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Kezd jük ta lán az zal, hogy mi, tör -
té né szek, tud ha tunk bár so kat az
el múlt ko rok ról, az azok meg tör -
tént va ló sá gát rög zí tõ for rá sok ról, 
ám szám ta lan eset ben nem tu dunk
– vagy csak egy sze rû en: el fe lej tet -
tünk – írni. Ilyen az élet: év szá zad -
ok sza lad tak tova, mire a 19. szá -
zad ban a tör té net írás el in dult a tu -
do mánnyá vá lás út ján, s az zal szin -
te pár hu za mo san el ve szí tet te azt,
ami pe dig már Hé ro do tosz is tu -
dott. Azt, hogy szí ne sen, le bi lin cse -
lõ en adja elõ mon da ni va ló ját.Pa -
nasz ko dunk, ször nyül kö dünk szé -
le sebb kö rök tör té ne ti is me re te i nek 
ég be ki ál tó hi á nyos sá ga in, s köz ben 
szám ta lan szor olyan nyel ve zet tel
fo gal maz zuk meg mon da ni va lón -
kat, amely még kol lé gá ink szûk
köre szá má ra sem min dig ért he tõ.
(Ma gá ra va la mit adó tör té nész
„ter mé sze te sen” dis kur zusok ról ér -
te ke zik, narratívák kö zött tá jé ko zó -
dik, ol va sott for rá sá nak meg ér té sé -
hez azt kontextualizálja, a kog ni tív
disszo nan cia fi ca ma in töp reng.)
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BEVEZETÕ*

Kezdjük ta lán az zal, hogy mi, tör té né szek, tud ha tunk bár so kat
az el múlt ko rok ról, az azok meg tör tént va ló sá gát rög zí tõ for rá -
sok ról, ám szám ta lan eset ben nem tu dunk – vagy csak egy sze rû -
en: el fe lej tet tünk – írni. Ilyen az élet: év szá zad ok sza lad tak tova,
mire a 19. szá zad ban a tör té net írás el in dult a tu do mánnyá vá lás
út ján, s az zal szin te pár hu za mo san el ve szí tet te azt, ami pe dig
már Hé ro do tosz is tu dott. Azt, hogy szí ne sen, le bi lin cse lõ en adja
elõ mon da ni va ló ját.

Pa nasz ko dunk, ször nyül kö dünk szé le sebb kö rök tör té ne ti
is me re te i nek ég be ki ál tó hi á nyos sá ga in, s köz ben szám ta lan szor
olyan nyel ve zet tel fo gal maz zuk meg mon da ni va lón kat, amely
még kol lé gá ink szûk köre szá má ra sem min dig ért he tõ. (Ma gá ra
va la mit adó tör té nész „ter mé sze te sen” dis kur zusok ról ér te ke zik,
narratívák kö zött tá jé ko zó dik, ol va sott for rá sá nak meg ér té sé hez
azt kontextualizálja, a kog ni tív disszo nan cia fi ca ma in töp reng.)

Szó val vá lasz tott té mánk ba vág va: kezd jük az zal, hogy a ma 
tör té né sze – az elõ já ró ban em lí tett nem rit ka gyen ge ség gel együtt 
is – haj dan volt elõ de i nél hal lat la nul több esz köz zel ren del ke zik a 
múlt hi te les fel tá rás hoz. De a leg lé nye ge sebb kü lönb ség, ami a
ko ráb bi ko rok his to ri ku sa i tól el vá laszt ben nün ket, az an nak vi lá -
gos tu da ta, kö vet ke zõ leg mun kánk so rán tör té nõ kö vet ke ze tes
szem elõtt tar tá sa, hogy az em lé ke zés – ilyen-olyan mér ték ben –
min dig je len ide jû.1

És ha ez a tör té nész re is áll (már pe dig saj nos: áll), arra a tör -
té nész re, aki oly annyi ra büsz ke szo kott len ni arra, hogy tu dá sá -
nak leg biz to sabb alap ja a múlt fel tá rá sá hoz ren del ke zé sé re álló
(szá mos eset be a meg szám lál ha tat la nul sok) for rás szak sze rû is -
me re te, ak kor mi ért nem len ne ter mé sze tes az az evi den cia is,

* A Be ve ze tõ az 2011. au gusz tus 23-án Ko lozs vá rott ren de zett. Nem zet kö zi
Hun ga ro ló gi ai Kong resszus Em lék irat és tör té ne lem szek ci ó já ban tar tott be ve ze -
tõ elõ adás bõ ví tett, szer kesz tett vál to za ta.

