi ro da lom a ma i tól!)
hány szor sze re tett vol na Ber lin nel egy egy sze rû kon zul tá ci ós
meg ál la po dást köt ni.575

Si ker te le nül.
– Min dent a né me tek szem üve gén át néz. – dü hön gött to -

vább. – Ezért írja, hogy a né me tek nek a Kár pá tok me den cé jé re egy
Szov jet el le ni há bo rú ban fel tét le nül szük sé gük van. Ha mi a né me -
tek együtt mû kö dé si fel szó lí tá sát vo na kod nánk el fo gad ni, ki mu -
tat nánk, hogy csak te rü let éhe sek va gyunk, de a biz ton sá gun kat
szol gá ló harc ban az ál do za tok ból nem akar juk ré szün ket ki ven ni.
Ez zel el is ját sza nánk az ed dig ki ví vott si ke re in ket ta lán örök re is.

– Tisz ta po li ti kai zsa ro lás! – mond ta ma gá nak. Eh hez ké pest a 
me mo ran dum be fe je zé se (A né met-szov jet vi szonnyal kap cso la tos 
po li ti kai ál lás fog la lá sunk mi elõb bi, fél re ért he tet len és vég le ges
tisz tá zá sát ké rem!)576 for ma i lag ud va ri as, bár tar tal mi lag ugyan -
olyan fel há bo rí tó, mint az egész me mo ran dum. És per sze szo ká so -
san szûk lá tó kö rû. Csak kor lá tolt em ber gon dol hat ja, hogy a po li ti -
ká ban bár mit is vég le ge sen tisz táz ni le het.
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– Az azon ban nem két sé ges, hogy itt van a nya kun kon a né -
met-szov jet há bo rú. – von ta le Bárdossy a meg ka pott do ku men -
tum leg fon to sabb üze ne tét. A be fe je zés is ezt su gá roz za. A tá vo -
lab bi jö võ re is csak úgy küsz öböl he tõ ki an nak le he tõ sé ge, hogy
Ma gyar or szág el szi ge tel ten ke rül jön szem be a Szov jet tel és ki zá ró -
lag ön ere jé re utal va kény sze rül jön ha tá ra it vé del mez ni, ha a mos -
ta ni né met-szov jet vi szony ala ku lá sa fo lya mán min den fenn tar tás
nél kül, fél re ért he tet le nül Né met or szág ol da lá ra ál lunk.

Elsõ in du la tá ban arra gon dolt, hogy azon nal ref lek tál. Azu -
tán le in tet te ma gát. – Nem sza bad most vá la szol nom, mert a mö -
göt te álló ve sze del mes erõ vel szem ben na gyon óva tos ma ga tar tást 
kell ta nú sí ta nom. A gyors vá lasszal kü lön ben is csak ma gas lo vat
ad nék alá.

lgy azu tán majd egy hét tel ké sõbb, má jus 12-én fo gal maz ta
meg fe le le tét.577 Le ve lé nek meg írá sá nál ab ból in dult ki, hogy hig -
gadt, nyu godt stí lus ban, de egy ér tel mû ha tá ro zott ság gal rá kell
mu tat nia Werth po li ti kai di let tan tiz mu sá ra. Ezért a fõ tisz tet már
le ve lé nek ele jén ki ok tat ta ar ról, hogy a szor gal ma zott ga ran ci á lis
és se gély nyúj tá si po li ti kai és ka to nai szer zõ dés a két or szág kö zöt -
ti óri á si ha tal mi kü lönb ség mi att alig kép zel he tõ el.

A Szov jet unió el len sür ge tett együtt mû kö dést a mi nisz ter el -
nök-kül ügy mi nisz ter az zal a nem tel je sen helyt ál ló érv vel há rí tot -
ta el, hogy Né met or szág ed dig min den po li ti kai és ka to nai ter vét a 
leg szi go rúbb ti tok ban tar tot ta, ezért ilyen ma gyar meg ke re sést is
el há rí ta na. (1938 au gusz tu sá ban Hit ler Kielben — a re mélt együtt -
mû kö dés re mé nyé ben — ken dõ zet le nül Hor thy elé tár ta a Cseh -
szlo vá kia szét zú zá sá ra vo nat ko zó ter vét.578)

*

Adolf Hit ler 1941. áp ri lis 30-án jú ni us 22-ében je löl te meg a
Szov jet unió meg tá ma dá sá nak nap ját, ezért Bárdossy jól sej tet te,
hogy Werth fel lé pé sét a né met ve zér kar tól bir to ká ba ke rült ér te sü -
lés mo ti vál hat ta. A tá ma dást el ren de lõ Barbarossa-terv nem tar tal -
maz ta Ma gyar or szág fel ké ré sét a tá ma dás ban való rész vé tel re.579

Ez azon ban csu pán azt je len tet te, hogy a Führer már oly mér té kû -
nek tar tot ta (jog gal) Ma gyar or szág füg gõ sé gét, hogy azt kom bi -
nál ta, a ma gya rok anél kül sod rod nak majd a há bo rú ba, hogy azért 
újabb te rü le ti en ged ményt kel le ne ki lá tás ba he lyez nie.
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A ka to nák vi szont tisz tá ban vol tak a há bo rú mér ték te len koc -
ká za tá val, ezért a hon véd ség gel való kap cso la ta ik el mé lyí té sé re,
arra tö re ked tek, hogy Werthék hoz zák moz gás ba a ma gyar po li ti -
kai ve ze tést. Kurt Himer tá bor nok, aki már a dél szláv há bo rú elõ -
ké szí té sé ben a né met had se reg-fõ pa rancs nok ság ma gyar or szá gi
össze kö tõ je volt, s az óta sem hagy ta el ha zán kat, má jus utol só
nap ja i ban már a Szov jet unió el len ké szü lõ né met ag resszi ó ban tör -
té nõ ma gyar köz re mû kö dés ér de ké ben tár gyalt.580 Bár kor rek ten
meg mond ta, hogy nincs ber li ni fel ha tal ma zá sa, még is a hon véd -
ség moz gó sí tá sá ra osz to ga tott ta ná cso kat.

Ezek nek az ösz tön zé sek nek ha tá sá ra má jus 31-én, majd jú ni -
us 14-én Werth újabb me mo ran du mok kal gya ko rolt nyo mást a mi -
nisz ter el nök re. Az elõb bi ben azt ál lí tot ta, hogy a né me tek igen is
sze re pet szán nak Ma gyar or szág nak a szov jet el le nes had já rat ban,
az utób bi ban pe dig már sze mér met le nül azt sür get te, hogy a ma -
gyar kor mány ajánl koz zon fel a Moszk va el le ni had já rat ban tör té -
nõ rész vé tel re.581

*

A Bárdossyra ne he ze dõ ka to nai nyo mást a ber li ni kö vet dip -
lo má ci ai erõ sza kos ko dá sa te téz te. Má jus 24-én a né met tá ma dást
jú ni us de re ká ra prog nosz ti zál ta.582 Sztójay tud ta, hogy Hit ler nem
fog ja Ma gyar or szá got ka to nai rész vé tel re fel kér ni, ezért újabb és
újabb je len té sei ré vén az zal tép te Bárdossy ide ge it, hogy a ro má -
nok sze rep hez fog nak jut ni, rész vé tel ükért cse ré ben vissza fog ják
kap ni Besszarábiát, s „ér de me ik” alap ján a má so dik bé csi dön tés
re ví zi ó ját ipar kod nak majd el ér ni. E ve sze de lem el há rí tá sa ér de ké -
ben szin tén a Ber lin nek való fel ajánl ko zást szor gal maz ta.

Jú ni us 10. és 14. kö zött Bu da pes ten tár gyalt Ernst Freiherr von
Weizsäcker né met kül ügyi ál lam tit kár, aki mind a kor mány zó,
mind pe dig a mi nisz ter el nök-kül ügy mi nisz ter elõtt ta gad ta, hogy
a szov jet el le nes had já rat kü szö bön áll na.583 Weizsäcker nem volt
náci, ha zá ját õszin te ag go da lom mal fél tet te a hit le ri ámok fu tás kö -
vet kez mé nye i tõl,584 s ezt Hor thy Mik lós és Bárdossy Lász ló is egy -
aránt tud ta. Kö vet ke zõ leg Bárdossy az zal is tisz tá ban volt, hogy a
cá fo lat va ló ság tar tal ma fe let tébb két sé ges, ám fel is mer te az esélyt,
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hogy az ál lam tit kár sza va i val a reá ne he ze dõ nyo mást va la me lyest 
csök kent se. Ezért jú ni us 14-én Sztójayt emigyen tá jé koz tat ta:

– Weizsäcker báró elõtt há rom szor is szó ba hoz tam né -
met-orosz konf lik tus le he tõ sé gét. Min den al ka lom mal azt hang sú -
lyoz ta, hogy né met kor mány ál lí tó la go san há bo rús el ha tá ro zá sa i -
ra vo nat ko zó hí resz te lé sek nek leg alább is egy elõ re nin csen sem mi
alap juk. Sze rin te ha bár ki is azt ál lít ja, hogy konf lik tus ra be lát ha tó
idõn be lül sor ke rül, nyil ván töb bet tud, mint maga a Führer.585

Ezek után — írta nagy elég té tel lel — iga zán le he tet len lett
vol na fel ajánl koz nunk.

– Meg gyõ zõ dé sem sze rint tel je sen le he tet len fel té te lez ni azt,
hogy ha a bi ro dal mi kor mány Ro má nia ka to nai köz re mû kö dé sét
oro szok el len igény be ve szi, ez után bé csi dön tés meg vál toz ta tá sá -
val ne künk új te rü le te ket jut tat hat na Dél-Er dély ben, ak kor, ha a
Szov jet el le ni há bo rú ban mi is részt ve szünk.

Bárdossy gon do lat vi lá gá ban egyik va ri áns ként te hát már jú -
ni us 14-én bi zo nyo san fel me rül, hogy a Szov jet unió el le ni há bo rú -
ban ha zánk is részt vesz. Maga is hi telt adott a vár ha tó tá ma dás ról
szó ló hí rek nek, a reá ne he ze dõ nyo más ha tá sá ra na gyon haj lott
arra, hogy a ma gyar köz re mû kö dés el ke rül he tet len. Tu do má sul
vet te an nak az érv nek az ere jét, hogy Észak-Er dély meg tar tá sa ér -
de ké ben a vár ha tó ro mán ér de me ket el len sú lyoz ni kell. A be lé pés
mi ként je még messze nem volt vi lá gos elõt te, ám nem fo gad ja el,
hogy or szá gá nak fel kel le ne ajánl koz nia. Ezért írja be fe je zé sül:

– Nem hi szem, hogy szük sé günk vol na újabb ér de me ket sze -
rez ni a Führer elõtt, aki Nagy mél tó sá god dal szem ben is mé tel ten
han goz tat ta, mi lyen nagy ra ér té ke li azt, amit né met ka to na ság át -
szál lí tá sá val bi ro da lom ér de ke i nek tel je sí tet tünk, és azt, hogy Ju -
go szlá via el le ni ak ci ó ban az ugyan csak köz vet le nül ér de kelt Bul -
gá ri át jó val meg elõ zõ en akt íve részt vet tünk.586

*

Bárdossy úgy érez te, hogy po zí ci ó ját erõ sít he ti, ma nõ ve re zé si 
le he tõ sé gét nö ve li, Werth reá gya ko rolt nyo mást va la me lyest eny -
hí ti, ha az — em lí tett — újabb me mo ran dum ban fog lal tak meg tár -
gya lá sa vé gett rend kí vü li ülés re még az nap, te hát jú ni us 14-én
össze hív ja a mi nisz ter ta ná csot.587

A mi nisz te rek kor rekt tá jé koz ta tá sa — és re mé nye sze rint: a
ve zér ka ri fõ nök el le ni han gu lat kel tés ér de ké ben — az ülés ele jén
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tel jes ter je del mé ben fel ol vas ta Werth em lék ira tát.588 Tisz tá ban volt 
az zal, hogy mi nisz ter tár sai ka to nai kér dé sek ben ugyan nem tá jé -
ko zot tak, de a véd erõ gyen ge sé gé vel, sze rény mé re te i vel azért
tisz tá ban van nak.

Ezért nagy nyo ma ték kal hang sú lyoz ta, hogy a me mo ran dum 
szer zõ je a hon véd ség mint egy fe lé nek a moz gó sí tá sát szor gal maz -
za. Tud ta, hogy sza va i val — ki mon dat la nul is — Te le ki sok szor
han goz ta tott né ze tét idé zi fel. Azt az em lé ke ze tes ál lás pont ját,
mely nek ér tel mé ben a há bo rú ki me ne te le két sé ges, s ép pen ezért
az 1918/1919-es hely zet meg is mét lõ dé sé nek el ke rü lé sé re a hon -
véd ség in takt sá gá nak meg õr zé se az or szág ele mi ér de ke.

Érez te a fe lé je ára dó bi zal mat, s en nek bur ká ban fo gal maz ta
meg a Werth gon do lat me net ét cá fo ló ér ve it. – Ma gyar or szág —
fej te get te hig gad tan — már is mé tel ten és kel lõ kép pen be bi zo nyí -
tot ta, hogy tel je sen a ten gely ha tal mak ol da lán áll. Hit ler ve zér és
kan cel lár is mé tel ten hang sú lyoz ta, hogy nagy ra ér té ke li a né met
ka to na ság át szál lí tá sa, a ju go szláv ak ció te rén ki fej tett ma gyar
szol gá la tot. – Így — mond ta emelt han gon — nincs szük ség arra,
hogy a ten gely ha tal mak mel let ti po li ti kánk újabb de monst rá lá sa
vé gett ve gyünk részt az eset le ges né met-orosz há bo rú ban.589

– Egyéb ként — fûz te hoz zá csí põ sen — Ber lin a né met-orosz
vi szony újabb ala ku lá sá ról, az eset le ges fegy ve res konf lik tus le he -
tõ sé gé rõl a ma gyar dip lo má cia is mé telt ér dek lõ dé se i re sem adott
tá jé koz ta tást.

– Ilyen kö rül mé nyek kö zött — von ta le a lo gi kus kö vet kez te -
tést — a né me tek alig ha szá mí ta nak ak tív köz re mû kö dé sünk re. –
Na gyobb sza bá sú ma gyar ka to nai in téz ke dé sek meg té te le pe dig
azért nem le het sé ges, mert azok úgy sem ma rad hat ná nak ti tok ban, 
idõ elõtt le lep lez nék Moszk va elõtt Ber lin eset le ges szán dé ka it. –
Ezek egy részt — né zett kö rül a te rem ben — sér te nék a Bi ro da lom
ér de ke it, más részt pe dig az zal a ve széllyel és jár ná nak, hogy ki -
vált ják Orosz or szág Ma gyar or szág el le ni tá ma dá sát.590

A kor mány fõ nek a ro mán érv re is volt meg gyõ zõ fe le le te. –
Mi vel a má so dik bé csi dön tés sel egyi de jû leg Né met or szág ga ran -
tál ta Ro má nia te rü le ti ép sé gét, ezért alig ha va ló szí nû, hogy el ven -
né Ro má ni á tól Dél-Er délyt, mi köz ben szá mít an nak a Moszk va el -
le ni had já rat ban való köz re mû kö dé sé re.

Érez te, hogy nyu god tan sza va zás ra bo csát hat ja a kér dést. Mi -
e lõtt azon ban meg tet te vol na — bár lel ke mé lyén ott mo tosz kált az 
ér zés, hogy meg kel le ne áll nia, gá tat kel le ne szab nia a ve zér ka ri
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fõ nök irán ti el len szen vé nek, s szá molt az zal is, hogy sza vai vissza
fog nak Werth Hen rik fü lé be jut ni, még is, vagy tán ép pen ezért —
met szõ iró ni á val, nem ke vés kár öröm mel hoz ta szó ba az em lék irat 
sze met szú ró el lent mon dá sát. A tá bor nok ugyan is oly mér ték ben
elgaloppírozta ma gát, hogy egy szer re be szélt a ma gyar ka to nai
fel ké szü lés hez szük sé ges ke re ken egy hó na pos idõ rõl és ugyan ak -
kor ar ról is, hogy a bi zo nyos ra vett gyors né met gyõ ze lem okán a
ma gyar ba kák már az ara tás ra is ha za tér het nek.591

Írta mind ezt alig több mint két hét tel Pé ter Pál, a ma gyar ara -
tás szo ká sos kez dé se elõtt...

A kor mány egy han gú lag el ve tet te az ön kén tes ma gyar fel -
ajánl ko zást.592

*

A ka pott tá mo ga tás pil la nat nyi lag ugyan ki si mí tot ta meg vi -
selt ide ge it, ám to vább ra is ott komorlott elõt te a nagy kér dés, hogy
mi le het a né met po li ti kai és ka to nai vo nal kö zöt ti el len tét nyit ja.
Ezért még az nap újabb számjeltáviratot kül dött Sztójay nak.593

– Weizsäcker meg nyug ta tó ki je len té sei el le né re — is mer te be
kö ve te elõtt — még is van nak je lek arra, hogy a né met–orosz kon -
flik tus va ló szí nû sé ge nõ. Ezért an nak el kel lett men nie a kül ügyi
ál lam tit kár hoz és sa ját kez de mé nye zés ként — te hát Bárdossy uta -
sí tá sá ról hall gat va — meg kel lett tud nia: va jon a né met kor mány
kel lõ idõ ben ér te sí te ni fog ja-e a ma gyar kor mányt, ha a hely zet
tény leg ko mo lyan kri ti kus sá vá lik?

A ren de let vég re haj tá sát el len ben nem volt tü rel me be vár ni.
Más nap újabb táv ira tot kül dött Ber lin be és eb ben már oda mó do -
sí tot ta ál lás pont ját, hogy a kö vet az õ ne vé ben kér jen tá jé koz ta -
tást.594 Sa ját vé le mé nye ként rend kí vül va ló szí nût len nek mond ta,
hogy az orosz had se reg ép pen ma gyar ha tár sza kasz el len in dít son 
na gyobb erõk kel tá ma dást, ám Sztójaynak az zal kel lett ér vel nie,
hogy a ma gyar ka to nai ve ze tõ ség ezt a le he tõ sé get még sem tart ja
tel je sen ki zárt nak. (Werth em lék ira tai — nem ép pen lo gi ku san, hi -
szen más fe lõl foly vást a né met tá ma dás el söp rõ vol tát szug ge rál -
ták — va ló ban az zal az es he tõ ség gel kal ku lál tak, hogy né met tá -
ma dás ese tén a szov je tek el len csa pást in téz het nek Ma gyar or szág -
ra is.)
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Meg is mé tel te a mi nisz ter ta nács elõtt már fel ho zott ér vét,
mely sze rint a ma gyar ha tár meg erõ sí té se a Szov jet uni ót in do ko -
lat la nul pro vo kál hat ja, s ek kép pen a né met ér de ket sér ti. Majd
egyéb nyo mós szem pont ok alap ján a né met fél tõl kel lõ idõ ben tör -
té nõ bi zal mas tá jé koz ta tást kért.

Fel fo ko zott ideg ál la po tá ban is volt fi gyel me arra, hogy
Sztójayt a jó ide je sa ját sza kál lá ra foly ta tott po li ti zá lás tól el tilt sa.
Ezért — még ha ké rés for má já ban is — arra fi gyel mez tet te, hogy
csu pán ér dek lõd jék és tar tóz kod jon min den fé le fel ajánl ko zás tól.595

*

Ek kor már egy hét nyi idõ sem ma radt a Szov jet unió el le ni ag -
resszió meg kez dé sé ig, te hát a né met po li ti kai vo nal — sa ját ér de -
ke i nek sé rel me nél kül — nem te het te meg, hogy Bu da pest tel
szem ben to vább ra is hall ga tás ba burkolódzék.

Más nap, jú ni us 16-án Ribbentrop kül ügy mi nisz ter meg bí zá -
sá ból a né met kö vet meg hall ga tást kért Bárdossytól. A szo ká sos
ha zug náci fra ze o ló gia je gyé ben Erdmannsdorff a ha tár men tén
esz kö zölt szov jet csa pat össze vo nás ok ról be szélt, ame lyek kor má -
nyát vár ha tó lag jú li us ele jén bi zo nyos kö ve te lé sek re fog ják sar -
kall ni.596

– Szó val jú li us ele jén in dul meg a há bo rú – vil lant át a kor -
mány fõ-kül ügy mi nisz ter agyán a gon do lat. Már csak fél fül lel
hall gat ta a kö vet mon dó ká ját ar ról, hogy a tár gya lá sok ki me ne te le
két sé ges, s ezért a né met kor mány arra kéri a ma gyar kor mányt,
hogy szin tén te gye meg a szük sé ges lé pé se ket ha tá ra i nak meg erõ -
sí té se vé gett. Ami kor Erdmannsdorff elõ írás sze rû en arra kér te,
hogy köz lé se a leg tel je sebb ti tok ban ma rad jon, Bárdossy elõ írás -
sze rû en bó lo gat va kí sér te az aj tó hoz bú csú zó ven dé gét. Köz ben
foly ton Werthen, a reá ne he ze dõ ka to nai nyo má son gon dol ko dott, 
azon töp ren gett, hogy mi kell ten nie.
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596 Ribbentrop jú ni us 15-én az aláb bi táv ira tot küld te a bu da pes ti kö vet nek: 
„Ké rem, kö zöl je a ma gyar mi nisz ter el nök kel az aláb bi a kat:
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Führer elõ re lát ha tó lag leg ké sõbb jú li us ele jén arra kény sze rül, hogy a né -
met-orosz vi szonyt egy ér tel mû en tisz táz za és ez zel kap cso la to san bi zo nyos kö -
ve te lé se ket tá masszon. Mint hogy e tár gya lá sok ki me ne te le bi zony ta lan, a né met
kö vet szük sé ges nek tart ja, hogy Ma gyar or szág is te gyen a maga ré szé rõl ha tá ra i -
nak biz to sí tá sá ra meg fe le lõ lé pé se ket.

Fen ti meg bí zás szi go rú an bi zal mas ter mé sze tû. Szí ves ked jék ezt a ma gyar
mi nisz ter el nök elõtt is hang sú lyoz ni." – Wilhemstrasse 407. sz. (Az ira tot a ma -
gyar ok mány pub li ká ció is köz li – mi ni má lis el té rés sel, ami for dí tá si kü lönb ség -
bõl adó dott. Vö. DIMK V. 843. sz.)



Nem volt két sé ges, hogy hi vat nia kell a Hon véd ve zér kar fõ -
nö két.

Werth ka to nás fe gyel me zett ség gel, perc nyi pon tos ság gal
meg ér ke zett, õ pe dig vissza fo got tan el mond ta a ber li ni üze ne tet.

– Tá bor nok úr — vál tott sa ját ügye ink re —, tu dom, hogy a
kö ze li na pok ban a né met had se reg egyik leg mérv adóbb sze mé lyi -
sé gé vel, a Ro má ni á ból ha za té rõ Franz Halderrel fogsz meg be szé lé -
se ket foly tat ni.597

– Ezt a meg be szé lést a ma gam ré szé rõl öröm mel üd vöz löm
— fûz te hoz zá ola jo zott dip lo ma ta stí lus ban —, hi szen az re mél he -
tõ leg elõ se gí ti tisz tán lá tá sun kat. Arra azon ban nyo ma ték kal fel
kell hív nom a fi gyel me det, hogy sza va id irá nyí tá sá ra a mi nisz ter -
ta nács jú ni us 14-i ál lás fog la lá sa a mér ték adó.

– Lát ha tod, hogy mi tel jes össz hang ban va gyunk — mond ta,
s igye ke zett hang já ból min den élt le kö szö rül ni — a né met kor -
mány ál lás pont já val. Hi szen Ber lin sem mi fé le kí ván sá got vagy
óhaj tást nem jut ta tott ki fe je zés re.

Part ne re ne he zen tud ta el nyom ni tü rel met len sé gét.
– Ke gyel mes uram, ter mé sze te sen szá munk ra az al kot má -

nyos té nye zõk sza va a dön tõ. Mi azt tesszük, amit Kor mány zó úr
Õfõ mél tó sá ga és a kor mány ha tá roz.

Bárdossy fi nom hal lá sa pon to san érez te a mon dat üze ne tét:
ha nem si ke rült õt meg nyer ni ük, ak kor a kor mány zót igyek sze nek 
ma guk mel lé ál lí ta ni. Majd õ dön ti el a kér dést, a kor mány nak eb -
ben a kér dés ben nem le het az ál lam fõi és egy ben leg fõbb had úri
mél tó sá got be töl tõ Hor thy Mik lós sal szem be sze gü lõ aka ra ta.

Fa nyar mo sollyal fi gyel te, ahogy a bo ká ját elõ írás sze rû en
össze csa pó ve zér ka ri fõ nök ka to nás lép tek kel el hagy ja a dol go zó -
szo bát.

*

Ezek ben a na pok ban Werth gya ko ri ven dég volt a Sán dor pa -
lo tá ban. A Bu da pes ten át uta zó Franz Halder ve zér ka ri fõ nök 19-
 én va ló ban tár gyalt a Hon véd ve zér kar fõ nö ké vel és az nyom ban
tá jé koz tat ta a mi nisz ter el nök-kül ügy mi nisz tert. Eb bõl Bárd os sy
meg döb ben ve ér te sült, hogy a tá ma dás nem jú li us ele jén, ha nem
már rö vid egy hé ten be lül be kö vet ke zik. Ugyan ak kor meg -
könnyeb bül ten hall gat ta, hogy a né me tek nem hogy az ag resszi ó -
ban való köz re mû kö dést nem kér ték, de fo ko zot tabb vé del mi in -
téz ke dést sem szor gal maz tak.598
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Werth azon ban nem hogy nem nyu go dott meg, ha nem még
in du la to sabb lett a „cse lek vés kép te len” Bárdossyval szem ben.
Mély sé ge sen meg volt gyõ zõd ve a né me tek gyõ zel mé rõl, lát ta,
hogy ab ban a fin nek nek és a ro má nok ban a Führer ko moly sze re -
pet szán, s min den kép pen el akar ta érni a ma gyar rész vé telt is.

El ha tá roz ta, hogy újabb nyo mást gya ko rol a Sán dor pa lo tá ra.
Szom ba ton, jú ni us 21-án olyan tar tal mú kon fi dens je len tést kül de -
tett át, amely bõl a kor mány fõ ar ról ér te sült, hogy a há bo rú negy -
ven nyolc órán be lül el in dul. Ko moly né met kö rök — így a je len tés
— cso dál koz nak azon, hogy Ma gyar or szág lát szó lag tel jes ér dek -
te len sé get mu tat, ha tá ra i nak ko moly vé del mé rõl nem gon dos ko -
dott, lég vé del mét nem ak ti vi zál ta, pe dig a tá ma dás nyo mán szov -
jet légi és föl di el len csa pás sal le het szá mol ni.599

*

Jú ni us 22-én va sár nap reg gel a Vi rág árok ut cá ban még aludt
a ház, ami kor a te le fon jég hi deg lé lek te len ség gel fel csör gött. A vo -
nal vé gén Erdmannsdorff mu tat ko zott be. Arra kér te Bárdossyt,
hogy la ká sán azon nal fel ke res hes se.

– Jön, hogy be je lent se a há bo rút – gon dol ta ma gá ban. – De
va jon hoz-e kí ván sá got tar tal ma zó üze ne tet?

Nem ho zott. Hit ler sem mi okot nem lá tott arra, hogy vál toz -
tas son fel fo gá sán. Bárdossy pe dig meg ér tést és elé ge dett sé get mu -
tat va fo gad ta a hal lot ta kat.600

Köz ben már a ha zai ka to nai klik ken, an nak vár ha tó fel lé pé -
sén jár tak a gon do la tai. – Mit fog Hor thy ha tá roz ni? – tû nõ dött.

Pró bál ta el hes se get ni ko mor elõ ér ze te it, ám az íz le tes va sár na -
pi ebé det nyo mott han gu lat ban fo gyasz tot ták el. Asszo nyá nak de -
rût, meg hitt han gu la tot te rem tõ kö zel sé ge sem adott fel ol do zást...

*

Jó val me le gebb fo gad ta tás ban ré sze sült Erdmannsdorff, ami -
kor dél elõtt a kor mány zó nál járt, aki nek a Führer le ve lét is át nyúj -
tot ta.

– Higgye el Kö vet úr — kezd te az ál lam fõ — 22 esz ten de je
vár tam ezt a na pot. Most bol dog nak ér zem ma gam. Az em be ri ség
év szá zad ok múl va is há lás lesz a Führernek ezért a tet té ért, amely
meg hoz za bé két, mert Ang lia és az Egye sült Ál la mok ezek után
kény te len lesz fel is mer ni, hogy Né met or szág im már le gyõz he tet -
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len, élel me zé se és hadi gaz dál ko dá sa az orosz or szá gi me zõ gaz da -
sá gi és nyers anyag for rá sok bir to ká ban biz to sít va van.601

Hor thy a ten ge ri — ahogy ak ko ron so kan ne vez ték: maritim
— ha tal ma kat le gyõz he tet len nek tar tot ta, leg na gyobb lel ke se dé sé -
ben sem gon dol ta, hogy Né met or szág ké pes len ne az Egye sült Ál -
la mo kat és Ang li át le gyõz ni. An ti bol se vis ta he vü le té tõl mé lyen
be fo lyá sol va „csu pán” azt nem tud ta el kép zel ni, hogy a né met ag -
resszió az an gol szász vi lá got Moszk va mel lé fog ja ál lí ta ni.

Pe dig ez tör té nik ha ma ro san. Ez ha tá roz za majd meg ha zánk
sor sát. 

*

Bárdossy vi lá go san lát ta, hogy szfinx-sze rû rej té lyes sé gé bõl a 
ve zér és kan cel lár nem fog ki moz dul ni. Ám azt is érez te, hogy Ber -
lin el vár ja Bu da pest tõl az új hely zet be lé pett Bi ro da lom irán ti szo -
li da ri tás va la mi fé le gesz tus ban tör té nõ ki nyil vá ní tá sát.

– A Moszk vá val való dip lo má ci ai vi szony meg sza kí tá sa bi zo -
nyá ra ilyen lé pés len ne, ám eh hez sem mi fé le ma gyar ér dek nem
fû zõ dik – me di tált. – A ma gyar hír szer zés ez ed dig is ered mé nye -
sen dol go zott, hát ha Ribbentrop el fo gad ja érv ként, hogy kö vet sé -
günk fenn tar tá sa ré vén szá muk ra ér té kes ér te sü lé se ket nyer het -
nek , – pró bált a szal ma szál ba be le ka pasz kod ni.

Hét fõn dél elõtt a Kül ügy mi nisz té ri um ban szûk kör ben ezt az 
el gon do lá sát is mer tet te, s arra — mint vár ta — igen lõ vá lasz szü le -
tett. A meg be szé lé sen ter mé sze te sen je len volt Ullein-Reviczky
An tal is, aki a maga ak ti vis ta stí lu sá nak meg fe le lõ en — nem mér -
le gel ve azt, hogy a kor mány fõi szin tû egyez te tés elõtt hall gat nia
kel le ne — ilyen ér te lem ben tá jé koz tat ta a Né met Táv ira ti Iro dát.602

A nyi lat ko zat szin te per ce ken be lül Erdmannsdorff asz ta lá ra
ke rült, aki a „há lát lan” ma gyar ma ga tar tás újabb je le ként fog ta azt 
fel, és in ge rült han gon te le fo non kért a kor mány fõ-kül ügy mi nisz -
ter tõl ma gya rá za tot.

Bárdossy szin tén in ge rült lett, de nyu gal mat kel lett erõl tet nie
ma gá ra. Bosszan tot ta a saj tó fõ nök fe cse gé se, el len ben ma gá ra is
mér ges lett, mert nem gon dolt arra, hogy mun ka tár sa it hall ga tás ra 
int se. Pe dig tud ta, hogy a Kül ügy mi nisz té ri um ban an nak meg ala -
ku lá sa óta gond a ti tok vé de lem kö rül nem rit kán ta pasz tal ha tó la -
za ság, lé nye gé ben fe le lõt len ség.

– Kö vet úr, Önök több szö ri sür ge té sünk el le né re sem ad tak
tá jé koz ta tást a ké szü lõ há bo rú ról, nem mond ták meg, hogy a bol -
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se viz mus el le ni küz de lem ben mi lyen sze re pet szán nak ha zám nak
– mond ta a kor mány fõ.

– Úgy vé lem, Ex cel len ci ás uram, hogy van nak evi den ci ák –
vá la szol ta Erdmannsdorff csí põ sen. A Führer nem kért ha zá já tól
— vet te át a hal lott fo gal ma zá si szó hasz ná la tot — ka to nai rész vé -
telt, mert mél tá nyol ja, hogy Ma gyar or szág még nem tud ta had se -
reg ét fel fej lesz te ni. A Bi ro da lom mal való szo li da ri tás egy ér tel mû ki -
fe je zés re jut ta tást azon ban a bé csi dön té sek után — hogy egyéb se -
gí tõ lé pé se ink rõl most ne szól jak — úgy hi szem jog gal el vár hat juk.

Bárdossy nyelt egyet, de nem rep li ká zott. Azok ról a se gí tõ
gesz tu sok ról neki más faj ta em lé kei idé zõd tek fel. A marseille-i
gyil kos ság utá ni tel jes ma gyar el szi ge telt ség re gon dolt, ami kor a
szerb ál lam tö me gé vel dob ta át a ha tá ron ma gyar ajkú la ko sa it, s
köz ben Ber lin a dél szláv ál lam irán ti szim pá ti á já val tün te tett.603

Alfred Rosenberg 1936 õszi cik ke vil lant el mé jé be, amely ben a
náci ide o ló gus szét kür töl te a vi lág ba, hogy Né met or szág nem
olyan Új Eu ró pát épít, amely a szentistváni Ma gyar or szág fel tá -
masz tá sát is cé loz ná.604

A ma gyar or szá gi né me tek tö me ge i nek a ha zá val tör té nõ
szem be ál lí tá sá ra irá nyu ló fon dor la to kat sem érez te iga zán se gí tõ
gesz tus nak.605 S bár el is mer te, hogy a bé csi dön té sek re a Führer
aka ra ta nél kül nem ke rül he tett vol na sor, ám ér de ke ink sé rel mét
ezek kap csán is bõ ség gel tud ta vol na so rol ni. 

– Ha a Bi ro da lom nak az a hi va ta los ál lás pont ja, hogy Moszk -
vá val sza kít suk meg a dip lo má ci ai vi szonyt, ak kor azt meg tesszük 
– szö gez te le szá ra zon.606 A hi va ta los szót nyo ma té ko san ej tet te ki, 
mert már tor kig volt az zal, hogy a Né met or szág ban ural ko dó
össze vissza ság mi att szám ta lan szor nem le he tett tisz ta ké pet nyer -
ni a mér ték adó ál lás pont ról.

*

Ilyen elõz mé nyek után ült össze jú ni us 23-án a mi nisz ter ta -
nács. Elõd je i tõl, Ká nyá tól, Csákytól, Te le ki tõl tud ta, hogy a kor -
mány kül po li ti kai kér dé sek iránt nem igen ér dek lõ dik, az ilyen
ügyek a leg rit kább eset ben vál ta nak ki ko moly ér dek lõ dést, az ef -
fé le kér dé sek meg tár gya lá sa in kább a tá jé koz ta tás-tá jé ko zó dás
szint jén szo kott le zaj la ni. Ám az zal is tisz tá ban volt, hogy az elõ zõ
nap rend kí vü li hor de re jét mi nisz ter tár sai fel te he tõ leg ér zé ke lik,
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vagy leg alább is — húz ta el ci ni ku san a szá ját — ab ból va la mit
meg érez nek.

Egé szé ben úgy lát ta, hogy a kor mány tag ja it alap ve tõ en Hit -
ler nagy gyõ zel mei, va la mint a te rü le tek vissza ke rü lé sé nek a té -
nye be fo lyá sol ja. Szov jet el le nes ség ben pe dig ter mé sze te sen egy sé -
ge sek vol tak. Li dérc nyo más ként em lé kez tek Kun Béla ural má ra, a
Le nin-fi úk ra. A Ta nács köz tár sa ság és a moszk vai rend szer kö zött
di rekt kap cso la tot lát tak. Még azok is, akik némi két ke dés sel fi -
gyel ték a Wehrmacht tet te it, a káp rá za tos fran cia or szá gi si ker so ro -
zat igé ze té ben nem ké tel ked tek ab ban, hogy az agyag lá bú Gó lem -
nek tar tott Szov jet uni ót he tek-hó na pok alatt a Führer íz zé-por rá
fog ja zúz ni, s meg sza ba dul nak a kom mu nis ta-bol se vik ve szély tõl.

Nem té ve dett. A mi nisz ter ta nács tu do má sul vet te a ka pott tá -
jé koz ta tást, s el fo gad ta a ma gyar-szov jet dip lo má ci ai kap cso la tok
meg sza kí tá sá ra vo nat ko zó elõ ter jesz té sét. Meg nyug vás sal fo gad -
ták a hon vé del mi mi nisz ter nek, Bartha Kár oly nak arra vo nat ko zó
sza va it, hogy a had já rat hat hé ten be lül be fe je zõ dik, s ér tet len ked -
ve fi gyel ték Keresztes-Fischer Fe renc óva tos ko dá sát, aki a bi zony -
ta lan jö võ ben meg bú vó ve sze del mek re fi gyel mez te tett.607

Az ülés után a dön tést te le fo non a né met kö vet tu do má sá ra
hoz ta. Egy ben kér te, hogy azt je lent se be Ber lin ben.

– Das ist wohl das allerwenigste was Sie haben tun können. –
hang zott a jól ért he tõ en elé ge det len fe le let.608

– Ak kor sem te szek töb bet – for tyant fel ma gá ban. – Fenn han -
gon azon ban csak ennyit mon dott: – Kor mány zó urunk hoz in té -
zett le ve lé ben — mely nek tar tal mát Ön épp oly jól is me ri, mint én
— a Führer meg kö szön te (e szót meg nyom ta és pil la nat nyi szü ne tet
tar tott) fegy ve res erõ ink meg ér tõ in téz ke dé sét, a ha tá rok biz ton sá -
gá nak meg erõ sí té se az ön Ve zé ré nek meg íté lé se sze rint orosz ol -
dal tá ma dá so kat hi ú sít meg és orosz erõ ket köt le.609

A vá lasz ta lált. A kö vet kény te len volt ba rát sá go sabb hang ra
vál ta ni, meg könnyeb be dés azon ban nem jött. A ka to nák nyo má sa
érez he tõ en to vább fo ko zó dott.

Szá muk ra hat hét volt a vi lág. 
Ennyi idõn be lül lát ták a jö võt el dõl ni, s min den cse le ke de -

tük nél ez volt az irány tû.
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Már az ag resszió meg in du lá sa nap ján Kurt Himer en ge délyt
ka pott a ma gyar ve zér kar ral foly ta tan dó tár gya lá sok ra.610 Arra a
köz lé sé re pe dig, hogy Werthék el van nak ke se red ve, mert a né met
po li ti kai ve ze tés el zár kó zik Ma gyar or szág rész vé te lé tõl, Alfred
Jodl, a Wehrmacht had mû ve le ti osz tá lyá nak ve ze tõ je ta gad ta,
hogy nem akar nák Ma gyar or szág eset le ges rész vé tel ét.

- Min den ma gyar se gít sé get — mond ta ha tá ro zot tan — bár -
mi kor el fo ga dunk. Nem aka runk sem mit kö ve tel ni, de kö szö net tel 
ve szünk min dent, amit ön ként fel aján la nak.611

Hig gadt tár gyi la gos ság gal vizs gál va e sza va kat, nem le het
két sé ges, hogy Jodl va ló já ban a hit le ri ál lás pon tot fo gal maz ta újra
– „csak” ép pen a ma gyar rész vé tel re bíz ta tó hang sze re lés ben. 

Werth, Bartha és tár sai pe dig a bíz ta tás ra fi gyel tek. 
Azt, hogy a né met alap ál lás jot tá nyit sem vál to zott, pon to san

meg mu tat ta Franz Haldernek Jodlval azok ban az órák ban foly ta -
tott te le fon be szél ge té se, ami kor Bárdossy még a moszk vai kö vet -
ség meg tar tá sá nak esé lye it ke res gél te. 

- Most azon mú lik a do log — mond ta a né met ka to na éle tek
men té se szem pont já ból he lye sen, a mi szem pon tunk ból kí mé let -
len ci niz mus sal —, hogy a ma gyar ka to nai fó ru mok moz gás ba
tud ják-e hoz ni a po li ti kai szer ve ket, an nak ér de ké ben, hogy ezek
ma guk tól ajánl koz za nak.612

Egy elõ re nem tud ták. Az egy ér tel mû né met ka to nai ál lás pont -
ról Werth már 23-án hét fõn tá jé koz tat ta a mi nisz ter el nö köt, s még
az nap a kenderesi bir to kán idõ zõ ál lam fõ höz is le uta zott a hon vé -
del mi mi nisz ter tár sa sá gá ban, ám egyi kü ket sem tud ta meg in gat ni.
Mind ket ten Hit ler tõl vár tak ál lás fog la lást, azon ban — mint már
em lí tet tük — az to vább ra sem lé pett ki re zer vált sá gá ból, ezért a ma -
gyar po li ti kai ve ze tés nek ek kor még volt ere je a tü rel met len ka to -
nák nak me gálljt mon da ni.613

*

Ezt a vo na lat kel lett vol na to vább vin ni. Ki kel lett vol na hasz -
nál ni azt a vak hi tet, amely oly gyors né met gyõ zel met re mélt. Csak
ke ve set kel lett vol na vár ni, s köz ben min den erõt az ál lam gé pe zet
szi lárd kéz ben tar tá sá ra kel lett vol na össz pon to sí ta ni. Nem volt ne -
héz át lát ni, hogy a né met stra té gia nem te het mást, mint hogy vil -
lám há bo rú ra épít. Ha az ag resszió vil lám gyor san nem hoz gyõ zel -
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met, ak kor ha mar ki ala kul hat olyan hely zet, amely bõl a né me tek
már nem ke rül het nek ki gyõz te sen. Ha pe dig nem di a dal mas kod -
nak, ak kor min den erõt a né me tek tõl való men nél na gyobb — le -
het sé ges — tá vol ság tar tás ra kell for dí ta ni.

Bárdossy el len ben al ka ti lag volt al kal mat lan erre az áll ha ta -
tos ság ra. A Kállay Mik lós sze mé lyi sé gé ben rej lõ egy ked vû nyu ga -
lom ra, ma ga biz tos ság ra, ro bosz tus ság ra lett vol na szük ség.

Sõt még en nél is több re. Ál lam fér fi ra.
Ilyen azon ban nem volt. Aki volt, az már a Ke re pe si te me tõ -

ben alud ta örök ál mát.*
Jaj volt az or szág nak, és jaj volt Bárdossynak, hogy áp ri lis 3-án

oly el ha mar ko dott si et ség gel az õ kor mány fõ vé eme lé sé re ke rül sor.
Gyen ge ideg ze te ezek nek a tör té nel mi órák nak az ólom nyo -

má sát kép te len volt el vi sel ni. 
– Meg kell tud nom, hogy mit akar Hit ler. – Le he tet len, hogy

ne tud jak tisz ta hely ze tet te rem te ni – ezek a mon da tok za ka tol tak
a fe jé ben.

S köz ben nem vet te ész re, hogy ezek a na pok je len tet ték eb -
bõl a szem pont ból a ma xi mu mot.

Mert a jú ni us 22-i ag resszió tisz táz ta a köl csö nös ha zug sá -
gok ra épü lõ né met-szov jet vi szonyt. A tel jes tisz tán lá tás hoz nem
so kat kel lett vár ni a lon do ni és wa shing to ni re ak ci ó ra.

Mert a jú ni us 23-i bu da pes ti lé pés sel tisz táz ni le he tett a ma -
gyar-né met és a ma gyar-szov jet vi szonyt. Mert a dip lo má ci ai kap -
cso la tok meg sza kí tá sá nál Moszk va sok kal rosszabb ra volt ma gyar 
vo nat ko zás ban fel ké szül ve.

Itt meg kel lett vol na áll ni!
Ha itt meg le he tett vol na áll ni...
A né me tek ugyan fa nya log hat tak azon, hogy ez a leg ke ve -

sebb, amit Ma gyar or szág eb ben a hely zet ben meg te het, még is el is -
mer ték, hogy gesz tus volt ez irá nyuk ban.

Õk nem kér tek töb bet. Õk nem fed ték fel — mert a ka to nai
vo nal bíz ta tá sa nem volt azo nos a Bi ro da lom biz ta tá sá val — iga zi
el vá rá sa i kat.

Itt meg kel lett vol na áll ni!
Ha itt meg le he tett vol na áll ni...

*
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Más nap, jú ni us 24-én Bárdossy Lász ló ma gyar ki rá lyi mi nisz -
ter el nök ma gá hoz ké ret te Otto von Erdmannsdorffot, a Bi ro da lom
kö ve tét.614

Em lé kez tet te arra, hogy — szá mos pu ha to ló dzá sa el le né re —
oly annyi ra nem tár ták fel elõt te a szov jet-né met össze üt kö zés ér -
le lõ dé sét, hogy még tíz nap pal a tá ma dás meg in du lá sa elõtt Ernst
von Woermann, a kül ügy mi nisz té ri um po li ti kai osz tá lyá nak ve ze -
tõ je az orosz kér dést egye ne sen nem lé te zõ nek nyil vá ní tot ta.615

Ezek után bi zo nyos meg le pe tés ként érte — mond ta iro ni ku san —,
hogy az elõ zõ nap, 23-án Himer Werth elõtt a ma gyar ka to nai rész -
vé telt kér te.616

Mi vel ilyen kí ván ság el sõ sor ban ter mé sze te sen po li ti kai dön -
tést igé nyel — emel te fel a hang ját —, a kor mány nak kö te les sé ge
mér le gel ni azt, hogy ilyen elõ ter jesz tést tesz-e az ál lam fõ nek vagy
sem, ezért tud nia kell: va jon a bi ro dal mi kor mány va ló ban kí vá na -
tos nak tart ja-e, hogy az Orosz or szág el le ni ak ci ó ban (ön kén te le nül 
ke rül te a vég te le nül sú lyos tar tal mú há bo rú ki fe je zést, ma gá nak
sem vall va be, hogy iga zá ból kép te len a hely zet sú lyá val kel lõ
mér ték ben szem be néz ni) részt ve gyünk, s ha igen, konk ré tan mi
az, amit óhaj tan dó nak tart.

– Kö vet úr — vet te most együtt ér zést ké rõ re hang ját
Bárdossy — mi e lõtt arra kér ném, hogy a bi ro dal mi kor mány fel fo -
gá sá nak és eset le ges kí ván sá gá nak617 (az eset le ges szó köz be ve té sé -
vel is rej tet ten azt akar ta su gall ni, hogy ne kér je nek töb bet) meg ál -
la pí tá sa ér de ké ben mi e lõbb jár jon köz be, ké rem, en ged je meg, hogy 
is mer tes sem azo kat a té nye zõ ket, ame lyek ha zám po li ti kai és gaz -
da sá gi hely ze tét meg szab ják. Olyan té nye zõk rõl kell Ön nek be -
szél nem, ame lyek re kor má nyom nak bár mi lyen el ha tá ro zás nál fi -
gye lem mel kell len nie.

Erdmannsdorff ve gyes ér zé sek kel hall gat ta a kor mány fõ ér -
ve it. Egy részt ta gad ha tat la nul impresszionálta a sza vak mély át -
élt sé ge, a fo gal ma zás né met nyel ven is ki fo gás ta lan meg for mált sá -
ga, an nak tö ké le tes lo gi ká ja. Más fe lõl azon ban alig tud ta el lep lez -
ni, hogy szá nal mat érez ez zel a vé kony, tö ré keny al ka tú em ber rel
szem ben. Mert tud ta, hogy a Führer in gyen akar ta a ma gyar rész -
vé telt. S mi vel nem akart újabb el len szol gál ta tást nyúj ta ni, ezért az 
ed dig foly ta tott go nosz já té kot Ber lin alig ha fog ja ab ba hagy ni.

Bárdossy az el kép zel he tet le nül rossz ma gyar-ro mán vi szony -
ról be szélt, a Bécs ben meg vont ha tár ka to na i lag sú lyos se bez he tõ -
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sé gé rõl, a köz vet len vas úti össze köt te tés nél kül ma radt Szé kely -
föld rõl, a ro mán tá ma dás re á lis ve szé lyé rõl. Em lí tet te a nem is
olyan lá ten sen lé te zõ szlo vák re ví zi ós igé nye ket, vé gül pe dig az
or szág ne héz gaz da sá gi hely ze tét, az úgy szól ván tel jes egé szé ben
a né met had se reg ren del ke zé sé re bo csá tott vas út há ló zat prob lé -
má ját érin tet te.618

– Min dent egy be vé ve — mond ta be fe je zés kép pen — õszin tén 
meg kell mon da nom, hogy a ma gyar kor mány csak ne he zen ha tá -
roz ná el ma gát arra, hogy a szov jet el le ni ka to nai ak ci ó ban (most
sem volt ké pes a há bo rú szót aj kán ki ej te ni) részt ve gyen.619

Erdmannsdorff meg ígér te, hogy je len té sét ha la dék ta la nul el -
kül di fe let te se i nek.

Sza vát va ló ban be tar tot ta.620

Ber lin el len ben to vább ra is hall ga tás ba bur ko ló dzott.

*

Csü tör tö kön, jú ni us 26-án dél után tíz perc cel Tiszaborkút és
Rahó kö zött há rom szov jet va dász gép gép pus ka tû zet zú dí tott a
fõ vá ros felé tar tó gyors vo nat ra. Ke rek egy órá val ké sõbb — mind -
má ig is me ret len ere de tû — re pü lõ gé pek 29 bom bát dob tak Kas sa
vá ro sá ra.621

Két óra kö rül — Bárdossy Lász lót meg ke rül ve — Werth Hen -
rik már az ál lam fõ nek re fe rált a pro vo ká ci ó ról. Min den vizs gá la tot 
mel lõz ve azt ál lí tot ta, hogy szov jet tá ma dás tör tént.622

Hor thy Mik lós igen ma gas ra ér té kel te Werth szak mai tu dá -
sát, s an nak a po li ti kai ve ze tés sel foly ta tott, fel-fel iz zó vi tá já ban
sok szor ne he zé re esett ki tû nõ nek gon dolt tá bor no kát s klikk jét
hát rébb tes sé kel ni.

A bom bá zás mér he tet le nül fel há bo rí tot ta, s ezért sza bad fo -
lyást en ge dett in du la ta i nak. Most is gyû löl köd ve gon dolt vissza
1918/1919 for ra dal ma i ra, azok ra a he tek re és hó na pok ra, ami kor
sen ki nek tar tott em be rek sen ki vé tet ték, ami kor ne megy szer már
sza bad sá gá ért, sõt éle té ért is ag gód nia kel lett. Kor mány zó sá gá nak 
több mint két év ti ze dé bõl is sok min dent nem sze re tett. Nem sze -
ret te a sok óva tos ko dást, nem sze ret te azt a sok hall ga tást: Beth -
len nek a fö lé be ke re ke dé sét, majd Göm bös nyo mu lá sát.623 Most
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pe dig ez a Bárdossy ok ve tet len ke dik. Ki ez az em ber? – gon dol ta
le ke ze lõ en. – Hol volt ez ak kor, ami kor én már tör té nel met csi nál -
tam!

Most úgy érez te, hogy ked ve zõ irány ba na gyot for dul a vi lág. 
Meg sza ba dul nak et tõl a kom mu nis ta kí sér tet tõl, amely el len — óh 
már hány szor, hol írás ban, hol szó ban — buz dí tot ta a Führert.624

Az el múlt he tek ben Werth több ször be szélt neki ar ról, hogy a né -
met tá bor no kok na gyon is el kép zel he tõ nek tar ta nak egy eset le ges
szov jet el len csa pást. És íme, az élet most õket iga zol ta.

Dön tött. Ha bo zás nél kül meg pa ran csol ta Werthnek — an nak
mell ka sá ból hall ha tó an sza kadt fel a meg könnyeb bü lést je len tõ
só haj tás —, hogy azon nal kezd jen hoz zá a vissza csa pás vég re haj -
tá sá hoz.

– A ha di ál la po tot is ki mon dod, Fõ mél tó sá gú úr? – kér dez te a
Hon véd ve zér kar fõ nö ke.

– Igen – hang zott a kur ta fe le let. 
Werth is na gyon jól tud ta, hogy al kot mány el le ne sen cse lek -

sze nek, mert a kor mány ál lás fog la lá sát kel le ne elõ ször meg is mer -
ni ük. De nem bán ta. – A gyõz test a tör té ne lem min dig iga zol ja –
nyug tat ta ma gát. Õ is tor kig volt már az el múlt idõ szak ban kény -
te len-kel let len el vi selt sok meg lec kéz te tés sel, mi köz ben mé lyen
meg volt gyõ zõd ve, hogy õ kép vi se li he lye sen az or szág ér de ke it. 

*

Az ál lam fõ höz ké re tett, fél há rom tájt meg ér ke zõ kor mány fõ
szá má ra már — ha vál lal ja a ki osz tott sze re pet — csu pán a tá jé -
koz ta tás ma radt. 

Vál lal ta.
Ez volt Bárdossy Lász ló nagy hi bá ja. Ha a tör té nel mi kö vet -

kez mé nye ket, az or szág út já nak tra gé di á ba tor kol lá sát, sok tíz ezer 
em ber pusz tu lá sát tesszük a mér leg re – ak kor a bûne.

A vál lalt sze rep na gyon fon tos sze rep volt, de nem fõ sze rep.
A fõ sze rep az ál lam fõé volt. Hor thy Mik ló sé.
Aki azu tán ezt a sze re pet el ta gad ta.625

Hor thy Mik lós a 19. szá zad gyer me ke volt. An nak a szá za dé,
amely ben az em be ri kap cso la tok so kat ne me sed tek, ami kor a ki -
mon dott szó nak, az igaz mon dás nak meg kér dõ je lez he tet len volt
az ér té ke.

A be csü let szó ne megy szer je len tett éle tet vagy ha lált. 
A kor mány zó eb ben a vi lág ban nõtt fel.
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El hi bá zott dön té sé ért el len ben nem vál lal ta a tör té nel mi fe le -
lõs sé get.

Azt a mi nisz ter el nök ét tün tet te fel fer de szín ben, aki õt még a
ha lál ár nyé ká ban is le he tõ ség sze rint kí mél te.

Õ pe dig el ke rül het te a fe le lõs ség re vo nást.

*

– Le sül ne az ar com ról a bõr — mon dot ta a pil la nat sú lya alatt
szen ve dõ Bárdossynak —, ha ezt az al jas tá ma dást meg tor lat la nul
hagy nám.626

Egyes szám ban be szélt. A dön tést va ló ban tel je sen ma gá é nak
te kin tet te. Ab ban a pil la nat ban ki sa já tí tot ta, hogy azu tán ké sõbb
— an nak ódi u mát nem te len mó don mi nisz ter el nö ké re tes tál va —
mé lyen el hall gas sa.

Bárdossy Lász ló büsz ke em ber volt. Meg sér tett büsz ke sé gé -
ért ké pes volt mé lyen gyû löl ni. Nem csu pán em be re ket. Lon do ni
mély meg bán tott sá gát, azt, hogy Asszo nyát — aki el vált nõ volt — 
nem mu tat hat ta be a ki rá lyi ud var ban, mert an nak kö zép kor ból itt 
ma radt eti kett je azt til tot ta, hosszú éve kig hord ta ma gá ban.627

Büsz ke sé gét most is mély sé re lem érte. Az ál lam fõ el vet te tõle 
azt a jo gát, hogy a ma gyar ál lás pont ról elõ ször kor má nya ala kít -
son ki ál lás fog la lást.628

Amíg Hor thy Mik lóst hall gat ta, va dul ker get ték agyá ban a
gon do la tok. Cse le ke de tét sér tett sé ge vagy meg gyõ zõ dé se szab ja-e 
meg? Le mond jon, vagy úgy vál lal jon a had ba lé pé sért fe le lõs sé get, 
hogy ma gá nak a dön tés nek az ér de mi ki ala kí tá sá ban sem mi fé le
sze rep hez nem jut ha tott?

Az utób bit vál lal ta. 
Jó hi sze mû en ho zott rossz dön tés volt.
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de lem nél kül ki ké ren dõ utó la gos hoz zá já ru lá sa mel lett a had se reg nek az or szág
ha tá ra in kí vül al kal ma zá sát el ren del he ti". 



– Ki va gyok én? – kér dez te ma gá tól. Hor thyra ak kor még fel -
né zett, tisz tá ban volt az zal, hogy ket tõ jük kö zött a tá vol ság sok kal
na gyobb, mint amit a be töl tött köz jo gi mél tó sá guk kö zöt ti kü lönb -
ség — az in kább mi ni má lis volt — hi va ta lo san jel zett. – Ami kor a
vele szem ben ülõ fér fiú 1920 ta va szán az or szág kor mány zó ja lett,
ak kor õ még a kul tusz tár ca mi nisz te ri se géd tit ká ri lét rá ján kis tiszt -
vi se lõ sö dött.

– De én még ma is va ló já ban kis tiszt vi se lõ va gyok.629 – gon -
dol ta re zig nál tan. – Ha eset leg már haj la mos let tem vol na er rõl
meg fe led kez ni, úgy a dél utá ni kor mány zói dön tés nyer sen is mét
tu do má som ra hoz ta.630

Az zal ugyan tisz tá ban volt, hogy ma gá nak a kor mány zó nak
is meg vol tak a maga sé rel mei és ki sebb ren dû sé gi ér zé sei. Hi á ba
adott az õ neve az el len for ra dal mi rend szer nek el ne ve zést, a kas -
té lya i ba vissza hú zó dó arisz tok rá cia, és a ma gas klé rus so ká ig le -
ke zel te a kö zép ne me si ere de tû, nem túl gaz dag Hor thy Mik lóst.
Ám az el múlt több mint két év ti zed ezen na gyon so kat fe led te tett,
s köz ben ma gá nak a rend szer nek a mû kö dé si lo gi ká ja is azt igé -
nyel te, hogy az ál lam fõ szim bo li kus ma gas ság ba emel ked jék.631

– Ez zel szem ben ki va gyok én? – Az biz tos, hogy egy majd -
nem va gyon ta lan va la ki, hi szen az a két száz négy szög öl te lek,632

amit ma gam nak tud ha tok, azt lé nye gé ben min den kis pol gá ri stá -
tu szú hon fi tár sam el ér het te.