1 Ez a fel fo gás nem azo nos a pre zent iz mus sal, az zal a két vi lág há bo rú kö -
zött szé les kör ben hó dí tott, s ma sem gyö kér te len né zet tel, mely sze rint a his to ri -
kus sem tesz más, mint a múlt kön tö sé ben a je len rõl be szél. A téma ha tal mas
irodalmából lásd Gyurgyák Já nos – Kisantal Ta más (szerk.): Történelemelmélet.
I–II. köt. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2006. II. köt. 408–450.; Leg újab ban Romsics Ig -
nác: Clio bû vö le té ben. Ma gyar tör té net írás a 19–20. szá zad ban – nem zet kö zi ki te kin tés -
sel. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2011. 186–188. 



hogy az em lék irat író – fo gad koz zon mun ká já nak elõ sza vá ban bár -
mily zeng ze te sen – sem tesz mást, mint azt, hogy je len ide jû em -
lék ira tot ké szít.

Mit is je lent ez a jelen-idejûség? Rö vi den és tö mö ren azt, hogy 
aki tol lat ra gad, az min dent, de min dent, amit leír, azt a je len nek
a szû rõ jén eresz ti át. Edward Halett Carr a Mi a tör té ne lem? címû
mun ká já ban azt írja, hogy a tör té nel mi té nyek so ha sem „tisz tán”
ke rül nek az ol va só elé. „Ahogy a fényt az üveg lap, úgy töri meg
a té nye ket az õket le jegy zõ tu da ta.” – idé zi majd ta nul má nyá ban
kol lé gánk Novák Csa ba Zol tán.2

Ne kem az a be nyo má som, hogy a hely zet en nél sokkal- sok -
kal rosszabb. Az üveg lap va ló ban
meg tö ri a fényt, ám bár ki meg -
gyõ zõd het ar ról, hogy a fény nek
ez a tö ré se egy ál ta lán nem vé szes. 
Le gyünk õszin ték, ha akár a tör té -
nész, akár a me mo ár író szö ve ge
csak annyi ra tör né meg a múlt va -
ló sá gá nak tény le ges ké pét, ahogy
azt az üveg lap te szi a fénnyel, ak -
kor rop pant elé ge det tek le het -
nénk.

Mi vel a né zõ pont, ahon nan
bár mely em lé ke zõ (le gyen te hát akár tör té nész, akár em lék irat író 
vagy bár ki más) té má já ra pil lant je len tõ sen be fo lyá sol ja az ered -
ményt, ezért illõ, szük sé ges el mon da nom: né zõ pon tom ter mé -
sze te sen (1) fi gye lem mel van a tör té ne ti meg is me rés kö rül zaj lott, 
zaj ló vi ták ra, (2) te kin tet tel van arra a tény re, hogy a tör té ne lem
meg is mer he tõ sé gé re adott vá lasz kor szel lem-füg gõ. Te hát míg a
19. szá zad ha tár ta lan op ti miz mu sa bû vö le té ben a min den meg is -
mer he tõ sé gé ben nem volt ta ná csos ké tel ked ni, mai szkep ti kus ko -
runk ban el len ben szin te már azok men nek cso da bo gár szám ba,
akik a kor lát lan meg is mer he tõ ség mel lett kar dos kod nak.

Ergo ez al ka lom mal is egy ér tel mû en el kell mon da nom: bár
ma gam is tisz tá ban va gyok a múlt kor lát lan meg is mer he tõ sé gé -
nek le he tet len sé gé vel, ám ez nem ve zet het oda, hogy ké tel ked -
jünk a múlt és a tör té ne lem azo nos vol tán. A his to ri kus ál tal el be -
szélt tör té net és a tör té ne lem kö zöt ti vi szony az iga zán fo gas kér -
dés. Jól tük rö zi-e a his to ri kus tör té ne te a múlt lé nye gét, avagy

7

2 Lásd a 306. la pon írot ta kat.



csak ho má lyo san, eset leg tor zan? A rész le tek meg mu ta tá sa dol -
gá ban a tör té nész mi lyen ered ményt tud el ér ni?

Így és minden nek okán vall hat juk: a tör té net írás tu do mány.
Sõt azt is hoz zá te het jük: olyan tu do mány, amely nap ja ink ban sok -
kal in kább tu do mány, mint ko ráb bi ko rok ban.

A ré geb bi ko rok és a ma tör té nész tár sa dal mai kö zött több az 
el té rõ, s ke ve sebb a kö zös vo nás. Az egyik kö zös vo nás vél he tõ -
leg az el mé le ti kér dé sek mel lõ zé se, az azok tól való ide gen ke dés.
Ma sem cse kély azon kol lé gá ink szá ma, aki ket a fe sze ge tett prob -
lé mák (a leg ta pin ta to sab ban fo gal maz va) nem kü lö nö seb ben iz -
gat nak. Egy sze rû en az zal az esz köz tár ral te szik a dol gu kat, ame -
lyet va la mi kor el sa já tí tot tak. Te hát ol vas sák a szak iro dal mat. Ez
egyéb ként már ön ma gá ban nem kis tel je sít mény, hi szen a tu dás -
gyá rak a szak iro da lom ir dat lan mennyi sé gû he gye it épí tik, s azok -
ban sok kal könnyebb el vesz ni, mint el iga zod ni. Emel lett a his to -
ri ku sok a leg ter mé sze te sebb mó don tö rek sze nek az új for rá so kat
fel tá rá sá ra. A mo dern ál lam ko ráb bi idõk kel össze vet ve meg több -
szö rö zõ dött sze rep kö rei, il let ve a mo dern sok szo ro sí tá si tech ni kák
okán szám ta lan eset ben már nem is az új for rá sok meg ta lá lá sa, ha -
nem a va ló ban lé nye ges mon da ni va ló jú kút fõk meg lá tá sa igé nyel 
tel je sít ményt. A mind ezek ré vén el sa já tí tott tu dás bir to ká ban
szü le tik a leg több szak cikk, író dik a leg több könyv. 