– Esz kö ze va gyok en nek rend szer nek – össze gez te hely ze tét
meg le he tõs pon tos ság gal. – Sze gény Te le ki Pál ön gyil kos sá ga után 
az volt az el vá rás ve lem szem ben, hogy vég re hajt sam a még az õ
te vé keny irá nyí tá sá val ki for má ló dott aka ra tot. Meg tet tem. Most
pe dig azt vár ják el tõ lem, hogy vál lal jam — anél kül, hogy be le -
szól hat tam vol na — a Szov jet unió meg tá ma dá sá nak ódi u mát.

– Könnyû len ne le mon da nom – me di tált to vább. Az el len ben
meg fu ta mo dás len ne – súg ta hi ú sá ga. – En nél na gyobb súllyal
esett azon ban lat ba a ma gá ban gyor san vég zett mér le ge lés nél,
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629 Nép bí ró sá gi pe ré ben Bárdossy a tri a no ni Ma gyar or szág po li ti ká já ról így
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pon ta szí tot tak oda, hogy vál lal jak egy fel ada tot..." – Bárdossy 1996, 283.
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632 Bárdossy 1991, 238.



hogy olyan em ber nem lép het örö ké be, aki nem fo gad ja el a kor -
mány zói dön tést. Ha vi szont el fo gad ja, ak kor e te kin tet ben a kér -
dés csu pán az, hogy kié a fe le lõs ség és kié a vég re haj tás fel ada ta?
Az újabb kér dés el len ben az, hogy mi lyen irá nyult sá gú em ber lép -
het az örö ké be. Úgy vél te, hogy csak is olyan jö het, aki a né me tek
em be re. Ha vi szont õ ma rad, ak kor a ma gyar rész vé telt a mi ni -
mum ra tud ja kor lá toz ni, s ez zel te szi meg az adott hely zet ben ma xi -
má li san leg na gyobb szol gá la tot az or szág nak és an nak nép ének.633

Arra nin csen hi te les fe le let, hogy mi tör té nik ak kor, ha Bár -
dossy Lász ló jú ni us 26-án a kor mány zói ki hall ga tás ról nem a mi -
nisz ter ta nács össze hí vá sá ra siet, ha nem vissza ad ja meg bí za tá sát.
Arra el len ben van hi te les vá lasz, hogy majd ké sõbb, 1942 már ci u -
sá ban — még az 1941. jú ni u si nál is sok kal ne he zebb hely zet ben —
nem a né me tek em be re lett az utód. Hi szen Kállay Mik lóst maga
Bárdossy Lász ló sem ne vez te soha a né me tek em be ré nek. Sõt ép -
pen azért bí rál ta, mert né met el le nes po li ti ká já val — hite sze rint —
az or szág ér de ke it ve szé lyez tet te.

S arra is van két ség be von ha tat lan fe le let, hogy mi lyen is lett a 
Bárdossy-kormány örök sé ge.

A mi ni má lis lé pé sek si ke ré vel szem ben ha di ál la pot há rom vi -
lág ha ta lom mal szem ben. 

Mert a va ló ban ke resz tül vitt kis lé pé sek mel lett nem a vak
Vég zet, sok kal in kább a Szov jet unió el le ni had ba lé pés lök te rá az
or szá got arra a lej tõ re, ame lyen el ju tott a má sik két vi lág ha ta lom -
mal tör tént ha di ál la pot hoz is.

*

A mér le get itt kel lett meg von ni, az el be szé lés fo na lát el len ben 
ott kell foly tat ni, hogy a kor mány zó kér dõ te kin te té tõl fel ocsúd va
Bárdossy a kis sé hosszú ra nyúlt szü ne tet az zal tör te meg, hogy az
ál lam fõ tu do má sá ra hoz ta: vissza megy a Sán dor pa lo tá ba és
össze hív ja a mi nisz ter ta nács ülé sét.

A tes tü let ma ga tar tá sa nem oko zott meg le pe tést. A bel ügy mi -
nisz ter is mét, s most — össz hang ban a lé pés hor de re jé vel — még
ha tá ro zot tab ban óvott a sö tét be ug rás koc ká za tá tól. Sza va i nak mi -
ni má lis volt a vissz hang ja. A ta nács a kor mány fõ in dít vá nya sze -
rint fog lalt ál lást, s eb ben az is ben ne fog lal ta tott, hogy a had já ra -
tot le he tõ sé gig li mi tált erõk kel kez dik el.634

Va ló ban így tör tént. A foly ta tás vi szont egé szen más ként ala -
kult. 

*
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Más nap dél elõtt az Or szág gyû lés Kép vi se lõ há zá ban a mi -
nisz ter el nök kért szót.

– Tisz telt Ház! Egé szen rö vid be je len tést sze ret nék ten ni. A
ház el nö ke mél tó sza vak kal bé lye gez te meg a szov jet nép jog el le -
nes és mi nõ sít he tet len tá ma dá sát. A ma gyar ki rá lyi kor mány meg -
ál la pít ja, hogy a tá ma dá sok kö vet kez té ben Ma gyar or szág és a
Szov jet unió kö zött a ha di ál la pot be ál lott.635

E kur ta-fur csa be je len tést a tisz telt Ház lel kes he lyes lés sel tu -
do má sul vet te.

Mi tör tént itt? 
A 20. szá za di ma gyar tör té ne lem egyik leg sú lyo sabb, kö vet -

kez mé nye it te kint ve a leg drá ma ibb ese mé nye kez dõ dött meg ez -
zel, mi köz ben for ma i lag szin te nem tör tént sem mi.

A kor mány nem ra gasz ko dott ah hoz, hogy ál lás fog la lá sa
elõtt a kor mány zó ki kér je a tes tü let vé le mé nyét, a Kép vi se lõ ház
pe dig ügyet sem ve tett arra, hogy él jen az or szág ak kor ha tá lyos
alap tör vé nyei adta jo gá val.636

Az zal a jo gá val, hogy a hon véd ség or szág ha tá ron túl tör tént
al kal ma zá sá hoz — hi szen már en nek a nap nak a haj na lán a ma -
gyar lé gi erõ szov jet vá ro sok bom bá zá sá ra in dult, né hány órá val
ké sõbb pe dig szá raz föl di egy sé gek is át lép ték a ha tárt — ha la dék -
ta la nul meg ad ja vagy azon nal meg von ja a hoz zá já ru lá sát.

A nép bí ró ság elõtt Bárdossy majd azt mond ja, azért nem sza -
vaz tat ta meg a kép vi se lõ ket, mert egy sze rû en nem tud ta az ilyen
eset ben meg te en dõ in téz ke dé se ket.

– Tel je sen tisz tá ban va gyok az zal — mon dot ta ek kor —, hogy 
is mer nem kel lett vol na a tör vényt. Az le be gett a sze mem elõtt,
hogy si et ni kell — mond ja el ké pesz tõ en põre õszin te ség gel —, és
ezért je len tet tem be.637

Lát tuk, hogy sem mi olyan köz vet len ok nem volt, ami ezt a fe -
le lõt len si et sé get in do kol ta vol na. Maga a volt kor mány fõ em lék -
szik majd vissza 1945-ben úgy, hogy a né met nyo más nem köz vet -
len, ha nem — ahogy õ fo gal maz — at mosz fé ri kus volt.638

Nyu god tan el fo gad hat juk ezt a meg fo gal ma zást pon tos nak,
tár gyi la gos nak. Nem ne héz be lát ni, hogy at mosz fé ri kus nyo más
ese tén mó dot le he tett és mó dot is kel lett vol na ta lál ni leg mi ni má li -
sab ban is a já ték sza bály ok be tar tá sá ra, va ló já ban azon ban sok kal
in kább a hely zet hig gadt mér le ge lé sé re, a nem zet ér de ké ben böl -
csebb meg ol dás meg ta lá lá sá ra.
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Ha mis Bárdossy Lász ló nak az a be ál lí tá sa, hogy ha nem cse -
lek sze nek azon nal, ak kor a né met meg szál lás jön, és az az ön gyil -
kos ság gal lett vol na egyen ér té kû. Az ön gyil kos sá got pe dig nem
le he tett vol na meg gyõ zõ erõ vel a vár ha tó an bi zony ta lan föl tá ma -
dá sért cse ré ben aján la ni.

Hall gas suk meg õt sa ját ma gát!
– A bí ró ság ki ne vet het, de én eze ket az al kot mány jo gi ren del -

ke zé se ket nem is mer tem – foly tat ja a nép bí ró ság elõtt imént idé -
zett sza va it. – Én azo kat az al kot mány jo gi sza bá lyo kat is mer tem,
ame lyek ér vény ben vol tak a jogi ta nul má nya im ide jé ben. Ez —
tud ni il lik a had se reg ha tá ron túli al kal ma zá sá nak, a ha di ál la pot
meg ál la pí tá sá nak sza bá lyo zá sa — az 1920-as évek ben volt, ami kor 
köz jo gi kér dé sek kel már nem fog lal koz tam, mert szak kér dé sek ju -
tot tak fel ada to mul. Így el sik kadt em lé ke ze tem bõl.639

– A fõ pe csét õr pe dig nem fi gyel mez te tett. Ezért ter mé sze te -
sen vál la lom a fe le lõs sé get. – fe jez te be a kér dés kört le zá ró val lo -
má sát.640

Igen. Egy kor mány fõ nek, s ál ta lá ban egy ve ze tõ nek sok min -
dent nem kell tud nia, mert kép te len ség min dent fej ben tar ta ni. Az
ál lam gé pe zet, an nak pon tos mun ka meg osz tá sa, hierarchizáltsága
azért ta lál ta tott ki, és csi szo ló dik már na gyon-na gyon rég óta,
hogy e gond ne le gyen prob lé ma, hogy az ál lam gé pe zet va ló ban
tel je sí te ni tud ja az or szág gal és né pé vel szem be ni kö te les sé gét.

Az, hogy õ eb ben a hely zet ben is a tel jes fe le lõs sé get ma gá ra
vál lal ta, az, hogy nem akar ta a fe le lõs sé get a fõ pe csét õr nek ne ve -
zett igazságügyminiszterre át há rí ta ni, az is mét fény su ga rat vet jel -
le mé re, ne mes em be ri vo ná sa i ra.

A szé le sebb össze füg gé sek szem pont já ból el len ben nem ez a
lé nyeg. Sok kal in kább az, hogy sze mé lyi vo nat ko zás ban Bárdossy
nem volt kö rül te kin tõ, nem uta sí tot ta mun ka tár sa it: az erre a hely -
zet re sza bott tör vény he lyek rõl szá má ra pon tos fel vi lá go sí tás
nyújt sa nak. A Hor thy Mik lós ne vé vel fém jel zett ne gyed szá za dos
rend szer szem pont já ból pe dig az a lé nyeg, hogy fe le lõs posz to kat
el fog la ló kép vi se lõi — te hát messze nem csu pán Bárdossy, bár két -
ség te len, hogy az õ fe le lõs sé ge ki tün te tet ten nagy volt — a fe le lõt -
le nül gyors dön tés ben nem lát ták meg az or szág ra le sel ke dõ ve -
sze del me ket.

Mert zö mük nek nem volt kül po li ti kai ho ri zont ja, mert kép te -
le nek vol tak az ide o ló gi ai szem pon to kat a po li ti kai né zõ pont tól el -
kü lö ní te ni. Te hát nem ar ról van szó, hogy mi lyen volt a szov jet
rend szer, mennyi ben vol tak a reá vo nat ko zó íté le tek meg ala po zot -
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tak. Ez a kri ti ka na gyon sok szem pont ból helyt ál ló volt, s ezen az
sem vál toz tat sem mit, hogy akik Sztá lin ural mát os to roz ták, azok
sok szor ma guk sem je les ked tek kü lö nös kép pen a köz jó szol gá la tá -
ban.

A ha ta lom bir to ká ban fel fo gá sát ugyan nem ver te nagy dob -
ra, a per ben azon ban — és nyíl ván nem a bí ró ság irán ti op por tu -
niz mus ból — Bárdossy is ar ról be szélt, hogy Ma gyar or szá gon
nem volt iga zi parlamentárizmus. (Így ej tet te e szót.641) Kor mány -
el nö ki be mu tat ko zá sá ban vi szont több tár sa dal mi igaz sá gos sá got
sür ge tett, mér sé kelt föld re for mot, a köz igaz ga tást kor sze rû sí té sét,
az egész ség ügy, a szo ci ál po li ti ka fej lesz té sét he lyez te ki lá tás ba.642

*

A Kép vi se lõ ház hoz zá já ru lá sát a mi nisz ter el nök-kor mány fõ
vé gül is jú li us 24-én kér te meg, s azt ok tó ber 23-án kap ta meg.643 A 
hon atyák ter mé sze te sen nem töp reng tek hó na po kig a he lyes dön -
té sen. E ké sõi ak tus is plasz ti ku san jel zi, hogy mennyi re nem egyet -
len em ber meg gon do lat lan hir te len cse le ke de te, ha nem az ak ko ri
hi va ta los Ma gyar or szág egé szé nek dön té se volt a had ba lé pés.

A vi lág há bo rú ör vé nyé ben

A Szov jet unió el le ni tá ma dást mint egy 45 ezer ka to ná val,
Szom bat he lyi Fe renc pa rancs nok sá ga alatt in dí tot ta meg a ma gyar 
had erõ. Né hány nap alatt el ér te a Dnyesz tert, in nen csak az un.
gyors had test nyo mult to vább. Ez a se reg hoz zá ve tõ leg ezer ki lo -
mé tert ju tott elõ re, ad dig ra olyan sú lyos vesz te sé ge ket szen ve dett, 
hogy de cem ber 4-én — né met jó vá ha gyás sal — ha za ren del ték.

Az elsõ hó na pok ban itt hon a ha tal mas szov jet te rü let fel adá -
sok hal la tá ra, és leg alább annyi ra a har so gó pro pa gan da fog sá gá -
ban, so kan még olya nok is hin ni kezd tek a né met gyõ ze lem ben,
akik ad dig úgy vél ték: nem „bar nul hat el” az egész vi lág.

Na gyon ke ve sen vol tak, akik arra is fi gyel tek, hogy a Vö rös
Had se reg zöme újra meg újra ki csú szik a né met had erõ meg sem -
mi sí tõ nek in du ló csa pá sai alól, nin cse nek dön tõ je len tõ sé gû üt kö -
ze tek.

Ka to nai kö rök ben sem tu da to sult a har co ló ma gyar csa pa tok
le rom lá sá nak té nye, nem mér le gel ték an nak a (kü lön ben jól is -
mert) hely zet nek a koc ká za tát, hogy a front ra ve zé nyel tek nek
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nincs ne héz fegy ver ze tük, alig van tü zér sé gük, nél kü lö zik a ha té -
kony pán cél tö rõ, lég el há rí tó fegy ve re ket.

A fel sõ ka to nai ve ze tés zöme tel je sen el va kult: a ro mán és
finn pél da le be gett a sze me elõtt, front ra ve zé nyel te vol na az egész 
had se re get. (Ro má nia még az 1941-es esz ten dõ ben két had se re get
kül dött a front ra és óri á si vér vesz te sé get szen ve dett.)

A Szov jet unió el le ni had ba lé pés te hát nem eny hí tet te
Bárdossynak a ka to nai klik kel való rossz vi szo nyát. 

*

Werth Hen rik nem fe lej tet te el a kor mány fõ-mi nisz ter el nök -
nek, hogy Ma gyar or szág — ahogy õ fo gal maz ta — a bol se viz mus
el le ni tra di ci o ná lis be ál lí tott sá ga da cá ra is csak kény te len-kel let len 
és csak ef fek tív meg tá mad ta tá sa, va gyis Kas sa bom bá zá sa után lé -
pett be a há bo rú ba. Mi vel ez fel fo gá sa sze rint Ma gyar or szág ré szé -
re ne he zen jó vá te he tõ po li ti kai hát rányt je len tett, ezért a nyár fo -
lya mán há rom em lék irat ban is bom báz za Bárdossyt lany ha ma ga -
tar tá sá nak meg vál toz ta tá sa ér de ké ben. A nyo más gya kor lás ér de -
ké ben iro má nya it nem ki zá ró lag a kor mány fõ asz ta lá ra he lyez te,
ha nem több pél dány ban sok szo ro sít tat ta, hogy men nél több em -
ber szá má ra le gyen vi lá gos a kö zöt tük lévõ el len tét.

Az elsõ eset ben Bárdossy csak nyelt egyet.644 A má so dik eset -
ben az ál lam fõ höz for dult. Fel ke res te Gö döl lõn és azt kér te, hogy
vált sa le a ve zér ka ri fõ nö köt. Ám Hor thy most sem kelt mi nisz ter -
el nö ke vé del mé re. Azt fej te get te, hogy Werth a leg kép zet tebb ka -
to ná ja, akit még a né me tek is annyi ra res pek tál nak, hogy idõn ként 
ki ké rik a vé le mé nyét. Azt ta ná csol ta ven dé gé nek, hogy ne ad jon a
ve zér ka ri fõ nök nek írá sos vá laszt.645

Bárdossy megint nyelt egyet, de most már ma gá hoz hí vat ta
Werthet. Bár igen nyo ma té ko san fi gyel mez tet te a gya ko rolt kri ti ka 
el fo gad ha tat lan vol tá ra, ám a leg kész sé ge seb ben meg ígér te neki,
hogy nyi tott a fel me rü lõ kér dé sek köz vet len meg be szé lés ke re té -
ben tör té nõ tisz tá zá sá ra.646

Köz ben azon ban mind ket ten na gyon is tud ták, hogy nincs itt
mit tisz táz ni. Két ál lás pont fe szült egy más nak, s az egyik nek el
kel lett buk nia.

A fõ tiszt na gyon bí zott hely ze te ere jé ben, ezért au gusz tus
19-én dél után még ke mé nyebb em lék ira tot jut ta tott el a Sán dor
pa lo tá ba, amely ben to vább ment a vá das ko dás ban. Azt ál lí tot ta,
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hogy a gyen ge ma gyar ka to nai rész vé tel mi att szen ved tek el a
lembergi csa tá ban a né me tek nagy vér vesz te sé get, s az az
összhadmûveletek len dü le tét is le fé kez te.647

– En nek a ki ha tá sa it és je len tõ sé gét — írja vész jós ló an — csak
majd a há bo rú után fog juk va ló já ban meg tud ni, il let ve a né me tek
majd csak ak kor fog ják ezért ne künk a szem re há nyást meg ten ni.

– Mi cso da sze mét em ber – lök te el ma gá tól Bárdossy a pa pírt. 
– A ma gyar ki rá lyi Hon véd ve zér kar fõ nö ke a né met had se reg ne -
vé ben emel vá dat el le nem! Mint ha a ma gyar kor mány bár mely el -
ha tá ro zá sa mi att a né met had se re get sú lyos vér vesz te ség vagy
hát rány érte vol na!

– Ezt nem vi se lem el to vább – tö kél te el ma gát. – Az ál lam fõt
vá lasz tás elé ál lí tom! Vagy Werth vagy én!

Va ló já ban azon ban nem akar ta el vesz te ni a játsz mát. Nem
akar ta, hogy a kor mány zó ösz tö nös haj la mai alap ján dönt sön. Az
em lék ira tot több ször ala po san át ta nul má nyoz ta, el len ér ve it mé -
lyen át gon dol ta, s csak ez után fo gott vá la szá nak — ame lyet ter mé -
sze te sen nem a szer zõ nek, ha nem Hor thy Mik lós nak szánt —
meg írá sá hoz.

*

Be ad vá nyá nak meg fo gal ma zá sá nál gon do san ügyelt arra,
hogy an nak hang vé te le az ál lam fõ szá má ra kel le mes le gyen. Mély
tisz te let tel kért en ge délyt ész re vé te le i nek elõ ter jesz té sé re, tisz te le té -
nek, tel jes tisz te le té nek je lét a szö veg ben má sutt is el he lyez te, so ra it
hó do lat tel jes tisz te let tel zár ta.648 Az elõz mé nyek alap ján nem volt
ne héz rá érez nie arra, hogy a kor mány zó in kább a ve zér ka ri fõ nök
felé haj lik, ezért a né me tek ol da lán lévõ ma gyar ka to nai erõ he lyes 
nagy sá gá nak meg ál la pí tá sá nál két meg kö ze lí tést al kal ma zott.

Tud ta, hogy nem len ne sze ren csés a sze rény mér té kû ma gyar
rész vé tel he lyes sé gé nek bi zony ga tá sa, ezért in kább ar ról be szélt,
hogy az or szág ere jé hez ké pest mi lyen ko moly erõk van nak kint a
fron ton. A nagy ér té kû, gé pe sí tett fel sze re lés sel el lá tott gyors had -
test — írta — az igény be vett re pü lõ ala ku la tok kal együtt a ma gyar 
had se reg leg je len tõ sebb és a kor sze rû há bo rú ban leg job ban hasz -
no sít ha tó ré sze.649

Má sik érve Werth és Bartha prog nó zi sa té ves vol tá nak a meg -
mu ta tá sa volt. 
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Vissza utalt arra, hogy mind ket ten azon a né ze ten vol tak, a
hon véd ség be ve té sé re csak igen rö vid ide ig lesz szük ség, ezért jú -
ni us 26-án Werth maga is azt ja va sol ta, hogy a szov jet el le ni had já -
rat ban csak az úgy ne ve zett gyor san moz gó had test tel ve gyünk
részt. 

Tisz tá ban volt az zal, hogy Werth nagy ra be csült ka to nai stra -
té gi ai tu dá sá nak meg kér dõ je le zé se ma gá ra bõ szít het né az ál lam -
fõt. Ezért meg en ge dõ en ar ról írt, még a leg na gyobb szak ér te lem
mel lett sem le he tett elõ re lát ni azt, ho gyan fog a há bo rú tény leg
ala kul ni.650 A két ség te len ta pin ta tot ügye sen hely ze té nek erõ sí té -
sé re ak náz ta ki: e té ve dé sért a kor mány (ez is sze ren csés meg ol dás
volt ré szé rõl, mert mi köz ben sze ré nyen nem ma gá ról, ha nem a
kor mány ról be szélt, va ló já ban a te kin té lyes tes tü let re való uta lás -
sal adott nyo ma té kot an nak, hogy vé le mé nye jó val több mint
egyet len em be ré) a fe le lõs ség nek még a leg ki sebb ré szét sem kí -
ván ja Werthre há rí ta ni.651

De ugyan ak kor — len dült tá ma dás ba — kény te len til ta koz ni
az el len, hogy az an nak ide jén meg hall ga tott ve zér ka ri fõ nök most 
utó la go san „mu lasz tás sal” és az zal vá dol ja meg a kor mányt, hogy
el ha tá ro zá sá val Ma gyar or szág ré szé re ne he zen jó vá te he tõ hát -
rányt oko zott.

Leg dön tõbb csa pást azon ban Bárdossy az zal mért el len fe lé re, 
hogy an nak az em lék irat ban meg fo gal ma zott jö võ ké pé bõl a ki te le -
pí té sek re vo nat ko zó ré szét íz zé-por rá zúz ta.

Werth a na gyobb ará nyú ka to nai rész vé telt fel aján ló po li ti kai
meg be szé lé se ken az ezer éves ha tá rok vissza szer zé sét, az e ha tá -
ron be lül élõ szláv és ro mán nem ze ti sé gen túl a zsi dók ki te le pí té -
sét, va la mint Ma gyar or szág nak a szov jet nyers anyag kész le té bõl
való ré sze se dé sét akar ta meg tár gyal ni.

Bárdossy rá mu ta tott arra, hogy a szláv és ro mán nép ele mek
ki te le pí té se a tör té nel mi Ma gyar or szág te rü le té rõl leg alább nyolc
mil lió em ber meg moz ga tá sát je len te né. A tör té nel mi Ma gyar or -
szág ha tá ra in be lül (Horvát-Szlavonországtól el te kint ve) mint egy
száz ezer négy zet ki lo mé ter nyi a tisz tán vagy túl nyo mó több sé gé -
ben szlá vok és ro má nok ál tal la kott te rü let. Ek ko ra te rü let ma rad -
na úgy szól ván tel je sen la kat la nul. Emel lett hoz zá ve tõ leg öt ven -
ezer négy zet ki lo mé ter nyi ve gye sen la kott tér ség rit kul na meg je -
len tõ sen.652

Ilyen óri á si te rü let ki ürí té se — foly tat ta — a nem ze ti va gyon
rend kí vü li ará nyú csök ke né sé vel jár na. Hi szen va ló szí nû, hogy a
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ki te le pí tett la kos ság ál lat ál lo má nyát és in gó sá ga it is ma gá val vin -
né, amint az az ed di gi át te le pí té si ak ci ók nál is tör tént. A ki ürí tett
vi dé kek me zõ gaz da sá gi és ipa ri ter me lé sé nek meg bé nu lá sa az or -
szág töb bi ré szé nek éle té re is vissza hat na.

A ki te le pí té sek nyo mán meg ma ra dó mint egy ti zen egy mil lió
ma gyar és két mil lió né met ajkú né pes ség sem mi kép pen se tölt -
het né be a ki ürí tett te rü le te ket. A je len le gi sza po ro dá si ütem mel -
lett hoz zá ve tõ leg 114 év múl va érné el a tör té nel mi Ma gyar or szág
a mos ta ni 22 mil li ós lé lek szá mot. A Kár pát-me den cén kí vül szét -
szór tan élõ ma gyar ság ha za ho za ta lá ra pe dig nem le het szá mí ta -
ni.653

Ha még is ke resz tül vi he tõ len ne a rend kí vü li ne héz sé gek kel
járó ki te le pí tés, úgy a leg me ré szebb fan tá zi á val is alig kép zel he tõ
mó don dúl ná fel az egész tér ség élet rend jét. Arra pe dig — fe jez te
be ér ve lé sét — jó zan ésszel nem le het szá mí ta ni, hogy a ten gely ha -
tal mak vál lal nák az or szág ér de ké ben egyál ta lá ban nem is álló ki -
te le pí té se ket.

Elé ge det ten fu tot ta át az el ké szült be ad ványt.
– Le he tet len, hogy most ne én ke rül jek ki eb bõl a küz de lem -

bõl gyõz te sen – gon dol ta. En nek tu da tá ban fo gal maz ta meg záró
— az ál lam fõt dön tés elé ál lí tó — so ra it.

Mint hogy a ve zér kar fõ nö ke ilyen el gon do lá sok alap ján for -
mál ma gá nak jo got arra, hogy a ma gyar kor mány el ha tá ro zá sa it és 
in téz ke dé se it fe lül bí rál ja, s a jö võ re néz ve te en dõi te kin te té ben kö -
ve te lé se ket ál lít son fel, tel jes tisz te let tel, õszin tén meg kell ál la pí ta -
nom, hogy az együtt mû kö dés le he tõ sé gét a ve zér kar fõ nö ké vel,
saj ná la tom ra, nem lá tom biz to sít va.654

*

A né met vil lám há bo rús ter vek ku dar ca a kor mány zót in ger -
lé kennyé tet te Werth po li ti kai am bí ci ó i val szem ben, s fo gé konnyá
vált az elõ ter jesz tés ben fog lal tak meg szív le lé sé re. A fõ tiszt pe dig
meg érez te, hogy meg rit kult kö rü löt te a le ve gõ.

Ezért szep tem ber 5-én — egész sé gi ál la po tá ra hi vat ko zás sal
— le mon dott ál lá sá ról.655

Hor thynak nem volt el len ve té se, s már más nap he lyé re
Szom bat he lyi Fe ren cet ne vez te ki.656
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Szep tem ber 7-én pe dig Bárdossy Lász ló mi nisz ter el nök-kül -
ügy mi nisz ter és im má ron az új ve zér ka ri fõ nök kí sé re té ben a ve -
zé ri fõ ha di szál lás ra Hit ler ve zér és kan cel lár hoz uta zott.657

*

Szep tem ber 9-én a két kül ügy mi nisz ter ta lál ko zott. Ribben -
trop jég hi deg te kin te tét Bárdossyra emel ve ker te lés nél kül meg -
kér dez te, hogy igaz-e az a hír, mely sze rint a ma gyar kor mány
haza akar ja hoz ni a ke le ti fron ton har co ló ka to ná it.

– Pon to san így van Ke gyel mes Uram – vá la szol ta Bárdossy.
Tu laj don kép pen örült a vi lá gos kér dés nek, mert az mó dot nyúj tott 
neki arra, hogy maga is azon nal mon da ni va ló já nak lé nye gé re tér -
jen. El mond ta, hogy a hon vé dek fel sze re lé sé nek 50–80%-a tönk re -
ment. – Azt sem ígér he tem — ere jét össze szed ve reb be nés nél kül
né zett az õt für ké szõ sze mek kö ze pé be —, hogy más ha son ló egy -
sé gek kel cse rél nénk fel eze ket az ala ku la to kat, mert ilye nek kel
egy sze rû en nem ren del ke zünk. – A ki esett fel sze re lés pót lá sá ra
nincs ha di anya gunk.

Újabb csa pa tok ki kül dé sét azért is ag gá lyos nak mon dot ta,
mert az ve szé lyez tet né Ma gyar or szág dél ke let-eu ró pai — sze rin te
a Bi ro da lom ér de ké ben is álló — sze re pét.

Ribbentrop nem so kat tar tott er rõl a sze rep rõl, vé le mé nyét el -
len ben tak ti ku san el hall gat ta. In kább azok ról a mo rá lis ká rok ról
be szélt, ame lye ket az eset le ges ma gyar ki vo nu lás a bol se viz mus
el le ni há bo rú nak okoz na.

Más nap ugyan itt foly tat ták. Bárdossy élénk sza vak kal ar ról
igye ke zett meg gyõz ni part ne rét, hogy a tér ség ben vál to zat la nul
fel ta lál ha tó ak és mind un ta lan új já szü let nek né met el le nes moz gal -
mak. Ezek el len egyet len meg bíz ha tó erõt Ma gyar or szág je lent.658

Ribbentrop már rég rõl is mer te a tér ség vezetõinek egy mást
érõ vá das ko dá sa it.659 Tisz tá ban volt az zal, hogy an nak ki hasz ná lá -
sa mennyi re erõ sí ti a né met po zí ci ó kat, ezért — mi köz ben
Bárdossy nagy elok ven ci á val fej te get te a ro má nok meg bíz ha tat -
lan sá gát — unal mát men nél job ban igye ke zett el lep lez ni.

A ma gyar kül ügy mi nisz ter el len ben azt hall gat ta meg le he tõ -
sen ta más kod va, ami kor Ribbentrop — majd ké sõbb ka to nák kal
kar ölt ve a töb bi po li ti kus — a ka to nai hely zet ked ve zõ vol tá ról
gyõz köd te a ma gyar ven dé ge ket.
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– Ha oly annyi ra ked ve zõk a ki lá tá sok, ak kor mi ért akar ják a
né me tek a gyen ge, le har colt gyorsdandárainkat min den áron vissza -
tar ta ni? – mond ta szál lá suk ra vissza té rõ ben Bárdossy a kí sé re tük ben
lévõ Szentmiklósy An dor nak, a Kül ügy mi nisz té ri um po li ti kai osz tá -
lya ve ze tõ jé nek.660

A hosszas al ku do zás sá váló meg be szé lé se ken vé gül mind két
fél nek en ged nie kel lett. A né me tek vál lal ták, hogy a gyors dan dá -
rok fel sze re lé sét azon nal ki egé szí tik, a ma gya rok pe dig be le nyu -
god tak abba, hogy azok a je len le gi had mû ve le tek be fe je zé sé ig — a 
né me tek sze rint alig ha to vább, mint ok tó ber 15. — a he lyü kön ma -
rad nak. Ber lin egy tel jes pán cé los had osz tály fel sze re lé sét is ki lá -
tás ba he lyez te, a ma gyar fél vi szont be le ment abba, hogy a le har -
colt egy sé ge ket 12 gya lo gos zász ló alj jal he lyet te sí ti.661

*

Szom bat he lyi a né me tek ben jó be nyo mást kel tett. Azt hit ték,
hogy a dol gok ugyan úgy men nek to vább, mint Werth alatt. Ezt a
hi tet az új ve zér ka ri fõ nök az zal is erõ sí te ni lát szott, hogy ok tó ber
de re kán ma gá hoz ké ret te a né met ka to nai at ta sét meg tu da ko lan -
dó: mit vár nak a kö vet ke zõ esz ten dõ ben ha zá já tól. Az óvat lan lé -
pés nyo mán már ok tó ber 20-án Paulus al tá bor nagy újabb kon tin -
gen sek ki kül dé sét kér te. A ma gyar ve zér kar vá la sza el len ben az
volt, hogy po li ti kai úton ter jesszék elõ ké rel me i ket.662 Ok tó ber 27-
 én Dietrich von Jagow — a né hány hó nap ja ha za ren delt Erd mann -
sdorff utód ja — va ló ban meg je lent Bárdossynál.

Mi u tán az ügyet elõ ad ta és Bárdossy fél re ér tés rõl be szélt, a
né met dip lo ma ta — uta sí tás ra — a ma gyar ka to nák kez de mé nye -
zé se ként ál lí tot ta be az ügyet.663 30-án Sztójay is je lent ke zett, hogy
a tõle meg szo kott fel hang gal a kül ügy mi nisz té ri um ban ta pasz talt, 
Ma gyar or szág gal szem ben le han golt ál lás pont ról je lent sen. A fel -
há bo ro dott mi nisz ter el nök más nap Szom bat he lyit erõs fej mo sás -
ban ré sze sí tet te. A fõ tiszt nem kö vet te Werth vo na lát, s a né met ka -
to nák fe le lõs sé gé rõl be szélt.664

Azok pe dig vissza koz tak. Mert most is azon az ál lás pon ton
ma rad tak, hogy po li ti kai vo na lon nem kér nek sem mit, mi vel a
ma gyar ál do zat vál la lá sért nem akar tak sem mit sem fi zet ni. (Hit ler 
an nál is in kább így gon dol ko dott, mert a szep tem be ri lá to ga tá son
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meg gyõ zõd het tek ar ról, hogy bi zony van nak ma gyar kí ván sá gok.
A Führer ál tal ere de ti leg meg ígért, ké sõbb vi szont a né me tek meg -
száll ta Bá nát Ma gyar or szág hoz való csa to lá sát szor gal maz ták. A
né me tek most is el is mer ték az igé nyek jo gos sá gát, az át adás idõ -
pont ját el len ben a kö dös jö võ be tol ták. Emel lett Szom bat he lyi az
Észak-keleti-Kárpátok ge rin cén hú zó dó — te hát a tör té nel mi! —
ha tá ron kért a ke le ti lej tõk irá nyá ba „ki iga zí tást”.)665

A mi nisz ter el nök-kül ügy mi nisz ter elõtt Szom bat he lyi ugyan
a né met ka to nák fe le lõs sé gé rõl be szélt, Bárdossy azon ban az elõ zõ 
hó na pok ha tá sa alatt a ve zér ka ron be lü li han gu lat ban ke res te az
okot. No vem ber 2-án Sztójaynak kül dött vá la szá ban így írt:

– A né met lé pés re ab ban ta lá lok ma gya rá za tot, hogy a ma -
gyar ve zér kar egyik tiszt je, nyíl ván egyé ni ér dem szer zés cél já ból,
va ló szí nû leg tény leg olyan ki je len tést te he tett, hogy rész vé te lün -
ket az orosz or szá gi ak ci ó ban fo koz ni sze ret nõk. A ma gyar kor -
mány a ve zér ka ri fõ nök kel együtt vé get akar vet ni az ilyen fe le lõt -
len egyé ni fel ajánl ko zá sok nak.

– Ha a né met had ve ze tõ ség nek ma gyar tech ni kai csa pa tok ra
csak ugyan szük sé ge van — foly tat ta — és ezt tu do má sunk ra hoz -
za, úgy a ma gyar kor mány a kí ván ság tel je sí té se elõl sem mi eset re
sem fog el zár kóz ni. Nem a dip lo má ci ai tár gya lá sok meg in dí tá sát
erõ sza kol juk, ha nem azt, hogy a ma gyar kor mány il le ték te len köz -
ve tí tõk nél kül és a tény le ges kí ván sá gok is me re té ben fog lal has son
ál lást.

Né hány órá val ké sõbb újabb uta sí tás ke rül a ber li ni kö vet
asz ta lá ra. Eb ben a Honvédvezérekart ért bí rá la tát vissza von ta.

– A ve zér ka ri fõ nök kel le foly ta tott vizs gá lat alap ján a leg ha -
tá ro zot tab ban meg ál la pí tot tam, hogy sem a ve zér kar sem a had ve -
ze tõ ség kö te lé ké be tar to zó tisz tek ré szé rõl sen ki még ma gán vé le -
mény ként sem nyi lat ko zott úgy, ami olyan mó don lett vol na ér tel -
mez he tõ, mint ha ma gyar rész rõl ka to nai köz re mû kö dé sünk mér -
té két fo koz ni sze ret nénk.666

Vizs gá lat ról szó sem volt. A ma gya rá zat vissza vo ná sá ra el -
len ben ez al ka lom mal nem a hir te len ter mé sze te vit te rá. Az elsõ
üze net meg írá sá nál már terv be vet te a má so dik el kül dé sét is. A
ket tõ egy egy sé get al ko tott. Az egy ség mö gött pe dig a ka to nák
ere jé tõl való fé lel me, s egy ben az a szán dé ka hú zó dott meg, hogy a 
le he tõ mér té kig fé ket rak jon a Szom bat he lyit is szin te el len õr zés
alatt tar tó ve zér ka ri tisz tek re, tel jes szem be for du lást el len ben nem
akart koc káz tat ni.

A tak ti kai já ték ezt a cél szol gál ta.
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A ka to nák ere jét már ré gen meg ta pasz tal ta. Nem csu pán a
maga meg aláz ta tá sa i ra gon dolt. Koz ma Mik lós ju tott eszé be, aki
több mint egy esz ten de je Kár pát al ja kor mány zói biz to sa ként vív ta 
a he lyi ha ta lom mal a maga re mény te len küz del mét.667 Az egyik
jú li u si be szél ge té sük öt lött fel ben ne, ami kor az õt meg lá to ga tó
„al ki rály” – Hor thy ne vez te így Koz mát668 – el mond ta, hogy elõ -
ször le vél ben akar ta õ tá jé koz tat ni, de biz to sabb nak vél te, ha in -
kább négy szem közt be szél nek. Nos, ami rõl e ke mény fér fi be szá -
molt, az bi zony jobb, hogy nem ke rült hoz zá írá sos for má ban.

– Ar ról kell tá jé koz tas sa lak Laci — kezd te szin te le hal kí tott
han gon Koz ma —, hogy a VKF (rö vi den így ne vez ték a Ve zér ka ri
Fõ nök sé get) újabb szov jet be re pü lés rõl szó ló jú ni us 29-i je len té se
min den ala pot nél kü löz. A hely be li ek ar ról sut tog nak, hogy a va -
dász gé pek a mi e in ket lõt ték.

Bárdossy össze rán colt hom lok kal, de ko ránt sem tel jes meg le -
põd ve né zett a szin tén rossz bõr ben lévõ kor mány zói biz tos ra,
rég rõl is mert ba rát já ra, aki nek azért is há lás volt, mert kül föl di ál -
lo más he lye in több ször ka pott tõle a ha zai bel po li ti kai vi szo nyok -
ban értõ mó don el iga zí tó le ve le ket.

– Ez zel azon ban nincs a tör té net nek vége! – ha jolt hoz zá szé -
ké ben Koz ma még kö ze lebb. – Jú li us 11-én 65 per ces lé gi ri a dó volt
Kár pát al ján. A VKF megint azt je len tet te, hogy el len sé ges szov jet
gé pek re pül tek be a tér ség be, s ej tõ er nyõ sö ket dob tak le. Ez zel
szem ben a lég el há rí tá sunk nem szov jet, ha nem ma gyar gé pe ket
lõtt le, akik pe dig ki ug rot tak, azok a le lõtt gé pek ma gyar pi ló tái
vol tak! Mind ezt a he lyi ma gyar ka to nai meg fi gye lõk tõl tu dom.669

– Bár mennyi re is meg le põ nek tû nik, va ló já ban egy ál ta lán
nem az – vá la szol ta Bárdossy. – Em lé kez zél vissza, hogy mennyi re 
más volt az or szág han gu la ta 1914-ben! Hát, igen. Mes ter sé ges
esz kö zök kel akar nak há bo rús han gu la tot te rem te ni.670 – Jól tet ted,
hogy ez al ka lom mal nem le vél ben tá jé koz tat tál!

Szó val a tak ti kai já ték ban az rej lett, hogy Bárdossy na gyon jól 
tud ta: Sztójay fe cseg ni fog, el fog ja mon da ni a né met ka to nák nak a 
mi nisz ter el nök fel te vé sét, s az vissza fog jut ni az õ fü lük be. A két -
fé le uta sí tás pe dig neki meg ad ja majd a moz gás te ret, hogy azt a
vá laszt ve gye elõ, ame lyet azt adott pil la nat ban a leg sze ren csé -
sebb nek tart...

*
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Az 1939. au gusz tus 23-án meg kö tött Molotov-Ribbentrop
pak tum a fe le dés fáty lát bo rí tot ta az 1936. no vem ber 25-én Né met -
or szág és Ja pán ál tal öt esz ten dõ re kö tött an ti ko min tern pak tum -
ra. A Szov jet unió le ro ha ná sa után azon ban a szer zõ dés (amely hez
nem sok kal ké sõbb Olasz or szág, majd 1939. feb ru ár 24-én Ma -
gyar or szág is csat la ko zott) is mét ha té kony pro pa gan da fegy ver ré
vált. Az 1941 no vem be ré ben le já ró pak tu mot újabb öt esz ten dõ vel
hosszab bí tot ták meg.

Az alá írás nál Ma gyar or szá got Bárdossy Lász ló kép vi sel te.
A szo ká sos frá zis puf fog ta tó ber li ni ce re mó nia után no vem ber 

26-án Ribbentroppal, majd ma gá val a Führerrel foly tat ha tott tár -
gya lást.

A kül ügy mi nisz ter rel való ta lál ko zás elsõ ré sze is a bom basz -
tok je gyé ben zaj lott.671 Ribbentrop az Új Eu ró pá ról szó no kolt és
gya láz ta Chur chillt, aki jég hi deg kö zönnyel haj lan dó len ne egész
Eu ró pát ki szol gál tat ni a bol se viz mus nak. Majd ar ról be szélt, hogy
a jövõ esz ten dõ ben Szov jet-Orosz or szág meg kap ja a ha lá los csa -
pást, mert a Führer azt a meg má sít ha tat lan dön tést hoz ta, hogy
nem tûr meg töb bet Eu ró pá ban sem mit, ami kom mu nis ta.672

– Ha ilyen egy sze rû len ne – gon dol ta ma gá ban Bárdossy
gond ter hel ten. Gond ter helt volt, mert azt na gyon jól tud ta, hogy a
frá zis zu ha tag a vil lám há bo rús prog ram ku dar cá nak el lep le zé sé re
volt hi va tott. Szom bat he lyi tõl ér te sült, hogy a Moszk va el fog la lá sá -
ra in dí tott had mû ve let össze om lott, a déli irány ba ter ve zett csa pás
sem járt si ker rel, a Vö rös Had se reg vissza fog lal ta Rosztovot. A déli
had se reg cso port élé re Hit ler azért ne vez te ki Walther von Reiche naut, 
mert az elõ zõ fõ pa rancs nok, Gerd von Rundstedt el kö vet te azt a ha lá -
los bûnt, hogy vissza vo nu lás ra kért en ge délyt.673 Gond ter helt volt,
mert at tól tar tott, hogy a né me tek újabb ka to ná kat kér nek, s egy sze -
rû en félt a vissza uta sí tás tól, félt a né me tek tõl, ha rag juk tól. Ha pe dig 
en ged, ak kor minimálprogramja a tel jes csõd be megy.

Csap dá ban érez te ma gát, amely bõl nem lá tott ki utat.
– Nem le het ezek kel szem be for dul ni. Az oro szo kat ugyan

nem tud ják le gyõz ni, de ve lünk szem ben ak ko ra az ere jük, hogy
úgy rop pant hat nak ben nün ket össze, mint a diót – za ka tolt az
agyá ban a gon do lat sor egy vég té ben.674

Mi köz ben így el ka lan do zott, arra lett fi gyel mes, hogy Rib -
ben trop egy re re á li sabb dol gok ról be szél. Már a kõ olaj ról, ar ról ér -
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te ke zett, hogy Ma gyar or szág nak is a le he tõ leg több kõ ola jat kel le -
ne a né met ex port cél ja i ra fel sza ba dí ta ni. Az imén ti nagy sza vak -
kal or dí tó el lent mon dás ban rend kí vül fon tos nak mi nõ sí tet te azt is, 
ha Ma gyar or szág arány lag ki csiny mennyi ség, mint pél dá ul to -
váb bi 40 ezer ton na szál lí tá sát vál lal ná.675

– Herr Bárdossy — mond ta hí zel gõ en — kö szö ne te met sze -
ret ném ki fe jez ni azért a tá mo ga tá sért, amely ben Ön a szál lí tá sok -
ról foly ta tott tár gya lá sai so rán Clodius kö ve tet — aki más szer vek -
nél nem rit kán üt kö zött ne héz sé gek be — oly gyak ran ré sze sí tet -
te.676

Meg könnyeb bült, mert at tól tar tott, hogy ka to ná kat kell adni.
Csak em ber éle tet ne kell jen adni!
Elõ zé keny nek, na gyon elõ zé keny nek kell len ni! Itt más nem

se gít het – gon dol ta.
– Herr Ribbentrop — vá la szol ta —, na gyon bol dog gá tett sza -

va i val. Biz to sít ha tom Önö ket, hogy Ma gyar or szág a jö võ ben is
kész min den Né met or szág ba irá nyu ló szál lí tás tel je sí té sé re, fel té -
ve, ha arra meg lesz az anya gi le he tõ sé ge.677

Ribbentrop az elõ zé keny vá lasz nyo mán konk rét szá mok ba
bo csát koz va kér te a szál lí tá sok nö ve lé sét.

Bárdossy ek kor már el ér ke zett nek lát ta az idõt arra, hogy az
aka dá lyo kat hoz za szó ba. El sõ sor ban a nagy ár vi zek nek a ga bo na -
ter més ben és be ta ka rí tás ban oko zott sú lyos ká ra it em le get te fel.

A prob lé mák ról Ribbentropnak a ma gyar–szlo vák és ma -
gyar–ro mán súr ló dá sok ju tot tak az eszé be. Azok el ke rü lé sé re buz -
dí tott. 

Bárdossy haj szál nyit sem fo ga dott el a kri ti ká ból. Vojtech
Tukával az elõ zõ nap tár gyalt, ezért csak ál ta lá ban utalt arra, hogy
az észa ki szom széd is sok bosszú sá got okoz. A ro má nok vi selt dol -
ga i ba el len ben mé lyen be le me rült. A tár gya lás in nen köl csö nö sen
in ge rült dis pu tá vá ala kult át.

– Ke gyel mes Uram, a ro má nok egy sze rû en nem haj lan dók el -
is mer ni az Er dély re vo nat ko zó bé csi dön tést!678 Antonescu mar sall 
nem ha bo zott ki je len te ni, hogy vissza té rõ ben Ko lozs vá ron ke resz -
tül akar Bu ka rest be vo nul ni. A ro má nok még Wa shing ton ba is
meg üzen ték, hogy fel mond ják a bé csi dön tést.

– Bár ezt nem te he tik meg – mond ta nyo ma ték kal part ne ré re
néz ve, mint egy meg erõ sí tõ sza va it vár ván, hi szen eszé be öt lött
Werth és Sztójay ba goly hu ho gá sa. – A dön tõ bí ró sá gi íté let nem ké -
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pez he ti fel mon dás tár gyát. Még ha ké sõbb vissza is szív ták eze ket
a meg nyi lat ko zá so kat, az min den eset re vi lá gos, hogy az Új Eu ró -
pa épí té sé ben nem ve het részt az, aki nem haj lan dó el fo gad ni a vi -
lá go san el dön tött dol go kat.

– Néz ze ké rem – fe lel te igen lés he lyett Ribbentrop –, a ro má -
nok ne héz hely zet be ju tot tak Bécs ben a dön tõ bí ró sá gi íté let tel.679

Ezt meg kell ér te ni.
– A ro má nok még min dig sok kal rosszab bul jár tak vol na, ha

Ma gyar or szág an nak ide jén el fo gad ta vol na a ki hí vást – rep li ká -
zott Bárdossy.680

– Na gyon té ved Herr Minister – vá gott vissza part ne re. – Szi -
lárd meg gyõ zõ dé sem sze rint Ma gyar or szág eb ben az eset ben na -
gyon ha mar a szovjetorosz had se reg el len lett vol na kény te len har -
col ni. Ab ban az idõ ben a Szov jet unió ké szen állt a be avat ko zás ra.
Csak ma, ami kor már lát juk, mi lyen erõs volt a Szov jet unió ab ban
az idõ ben, csak ma tud juk tel jes egé szé ben fel mér ni, mi lyen nagy
je len tõ sé ge volt an nak, hogy a bé csi dön tés ré vén el há rult a konf -
lik tus ve szé lye.681

Bárdossy nem csak azt tud ta, hogy a szov jet be avat ko zás le he -
tõ sé ge ép pen for dí tott mó don — tud ni il lik Bu da pest ja vá ra és Bu -
ka rest ro vá sá ra me rült fel —,682 de az zal is tisz tá ban volt, hogy az
adott hely zet ben ezt a fáty lat nem leb bent he ti fel. Ezért som má san 
(és na gyon nagy egy ol da lú ság gal) az zal vá gott vissza, hogy a ro -
má nok nak tu laj don kép pen sem mi iga zi jo guk nincs Er dély re. Ez a
te rü let — foly tat ta — 1918-ban hul lott az ölük be, anél kül, hogy azt 
ki ér de mel ték vol na.683

A som más vá lasz ra Ribbentrop is ál ta lá nos ság gal fe lelt.
– Nem sza bad el fe lej te nünk, hogy ma a nem ze ti gon do lat ko -

rát él jük. Eb bõl a szem pont ból vi szont a ro má nok nak na gyon ne -
héz volt Er dély egy ré szé rõl le mon da ni. Ami a je len le gi hely ze tet
il le ti — tért vissza a konk ré tu mok ta la já ra —, a dol go kat min den -
eset re a leg na gyobb nyu ga lom mal kell ke zel ni.

Bárdossy ezen a pon ton egyet ér tés ét fe jez te ki, de azu tán a
vita a fen ti hang nem ben és lük te tés sel to vább foly ta tó dott. Mi vel
Ribbentrop egy pon ton kény te len volt be lát ni, kép te len olyas mit
mon da ni a ro má nok vé del mé ben, ami re Bárdossy nem vá la szol na
talp ra eset ten vissza, ezért hir te len for du lat tal a bu da pes ti ame ri -
kai kö vet ség re te rel te a szót. 
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– Az ame ri ka i ak egy sze rû en át vet ték az an go lok ma gyar or -
szá gi kém te vé keny ség ét — mon dot ta —, pon to san úgy, mint
ahogy ezt Finn or szág ban is tet ték.684

– Ez le het sé ges – hang zott a szá raz vá lasz. – Va ló já ban az
ame ri kai kö vet nek, Her bert Pellnek sem mi lé nye ges dol ga nincs –
fûz te hoz zá.

Ribbentrop vé gül megint té mát vál tott, és azt tu da kol ta, gon -
dolt-e part ne re már arra, hogy be tilt sák a kül föl di rá dió adók hall -
ga tá sát.

– Az kel le ne még – mond ta ma gá ban mér ge sen.
– Mi nisz ter Úr — fe lel te — a nyil vá nos hall ga tás ti los, a tel jes

hall ga tá si ti la lom mal szem ben el len ben fi gye lem re mél tó el len ve -
té sek van nak – hang zott a dip lo ma ti kus vá lasz, amit ki véd he tet le -
nül ál sá gos for du lat tal is meg tol dott. – A be til tás nem is oly szük -
sé ges, hi szen az el len sé ges pro pa gan dát az ese mé nyek min dig
meg cá fol ják.685

Ribbentrop el is me rõ en von ta fel szem öl dö két, de azért tu dott 
mit vá la szol ni. 

– Az el len sé ges rá dió adás ok le hall ga tá sá nak ered mé nye ként
— nem hall ga tás ról, ha nem le hall ga tás ról be szélt, s ez zel is rej tet -
ten bí rál ta a ma gyar kor mány kár té kony en ge dé keny sé gét — a
sok zsi dó a köz vé le ményt ká ro san be fo lyá sol ja.686

Bárdossy üres bó lo ga tás sal fe lelt. Sza va azon ban nem volt.
He lyet te kur tán meg kö szön te a fo gad ta tást.

*

Más nap a ve zé ri fõ ha di szál lá son Hit ler rel foly ta tott meg be -
szé lé se a szo ká sos mó don zaj lott.687 Te hát nem hogy vi tá ról, de pár -
be széd rõl sem volt szó. A hosszú führeri mo no lóg ha tá sa alól
Bárdossy ta gad ha tat la nul nem tud ta ki von ni ma gát. Már a fõ ha di -
szál lás hang sú lyo zott pu ri ta niz mu sa is ked ve zõ en impresszionálta. 
Hit ler nagy kék sze mei pe dig de le jes fény be von ták a ven dé get,688 s
mind az, ami el hang zott egy más vi lág ba re pí tet te.

A né met ka to na hõs köl te mény ét hall gat ta, azé a ka to ná ét, aki
a mun ka ki lenc ti ze dét már el vé gez te, s köz ben olyan tel je sít mé -
nye ket haj tott vég re, ame lye ket a had tör té ne lem egy sze rû en fan -
tasz ti kus nak fog ne vez ni. Jól le het még eb ben az elõ adás ban is
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felkomorlott a ri deg va ló ság — a Führer el is mer te, hogy az elõ re -
nyo mu lás el akadt a sár ban és az iszap ban —, még is az ára dó sza -
vak azt a re ményt de le jez ték ben ne, hogy csu pán kis idõ vesz te ség -
rõl van szó.689

A mi nisz ter el nök-kül ügy mi nisz ter sem szív lel te Chur chillt, s
most szin te gyógy ír ként ha tott a lel ké re, ami kor a Führer az
észak-af ri kai an gol had mû ve le tet egy sze rû en os to ba ság nak mi nõ -
sí tet te.

Azt is jól esõ ér zés sel hal lot ta, hogy a mo no lóg ked ve zõ szín -
be ál lí tot ta be az ola szok af ri kai küz del mét. Ami kor pe dig azt hal -
lot ta, hogy a hon vé dek ra gyo gó an har col tak a fron ton, és meg ér -
dem lik, hogy most leg el sõ nek jus sa nak pi he nés hez és re ge ne rá ló -
dás hoz,690 mint ha háj jal ke ne get ték vol na.

Mi u tán azon ban ke gye sen el bo csát ta tott, álom ból ocsú dó -
ként érez te ma gát. Tisz ta fejû em ber ként az egy más nak el lent mon -
dó be ál lí tá sok kö zött ren det igye ke zett te rem te ni. Tud ta — bár -
mennyi re is kel le met len, sõt vész jós ló volt —, hogy a va lós ké pet
nem Hit ler, ha nem ko ráb ban Szom bat he lyi tár ta elé be.

*

Joszif Visszárionovics Sztá lin nem tar tot ta sok ra Ma gyar or -
szá got, ezt a bab szem for má jú, Moszk vá ból néz ve bab szem nyi
mé re tû or szá got a Kár pá tok övez te me den ce mé lyén. Aver zi ó val
gon dolt arra a ma gyar ve ze tés re, amely a Ro má ni á val szem ben
együtt mû kö dést aján ló el múlt évi gesz tu sa i kat el há rí tot ta. Az meg 
ki vált kép pen in ge rel te, ahogy a — igaz az õ mély krí zi sük ben tett,
te hát ter mé sze te sen ko mo lyan nem ve en dõ, ám még is csak egy
nagy ha ta lom ál tal kis or szág nak nyúj tott, mi ni mum va la mi fé le
vá lasz ra ér de mes — jú ni us 23-i, Molotov ál tal a ma gyar kö vet elõtt 
meg fo gal ma zott gesz tu su kon Bu da pest né mán el sik lott.691

Ami kor te hát ok tó ber ben szö vet sé ge sé nél, Winston Chur -
chill nél el kezd te szor gal maz ni, hogy Ang lia üzen jen ha dat Né -
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met or szág szö vet sé ge se i nek, ak kor Finn or szág és Ro má nia mel lett 
— nem mér le gel ve a tény le ge sen meg lé võ kü lönb sé ge ket — Ma -
gyar or szá got is meg em lí tet te.

Lon don ban nem akar tak en ged ni a fel szó lí tás nak, ezért elõ -
ször hall ga tás ba bur ko lóz tak. Ami kor a vá lasz már el ke rül he tet -
len né vált, ak kor — no vem ber 4-én — Chur chill mind há rom or -
szá gért szót emelt. Az zal ér velt, hogy ezek ben az ál la mok ban a
köz vé le mény je len tõs ré sze hely te le ní ti a kö ve tett kur zust, a had -
üze net tel óha tat la nul õket hoz zák ne héz hely zet be. Nem be szél ve
ar ról, hogy a vi lág sze mé ben azt a lát sza tot fog ják erõ sí te ni, mint -
ha a Führernek nem csat ló sai, ha nem szö vet sé ge sei len né nek, Né -
met or szág egy nagy ko a lí ció élén áll.

Az el len ér vek Moszk vát nem gyõz ték meg, Chur chill pe dig
en ge dett.692

Bu da pes ten áp ri lis óta nem mû kö dött már brit kö vet ség, az
an gol ér de ke ket Her bert Pell, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok kö -
ve te kép vi sel te.

Bárdossy még alig tö röl te le ma gá ról a ber li ni út po rát, ami -
kor no vem ber 29-én rég nem lá tott ven dég ként Pell be je lent ke zett
hoz zá. 

Meg lep te a jegy zék for má ban át nyúj tott ul ti má tum. 
Az irat ban ar ról esett szó, hogy Ma gyar or szág lé nye ges mó -

don tá mo gat ja a Né met Bi ro da lom há bo rús ag resszi ó ját. Ezért —
amennyi ben de cem ber 5-ig nem szün te ti be a had mû ve le te ket —
Õfel sé ge kor má nya be je len ti a ha di ál la po tot.

– Kö vet Úr — kezd te ma gát Bárdossy össze szed ni —, nin csen 
ma gyar hon véd a front vo na lon! Ka to ná ink had táp te rü le ten van -
nak. Ma no vem ber 29-e van. Fi zi kai le he tet len ség de cem ber 5-ig
on nan ha za hoz ni õket. De biz to sít ha tom Önt, hogy kor má nyom -
nak nem áll szán dé ká ban újabb egy sé ge ket a Szov jet uni ó ba kül de -
ni.693

– Sze ret ném re mél ni — fûz te hoz zá —, hogy Õfel sé ge kor má -
nya, amely már szá mos al ka lom mal meg ér tést mu ta tott ne héz hely -
ze tünk iránt, a had üze net tel nem te szi ha zánk hely ze tét még ne he -
zeb bé.

Az ame ri kai kö vet át érez te a sza vak ke se rû sé gét, ro kon szen -
vet ér zett a fo ga dó or szág népe iránt. Fel aján lot ta köz ve tí tõ sze re -
pét, és azt kér te, hogy Bárdossy adja írás ba fel ho zott ér ve it.

A ma gyar dip lo ma ta azon ban nem bí zott az an go lok ban.
Imén ti sza va it sem az õszin te ség, ha nem a dip lo má ci ai ru tin for -
mál ta. Az an go lok tól sok min den mé lyen sér tet te, leg utóbb az,
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hogy Chur chill áp ri lis ban nem tett kü lönb sé get a ma gyar és a né -
met lé pé sek kö zött, sem mi be vet te a dél vi dé ki ma gyar ság ügyé vel 
való bu da pes ti azo no su lást.

Emel lett azt is erõ sen — túl sá go san is — szem elõtt tar tot ta,
hogy Lon don nál Ber lin jó val kö ze lebb van Bu da pest hez.

Félt a né me tek tõl, félt ér ve i nek írás ba fog la lá sá tól.
Ezért a Pellnek át adott vá la szá ban csak azt hang sú lyoz ta,

hogy Ma gyar or szág vé del mi há bo rút foly tat a Szov jet unió el len.694

Nem volt ez jó vá lasz, hi szen nem fe lelt meg a té nyek nek.
Bárdossy jól tud hat ta, hogy a Foreign Office-ban nem ke ve sen
van nak, akik en nek a tér ség nek a dol ga it nem a jo gos ma gyar pa -
na szok, ha nem sok kal in kább Eduard Beneš szem üve gén át né zik.

Hiba volt lo vat adni e be fo lyá sos sze mé lyek alá.
Sok kal in kább a kö ve te lés tel je sít he tet len sé gé rõl, a jó szán dé -

kok pers pek ti vi ku san re mél he tõ leg ered ményt meg ho zó vol tá ról
kel lett-le he tett vol na írni.

*

De cem ber 5-én le járt a Lon don ból kül dött ul ti má tum. Az el -
múlt na pok ban a jó zan mér le ge lés és az ér zel mek fû töt te in du lat
kö zött hány ko ló dott. A jó zan mér le ge lés felé tör tént tá jé ko zó dá sá -
nak jele, hogy ami kor de cem ber el se jén va cso rát adott a meg szállt
len gyel te rü le tek fõ kor mány zó ja, a Bu da pes ten ven dé ges ke dõ
Hans Frank tisz te le té re, ak kor ar ról be szélt, hogy Ma gyar or szág -
nak nem kell ez red éves ha tá ra in túl ter je dõ te rü let gya ra po dás ra
tö re ked nie, te hát le mond a szep tem ber ben Szom bat he lyi ál tal Né -
met or szág ban szó ba ho zott ga lí ci ai ha tár ki iga zí tá si igé nyé rõl.695

Ám ahogy tel tek e rö vid na pok, egy re job ban az in du lat ural -
ko dott el ben ne. Az in du lat, amely soha nem ad jó ta ná csot. Az an -
gol el já rást mé lyen igaz ság ta lan nak, sõt sér tõ nek tar tot ta.

– A brit kor mány köz lé sét (írta de cem ber 3-án a kö vet sé gek -
nek szó ló kör táv ira tá ban) min den to váb bi nél kül tu do má sul
vesszük, mert ma ga tar tá sun kat nem kí ván juk füg gõ vé ten ni a brit
kor mány el ha tá ro zá sá tól.

Az egész ma gyar nép mély meg bot rán ko zás sal ve szi tu do -
má sul a dön tést, ami azt fe je zi ki, hogy Ang lia Ma gyar or szág ter -
ro ri zá lá sá val és fel ál do zá sá val akar ja se gí te ni a szov je tet.696

Fe les le ges volt ebbe az ügy be a né pet be le ke ver ni. Nép bí ró sá -
gi pe ré ben Bárdossy majd maga is me ri el, hogy a ma gyar nép sok -
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kal szí ve seb ben lát ta vol na, ha nem sod ró dik bele a Szov jet unió el -
le ni há bo rú ba.697 Ang lia pe dig — is mé tel het jük — az ul ti má tum -
mal szö vet sé ge se egy ál ta lán nem alap ta lan kö ve te lé sé nek tett (a
hely zet fo nák vo ná sai mi att kény sze re det ten) ele get. A nép pe dig
el volt az fog lal va a maga min den na pi éle té vel. Sze ret te vol na az
egész nyo mo rú sá gos hely ze tet túl él ni.

Nem Ang lia ter ro ri zál ta, ha nem sa ját urai. 
Azok hoz ták rá a há bo rút. 
Jobb lett vol na in kább el töp ren ge ni azon a hely ze ten, amely

Lon dont Moszk va mel lé ál lí tot ta. 
A szem mel lát ha tó ér zé keny ke dés, s az az zal szo ro san össze -

füg gõ, kel lõ ha tal mi hát te ret nél kü lö zõ döly fös ség he lyett pe dig
sze ren csé sebb lett vol na an nak szenv te len tu do má sul vé te le, hogy
Lon don szö vet sé ge si kö tel mei sze rint cse lek szik.

Az ul ti má tum vissza uta sí tá sá nak egész ódi u mát ma gá ra vet -
te. Ki utat nem lá tott, és mi vel nem tar tot ta el kép zel he tõ nek, hogy
má sok ilyet lát ná nak, az eset le ges el len ke zé se ket pe dig se ho vá
nem ve ze tõ, csak fe les le ges idõ töl tés sel járó, ideg õr lõ ok ve tet len -
ke dés nek tar tot ta, ezért sem a kor mányt, sem az el len zék pro mi -
nens kép vi se lõ it nem kér dez te meg.

A fe le lõs ség-meg osz tás le het sé ges út ja it pe dig úri büsz ke ség -
gel há rí tot ta el.

Az ál lam fõt a leg ke vés bé sem akar ta meg kér dez ni.
– Ha a Moszk va el le ni hadbalépésnél Hor thy Mik lós nem tar -

tot ta szük sé ges nek a vé le mé nye met ki kér ni, ak kor most fe les le -
ges, hogy az ál lás pont ját tu da kol jam – gon dol ta kris tály tisz ta lo gi -
ká val. 

Eb ben az össze füg gés ben meg lát ta, hogy az ul ti má tum a Szov -
jet unió el le ni had ba lé pés kö vet kez mé nye. 

„Csu pán” azt nem mér le gel te, hogy más kép pen mû kö dik a
tör té ne lem, s a po li ti ka vi lá gát is egé szen más ru gók moz gat ják.

Hely zet volt, ami bõl nem hogy a kiút nem lát szott, in kább az
egy re mé lyebb re süllye dés ve sze del me fe nye ge tett.

A jö võt ki út ta lan nak lát ta. Ám nem mind egy, hogy hány nap
a vi lág.

S ha ez a vi lág né met vi lág, ak kor leg alább ab ban érez zük ott -
hon ma gun kat, ott ne aláz za nak ben nün ket a sár ba. 

Már pe dig ilyen ve sze de lem is sû rûn fe nye ge tett.
Ezek re ügyelt, a táv lat tal már ré gen nem volt ere je tö rõd ni.
De cem ber 5-én a par la ment nek egy sze rû en be je len tet te, hogy 

Ma gyar or szág elõ re lát ha tó lag az nap es té tõl kezd ve ha di ál la pot ba
ke rül Ang li á val.
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Nem lep te meg, s kü lö nö sebb örö mét sem lel te ben ne, hogy a
tisz telt Ház túl nyo mó több sé ge „él jen” fel ki ál tás sal fo gad ta a hírt,
és el len vé le mény nél kül Né met or szág ol da lá ra állt. A kép vi se lõk
fel áll tak és — gon dol ko dás, el len ke zés he lyett — rá zen dí tet tek a
him nusz ra. Né há nyan zseb ken dõ jü ket vet ték elõ és a könnye i ket
tö rül get ték.698

Ezen a na pon Bárdossy Lász ló nak más volt a fõ gond ja.
Az el len zék már dél elõtt azt a rém hírt ter jesz tet te a par la ment 

fo lyo só in, hogy Ribbentrop — akit leg utóbb Ber lin ben a kor mány -
zó ne vé ben ma gyar or szá gi va dá szat ra in vi tált — le mond ja a lá to -
ga tást.

Még a gó ti kus pa lo tá ban tar tóz ko dott, ami kor von Jagow ki -
hall ga tást kért tõle.699

A kö vet tõl meg tud ta, hogy a rém hír – va ló sá gos hír.
Mé lyen meg ren dült.700

Ám a rossz hí rek ke ze lé sé ben már volt gya kor la ta, s most is
gyor san össze szed te ma gát. 

Annyi ra azon ban nem, hogy jó ta nít vá nya le gyen Talleyrand nak.
– Kö vet úr — vá la szol ta — köz lé se nem ért vá rat la nul, mert

dél elõtt már a fo lyó so kon kó szál tak ilyen hí rek. – Csak az rej té lyes
szá mom ra — sze me it für kész ve emel te Jagowra —, hogy mi nek
alap ján ke let kez he tett ez a hí resz te lés? (Ar ról ugyan vol tak ér te sü -
lé sei, hogy a szi go rú an ti tok ban tar tott meg hí vás ról az ügye le tes
fõ vá ro si pletykagyárosok Hor thy va dá sza ti elõ ké szü le te i bõl, va la -
mint a szál lo dai szo ba ren de lé sek bõl szi ma tot kap tak,701 de a le -
mon dás ról csak a né me tek szi vá rog tat hat tak ki ér te sü lést.)

Azt sem rej tet te véka alá, hogy a lá to ga tás meg hi ú su lá sa e
pil la nat ban öröm mel töl ti el el len zé két, mert az neki sú lyos bel po -
li ti kai csa pás.

– De kül po li ti kai szem pont ból is sú lyos ter he lést je lent — fûz -
te hoz zá lep le zet len szem re há nyás sal —, mert pon to san tu dom,
hogy a ro má nok uj jon ga ni fog nak, s az új hely ze tet ala po san ki -
hasz nál ják majd.702

*

Más nap ra vir ra dó éj je len Bárdossy át vet te Pelltõl az an gol
kor mány várt jegy zé két. E sze rint éj fél után egy perc cel be állt a ha -
di ál la pot ha zánk és Nagy-Bri tan nia kö zött.
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Egy nap pal ké sõbb Lon don szö vet sé ge sei — Auszt rá lia, Dél-
 Af ri ka, Ka na da és Új-Zé land — is ha dat üzen tek.703

*

Ribbentrop a lá to ga tást ugyan „át szer ve zés re” hi vat ko zás sal
mond ta le, mind azo nál tal a szem re há nyás meg ala po zat lan volt.
Ezen a na pon in dult meg a Vö rös Had se reg moszk vai el len tá ma -
dá sa, ez a hely zet nem adott mó dot az ideg rend szer pi hen te té sé re. 
(Ne héz, fe le lõs ség tel jes mun ka köz ben idõn ként fel tét le nül gon -
dos kod ni kell az ideg rend szer pi hen te té sé rõl – ez zel in do kol ta
Hor thy Mik lós a va dá szat ra szó ló invitációját.704)

Két nap pal ké sõbb pe dig Pearl Harbor, az Egye sült Ál la mok
csen des-óce á ni had se reg ének tá masz pont ja el len a ja pán ha di ten -
ge ré szet és lé gi erõ meg sem mi sí tõ ere jû, had üze net nél kü li pro vo -
ká lat lan tá ma dást haj tott vég re. A tör té né szek kö zött ugyan mai
na pig tart a vita, hogy mi ve zet te el ha tá ro zá sá nál Hit lert, el len ben
kõ ke mény tény, hogy de cem ber 11-én Né met or szág (Olasz or szág -
gal együtt) ha di ál la pot ban lé võ nek dek la rál ja ma gát az
Észak-Ame ri kai Egye sült Ál la mok kal.705

A Führer a Reichstagban el mon dott nagy be szé dé ben tet te
köz zé bi ro dal ma dön té sét. A be széd ben sok szó esett ar ról, hogy
az Egye sült Ál la mok so ro za to san pro vo kál ta Né met or szá got. Ezt
azért hang sú lyoz ta ki, mert a há rom ha tal mi szer zõ dés betû sze rint 
de fen zív pak tum volt, az alá író ál la mok nak csak ag resszió ese tén
kel lett se gít sé get nyúj ta ni uk.706

Hit ler te hát be bi zo nyí tot ta, hogy bi ro dal mát ag resszió érte.
Mert min den szö vet sé ge sét had ba akar ta so dor ni az USÁ-val.
Esze lõs volt a hit le ri lé pés, de meg volt a maga lo gi ká ja.
A küz de lem ez zel va ló ban to tá lis sá vált. Gyõ ze lem vagy ha -

lál. Ez volt a tét. És itt már sem mi he lye nem volt az af fé le tak ti ká -
nak, amit a Szov jet unió el le ni hadbalépésnél nyo mon kö vet het -
tünk.

Így szin te azon nal Bárdossy asz ta lá ra ke rült Sztójay táv ira ta,
amely ben a kö vet ar ról tu dó sí tott, hogy Weizsäcker báró re mé li: a
ma gyar kor mány a há rom ha tal mi egyez mény szel le mé ben le von ja 
a bi ro dal mi kor mány ál lás fog la lá sá nak kon zek ven ci á it.707
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A mi nisz ter el nök-kül ügy mi nisz ter tud ta, hogy ez most nem
az a hely zet, ami kor sa ját sza kál lá ra cse le ked het.

De azt sem akar ta, hogy na gyon so kan és sok szor tár gyal ják a 
ki ala kí tan dó ma gyar ál lás pon tot. 

Azon nal össze hí vat ta a mi nisz ter ta ná csot.708

A hely ze tet ex po nál va az ülé sen erõ sen ki dom bo rí tot ta, hogy
a bi ro dal mi ve zér be szé de sze rint az Egye sült Ál la mok ag resszív
cse lek mé nyei ere jé nél fog va ál lott be a há bo rús ál la pot.

Al ter na tí vát em lí tett: az egyik le he tõ ség a dip lo má ci ai kap -
cso lat meg sza kí tá sa, a má sik a ha di ál la pot dek la rá lá sa.

Tü rel met len ter mé sze tét nem tud ván fé kez ni, azt kér te, hogy
a mi nisz ter ta nács mi e lõbb, le he tõ leg még az nap el ha tá ro zás ra jus -
son.

A hely zet sú lya alatt gon do lat me net ének sza bá lyos sá gá ra
sem tu dott ügyel ni.

Sza vai a fenn han gon gon dol ko dás be nyo má sát kel tet ték, lep -
le zet le nül hagy ta, hogy sza vai-gon do la tai ide-oda csa pong ja nak.

– Ar ról, hogy az Egye sült Ál la mok el len ka to nai tá mo ga tást
nyújt sunk, az adott hely zet ben nem is le het szó. Eb bõl az kö vet ke zik, 
hogy a há bo rús ál la po tot ta lán nem szük sé ges dek la rál nunk.709 

– Kér dés — foly tat ta — ki elé gí ti-e a bi ro dal mi kor mány vá ra -
ko zá sát a dip lo má ci ai kap cso lat meg sza kí tá sa, va jon ele get te -
szünk-e ez zel a há rom ha tal mi egyez mény bõl fo lyó kö te le zett sé -
günk nek?

– Ura im — ve tet te el a dip lo má ci ai kap cso lat meg sza kí tá sá -
nak imént fel vil lan tott le he tõ sé gét —, azt tar tom kí vá na tos nak,
hogy ne vár juk meg Ber lin óhaj tá sá nak ki nyil vá ní tá sát. Weiz säcker
üze ne te ép pen elég vi lá gos be széd. Ja vas lom, hogy szolidaritásunkat
dek la rál juk a ten gely ha tal mak kal.710

Nem a ha di ál la po tot em lí tet te. Szo li da ri tás ról be szélt. Ad ab -
szur dum, az még a dip lo má ci ai vi szony fenn tar tá sát sem zár ta ki.

Keresztes-Fischer Fe renc kért elõ ször szót, s is mert óva tos sá -
gá nak meg fe le lõ en, most is vissza fo gó an nyi lat ko zott. A ha di ál la -
pot eset le ges dek la rá lá sá ban rej lõ konk rét ve sze de lem rõl szólt. Ez -
zel bur kol tan bí rál ta a kor mány fõt, aki az USA el le ni ka to nai fel lé -
pés le he tõ sé gét ele ve ki zár ta. Fel ve tet te an nak a ve szé lyét, hogy
rend csi ná lás vé gett Szer bi á ba kell a hon vé dek nek be vo nul ni uk.

Bárdossy el len ben — anél kül, hogy is mer te vol na a Né met or -
szág, Ja pán és Olasz or szág kö zött az nap kö tött egyez mény tar tal -
mát — azt bi zony gat ta, a friss szer zõ dés bõl Ma gyar or szág ra nem

302

708 Bárdossy 1991, 83–85.
709 Uo. 83–84.
710 Uo. 84.



háramolhat sem mi kö vet kez mény. A há rom ha tal mi egyez mény
alap ján pe dig nem le het azt kí ván ni, hogy be vo nul junk Szer bi á ba.
Az or szág föld raj zi hely ze te ki zár ja az USA el le ni ka to nai had mû -
ve le tek ben tör té nõ rész vé te lün ket.

Bartha Kár oly né mi leg am bi va lens volt. Egy fe lõl a gyors had -
ba lépésben rej lõ — szom szé dok kal szem be ni — elõ nyö ket hang -
sú lyoz ta, de azt is meg em lí tet te, hogy a nagy erõ vi szony-kü lönb -
ség mi att „ta lán” gro tesz kül hat na a ma gyar had üze net.

Keresztes-Fischer Fe renc nem rej tet te véka alá azon meg gyõ zõ -
dé sét, mely sze rint vi tat ha tat la nul Ja pán kö ve tett el ag resszi ót.711

Bárdossy itt vé get ve tett a sze rény vi tá nak. 
Olyan kom mü ni két fo gad ta tott el egy han gú lag, amely a ten -

gely ha tal mak kal való szo li da ri tást és a dip lo má ci ai vi szony meg -
sza kí tá sát tar tal maz ta.

Sza bad ke zet akart arra az eset re is, ha messzebb kell men nie.
Ezért arra is — egy han gú — fel ha tal ma zást ka pott, hogy szük ség ese -
tén a nyi lat ko zat ból a ha di ál la pot be je lent he tõ sé gét ol vas has sa ki.712

*

A Szi esz ta sza na tó ri um ban ke zelt ál lam fõt eb ben az ér te lem -
ben tá jé koz tat ta.

A sze re pek fel cse ré lõd tek.
Jú ni us 26-án az ál lam fõ dön tött és azt Bárdossy tu do má sul

vet te. Most lé nye gé ben a mi nisz ter el nök dön tött, s azt az ál lam fõ
fo gad ta el.713

*

Bárdossy a ho mok ba dug ta a fe jét. Nem akart, nem mert
szem be néz ni a vár ha tó an fel há bo ro dott né met vissz hang gal.

Egy sze rûbb volt Her bert Pellt hi vat ni, aki va ló ság gal meg -
könnyeb bült, hogy a mi nisz ter el nök nem a ha di ál la po tot je len ti be.

A né me tek azon ban a szo li da ri tás e lany ha for má já val ter mé -
sze te sen nem ér ték be.

Ribbentrop lé nye gé ben azon nal uta sí tot ta bu da pes ti kö ve tét,
hogy hoz za a ma gyar mi nisz ter el nök tu do má sá ra: Né met or szág
és Olasz or szág a há rom ha tal mi egyez ményt alá író összes or szág -
tól az egyez mény 3. pa ra gra fu sa ér tel mé ben el vár ja, ne csak a dip -
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lo má ci ai kap cso la to kat sza kít sák meg az Egye sült Ál la mok kal, ha -
nem dek la rál ják a ha di ál la po tot is.714

Von Jagow nem tar tóz ko dott Bu da pes ten, ezért az elsõ be osz -
tott tiszt vi se lõ, Karl Werkmeister haj tot ta vég re de cem ber 12-én dél -
elõtt az uta sí tást.

Nem egye dül jött. Az olasz kö vet, Giuseppe Talamo õr gróf tár -
sa sá gá ban ke res te fel a mi nisz ter el nö köt.715

Ez ön ma gá ban nyo más gya kor lás volt. 
Bárdossynak ad dig ra már ke zé ben volt Sztójay táv ira ta ar ról,

hogy „ma gas po li ti kai in dí té kok ból” Ber lin súlyt he lyez a ha di ál -
la pot dek la rá lá sá ra, s meg kel lett hall gat nia Vörnle Já nost, a kül -
ügy mi nisz ter ál lan dó he lyet te sét, akit Talamo már bi zal ma san és
ba rá ti lag fi gyel mez tet te: a ma gyar hadbalépés el ma ra dá sa mind
Ró má ban, mind Ber lin ben kí nos be nyo mást kel tett.716 

A két ten gely dip lo ma ta elõtt még is meg pró bált ki bú vót ta lál ni.717

– Ura im — kezd te — a Ve zér és Kan cel lár be szé de után a ma -
gyar kor mány spon tán, gyor san és ha tá ro zot tan ki fe jez te szo li da -
ri tá sát. Föld raj zi és geo po li ti kai hely ze te mi att Ma gyar or szág kép -
te len ka to nai lé pé se ket ten ni az Ame ri kai Egye sült Ál la mok el len.
Ezért gon dol juk úgy — csa var ta a szót —, hogy a szo li da ri tás ki -
nyil vá ní tá sa a tá mo ga tás leg erõ sebb for má ja.

A két dip lo ma ta sa va nyú áb rá za tát lát va még hoz zá fûz te: – A
hadi ál la pot olyan ne vet sé ges hely zet be hoz ná Ma gyar or szá got, mint 
ami be a Ja pán nak ha dat üzent Pa na ma vagy Cos ta Rica ke rült.718

Mi vel lát ta, hogy ezen ér vé vel sem vál tott ki kü lö nö sebb ha tást,
ezért az Ame ri ká ban élõ kö zel mil li ós né pes sé gû ma gyar di asz pó rát
em lí tet te fel, amely re kor má nyá nak te kin tet tel kell len nie.719

Talamo Werkmeisterre né zett. Kész sé ge sen hagy ta, hogy a
né met dip lo ma ta adja meg a kö zös vá laszt. 

– Mi nisz ter el nök úr — kezd te az fe gyel me zet ten —, az el -
hang zot ta kat ter mé sze te sen Ribbentrop úr tu do má sá ra ho zom. De 
rá kell mu tat nom arra a tény re, hogy a Ducéval tel jes össz hang ban 
a Ve zér és Kan cel lár eu ró pai szo li da ri tást kí ván. Fel té te le zem —
emel te fel a hang ját —, hogy Ma gyar or szág nem akar ja ki zár ni
ma gát a há rom ha tal mi egyez ményt alá író ál la mok kö zös ség bõl,
ha az e szo li da ri tást had üze net tel fe je zik ki.720

Ez bi zony ke mény fe nye ge tés volt.
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Bárdossy Lász ló nak pe dig nem volt ere je e fe nye ge tés sel da -
col ni.

Kö zöl te ven dé ge i vel, ha új hely zet áll elõ, azt a ma gyar kor -
mány meg fe le lõ vizs gá lat tár gyá vá te szi.

A kor mány elõ zõ napi ha tá ro za ta meg ad ta szá má ra a fel ha -
tal ma zást a ha di ál la pot — szük ség ese tén meg te en dõ — dek la rá -
lá sá ra, ezért mi nisz te re i vel már nem akar ta a kér dést is mét meg -
tár gyal ni.

A Kül ügy mi nisz té ri um né hány ve ze tõ dip lo ma tá já nak azon -
ban ki kér te a vé le mé nyét.721

Az el hang zot tak tól nem lett oko sabb. Mun ka tár sai ugyan is
fõ leg azt fej te get ték, hogy a há rom ha tal mi szer zõ dés de fen zív pak -
tum, az USA pe dig nem tá mad ta meg a ten gelyt. Erre vi szont Bár -
dossy meg ala po zot tan vá la szol ta, ha szem be száll nak a hit le ri ér -
tel me zés sel, az ön ma gá ban konf lik tust szít Né met or szág gal.

Az en nek nyo mán várt né met meg szál lást vé re sen kö ze li nek,
az USÁ-val való hadbalépés kö vet kez mé nyét ste ril nek, élet te len -
nek érez te.

Ek kor tájt vált mély meg gyõ zõ dé sé vé, hogy az or szág sor sa
Né met or szág sor sá val fo nó dott el tép he tet le nül össze.

Ami kor az utó lag be hi va tott kül ügy mi nisz té ri u mi nem zet kö -
zi jogi szak ér tõ azt mond ta, hogy az õ szak má ja né zõ pont já ból
Ma gyar or szá got nem ter he li kö te le zett ség, ám nem jogi, ha nem
tisz tán po li ti kai ügy rõl van szó,722 ak kor Bárdossy szá má ra el dõlt
a kér dés.

*

A ber li ni és a ró mai kö vet uta sí tást ka pott, hogy il le té kes he -
lyen je lent sék be: Amennyi ben szo li da ri tás nak ha di ál la pot dek la -
rá lá sá ig menõ ér tel me zé sét kí ván ják eu ró pai egy ség front do ku -
men tá lá sa ér de ké ben, ily ér tel me zés pub li ká lá sát ten gely ha tal -
mak ra bíz zuk, ha ezt va la mennyi ér de kelt re ki ter jeszt ve manifesztatíve
kí ván ják meg ten ni. Ez eset ben idõ pont ról elõ re ér te sí tést ké rünk,
hogy egyi de jû leg pub li kál has suk és ame ri kai kö vet nek is, Wa -
shing ton ban is ilyen ér tel mû köz lést meg te hes sük.723

Ber lin ben azon ban nem akar tak együt tes nyi lat ko za tot.
Mert csat lós sors ra kár hoz ta tott szö vet sé ge se i ket nem óhaj -

tot ták ma guk mel lé emel ni.
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Ne kik „csak” az volt a lé nyeg, hogy sen ki ne ma rad jon ki eb -
bõl az esze lõs lé pés bõl.

Sztójay pon to san vég re haj tot ta az uta sí tást.724

Az õt fo ga dó Weizsäcker kül ügyi ál lam tit kár azon ban egye -
ne sen meg mond ta, hogy együt tes dek la rá ci ó ra nincs ki lá tás. A
töb bi dél-ke le ti ál lam ugyan is a maga ré szé rõl a meg fe le lõ nyi lat -
ko za tot már meg tet te vagy meg fog ja ten ni.

A né met dip lo ma tá nak volt füle meg hal la ni a Bárdossy ál lás -
pont já ban meg bú vó na gyon cse kély, ám még is meg lé võ kü lönb -
ség te vést.

Azt sem tûr te, azt sem tûr het te.
Weizsäcker nem volt náci, te hát a náci ér de ke ket ma ku lát la -

nul kel lett vé del mez nie, ne hogy baj ba ke ve red jék...
– Úgy tû nik ne kem — mon dot ta —, a ma gyar kor mány azt

akar ja tud tunk ra adni, hogy a ha di ál la pot be je len té sé vel túl megy
kö te les sé gén. Ha Ön az zal volt meg bíz va, hogy ezt tu do má sunk ra
hoz za, ak kor ezt an nak meg fe le lõ en fel jegy zem.725

A meg ret tent Sztójay azon nal vissza ko zott.
– Ál lam tit kár úr — mond ta ijedt te kin tet tel —, kor má nyom a

rö vi de sen ki hir de ten dõ ön kén tes szo li da ri tá si nyi lat ko za tá nak ér -
tel mé ben kész a ha di ál la po tot ki mon da ni az Egye sült Ál la mok kal. 
Ké rem, hogy fel jegy zé sé ben csak ezt rög zít se. Ko ráb bi sza va im ér -
vény te le nek.726 

A ha nyatt-hom lok me ne kü lés je gyé ben a kö vet azt is le szö -
gez te, hogy Bárdossy a Pell-lel foly ta tott tár gya lá sá ról meg je lent
Reu ter -je len tést meg cá fol tat ta. (A je len tés bõl az de rült ki, hogy
Ma gyar or szág kény szer ha tá sá ra adta ki a szo li da ri tá si nyi lat ko -
za tot.)

Ma gyar or szág tel je sen szo li dá ris a ten gellyel. 

*

Sztójay je len té se bir to ká ban Bárdossy is tel je sen vissza vo nult.
Nem csak vissza vo nult. Ide gi leg is össze om lott.
Az ame ri kai kö vet tel sze mé lye sen kel lett vol na kö zöl nie — és 

egy ben írás ban is rög zí te ni — a je len tõ sen mó do sult ma gyar ál lás -
pon tot.

Nem érez te ma gát ké pes nek, hogy sze mé be néz zen Her bert
Pellnek.

Nem akar ta, hogy ez az ame ri kai lás sa az õ nyo mo rult sá gát.
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A te le fon hoz nyúlt. 
Ez a sze mély te len ség adott neki erõt a szé gyellt-nem akart

dön tés köz lé sé re.
Her bert Pell át érez te a vo nal má sik vé gén álló ki szol gál ta tott -

sá gát.
– Mi nisz ter el nök úr — mon dot ta részvevõleg —, fel té te le -

zem, hogy erõs né met nyo más alatt cse lek sze nek. Va ló já ban a ma -
gyar nép nem érez el len sé ge sen az ame ri kai nép pel szem ben.

A kö vet arany hi dat épí tett Bárdossy szá má ra. Rá kel lett vol na 
lép nie! Leg alább az igen lõ fe le let ben rej lõ koc ká za tot kel lett-le he -
tett vol na vál lal ni.

– Ma gyar or szág füg get len ál lam! – hang zott a tel jes össze tört -
sé get lep lez ni aka ró, s ezért da cos, meg gon do lat lan, dölyf õs vá -
lasz. – A nép pel tel je sen egy kor má nya mint ilyen tet te meg lé pé -
sét.727

Her bert Pell nyelt egyet. Nem lé lek gyógy ász, ha nem egy le -
gyõz he tet len nagy ha ta lom telj ha tal mú kép vi se lõ je egy vég ze te fe -
lé csú szó or szág ban.

Írá sos ál lás fog la lást kért.
Még az nap este kéz hez kap ta.
A ma gyar ki rá lyi kor mány az 1940. szep tem ber 27-én kelt

úgy ne ve zett há rom ha tal mi egyez mény, il le tõ leg 1940. no vem ber
hó 20-án eh hez az egyez mény hez tör tént csat la ko zás alap ján, va la -
mint a fo lyó évi de cem ber hó 11-én meg ál la pí tott szo li da ri tás el ve -
i nek meg fe le lõ en az Ame ri kai Egye sült Ál la mok, más fe lõl a Né -
met Bi ro da lom, Olasz or szág és Ja pán kö zött fenn ál ló há bo rús ál la -
po tot Ma gyar or szág gal szem ben is fenn ál ló nak te kin ti.728

*

Ide ju tott Bárdossy Lász ló. És ide jut tat ta Ma gyar or szá got.
Nem go nosz ság ból, és nem is a sza bad aka rat me ze jén. 

De nem is úgy, hogy po li ti ká ja fel men tést ér de mel jen. 
Meg ért het jük, de fel nem ment het jük õt.
Va ló ban sú lyo sak és mind ful lasz tób bak vol tak a meg ha tá ro -

zott sá gok. Ám ezek re a meg ha tá ro zott sá gok ra nem a vak vég zet,
ha nem a szá mos rossz dön tés — kö zöt tük dön tõ en a mi nisz ter el -
nök-kül ügy mi nisz te ré — emelt újabb ré te ge ket.
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Nem volt szük ség sze rû, hogy ez zel a se bes ség gel ér kez zen el
az or szág oda, ahol egy re ne he zebb volt a haza ér de ké ben ten ni,
Hit ler aka ra tá tól na gyobb tá vol sá got tar ta ni.

Lát hat tuk, a kor mány fõ most is a meg szál lás ré mét fes tet te a
fal ra.

Nincs arra hi te les vá lasz, hogy mit tet tek vol na a né me tek ak -
kor, ha az USA el le ni hadi ál la pot dek la rá lá sa el ma rad. 

Azt azon ban tud juk, hogy mind a mai na pig nem ke rült elõ
olyan do ku men tum, amely ar ról ta nús kod na, Hit ler 1943 szep -
tem be re elõtt Ma gyar or szág meg szál lá sá ra ké szült.

A di let táns mó don kons pi rált ma gyar bé ke ta po ga tó zá si kí -
sér le tek rend re meg vi lá go sod tak a né me tek elõtt.

A náci bi ro da lom ból néz ve bi zony ezek na gyobb bû nök vol tak.
Még sem von tak ma guk után meg szál lást.
Kállay Mik lós ugyan ha ma ro san per so na non gra ta lesz Hit ler

sze mé ben, 1943 már ci u sá ban azt kö ve te li Hor thytól, hogy vált sa le.
A kor mány zó még sem te szi meg.
A re tor zió pe dig csu pán annyi, hogy Jagownak ke rül ni kell a

kor mány fõt.
1943 szep tem be ré ben sem a ma gyar po li ti ka, ha nem az olasz -

or szá gi for du lat ha tá roz tat ja el Hit ler rel a meg szál lá si ter vet.

*

A nép bí ró sá gi per ben Bárdossyt majd az 1944-ben kö ve tett
po li ti ká já ért is sú lyos vád éri. 

A má sod fo kú tár gya lá son az utol só szó jo gán tar tott be szé dé -
ben meg hök ken tõ ki je len tést tesz: a ma gyar élet, a ma gyar ér té kek
le he tõ kí mé lé se, a pusz tí tá sok kor lá to zá sa és fé ke zé se ér de ké ben
olyan ma gyar po li ti kai és ka to nai egy sé get (ter mé sze te sen csak re -
la tív egy ség rõl van szó!) kel lett vol na te rem te ni, amely a maga sú -
lyá val ki tud ja kény sze rí te ni azt, hogy a né met had erõ még is le he tõ
gyor san vo nul jon ki az or szág ból és vissza vo nu ló had mû ve le te i nél le gyen 
te kin tet tel a ma gyar ér té kek re.729

Az 1944. ok tó ber 15-i ki ug rá si kí sér le tet nem csu pán ke mény
sza vak kal os to roz za, ha nem azt is meg mond ja, hogy mit kel lett
vol na ten ni:

a nem zet fegy ve res és po li ti kai erõ i nek (had se reg és tör vény ho zás)
lat ba ve té sé vel kel lett vol na a né met had se re get — rom bo ló bosszú já nak
és gyû lö le té nek fel idé zé se nél kül — a ma gyar ér de kek tisz te let ben tar tá sá -
ra kény sze rí te ni.730

308

729 Bárdossy 1996, 410.
730 Uo. 410–411. 



Na gyon csen de sen meg kér dez zük: ha ezt a mér cét al kal maz -
zuk a Bárdossy-kormány kül po li ti ká já ra, ak kor mi lyen kö vet kez -
te té se ket kell-le het le von ni?

A fe le le tet — úgy tû nik — fe les le ges sza vak ba ön te ni.
Azt el len ben hig gad tan és fel te he tõ leg tár gyi la go san meg ál -

la pít hat juk, hogy 1941 bár me lyik pil la na tá ban na gyobb volt a ma -
gyar po li ti ka moz gás te re, mint 1944-ben.

Nem csu pán azért, mert 1944. már ci us 19. után már ka to na i -
lag meg szállt or szág ha zánk. 

Ha nem azért is, mert bel po li ti ka i lag jó val töb bet le he tett vol -
na ten ni. 

Bárdossy Lász ló sem mi je lét nem adta, hogy a nem ze ti erõk
össze fo gá sá ra tö re ke dett vol na.

Nin csen jele an nak, hogy mi nisz ter el nök ként-kül ügy mi nisz -
ter ként — te hát ami kor leg in kább meg te het te — az 1945-ben meg -
fo gal ma zott sza vai szel le mé ben akart vol na cse le ked ni.

*

1941. ka rá cso nyán a po li ti kai köz vé le mény nagy meg le pe té sé -
re a Ma gyar or szá gi Szo ci ál de mok ra ta Párt na pi lap já nak, a Nép sza -
vá nak a ka rá cso nyi szá ma nem ze ti egy ség fron tot hir de tett meg a
mind egyoldalúbb né met ori en tá ci ós hi va ta los po li ti ká val szem ben.

A lap szer kesz tõ sé gé ben dol go zó kom mu nis ta Kál lai Gyuláé
volt a gon do lat. Az õ il le ga li tás ba szo rí tott, sze rény ha tó kö rû párt -
ja már évek óta ke res te az ered mé nye sebb po li ti zá lás le he tõ sé gét.
Most, hogy a náci bi ro da lom ár nyé ka mind in kább rá ve tült az or -
szág ra, a nem ze ti füg get len sé gi gon do lat fel ka ro lá sá ban ka ma toz -
tat ták ha té kony szer ve zé si ta pasz ta la ta i kat.

A ka rá cso nyi szám ban a ma gyar falu vér lá zí tó nyo mo rát és
el ma ra dott sá gát a köz vé le mény elé táró fa lu ku ta tó írók mel lett
szo ci ál de mok ra ta és kom mu nis ta ér tel mi sé gi ek ele ve ní tet ték fel a
ma gyar füg get len sé gi gon do lat egy-egy ál lo má sát. Az össze fo gás
tá bo rát szen zá ci ós mó don Szekfû Gyu la és Bajcsy-Zslinszky End re
is szé le sí tet te.

Szekfû elsõ ol dal ra tör delt cik ke olyan ve ze tõ tör té nész írá sa
volt, aki 1920-ban még a Há rom nem ze dék címû köny vé vel az el -
len for ra dal mi rend szer ide o ló gi ai alap ve tés ét vé gez te el. Bár az el -
múlt két év ti zed ben egy re kri ti ku sab ban szem lél te a rend szert, ám 
1941-ben is an nak leg bel sõ kö re i hez tar to zott.

Baj csy -Zsi linsz ky End re is ott volt a be ren de zõk kö zött, s jól -
le het szin tén egy re több baja tá madt a szép jel sza va kat cá fo ló si vár 
va ló ság gal, tény, hogy — ro man ti kus túl zá sok tól nem men tes —
har cát a ha ta lom véd te ben sõ ség ben vív ta egy jobb ha zá ért.
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Ez a kör szer ve zi meg 1942 ja nu ár já ban a Tör té nel mi Em lék -
bi zott sá got. Azt a tes tü le tet, amely az ezer éves füg get len sé gi erõ -
fe szí té sek ada ta i nak és do ku men tu ma i nak gyûj té sé re hív ja fel a
tár sa dal mat.

Nem le he tett két sé ges, hogy a fa bu la a je len hez — és a jö võ ért 
— szólt.

Tud ta ezt Keresztes-Fischer Fe renc bel ügy mi nisz ter is. 
Ha a kor mány ban rend re ki sebb ség ben ma radt fi gyel mez te -

té se i vel, ak kor e kez de mé nye zés tá mo ga tá sá val akart meg gyõ zõ -
dé sé ért ten ni.

A nagy be fo lyá sú bel ügy mi nisz ter nek el len ben más esz kö zei
is volt. 

Már 1941 õszén meg lá to gat ta vi dé ki bir to kán Kállay Mik lóst,
aki 1932-tõl 1935-ig Göm bös Gyu la kor má nyá ban az ag rár tár cát
ve zet te, 1937-tõl pe dig az Or szá gos Ön tö zés ügyi Hi va tal el nö ke -
ként te vé keny ke dett. 

Je lez te há zi gaz dá já nak, hogy na gyobb fel ada tok ra kell fel ké -
szül nie.731

Ba ra nyai Li pót, a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke, majd Chorin
Fe renc, a ha zai ipa ri és bank vi lág meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge nem
sok kal ké sõbb még vi lá go sab ban be szélt Kállay elõtt. Majd a lá to -
ga tók kö zött fel tûnt a kor mány párt el nö ke, két al el nö ke is.

Ar ról be szél tek, hogy Bárdossy vesz té be vi szi az or szá got.
Ezért le kell õt vál ta ni és Kállay Mik lós nak kell a he lyé re lép nie.732

*

A Wehrmacht Moszk va alat ti ve re sé ge, majd a Vö rös Had se -
reg el len tá ma dá sa Hit lert min den tar ta lék moz gó sí tá sá ra kész tet -
te. Ezért vá lik idõ sze rû vé a de cem ber ele jén le mon dott va dá szat.

Joachim von Ribbentrop 1942. ja nu ár 6-tól 10-ig tar tóz ko dik
Ma gyar or szá gon. 

A mezõhegyesi va dá szat ra az ál lam fõ meg hív ta a meg le pett
Kállay Mik lóst, a ki sze melt új mi nisz ter el nö köt is.

Hadd is mer je meg a né met kül ügy mi nisz ter le en dõ part ne rét.
A terv rõl ugyan szót sem ej tet tek, de a né met va la mit meg -

sejt he tett. Kü lön ben mi ért sze gez te vol na en nek az egy ked vû vi -
dé ki baj szos ma gyar nak azt a kér dést, hogy ké pes len ne-e ha zá ja
Ro má ni á val és Bul gá ri á val együtt mil li ós had se re get a bol se viz -
mus le gyõ zé sé re moz gó sí ta ni?733

*
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A vál tás sal azon ban az ál lam fõ és kör nye ze te még várt. Kál -
lay Mik lós úgy is ször nyen ne héz örök sé get kap. Mi e lõtt el kül dik
az egy re in kább te her té tel lé váló mi nisz ter el nö köt, tel je sít sen to -
váb bi két fel ada tot.

Ribbentrop kö ve te lé se it szo rít sa vissza a mi ni mum ra és sza -
vaz tas sa meg a kormányzóhelyettesi poszt lé te sí té sét el ren de lõ
tör vényt.

Újév nap ján a Führer le ve let in té zett Hor thy Mik lós hoz,
amely ben a ma gyar had se reg rész vé tel ét kér te a ta vasszal in du ló
nagy had já rat hoz.734 Ribbentrop jö ve te lé nek cél ja fe lõl te hát Bu da -
pes ten sem mi két ség sem le he tett.

Ribbentrop egy szer re volt bom basz ti kus, ál sá gos és dur va.
Szá já ból csak úgy árad tak a nagy sza vak a fel tét len nagy né met
gyõ ze lem rõl, a bol se viz mus 1942-ben be kö vet ke zõ bu ká sá ról, ám
ha mar rá tért az egész ma gyar had se reg Szov jet uni ó ba kül dé sét
cél zó kö ve te lés re. A kor mány fõ meg rö kö nyö dött ar cát lát ván min -
den te ke tó ri á zás nél kül fe nye ge tõ zés be csa pott át. A Führer mél tá -
nyos és szen ve dé lyes ter mé sze tét hoz ta szó ba. Meg tör tén he tik —
ri o gat ta vo na ko dó ven dég lá tó ját —, hogy ilyen kö rül mé nyek kö -
zött a nagy Ve zér egy ál ta lán nem fog szá mot tar ta ni a ma gyar se -
gít ség re.735

– Nem hall gat hat ja el — foly tat ta —, hogy egy ilyen el ha tá ro -
zás na gyon rossz ha tást vál ta na ki a né met köz vé le mény bõl, a
párt ból és a kor mány ból.

– Az ál do zat vál la lás nagy sá ga — vál tott megint han got, lát -
ván, hogy Bárdossy a komp ro misszum út ját ke re si, õ pe dig blöf -
fölt, ami kor az egész had se re get kér te — a ma gyar te rü le ti igé nyek 
maj da ni ki elé gí té sé vel lesz szo ros kap cso lat ban.

A tár gya lá sok so rán ezek a lát szó lag ba rá ti han gok vol tak a
leg ve sze del me seb bek. Hi szen az adott kö rül mé nyek kö zött, ami -
kor a né met égisz alatt in for má li san las san új kis an tant tá szer ve -
zõ dõ szom szé dok Ma gyar or szág nál lé nye ge sen na gyobb ál do za -
to kat hoz tak a náci gyõ ze lem ol tá rán, ak kor re á li san alig ha le he -
tett újabb te rü le ti vál toz ta tá sok ra szá mí ta ni. Ép pen ezért je lez te
de cem ber ele jén — mint lát tuk — Bárdossy Hans Frank nak, hogy
a ga lí ci ai ha tár mó do sí tá si ké re lem im má ron tárgy ta lan.

Így ezek a sza vak bur kolt fe nye ge tést tar tal maz tak: ak kor
nem vál toz tat Ber lin a ko ráb bi te rü le ti dön té se ken, ha a ma gya rok
meg fe le lõ en tel je sí te nek...

És Ribbentrop nem csu pán ka to nát kért.
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Is mét szó ba hoz ta a kõ olaj szál lí tá so kat, mert a no vem be ri
pót ló la gos évi 40 ezer ton nás igény bõl Bárdossy csu pán egy sze ri
jel leg gel 6 ezer ton nát en ge dé lye zett.736

Most a né met kö ve te lés újabb 60–80 ezer ton ná ra vo nat ko -
zott.

A ma gyar or szá gi né me tek so ra i ból pe dig 20 ezer fi a tal be so -
ro zá sát szor gal maz za a fegy ve res SS-be. 

A né met nem ze ti ség je len tõs ré szé vel már hosszú évek óta
sok gond volt.

Ezért olyan fel té te lek kel szü le tett meg az igen lõ vá lasz, ami
leg alább nem nö vel te eze ket a prob lé má kat.

E sze rint ki zá ró lag népinémetek so roz ha tó ak, te hát olya nok,
akik a Volksbund tag jai.

Min den eset ben be kell sze rez ni a szü lõk írá sos en ge dé lyét.
(Ma gyar or szá gon ak ko ron 24 év volt a nagy ko rú ság fel té te le.)

Ber lin nek vál lal nia kel lett, hogy ezek nek a fi a ta lok nak bi ro -
dal mi ál lam pol gár sá got ad, mert azok a so ro zás sal egyi de jû leg
ma gyar ál lam pol gár sá gu kat el vesz tet ték.

A leg lé nye ge sebb kér dés ben azon ban Bárdossy — hi á ba ki a -
bált több al ka lom mal Ribbentrop — nem vál lal ta, hogy egye dül,
vagy eset leg a né me tek kel szem ben tel je sen kép lé keny hon vé del -
mi mi nisz ter rel ket tes ben dönt sön.

Hi szen a né met ké rés, akár rész be ni tel je sí té se is a mi nisz ter -
el nök-kül ügy mi nisz ter minimálprogramjának csõd jét je len tet te.

S a Nép sza va ka rá cso nyi szá má nak üze ne te szá má ra sem
volt két sé ges...

Több ször tár gyal tat ta a kér dést a kor mánnyal, és Hor thy je -
len lét éhez is ra gasz ko dott.737

Vé gül ma gyar or szá gi tar tóz ko dá sa utol só nap ján, ja nu ár 10-
 én kap ta meg — Hor thy és Bárdossy együt tes tol má cso lá sá ban —
Ribbentrop a szá má ra nagy meg könnyeb bü lést hozó vá laszt:

Ma gyar or szág ugyan nem bo csát hat ja ren del ke zés re had se -
reg ét száz szá za lék ban a ke le ti had já rat cél já ra, de haj lan dó le he tõ -
sé ge i nek leg szél sõ ha tá rá ig el men ni, azaz a had já rat ban az ed di gi -
nél lé nye ge sen na gyobb erõk kel részt ven ni.738

*

Wilhelm Keitel, a Wehrmacht fõ pa rancs nok sá gá nak ve ze tõ je
ja nu ár 20-án ér ke zett Bu da pest re a keretmegállapodás konk re ti zá -
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lá sa vé gett. A front hely zet és a nagy né met ven dég já rás alap ján so -
kan sej tet ték-ta lál gat ták, hogy Ma gyar or szág na gyobb erõk kel fog 
a há bo rú ba be kap cso lód ni.

Ez el len emel te fel sza vát a szo ká sos szen ve dé lyes ség gel Baj -
csy -Zsi linsz ky End re is. Ja nu ár 19-én igen hosszú le ve let in té zett a
mi nisz ter el nök höz.739

Most is az ag go da lom do mi nált eb ben az írás ban, most sem
nél kü löz te azt az ir re a liz must, amellyel a Kép vi se lõ úr nem ze té nek
le he tõ sé ge it szem lél te. Új volt vi szont a fe nye ge tõ hang, amely arra
az eset re szólt, ha a hí rek iga zak len né nek.

Igaz, a le vél hosszú-hosszú passzu sai na gyon hí zel gõ en hang -
zot tak Bárdossy szá má ra.

Még is, ami kor vé gig ol vas ta, az volt a be nyo má sa, hogy ez a
sok di csé ret ha tá ro zott célt szol gál. Ta lán, hogy el len sú lyoz za más
ré sze i nek ke mény sé gét, il let ve azt, hogy meg nyer je õt. Hi szen Keitel
még nem jött meg, a konk rét meg ál la po dá sok még nem szü let tek
meg.

Baj csy -Zsi linsz ky End re a szá má ra el ér he tõ ér te sü lé sek bõl
olyan el ha tá ro zást vélt — tel je sen he lye sen — ki ol vas ni, hogy a
kö ze li jö võ ben az ed di gi ek nél is na gyobb mér ték ben és na gyobb
ka to nai erõ vel ál lunk oda (amint õ fo gal maz ta) nem az új Eu ró pa,
ha nem a már most meg bu kott és az em be ri ség tör té ne té ben vi lág
vé gé ig Ká in-bé lye get hor dó mai né met ügy mel lé. Nem köt het jük
ma gun kat, a mi nem ze tünk sor sát eh hez a hul lá hoz, hogy vele rot -
had junk.740

– Iszo nyú a tör té nel mi fe le lõs ség, amely Rád ne he ze dik.
Meg nyug vás sal lát ja, hogy Te le ki Pál szel le mi foly ta tó dik az

õ kor mány zá sa alatt.
– Té ved tem vol na eb ben a fel fo gá som ban? – kér di. Ám nem -

hogy nem ad sa ját kér dé sé re igen lõ vá laszt, ha nem in kább
Bárdossy ér de me it sze di cso kor ba.

– Ma gam csak õszin te meg ha tott ság gal em lé kez he tem ar ról,
hogy még Te le ki Pál is le ál lí tot ta kül po li ti kai kri ti kán kat, Te pe dig
nem csak hogy azt mon dot tad ne kem az egyik bi zott ság ban, Ma -
gyar or szá gon min den ki és min den hol sza ba don be szél het, ha nem
bi zo nyos meg ér tés sel hall gat tad az én finn pél dá za to mat is és
olyan vá laszt ad tál ag go dal ma im ra, amely sze rény köz éle ti pá -
lyám leg na gyobb elég té te lei közé tar to zik.741

– Még Te le ki Pál is a ret ten tõ né met nyo más alatt az ér dek -
kép vi se le ti gon do lat nak or szág gyû lé sünk re való be épí té sén tör te
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a fe jét. És az az óta is csak meg ne he zült bel sõ hely zet ben Te szem -
be szál lot tál az imrédyzmussal, szin te jóakaratúlag el vi sel ted az én 
kül po li ti kai bí rá la to mat. A vér be li ma gyar ál lam fér fi ma gas la tá ról
és stí lu sá ban szál lot tál szem be a Seyss-Inquart új Eu ró pa ter vé vel.
S ami a leg fon to sabb: egyet len han got nem ej tet tél, egyet len lé pést
nem tet tél a ma gyar al kot má nyos ság, sõt a ma gyar par la men ta riz -
mus el len.

– Ne ked kö szön jük, a Te tisz ta ma gyar el méd nek és szí ved -
nek el sõ sor ban, hogy az eu ró pai kon ti nen sen Ma gyar or szág meg -
ma radt utol só al kot má nyos és par la men tá ris szi get nek.742

Baj csy -Zsi linsz ky azt is el is me ri tel je sít mény nek, hogy a
„Szov jet- Orosz or szág” el le ni ka to nai rész vé te lün ket bölcs mó don
kor lá toz ta.

Ed dig.
Most azon ban na gyon fél, hogy ezen túl más kép pen lesz. Az

el len szól szen ve dé lye sen, hogy e vál to zás ne kö vet kez zék be. 
– Nem ad ha tunk ka to nát — írja —, egyet len új ka to nát sem,

egyet len ma gyar köz le gényt sem. Aki egyet len to váb bi ka to nát ad
ide gen cél ra, ide gen há bo rú ba, az zal én és a ve lem gon dol ko dók
élet re-ha lál ra szembenállanak, és ha kell szem be is száll nak. En -
nek az egész mai ár ja-ger mán su gal lat nak eb ben az or szág ban
pusz tul nia kell elõ lünk, ma gya rok elõl.

– Mél tóz tas sál szám ba-szer be ven ni: vagy õk vagy mi!
Az õk azok az ár ja-ger mán ele mek, akik a hon véd ség ben az

ide gen szel lem hor do zói, akik ger mán sza dis ta stí lus ban az új vi -
dé ki vé reng zést vég re haj tot ták.

– En nek pusz tul nia kell. – írja lo bog va Baj csy -Zsi linsz ky. – Vagy 
mi pusz tu lunk, mert min den pil la nat ban oda vág juk a sors mér le gé be
a ma gunk nyo mo rult éle tét. Vagy mi vagy ezek: ez a kér dés és erre kell fe -
lel ned ne ked, Ma gyar or szág mi nisz ter el nök ének Bárdossy Lász ló nak.743

*

A fe le le tet Bárdossy a Kép vi se lõ ház kül ügyi bi zott sá ga ja nu -
ár 29-i ülé sén el mon dott be szé dé vel adta meg. Le szö gez te, hogy
Ma gyar or szág he lye a ten gely ha tal mak ol da lán van, és is mer tet te
a 2. had se reg front ra kül dé sét.

A bi zott ság nak tag ja volt Baj csy -Zsi linsz ky End re is, aki itt
mér het te le, hogy hosszú le ve le pusz tá ba ki ál tott szó volt. Ék te len
ha rag já ban a né me tek kel tör tént meg ál la po dást al kot mány el le nes -
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nek mi nõ sí tet te, az új vi dé ki vé reng zést pe dig szen ve dé lyes sza -
vak kal ítél te el.

Bárdossy na gyon ke mé nyen vá gott vissza. Sza va it az imré -
dysta és nyi las kép vi se lõk böm bö lõ he lyes lé se tet te még gyû lö le te -
seb bé.744

Baj csy -Zsi linsz ky End ré nek ek kor tól nem hogy egyet len jó
sza va nem volt róla, de ezen túl a ma gyar his tó ria egyik leg sö té -
tebb fi gu rá ját lát ja ben ne...

*

A nép bí ró sá gi per hez be nyúj tott vád irat tal szem ben az íté let
meg ál la pí tot ta, Bárdossy nem volt ab ban a hely zet ben, hogy a
Zsablyán és Új vi dé ken 1942 ele jén el kö ve tett ke gyet len ke dé se ket
meg aka dá lyoz za. A ki vizs gá lást a leg il le té ke sebb he lyen ren del te
el és sür get te, an nak el tus so lá sá ról nem te het, a ké sõb bi per tör lés
pe dig már hó na pok kal a le mon dá sa után kö vet ke zett be. Ezért
ezen vád pont alól fel men tet te.745

A tár gya lás har ma dik nap ján a ta nács ve ze tõ bíró — a vád lott
bû nös sé gét bi zo nyí tan dó — sok pon tat lan ság gal, a Bárdossyt ked -
ve zõ szín ben fel tün te tõ ré sze ket szin te egé szé ben el hagy va fel ol -
vas ta Baj csy -Zsi linsz ky 1942 ja nu á ri le ve lét.746

Bárdossy szem mel lát ha tó lag nem em lé ke zett erre a le vél re,
de az fe let tébb in ge rel te, hogy a bí ró ság azt a Baj csy -Zsi linsz kyt ál -
lít ja vele szem be, aki szin tén int ran zi gens re vi zi o nis ta ál lás pon tot
kép vi selt. Rá adá sul a bíró ar ról fag gat ta, részt vett-e a nyi las par la -
ment azon ülé sén, amely fel füg gesz tet te a kép vi se lõ men tel mi jo -
gát. Azt vá la szol ta, hogy nem em lék szik, majd ki zök ken ve a sok -
szor na gyon ne he zen ma gá ra erõl te tett nyu gal má ból ki fa kadt:

– Kü lön ben is a Kép vi se lõ úr sze re tett ve lem bi zal ma san le ve -
lez ni. De kér dem, mi ért nem állt ki nem zet men tõ ja vas la ta i val az
or szág gyû lés elé? Mi ért a par la ment nek fe le lõs mi nisz ter el nö köt
bom báz ta vele?747

Baj csy -Zsi linsz ky End rét alig több mint tíz hó nap ja, 1944 ka -
rá cso nyán akasz tot ták fel, mert szem be szállt az zal a nem ze tet tra -
gé di á ba dön tõ né met kur zus sal, amely nek egyik pro mi nens kép -
vi se lõ je ép pen Bárdossy Lász ló volt.

A vád lott ré szé rõl he lyén va ló volt an nak meg ál la pí tá sa, hogy 
a re ví zió igen lé se te rén nem volt kö zöt tük kü lönb ség. Ar ról is
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szól ha tott vol na jog gal, hogy a már tír po li ti kus prog ram já ban sú -
lyos el lent mon dás ok fe szül tek.

Ám így nyi lat koz ni ar ról, aki szá mos al ka lom mal tett ta nú bi -
zony sá got vak me rõ sé gé rõl, ne megy szer egy szál ma gá ban szállt
szem be a va dul el len sé ges par la men ti han gu lat tal, aki egyet len
em ber ként emelt fegy vert az elõ zõ év ben már ci us 19-én eb ben az
el gyá vult or szág ban a meg szál lók kal, aki nem ri adt vissza at tól,
hogy a leg töb bet — az éle tét — adja nem ze té ért, meg gyõ zõ dé sért
– ez bi zony na gyon nem te len meg nyil vá nu lás volt.

*

1941 drá mák kal teli esz ten de jé ben a 73 esz ten dõs ál lam fõ so -
kat be te ges ke dett, egye sek tud ni vél ték, hogy ha lá los kór nak a
rab ja. Jog gal kel lett tar ta ni at tól, hogy el huny ta nyo mán szél sõ sé -
ges, Hit ler szá ja íze sze rin ti fi gu ra ke rült az or szág élé re.

A kor mány zó köre a ki utat ab ban lát ta, hogy az idõ sebb fiú,
Hor thy Ist ván kormányzóhelyettes le gyen. Õ édes ap já nál ke mé -
nyebb, ná ci el le nes meg nyi lat ko zá sa i ról volt is mert. A MÁV el nö -
ke ként szo ci á lis ér zé keny sé gé rõl tett ta nú bi zony sá got. 

Hor thy Mik lós 1941 no vem ber má so dik fe lé ben szó lí tot ta fel
Bárdossyt a szük sé ges lé pé sek meg té te lé re. Le ve lé bõl ki tû nik,
hogy olyan tör vényt akart, amely szá má ra utód lá si jo got ad. Te hát, 
hogy fia kö vet hes se õt a kor mány zói szék ben.748

A fiú kormányzóhelyettessé vá lasz tá sá nak a nyi la sok és az
imrédysták el le ne vol tak, az utód lá si jo got még töb ben el le nez ték.
Ezért a tör vény ja vas lat ezt a passzust már nem tar tal maz ta.

A tör vé nyi hát tér sok cse te pa té val szü le tett meg, en nek nyo -
mán vi szont 1942. feb ru ár 19-én egy han gú an és köz fel ki ál tás sal a
Ház Hor thy Ist vánt kormányzóhelyettessé vá lasz tot ta.749

A bu kás

1942. már ci us 4-én az ál lam fõ kö zöl te mi nisz ter el nö ké vel, hogy
nincs irán ta bi zal ma, adja be le mon dá sát.

A vé rig sér tõ dött kor mány fõ még az nap — meg rom lott egész -
sé gé re hi vat koz va — be nyúj tot ta le mon dá sát.

An nak ér de ké ben, hogy a le mon dás in do ka hi he tõ nek tûn jék, 
be vo nult a Szi esz ta sza na tó ri um ba. 

A pi hen te tõ csend, a stressz men tes nyu ga lom egyéb ként va -
ló ban jót tett igény be vett szer ve ze té nek.
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Arra is al kal ma volt, hogy nyu godt kö rül mé nyek kö zött mér -
le gel je bu ká sá nak oka it. Tisz tán lát ta, hogy nem bel-, ha nem kül -
po li ti kai okok mi att me nesz tet ték. 

Bel po li ti kai prog ram já ból szin te sem mit sem tu dott meg va ló -
sí ta ni, ezért alig ha tá mad hat ták. Sú lyo san ne ga tív tet te volt a har -
ma dik zsi dó tör vény el fo gad ta tá sa, ám arra nem gon dolt, hogy ezt
ír ták vol na ro vá sá ra.

A ke resz tény kö zép osz tály kö re i ben nem rit ka an ti sze mi tiz -
mus Bárdossytól sem volt ide gen, a zsi dó ság gal szem be ni ma ga -
tar tá sát alap ve tõ en még is az or szág adott bel- és kül po li ti kai kons -
tel lá ci ó ja be fo lyá sol ta. Ezért ter jesz ti be a har ma dik zsi dó tör vényt
(1941: XV. tc.), amely — amel lett hogy be ve ze ti a há zas ság elõt ti
kö te le zõ or vo si vizs gá la tot — meg tilt ja a zsi dók és nem zsi dók há -
zas sá gát; kö zöt tük a nemi kap cso la tot „faj gya lá zás nak” mond ja
ki, ezért bün te ti.

Tud ta, hogy Kamenyec-Podolszkijértért sem ma rasz tal hat ták el.
Ezen a vi dé ken 1941 au gusz tus vé gén leg alább mint egy tíz -

ezer Ma gyar or szág ról ki te le pí tett zsi dó em bert gyil kol tak le. A ször -
nyû tra gé dia hát te ré ben olyan el ha tá ro zás állt, hogy a nem ma gyar
ál lam pol gár sá gú, a szomszédos or szá gok ból ide me ne kült zsi dó kat
„re pat ri ál ni” kell, va gyis vissza kell te le pí te ni Ga lí ci á ba. Erre a Szov -
jet unió meg tá ma dá sa le he tõ sé get adott. Ez azon ban nem je len ti azt, 
hogy a ma gyar ve ze tõk — és így Bárdossy — tu da tá ban let tek vol -
na an nak, hogy a de por tá lás va ló já ban a zsi dók le mé szár lá sá ba fog
tor koll ni. Ami kor az egyik sze ren csé sen meg me ne kült zsi dó
Keresztes-Fischer elõtt fel tár ta e döb be ne tes tör té ne tet, a bel ügy mi -
nisz ter azon nal le ál lí tot ta a to váb bi ki szál lí tá so kat, és Bár dossy ter -
mé sze te sen nem bí rál ta felül mi nisz te re dön té sét.750

– Nem, nem – gon dol ta. – Biz tos, hogy a né me tek mel let ti po -
li ti kám mi att ma rasz tal tak el.

*

Fel men té sé re már ci us 7-én ke rült sor. 
Két nap pal ké sõbb Kállay Mik lós lett az új mi nisz ter el nök, aki 

az egész elõ zõ ka bi ne tet — Ber lin gya nak vá sá nak el al ta tá sa vé gett 
— át vet te.

A kül ügy mi nisz te ri posz tot — ha son ló ok ból, és biz to san szá -
mít va az el há rí tás ra — Bárdossy Lász ló nak aján lot ta fel.
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Elõd jét a sza na tó ri um ba ke res te fel, ott hall gat ta meg a meg -
nyug ta tó ne met.

Utol só be szél ge té sük — töb bet már az élet ben nem ta lál koz -
tak — szen ve dé lyes han gu lat ban zaj lott.

A hõ fo kot a bu kott kor mány fõ in du la ta he ví tet te.
– Te ka taszt ró fá ba vi szed az or szá got. Ró lad min den ki tud ja,

hogy né met el le nes és an gol ba rát vagy, és nem vagy an ti sze mi ta.
Futsz majd az an go lok után, de soha nem nye red meg õket, ahogy
Beth len sem tud ta, sem sen ki más. Õk le van nak kö te lez ve el len sé -
ge ink nek, az oro szok nak és a kis an tant nak, és soha nem fog ják
cser ben hagy ni õket.751

– Te vi szont — emel te fel uj ját — el ve szí ted a né me tek ba rát -
sá gát, és Ma gyar or szág ma gá ra ma rad. Azon a té nyen, hogy ha a
né me te ket meg ve rik, min ket is a vesz te sek közé so rol nak, Te úgy -
sem tudsz vál toz tat ni. Ez el dõlt már az elsõ vi lág há bo rú ban, és el -
dõlt Tri a non ban is.752

A meg for mált sza va kat a sér tett ség tet te éle sen bán tó vá, ám
azok tar tal ma egyút tal pon to san vissza ad ta azt az egy ol da lú sá got
is, amely a volt kor mány fõ sok hir te len sé gét mo ti vál ta, s amely
majd a ké sõb bi évek ben ma ga tar tá sát még in kább el me re ví ti.

Most sem haj lan dó el is mer ni, hogy a ka taszt ró fa felé ép pen õ
vit te az or szá got.

Nem volt haj lan dó el is mer ni, hogy a már komorló ka taszt ró fa
felé az or szág az õ kor mány fõ sé ge alatt ha ladt mér föl des lép tek kel.

Igaz, a Dél vi dék és a szov jet had já rat ügyé ben azt tet te, amit el -
vár tak tõle, ám a Lon don nal és Wa shing ton nal szem be ni ha di ál la pot
je len tõs mér ték ben az õ sze mé lyes „tel je sít mé nye” volt. Ami kor lel ki
sze mei elõtt is mét és is mét le pe reg tek ezek az ese mé nyek, ak kor jog -
gal vet te szám ba azt a tényt, hogy idõ köz ben az or szág meg ha tá ro -
zott sá ga to vább sú lyos bo dott, az õ le he tõ sé gei még ki sebb re zsu go -
rod tak, ám a sze mé lyes fe le lõs ség szám ba vé te le he lyett — ön vizs gá -
lat he lyett — azo kat az apró moz za na to kat na gyí tot ta fel, ame lyek kel 
e vég ze tes lé pé sek meg té tel ének el ke rü lé sé re tö re ke dett.

Az an gol po li ti ka kö tött sé ge it alap já ban he lye sen mér te fel,
ám a ma gyar-an gol vi szony el rom lá sá nak gyö kér ze té rõl, a né met
kéz bõl el fo ga dott re ví zi ós dön té sek kö vet kez mé nyé rõl nem akart
tud ni.

És ami kor most õ mond ja, hogy „soha”, ak kor a ma gyar-ju -
go szláv örök ba rát sá gi szer zõ dést il le tõ kri ti ká já nak jo gos sá gát,
an nak ezen hely zet re al kal maz ha tó sá gát fe le di.
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194l õszé tõl arra az ál lás pont ra he lyez ked ni, hogy egyet len út 
a né met út, az a né me tek tõl való el ha tá ro ló dást ke re sõ po li ti ka he -
lyes sé gé nek a me rev ta ga dá sa volt.

En nek a po li ti ká nak va ló ban csak kes keny ös vé nyei vol tak.
De vol tak, s le he tett vol na azo kat szé le sí te ni is.

Az övé nél jobb po li ti ká val.

*

Az ön vizs gá lat ugyan el ma radt, ám meg bu kott po li ti ká ja iga -
zo lá sá nak, szé le sebb kö rök elõt ti el fo gad ta tá sá nak a vá gya erõ sen
ins pi rál ja. A kö vet ke zõ hó na pok ban a köz ügyek tõl tá vol tart ja ma -
gát. So kat tar tóz ko dik ott hon a Vi rág árok ut cai la ká sá ban, s gya -
kor ta száll au tó busz ra, hogy be men jen a bel vá ros ba, ahol útja az
Egye te mi Könyv tár ba ve zet.

Ok mány pub li ká ci ók ba mé lyedt, régi köny ve ket jegy ze telt.
Fel ke res te a Te le ki Pál ról el ne ve zett Ke let-Eu ró pai In té ze tet, s ott
his to ri ku so kat fag ga tott. 

A kö vet ke zõ esz ten dõ ben köny vet pub li kált Ma gyar po li ti ka
a moh ácsi vész után cím mel.

Mun ká já nak kö zép pont já ba Frá ter Györgyöt ál lí tot ta, a bí bo -
ros alak já ba pe dig sa ját sze mé lyét ve tí tet te.

A ba rát po li ti ká ja si ker te len sé gé nek bon col ga tá sán ke resz tül
sa ját mi nisz ter el nök sé ge-kül ügy mi nisz ter sé ge meg ér te té sért-fel -
men té sé ért per le ke dett. 

Õ azért vál lal ta a Szov jet unió el le ni há bo rút, majd a Nagy-
 Bri tan ni á val, az USA-val való ha di ál la po tot, hogy ez zel a né met
meg szál lás tól — hite sze rint a leg rosszabb tól — tart sa tá vol az or -
szá got. Így azu tán György ba rát ról nagy be le élés sel ír hat ta: „po li -
ti ká já nak alap gon do la ta ép pen az volt, hogy a szem ben álló fe le -
ket le he tõ leg tá vol tart sa az or szág tól, s nem az, hogy az erõ vi -
szony ok vál to zá sa sze rint hol az egyik nek, hol a má sik nak biz to -
sít son be fo lyást és sze re pet az or szág éle té ben.”753

A vi lág há bo rú elõ re ha la dá sá val mind töb ben kezd ték sej te ni,
hogy eb ben a küz de lem ben Ma gyar or szág megint nem az erõ sebb
ol da lá ra állt. – „Csak a bal gák ál tat hat ják ma gu kat — rep li ká zik
Bárdossy — az zal a rö vid lá tó ‘böl cses ség gel’, hogy nem kell egye -
bet ten ni, mint min dig az erõ sebb mel lé áll ni.

Mint ha elõ re tud ni le het ne, ki lesz az erõ sebb, s a for du la tok
ide jén a gyá va át set ten ke dés a má sik tá bor ba nem idéz né fel elõbb-
 utóbb két sze re sen azt a ve sze del met, ame lyet el akar tak ke rül ni."754
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A há bo rús ve re ség mind vár ha tób bá vá lá sa még in kább elõ -
tér be ál lí tot ta a bu kás bel sõ té nye zõ i nek ke re sé sét. Ezek nek ere dõ -
jét Bárdossy — sa ját vég ze tes lé pé sei he lyett — a nem ze ti egy ség
hi á nyá ban je löl te meg: „mit te het az egyén, aki nek erõ fe szí té se it
egy el fá sult nem ze dék kö zöm bö sen és ér tet le nül nézi, akit bi zal -
mat lan ság, gya nú, sõt gyû lö let vesz kö rül, de aki nek lel két egé szen
bir to ká ba vet te az egy szer maga elé tû zött cél, s az esz kö zök kel és kö -
rül mé nyek kel már nem tud szá mot vet ni... Az óri ás kö rül ágá ló
perc- em ber kék nem ér tet ték meg, ta lán nem is lát ták a célt...”755

A könyv ol vas tán Baj csy -Zsi linsz ky End re — lát tuk: 1942 ele -
jén Bárdossyban még ál lam fér fit vélt lát ni — mér he tet le nül fel há -
bo ro dott. En nek az em ber nek — írja egyik le ve lé ben —, ezer év
alatt egyik leg fõbb bû nös nek a ma gyar tör té ne lem so rán, van me -
rész sé ge arra, hogy egy el múlt kor szak ese mé nye i nek ha mis és gö -
rög tü zes meg vi lá gí tá sá val nem csak ma gát ment se, ha nem ál ta lá -
nos ok ta tást ad jon, ho gyan kell vi sel ked nie az iga zi po li ti kus nak, a 
nagy sza bá sú ál lam fér fi ú nak.756

A Kép vi se lõ úr itt fel te he tõ leg ugyan úgy tú loz, mint ahogy
ezt — el len ke zõ elõ jel lel — 1942. ja nu ár 19-i le ve lé ben tet te. Alap -
já ban azon ban most ke rül kö ze lebb az igaz ság hoz, mert Bárdossy
va ló ban té ve dett, ami kor cse le ke de te i nek ru gó it Frá ter György
élet út já val tö re ke dett meg ma gya ráz ni. Mind ezen túl — amel lett,
hogy ter mé sze te sen vol tak ro kon vo ná sai a Moh ács utá ni, il let ve a
má so dik vi lág há bo rús hely zet nek — az ana ló gia azért volt fél re ve -
ze tõ, mert míg a 16. szá zad ban a ma gyar ki rály ság füg get len sé gét
két nagy ha ta lom fe nye get te, ad dig 1941-ben a né met fe nye ge tés
mel lett a szov jet ve sze de lem — a Szov jet unió sztá li ni struk tú rá já -
ban — sem volt re á lis gond.

Ezt a sor sot ép pen az zal a lé pé sé vel hív ta ki Bárdossy, hogy
had ba vit te az or szá got. Martinuzzi György ál lam fér fi úi nagy sá ga
ab ban volt, hogy mi u tán már az or szág há rom rész re sza kadt, ab -
ban a sú lyos hely zet ben igye ke zett a ma gyar ság szá má ra ked ve -
zõbb fel té te le ket ki csi kar ni, Bárdossy vi szont a né met rész rõl fe -
nye ge tõ ve sze del met úgy igye ke zett el há rí ta ni, hogy el hi bá zott,
ál lam fér fi úi vo ná so kat nél kü lö zõ po li ti ká já val pers pek tí vá ban a
má sik ve sze del met is rá sza ba dí tot ta az or szág ra. Alig ha he lyén va -
ló mind ez zel szem ben arra utal ni, hogy a má so dik vi lág há bo rú
után en nek a tér ség nek az or szá gai ha son ló sors ra ju tot tak. Itt sincs
ér tel me a mi lett vol na, ha tör té nel mi et len fej te ge té se i be bo csát koz ni.
Ele gen dõ nek tû nik arra az óri á si kü lönb ség re utal ni, hogy mit je -
lent het há rom vi lág ha ta lom jó in du la tát bír ni a ki vál tott ha di ál la -
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pot tal szem ben. Mi ni mum jó val ked ve zõbb kö rül mé nyek- fel té te lek 
kö zött jut így Ma gyar or szág ké sõbb a szov jet ér dek szfé rá ba.

*

1943-ban el vál lal ja az Egye sült Ke resz tény Nem ze ti Liga el -
nök sé gét, 1944 má ju sá ban pe dig szü lõ vá ro sa, Szom bat hely kép vi -
se lõ je lesz. A há bo rú foly ta tá sa mel lett kar dos ko dó be szé de ket
tart, a szél sõ jobb ol da li pár tok össze fo gá sán mun kál ko dik, részt
vesz a Nem ze ti Szö vet ség ben, amely nek a há bo rú ból való ki vá lás
meg aka dá lyo zá sa volt a cél ja. Az eset — amely ak ko ron még azok
kö ré ben is vissza tet szést, hi tet len ke dést szült, akik ad dig
Bárdossyval azo no sul tak, vagy leg alább is lé pé se it meg ér tés sel fo -
gad ták — ugyan az, mint nem egy ha son ló élet út ese té ben, ami kor
ép pen a hely te le nül ér tel me zett mo ra li tás, már el kö ve tett cse le ke -
de tek sora tart ja fog va az egyént, meg aka dá lyoz za, hogy ad di gi
éle té vel szem be for dul jon.757

A nép bí ró sá gi per hez be nyúj tott vád irat tal és az elsõ fokú íté -
let tel szem ben a má sod fo kú íté let fel men tet te azon vád pont alól,
mely sze rint se gít sé get nyúj tott vol na a nyi la sok ha ta lom ra ju tá sá -
hoz. Rész ben úgy ítél te meg, hogy Bárdossy cse lek mé nyei a fegy -
ver szü ne ti tár gya lá sok meg aka dá lyo zá sát cé loz ták. Olyan ál lás -
fog la lást akart ki csi kar ni, mely vég sõ kig vi szi a né me tek mel let ti
ki tar tást, de nem se gí tet te a nyi la so kat ha ta lom ra.758

*

A front kö ze led té vel csa lád já val együtt 1944-ben Szom bat -
hely re tá vo zott, majd 1945 ele jén Veesenmayer kö vet, Hit ler telj ha -
tal mú meg bí zott ja se gít sé gé vel Ba jor or szág ban te lep szik le. 1945
áp ri li sá ban már a fa sisz ta Né met or szág is vég nap ja it éli, ek kor —
25-én — fel ke re si a sváj ci kö ve tet, hogy or szá gá ba be uta zá si ví zu -
mot kér jen. Hans Frölicher Bárdossyban dip lo ma tát lá tott, te hát
olyan sze mélyt, aki alap já ban azt tet te, amit szak má ja meg kí vánt,
és ja va sol ta az en ge dély meg adá sát. A kö vet ke zõ na pok ban a volt
mi nisz ter el nök át lé pi a ha tárt és el nye li õt egy vi dé ken fel ál lí tott
gyûj tõ tá bor.

Úri büsz ke sé gét azon ban mé lyen sér tet te ez a hely zet, úgy
vél te, hogy dip lo ma ta út le ve le bir to ká ban jo gá ban van csa lád já val
együtt sza ba don mo zog ni. Ez zel szem ben — ki tud ja, tu da to san
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vagy ön tu dat la nul — ki hív ta maga el len a sor sot. Ügye a ber ni
igaz ság ügyi és rend õr sé gi mi nisz ter elé ke rült, aki messze nem
volt olyan el né zõ, mint kül ügy mi nisz ter kol le gá ja. Jól le het dön tés
elõtt ki kér ték Jaegernek, Svájc volt bu da pes ti kö ve té nek, va la mint
Wettstein Já nosnak, Ma gyar or szág volt ber ni kö ve té nek a vé le mé -
nyét, és egyik dip lo ma ta sem nyi lat ko zott el le ne, a sváj ci mi nisz -
ter ta nács még is a ki uta sí tás mel lett ha tá ro zott. Má jus 4-én csa lád -
já val együtt át tet ték a ha tá ron, is mét Né met or szág ba ke rült, olyan
hely re, aho vá már meg ér kez tek az ame ri kai ka to nák. Le tar tóz tat -
ták, majd hó na pok múl tá val egy sor há bo rús bû nös tár sa sá gá ban
meg bi lin csel ve Ma gyar or szág ra szál lí tot ták.759

*

He te kig tar tó vizs gá lat fog ság után 1945. ok tó ber 29-én a Ze -
ne aka dé mia nagy ter mé ben kez dõ dött a tár gya lás.

Mint egy hó fe hér ro ko kó pa ró ka, úgy vi lá gí tott a te rem ben a
haja. Arc szí ne is több nyi re sá pad tan ha lo vány volt. Egyéb ként is tö -
ré keny ter me te az el múlt hó na pok nél kü lö zé sei, iz gal mai és meg -
pró bál ta tá sai után még lé gi e seb bé vált. A kis asz ta lon — amely mö -
gött ült — pa pír hal maz tor nyo sult, azu tán egy po hár víz és gyógy -
sze rek, hogy szük ség ese tén be teg szer ve ze tét meg erõ sít hes se.

A sze me azon ban — lé nyé nek in tel lek tu á lis tük re — fé nye sen 
csil lo gott, élén ken für kész te a ter met, fi gyel te a pár be szé de ket,
azon nal fel mér te a hoz zá in té zett kér dé sek ben szá má ra meg bú vó
ve sze del me ket. Hi szen a tét óri á si volt. Sok kal több, mint az éle te
— az zal, hogy föl di lé té re az erõ sza kos ha lál ha ma ro san pon tot
tesz, már ré gen szá mot ve tett —, a tét egész éle té nek az ér tel me
volt. Azért küz dött, hogy be bi zo nyít sa: fe le lõs volt õ ugyan ha zá ja
ször nyû tra gé di á já ért, de még sem kö ve tett el bûn tet tet, még ke -
vés bé bûn tet tek so ro za tát, fe le lõs sé ge pe dig fel ol dó dik ab ban a
szin te ab szo lút de ter mi nált ság ban, amely Ma gyar or szág má so dik
vi lág há bo rús vég ze tét okoz ta.

El len fe le i vel — te hát a ta nács ve ze tõ bí ró val, Ma jor Ákossal (nem -
ré gi ben még ma gyar ki rá lyi had bí ró szá za dos), a nép ügyésszel és a
po li ti kai ügyésszel — szem ben gyak ran érez het te fö lény ben ma gát.
Na gyobb volt a tu dá sa, szé le sebb a tá jé ko zott sá ga, szeb ben és le le mé -
nye seb ben for mál ta a sza va kat. Fö lé nyes nyelv is me ret ét is gyak ran
ka ma toz tat ta: ide gen ki fe je zé se ket, for du la to kat hasz nált a bí ró ság
meg za va rá sá ra. Igaz, ez nem min dig si ke rült, la tin idé ze te i re a bíró ri -
posz to zott azon nal, an gol ter mi no ló gi ai fej te ge té se i re — nem kis meg -
le pe tés re — Szalai Sán dor po li ti kai ügyész adott an go lul fe le le tet.
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Idõn ként úgy vél te, hogy a hall ga tó ság ban szö vet sé ges re lel.
Azt ugyan nem tud hat ta, hogy a ta nács ve ze tõ bíró es te len te név te -
len fe nye ge tõ te le fo no kat kap, ám arra jog gal szá mí tott, hogy a Ze -
ne aka dé mia nagy ter mé nek szék so ra it sû rûn meg töl tõ hall ga tó ság
nem fog ja rossz szív vel fo gad ni a tri a no ni Ma gyar or szág te rü le ti
re ví zi ós si ke re i nek a fel em le ge té sét, ben ne a re ví zi ós gon do lat fe -
ke te dísz ma gyar ba öl tö zött baj no kát fog ja lát ni, és egy ben szim pá -
ti á val övez ni.760

A hall ga tó ság so ra i ban — nem kis rész ben a kö zép osz tály rá -
érõs tag jai, a tör té ne lem le ve gõ jét ma guk ba szív ni aka ró en tel lek -
tü e lek — va ló ban so kan vol tak, akik így érez tek és gon dol kod tak.
Ám ott vol tak azok kö zül is szá mo san, akik a Hor thy Mik lós ne vé -
vel fém jel zett kor szak ma gyar tár sa dal má ban nem érez ték, nem
érez het ték ott hon ma gu kat, akik nek a haza — ja vak he lyett —
csak a mun ká ból vagy an nak is hí ján a nél kü lö zé sek bõl jut ta tott
mér ték te le nül so kat. És ott vol tak azok, il let ve azok nak a hoz zá -
tar to zói is, akik ugyan anya gi lag so ká ig nem vol tak rossz hely zet -
ben, akik az élet nap fé nyes ol da lá ra szü let tek, de kö rül mé nye i ket
tör vé nyek és ren de le tek so ro za ta tet te mind le he tet le neb bé, és vé -
gül már a pusz ta éle tü ket sem, vagy csak nagy sze ren csé vel tud ták 
meg men te ni.

A tár gya lás ban több szö rö sen volt va la mi rend kí vü li. Rend kí -
vü li volt, hogy nem a szo ká sos tes tü let osz tot ta itt az igaz sá got,
ha nem egy me rõ ben új in téz mény, a négy mi nisz ter el nök sé gi ren -
de let tel élet re kel tett, majd az 1945: VII. tc-kel tör vény erõ re emelt
nép bí ró ság. Rend kí vü li volt a tár gya lás azért is, mert az ed di gi nép -
bí rás ko dá sok után elsõ íz ben ke rült or szá go san is mert sze mé lyi ség
az íté let ho zó fó rum elé. Rend kí vü li volt az eset azért is, mert az or -
szág egyik volt mi nisz ter el nö ké rõl volt szó, õt pe dig az ak kor is ha -
tá lyos tör vé nyek — így el sõ sor ban az 1848: III. tc. — ér tel mé ben
erre a cél ra fel ál lí tott par la men ti bí ró ság elé kel lett vol na ál lí ta ni.

Ezért Bárdossy Lász ló vé gig vi tat ta, hogy ügyé ben a nép bí ró -
ság il le té kes le het ne. Ma gyar or szág a Moszk vá ban 1945. ja nu ár
20-án alá írt — az Or szá gos Tör vény tár ba ké sõbb 1945: V. tc-ként
be cik ke lye zett — fegy ver szü ne ti egyez ménnyel ugyan vál lal ta,
hogy „köz re fog mû köd ni a há bo rús bûn cse lek mé nyek kel vá dolt
sze mé lyek le tar tóz ta tá sá ban, az ér de kelt kor má nyok nak való ki -
szol gál ta tá sá ban és az ítél ke zés ben e sze mé lyek fe lett”761, és eb bõl
lo gi ku san kö vet ke zett az, hogy az ilyen bû nök fe lett újon nan lé te -
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sí tett bí rói in téz mény ítél kez zen. Nem kü lön ben az is ter mé sze tes
volt, hogy a fe le lõ sö ket elsõ he lyen a leg ma ga sabb mél tó sá go kat
ko ráb ban bir to kolt sze mé lyek kö zött kell ke res ni.

Ám a ma gyar jog rend szer ben fel nö ve ke dett ge ne rá ci ók al -
kot má nyos ér zé se szá má ra még is el fo gad ha tat lan volt ez az el já -
rás. Ele gen dõ en nek kap csán Nagy Vincének, az 1918-as pol gá ri de -
mok ra ti kus for ra da lom bel ügy mi nisz ter ének ma ga tar tá sát fel -
idéz ni, aki ilyen meg fon to lás ból nem vál lal ta el — jól le het ter mé -
sze te sen Bárdossy bí rói úton tör té nõ fe le lõs ség re vo ná sát el en ged -
he tet len nek tar tot ta — e per ben a vád ló tisz tét, és he lyet te in kább
a Szálasi el íté lé sé ben lett po li ti kai ügyész.762

Rend kí vü li ek vol tak ma guk a kö rül mé nyek is. A tár gya ló te -
rem ben nem volt fû tés, a je len le võk té li ka bát ba bur ko lóz va fi gyel -
ték az ese mé nye ket, maga a bí rói tes tü let a ka la pot is fe jén tar tot ta
(leg fel jebb ami kor fo tóz ták õket, ak kor mu tat ták fe det len fe jü ket
az utó kor nak). A fegy ve rek ugyan már hó na pok óta hall gat tak, ám 
az el múlt hó na pok szen ve dé se i nek ki ál tó nyo mai min de nütt kéz -
zel fog ha tó kö zel ség ben vol tak.

Az or szág, a fõ vá ros ro mok ban he vert, a hi dak ron csai a Du -
na sod rát las sí tot ták. A hét köz nap ok éle te ne he zen zök kent vissza
ke rék vá gá sá ba, a táp lál ko zás, ru ház ko dás, lak ha tás, a mun ka
meg in dí tá sá nak sú lyos gond jai mind meg annyi aka dály ként tor -
nyo sul tak. Az anya gi élet ká ra i nál is sok kal fáj dal ma sab bak vol tak 
az em be ri éle ten esett mély se bek. Alig volt csa lád, amely ne gyá -
szolt vol na va la kit, ne ku ta tott vol na el tûnt apa, anya, férj, fe le ség,
gyer mek után. A fáj da lom in du la tot szült, az égõ fáj da lom arra
ösz tö nöz te az ér tel met, hogy az oko kat, az azo kat meg tes te sí tõ fe -
le lõ sö ket ke res se.

És Bárdossy Lász ló ott ült a te rem ben, és ezek az in du la tok
fel-fel lob ban tak kö rü löt te. Hi szen az alig tá jé ko zot tak is tisz tá ban
vol tak az zal, hogy az õ mi nisz ter el nök sé ge ide jén sod ró dott bele
Ma gyar or szág a má so dik vi lág há bo rú ba.

A bí ró ság nak min dig az a dol ga, hogy az igaz ság osz tás ser pe -
nyõ i be hig gadt tár gyi la gos ság gal he lyez ze el az ér ve ket és az el -
len ér ve ket. Ilyen rend kí vü li kül sõ nyo más alatt azon ban a bí ró ság
nem le he tett szen ve dély men tes. Bárdossy Lász lót a nép bí ró ság
olyan „go nosz” sze mély nek lát ta és lát tat ta, aki olyan hal lat la nul
sú lyos bûn cse lek mé nye ket kö ve tett el, ami lyen „az egész vi lág tör -
té ne lem ben nem ta lál ha tó”.763

Más fe lõl vi szont Bárdossy vé de ke zé sét nem csu pán fö lé nyes
ér tel me, ra gyo gó — iro dal mi szin tû — fo gal ma zá si kész sé ge, szé -
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les körû fel ké szült sé ge, a ra bu lisz ti kát sem mel lõ zõ debatteri kész -
sé ge erõ sí tet te, ha nem a te rü le ti re ví zi ó val való ér ve lé se. Eb ben az
ar gu men tá ci ó ban azért volt ha tal mas gyú a nyag, mert ugyan ak kor 
a bí ró ság egy sze rû en nem te het te meg, hogy — az or szág adott
nem zet kö zi hely ze té ben — a nem ze ti ér zé keny ség re meg kö ze lí tõ -
en is te kin tet tel le gyen. Hi szen a má so dik vi lág há bo rú le zá rá sa -
ként olyan bé két kel lett el fo gad ni, amely te rü le ti ha tá roz má nya i -
ban még az an nak ide jén ép ésszel alig fel fog ha tó tri a no ni bé ke -
szer zõ dés nél is né mi leg elõny te le nebb volt. Ugyan ak kor vi szont
Bárdossy az elsõ és má so dik bé csi dön tés, a kár pát al jai és dél vi dé -
ki ak ció te rü le ti leg két ség kí vül elõ nyös kon zek ven ci á i nak alap ján
vé de ke zett.764

Ezért azu tán a tár gya lás nem egy szer a szo phok lé szi drá mák
hõ fo kán iz zott. Így tör tén he tett meg az a szin tén rend kí vü li eset,
hogy ami kor Bajcsy-Zsiliszky End re 1942. ja nu á ri le ve lé re Bár dos -
sy nyeg lén ref lek tált, ak kor Ma jor Ákos be lé foj tot ta a szót, meg bi -
lin csel tet te, és a te rem bõl ki ve zet tet te.

*

A tár gya ló te rem ben el szen ve dett iz gal mak után es te len te
zár ká ja csend jé ben ve tett szá mot a tör tén tek kel. Egész éle té vel.

Csör rent a kulcs a zár ban és a fog lár hoz ta a szo ká sos va cso -
rát, jó ízû bab le vest, vas tag ke nyér rel. Ko mó to san el fo gyasz tot ta a
be adott ételt, majd to vább rót ta a szûk cel lá ban meg te he tõ né hány
lé pést.

Ke se rû en el mo so lyo dott. Hor thy. A bál vá nyo zott ál lam fõ, a
tal pig egye nes úri em ber, aki 1944-ben — ál lí tó lag — mé lyen fel in -
dult azon, hogy nem tár ta elé Kristóffy Jó zsef moszk vai kö vet
Molotov szov jet kül ügyi nép biz tos sal foly ta tott 1941. jú ni us 23-i
be szél ge té sé rõl kül dött számjeltáviratát. 

Mint ha en nek a táv irat nak a ha tá sá ra haj lan dó lett vol na a
Szov jet unió el le ni had já rat ról más kép pen vé le ked ni! Mit vé le ked -
ni, iga zí tot ta ki ma gá ban sa ját sza va it, nem vé le ke dés rõl, rop pant
ke mény aka rat ról volt itt szó. Hi szen hon nan vet te vol na Werth és
Bartha a bá tor sá got, ha nem tud hat ták vol na ma guk mö gött Hor -
thy tel jes tá mo ga tá sát. Ezt a ki fe je zést — „ka to nai lá za dás” —
soha nem ej tet te vol na ki a tár gya lá son a szá ján,765 de meg kell ma -
gá nak val la nia, hogy a ta nács ve ze tõ bíró he lye sen for mál ta a sza -
va kat. Mert maga Hor thy for dí tot ta vol na el le ne a ka to ná kat, ha
nem je len ti be a Szov jet unió el le ni ha di ál la po tot, hi szen a kor -
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mány zó le he tet len nek tar tot ta vol na, ha az or szág nem lép be a né -
me tek ol da lán a Moszk va el le ni há bo rú ba.

Igaz, szé dí tõ en ma gas ba íve lõ kar ri er jét a kor mány zó nak kö -
szön he ti, hi szen Csáky ha lá la után min den vita nél kül el fo gad ta
kül ügy mi nisz te ri ki ne ve zé sé nek ter vét, majd Te le ki ha lá la után
úgy tet te õt meg az or szág mi nisz ter el nök ének, hogy még a szo ká -
sos meg hall ga tá so kat sem bo nyo lí tot ta le. De mit se gí tett neki an -
nak ide jén ször nyû hely ze té nek könnyí té sé re? Sem mit. Ami kor
azt akar ta el ér ni, hogy a már hu za mo sabb ide je sok kal in kább a
né me tek szó csö vé nek, mint a táv la tos ma gyar ér de kek óvó já nak
szá mí tó Sztójay he lyett meg fe le lõbb dip lo ma tát küld hes sen Ber -
lin be, ak kor — pe dig már maga Sztójay is kész lett vol na be te ges -
ke dé sei mi att a nagy ter het je len tõ ber li ni ál lo más hely he lyett va -
la mely más, nyu go dal ma sabb poszt el fo ga dá sá ra — ép pen Hor -
thy dön tött vé gül is úgy, hogy a ber li ni kö vet sze mé lyé ben ne le -
gyen vál to zás.766 Egyéb ként is, fu tott át tes tén a jég hi deg bor zon -
gás, hála he lyett jog gal érez het ke se rû in du la tot, hi szen ha úgy tet -
szik, most ép pen a kor mány zó dön té se mi att ke rült ebbe a
kruciális hely zet be. Nem ne héz át lát ni, hogy itt bûn ba kot ke res -
nek, akin nem csu pán a konk ré tan fel ho zott dön té se ket fog ják szá -
mon kér ni, ha nem az egész — Hor thy ne vé vel fém jel zett — kor -
szak bû ne it és „bû ne it” is szá mon fog ják kér ni.

Igen, igen, gon dol ta te he tet len düh vel, le het nék va la hol bé -
kés tá vol ban, vagy leg rosszabb eset ben is ta nú ként kel le ne az
ilyen ku tya ko mé di á kon meg je len nem, de nem az én nya kam köré
fon nák a kö te lek, mint most bi zo nyo san te szik. – Van ezek nek
eszük – for tyo gott to vább, Hor thy he lyett ve lem kez dik el eze ket a 
„nép bí ró sá gi” pe re ket, mert jól tud ják (le gyen bár mi vé le mé nyük
is a volt kor mány zó ról), hogy sa ját ki épü lõ ha tal muk alatt vág nák
a fát, ha a volt ál lam fõt ha za ho zat nák, hogy ilyen pel len gér re ál lít -
sák. Hi szen az idõk so rán a volt ten ger nagy va ló ban szé les kö rök -
ben ko moly nim busszal öve zett ál lam fõ vé vált, aki hez már rég
nem csap tak fel a napi po li ti ka sá ros hul lá mai, még azok sze mé -
ben is a ma gyar nem zet szim bó lu má vá ne me se dett, akik egyéb -
ként sze mé lyé tõl és po li ti ká já tól is tá vol érez ték ma gu kat.

Igen, igen a for du ló pon tot min den bi zonnyal az 1941. jú ni us
26-i mi nisz ter ta nács je len tet te. Óh, hány szor gon dolt arra a nap ra.
Tud ta, hogy az õ aka ra ta dön töt te el a ta nács le fo lyá sát, de azt sem
fe lej tet te el, hogy egy ál ta lán nem sza bad aka ra ta sze rint cse le ke dett.

Az ál lam fõi dön tést haj tot ta vég re.
Le huny ta a sze mét, s is mét meg je lent elõt te a két fõ ka to na, a

hon vé del mi mi nisz ter és a Hon véd ve zér kar fõ nö ke. Egyi ket sem
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szív lel het te. Min dig bosszan tot ta, hogy hon nan ve szik ezek a tisz -
tek a bá tor sá got, az or szág sor sát el dön tõ, lé pé se it meg ha tá ro zó
po li ti kai- diplomáciai el ha tá ro zá sok ba való be avat ko zás ra. Mennyi -
re más volt min den a du a lis ta Ma gyar or szá gon. Azok a ka to nák
még messze me nõ en tisz tel ték a régi re gu lát, mely sze rint a dön tés a
po li ti ku so ké, az õ sze re pük pe dig ott kez dõ dik és egy ben vég zõ dik
is, hogy leg jobb tu dá suk sze rint hajt sák vég re a ka pott pa ran csot.

Elég té tel lel gon dolt arra az 1941 au gusz tu si nap ra, ami kor
úgy érez te, hogy be telt a po hár, és ter je del mes le ve let in té zett a
kor mány zó hoz, amely ben az ál lam fõt vá lasz tás elé ál lí tot ta: vagy
me nesz ti Werthet, vagy õ nyújt ja be le mon dá sát. Örö me ak kor tel -
jes volt, mert a kor mány zó neki adott iga zat, s Werthet szep tem ber 
ele jén — le mon dá sa nyo mán — va ló ban fel men tet te. Szom bat he -
lyi Fe renc lett az utód, aki — jól em lék szik vissza rá — szin tén né -
met szár ma zá sú volt, de nem csu pán tisz tes sé ges ma gyar ál lás -
pon tot kép vi selt, ha nem a õ mi nisz ter el nö ki sze rep kör ének sér tet -
len sé gét is tisz te let ben tar tot ta. Va jon ho gyan fog ta nú ként vi sel -
ked ni – tû nõ dött.

Le he ve re dett a ke mény priccs re, de csak na gyon las san jött
sze mé re az álom.

*

Az egész per ben Bárdossy a fe le lõs ség és a bû nös ség kö zöt ti
kü lönb sé get hang sú lyoz za.

Eb ben a kü lönb ség te vés ben el vi leg iga za van. 
A konk rét eset ben azon ban csak ak kor lett vol na iga za, ha va -

ló ban meg fe lelt vol na a tör té nel mi té nyek nek az az ál lí tá sa, hogy
az or szág nem zet kö zi hely ze té nek sú lyos meg ha tá ro zott sá ga ab -
szo lút de ter mi niz must je len tett. Er rõl azon ban nin csen szó. Egy -
sze rû en azért, mert az or szág nem zet kö zi hely ze té nek kény szer -
pá lyás meg ha tá ro zott sá ga nem zár ta ki azt, hogy igen is volt moz -
gás tér. Olyan moz gás tér, amely az el len for ra dal mi rend szer ne -
gyed szá za da alatt hol na gyobb, hol ki sebb volt.

Való tény, hogy a sza bad vá lasz tás le he tõ sé ge egy re ki sebb
lett. Több volt még Beth len nek és ke ve sebb ju tott — nem cse kély
mér ték ben ép pen a beth le ni örök ség mi att — Göm bös nek. Még ki -
sebb volt 1941 ele jén Bárdossynak, ám a leg ne he zebb hely ze tet az
õ utód ja, Kállay Mik lós örö köl te. És ép pen azért, mert Bár dos -
synak nem volt ere je, nem volt ál lam fér fi úi tálentuma arra, hogy
az or szág ör vény felé sod ró dó saj ká ját erõ tel jes kor mány moz du la -
tok kal más vi zek felé kor má nyoz za. Mit tett he lyet te? Azt tet te,
hogy kor mány zá sa nem egé szen egy esz ten de je alatt a ha zát há -
rom vi lág ha ta lom mal hoz ta ha di ál la pot ba.
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Õ is tud ta, hogy nincs ere je, te het sé ge né pét, or szá gát ki ve -
zet ni a baj ból. Ezért mond ja bûn per ében, hogy egész éle té ben je -
len ték te len kis tiszt vi se lõ ma radt767 – a sa ját fe le lõs ség tõl ilye tén
tör tént me ne kü lés té nyét a múló idõ mind éle seb ben vi lá gít ja meg. 
Sza vak ban ugyan vál lal ja a fe le lõs sé get, azon ban a fe le lõs ség és a
bû nös ség kö zöt ti kap cso lat me rev szét vá lasz tá sá val va ló já ban
min den fe le lõs sé get el há rít ma gá tól.

An nak ér de ké ben, hogy a Bárdossy ál tal mes ter sé ge sen kel -
tett fo gal mi kö döt el osz las suk, ele gen dõ, ha arra uta lunk, hogy a
bû nös ség — tör té ne lem po li ti kai di men zi ó ban — egy ál ta lán nem
er köl csi ka te gó ria. A mér ték fo gal ma se gít az el iga zo dás ban.

A Szov jet uni ó val tör tént szem be ke rü lés ak kor el ke rül he tõ lett
vol na. Kállay Mik lós alatt az or szág már ször nyen ki lá tás ta lan
hely zet ben volt, s ezért a Bárdossy Lász lót — az ál lam fõ mö gött
má so dik he lyen — igen is bû nös fe le lõs ség ter he li. Bárdossy a per -
ben te hát csúsz tat. Mert csúsz ta tás az, ha egy ste ril igaz sá got
olyan hely zet re adap tál juk, amely re az nem al kal maz ha tó.

A nép bí ró sá gi per ben Bárdossyt az egész el len for ra dal mi
rend szer reprezentásaként is a vád lot tak pad já ra ül tet ték, ho lott
való igaz, hogy ez a tö rek vés nem te len volt.

Bárdossynak iga za van ak kor, ami kor el uta sít ja ezt a be ál lí tást. 
– Idõ ben, kor ban — vall ja —, ha a szü le té sem ide jét né zem,

ha a pá lyá mat né zem, nem il lik be sze re pem ebbe a kor szak ba úgy, 
mint ha e kor szak al ko tói, e kor szak esz me ki tû zõi kö zött sze re pet
vál lal hat tam vol na.768

A jo gos el há rí tás ör vén el len ben tel je sen neg li gál ja a maga
sze re pét, a maga nem kis sze re pét az zal, hogy a sa ját — nem cse -
kély, sõt bû nös — fe le lõs sé gé vel tör té nõ szem be né zés he lyett a
kor szak ról olyan ké pet fest, amely azt su gall ja, hogy min den ele ve 
el ren del te tett.

Az el len for ra dal mi kor szak hely ze té nek ab szo lút de ter mi nált -
sá gát Bárdossy más meg kö ze lí tés ben is kö vet ke ze te sen kép vi sel te,
elõ adá sa lo gi ká já nak fe szes sé gé vel is e mel lett ér velt. Hi szen kö vet -
ke ze te sen ki tar tott azon ál lás pont ja mel lett, hogy sa ját cse le ke de te i -
nek men te ge té sé re, fe le lõs sé gé nek eny hí té sé re egy sza va sem lesz.
(Más do log, hogy a ki hall ga tott ta núk val lo má sa kap csán fel tett kér -
dé sei nem egy eset ben ilyen cél ból fo gal ma zód tak meg.) Vé gig a
hely zet rõl, a kor sza kot bé ní tó de ter mi niz mu sok ról be szélt.

*
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A per — az zal együtt is, hogy a leg ke mé nyebb íté let ki mon -
dá sá nak a va ló szí nû sé ge a tár gya lás meg kez dé sé tõl nyil ván va ló
volt — nem volt kon cep ci ós, nem volt ko holt vá da kon ala pu ló.
Bárdossy te vé keny sé ge több mint elég sé ges anya got szol gál ta tott
el íté lé sé re.

Más do log, hogy az íté let ke mény sé gé rõl ak kor is so kan vi tat -
koz tak, s jó ide je pe dig ez még in kább in do kolt le het. Erre int a há -
bo rú utá ni tör vé nyes meg tor lá sok nem zet kö zi össze ha son lí tó
vizs gá la ta, amely bõl ki tû nik, hogy — pél dá ul — ab ban az Auszt ri -
á ban, amely nek la kói kö zül egy ál ta lán nem ke ve sen vet tek részt a
hit le ri el nyo mó és meg tor ló gé pe zet ben, össze sen 32 sze mélyt vé -
gez tek ki ilyen bû nö kért, míg Ma gyar or szá gon 189 em bert ért utol
így a sor sa.769 (A szá mok egy be ve té sé nél ugyan ak kor tud ni kell,
hogy sok oszt rák há bo rús bû nöst ab ban az or szág ban von tak fe le -
lõs ség re, ahol tet tét el kö vet te.)

Ugyan ak kor a per vi tel szá mos vo nat ko zás ban nem volt ki fo -
gás ta lan. Té ve dé sek, fer de be ál lí tá sok, a hi vat ko zott do ku men tu -
mok idé zé sé nél el kép zel he tet le nül nagy tö me gû pon gyo la ság,
nem egy íz ben rossz in du la tú fer dí té sek, jog for rás ként ha tá lyu kat
vesz tett tör vény he lyek em lí té se, bí rói in du lat el sza ba du lá sa csú fí -
tot ta az el já rást.770

Mind azo nál tal a nép bí ró ság alap já ban véve nem ke rült szem -
be az igaz ság szol gál ta tás nor má i val. Ezt iga zol ja az is, hogy sem
Bárdossy sem vé del me nem ér velt a nullum crimen sine lege ki fo -
gás sal, va gyis az zal, hogy nincs bûn cse lek mény tör vény nél kül,
más képp fo gal maz va, tör vé nyes íté le tet csak olyan cse lek mé nye -
kért le het ki mon da ni, ame lyet el kö ve té se ide jén már jog sza bály
tilt, bûn cse lek mény nek mi nõ sít.

Bárdossy nem is mer te el a nép bí ró ság il le té kes sé gét, vé dõ je a
má sod fo kú tár gya lá son még azt is meg tet te, hogy sem mis sé gi pa -
naszt je len tett be az elsõ fokú tár gya lás sal szem ben, arra hi vat koz -
va, hogy az íté le tet ki mon dó ta nács ve ze tõ bí ró nak, Ma jor Ákos nak 
nem volt egy sé ges bí rói és ügy vé di ké pe sí té se, de a nullum crimen
sine lege el vét nem sze gez ték az el já rás sal szem be. Nyil ván an nak a 
lo gi ká nak a fo lyo má nya kép pen, ame lyet Bárdossy sa ját cse le ke de -
tei kap csán oly kon zek ven sen kép vi selt.

Va gyis a rebus sic stantibus el vé rõl volt szó, te hát hogy min -
dent a maga kö rül mé nyei kö zött kell ér tel mez ni, meg ha tá roz ni.
Ez zel in do kol ta Bárdossy fõ leg az 1940-ben Ju go szlá vi á val kö tött
örök ba rát sá gi szer zõ dés ér vé nyé nek meg szû né sét, így a jo got a
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Dél vi dék el fog la lá sá ra. Bárdossy is tisz tá ban volt az zal, hogy a kö -
rül mé nyek meg vál to zá sa nyo mán a jog kö vet ni szok ta az új hely -
ze te ket, a nem zet kö zi szer zõ dé sek ben vál lalt kö te le zett sé gek nek
pe dig óha tat la nul to va gyû rû zõ ha tá sa van a bel sõ jog ra. A ha lál
ár nyé ká ban — szá mos, éle te so rán fel vett ci ni kus vo nást maga
mö gött hagy va, mé lyen át érez ve a má so dik vi lág há bo rú okoz ta
mér he tet len szen ve dé se ket — így fo gal ma zott:

„Be lá tom, hogy a jo go san fel gyûlt in du la to kat és ke se rû sé ge ket
le kell ve zet ni. Mó dot kell ta lál ni arra, hogy a lé lek meg könnyeb bül -
jön, csak azért, hogy a fáj dal má ból fel ocsú dó lé lek vissza ta lál jon a
nem zet egy sé gé hez. Sem mi fé le ál do zat nem lesz nagy, mely ide el ve -
zet.”771

Igaz, eh hez õ még hoz zá fûz te: „Ha az ál do zat ho za tal mód já -
nak nincs is köze az igaz ság szol gál ta tás hoz, aho gyan nin csen.”772

Az alap gon do lat még is, szem mel lát ha tó an, az in du la tok és
ke se rû sé gek jo gos sá gá nak az el is me ré se.

*

Az elsõ fokú tár gya lás no vem ber 2-án fe je zõ dött be. A nép bí -
ró ság a vád lot tat bû nös nek ta lál ta Ma gyar or szág nak a má so dik vi -
lág há bo rú ba tör tént be le sod ró dá sá ért, azért, mert részt vett a zsi -
dó la kos sá got súj tó ren del ke zé sek meg ho zá sá ban, a ga lí ci ai de -
por tá lás el ren de lé sé ben. Bû nös nek ta lál ta tott azért, mert a há bo rú
fo ko zot tabb mér ték ben való foly ta tá sá ra iz ga tott, majd a fegy ver -
szü ne ti meg ál la po dás meg hi ú sí tá sá ra tö re ke dett.

Az íté let kö tél ál tal, zárt he lyen, de a nyil vá nos ság ki zá rá sa
nél kül vég re haj tan dó ha lál bün te tést mon dott ki.773

A má sod fo kú tár gya lás a par la ment egyik ép ál la pot ban ma -
radt kong resszu si ter mé ben, a kö zön ség ki zá rá sá val, csak a saj tó
rész vé te lé vel zaj lott le. 

Az íté le tet de cem ber 28-án hir det ték ki. Az — a már jel zett
cse kély mó do sí tás sal — hely ben hagy ta az elsõ fokú ver dik tet.

A ki vég zést 1946. ja nu ár 10-re tûz ték ki. Az elõ zõ este a si ra -
lom ház ba átszálított rab nak az volt az utol só kí ván sá ga, hogy reg -
ge li jét fe le sé ge tár sa sá gá ban költ hes se el.

Az õr sze mély zet ébe ren fi gyel te. Fel te he tõ leg at tól tar tott, va la -
mi olyas mi tör té nik, ami az íté let vég re haj tá sát meg aka dá lyoz za...

Az ag go da lom fe les le ges nek bi zo nyult.

330

771 Uo. 370.
772 Uo. 
773 Uo. 238–239.



A fi zi ka i lag tö ré keny rab fér fiú ek kor sem rop pant össze. Szí -
vé ben sok ke se rû ség gel da co san mu lat ta az idõt. Pa pírt és író szer -
szá mot kért, s négy le vél ben bú csú zott el azok tól, akik nek fon tos -
nak tar tot ta, hogy utol já ra üzen hes sen.774

Leg in kább azon ban Asszo nyát vár ta...
Azu tán meg ér ke zett Õ.
Nem sírt, nem csi nált drá mát.
A szo li dan meg te rí tett asz tal mel lett reg ge li zés köz ben csen -

de sen be szél get tek. A fér fi fõ leg azt tu da kol ta, hogy pe ré ben, az
ügyé ben il le ték te len nek tar tott bí ró ság elõtt úgy vi sel ke dett-e,
ahogy az egy volt ma gyar ki rá lyi mi nisz ter el nök tõl el vár ha tó.

– Nem csu pán ma gas ál lá sod hoz ma rad ták hû! Mind vé gig
Fér fi vol tál, Laci – mon dot ta az asszony, s sze mé bõl most va ló ban
le gör dült egy könny csepp. – Kö szö nöm, hogy en gem vá lasz tot tál.
– Büsz ke va gyok Rád, bol dog va gyok, hogy eb ben az oly kur tá ra
sza bott éle tünk ben mel let ted le het tem.

A fér fi seb zett lel ké re bal zsam ként ha tot tak e sza vak, ám köz -
ben fel kel lett kap nia fe jét. Ku tat va né zett az asszony sze mé be.
Meg ér tet te a szé pen kó dolt üze ne tet. Azt, hogy fe le sé ge nem akar
már itt ma rad ni ak kor, ha õt ki vé gez ték...

Uj ja it fi no man emel te fel, s azok kal szét tö röl te a le fe lé fo lyó
könny csep pet, majd leheletfinoman vé gig si mí tot ta az oly ked ves
— zár ká ja ma gá nyá ban gyak ran lel ki sze mei elé va rá zsolt — ar cot.

– Kö szö nöm a bol dog éve ket, az ott hon nyu gal mát, me le gét – 
mon dot ta. 

– A menny or szág ban ta lál ko zunk! – ezek kel a sza vak kal, a
hívõ em ber biz ton sá gá val bú csú zott el.775

*

Ezen az éj sza kán az ál lam fõi jog kört gya kor ló Nem ze ti Fõ ta -
nács a vég re haj tás mód ját go lyó ra vál toz tat ta. Ezt Bárdossy csak a
vesz tõ he lyen tud hat ta meg.

A ke gyet le nül gya ko rolt ke gyel mi gesz tus is mét fel for ral ta
in du la ta it. 

Nem lesz itt soha meg bé ké lés – gon dol ta ke se rû en, s ami kor
az íté let vég re haj tó sor tü zet ve zé nyelt, fel ki ál tott:

– Is ten ment se meg az or szá got ezek tõl...776
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Nem tud ta to vább mon da ni. 
Föld re zu hant.
De az ar cá ra, mell kas ára sze ge zett fegy ve rek nem ol tot ták ki

éle tét.
A bör tön pa rancs nok köz vet len kö zel rõl le adott pisz toly lö vé -

se vég zett vele.777

Be vé gez te tett.

(2001)
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A kötet ára: 2000.–Ft

Az új év szá zad elsõ év ti zed ének im má ron
de re kát ta pos suk. A rend szer vál to zás–rend -
szer vál tás ré vén ki ala kult, a ré gi vel ter helt új 
po li ti kai in téz mény rend szer más fél év ti ze de 
mû kö dik. Az el telt esz ten dõk is mé tel ten és
ala po san meg mu tat ták, hogy a múlt na gyon
so ká ig ve lünk él: a tör té ne lem váj ta út — az itt 
ma radt meg ha tá ro zott sá gok, teg na pi be ál lí tó -
dá sa ink, örök lött po li ti kai kul tú ránk — mai és
hol na pi lép te in ket sok ban be fo lyá sol ják.
A kö tet azért kap ta ezt a cí met, mert egy részt
írá sai — fog lal koz za nak bár tör té net írá sunk
el mé le ti prob lé má i val, vagy ha zánk és a nagy -
vi lág kap cso ló dá sa i val, avagy a tör té nel met
ala kí tó-el szen ve dõ em be rek kel — zöm mel a
hú sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt
pe dig — át té te le sen — ér vel nek azon fel fo gás 
mel lett, mely sze rint e szá zad szá mos szem -
pont ból ugyan va ló ban rö vid volt, ám nem
ke vés as pek tus ból már a 19. szá zad utol só
har ma dá ban el kez dõ dött és sok vo nat ko zás -
ban bi zony ma is je len van.