Én el len ben most azok ról be szél nék, aki ket a fen ti prob lé -
mák mel lett és azo kon is túl me nõ en a meg is me rés el mé le ti kér -
dé sei nem csu pán nyug ta la nít ják, de e té ren is mód sze re sen ké -
pe zik ma gu kat. Szin te kor lát lan a kö ve tel mé nyek köre. Ezek bõl
most csu pán né hány lé nye ge set em lí tek meg. Az ilyen szak em be -
rek töb bek akar nak len ni az ada tok kis cser ké sze i nél; a tör té ne ti
tény mi ben lé tén töp ren ge nek, a jó öreg for rás kri ti ka meg újí tá sán
gondolkodnak, vá lasz tott té má juk mû ve lé se so rán a hosszú idõ -
tar tam üze ne tét hall gat ják; tud ják, hogy a nem zet kö zi össze ha -
son lí tás hí ján nem le het va ló di ered mény re jut ni; foly ton mér le -
ge lik hõ se ik sze mé lyi sé gé nek, jel lem vo ná sa ik di na mi ká ját, szel -
le mi poggyá szát, szó val a sze rep lõk tény le ges sú lyát. Tud ják, hogy
nincs re cept a sze mé lyi ség és tör té ne lem kap cso la tá nak mi ben lé té -
re, azt min dig szer te ága zó konk rét ku ta tá sok ré vén le het csak meg -
ra gad ni. Nincs mo dern his to ri kus a társ tu do má nyok lé nye ges meg -
ál la pí tá sá nak is me re te nél kül. Nincs tör té nész, aki nek ne len ne vi -
lág né ze te, ide o ló gi ai alap ál lá sa. És eb bõl adó dó an le gyen bár szám -
ta lan eset ben ir gal mat la nul ne héz, még is el en ged he tet le nül ke resz -
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tül vi en dõ az ide o ló gi ai el fo gult ság ok le gyõ zé se, a nem ze ti el fo gult -
ság ok mel lõ zé se.

Így jön lét re a mo dern tör té nész azon tu dá sa, amely ré vén a
múlt ról = tör té ne lem rõl nyúj tott el be szé lé se – po ten ci á li san –
min den más em lé ke zé sek kö zött a leg tisz tább.

Te hát a me mo á rok hoz ké pest is. Ezen a ta lap za ton mond juk
ki, is mer jük el: az em lék irat ok szá munk ra fon tos for rást je len te -
nek. 

A tör té nész is is me ri a drá ma író Ge or ge Bernard Show meg -
lá tá sát, aki egyik írá sá ban meg je gyez te, hogy az ön élet rajz, amely -
nek egyik va ri á ci ó ja az em lék irat, teli van ha zug sá gok kal, „és
nem csak tu dat alat ti nem szán dé kos ha zug sá gok kal, ha nem át -
gon dolt ha zug sá gok kal.”3 

A tör té nész te hát nem csu pán azt tud ja, hogy az em lék irat
fon tos for rás szá má ra. Tisz tá ban van az zal, tisz tá ban kell len nie
az zal, hogy igen ve szé lyes for rással van dol ga. Hi szen adott eset -
ben az az át gon dolt ha zug sá gok tár há za is le het, amint azt – pél -
dá ul – Peter Pastor kol lé gánk Ki rály Béla szá mos vissza em lé ke zé -
sé nek éles sze mû vizs gá ló ja ként tár ja kö te tünk ben az Ol va só elé. 

És ha már a 19. szá zad ele jén a köl tõ Ge or ge Gor don By ron
tud ta azt, hogy he lyen ként és idõ ként „az em ber töb bet ha zu dik
ma gá nak, mint bár ki más nak”,4  ak kor va jon mi ért, mi ért ne len -
ne a 21. szá zad komp li kált vi lá gá ban ter mé sze tes (va jon tény leg
ter mé sze tes?), hogy egy va la mi re való tör té nész mun ká ját nem a
for rá sok fag ga tá sá val, ha nem sa ját maga ké pes sé gei, tu dá sa, el -
fo gult sá gai kö nyör te len vizs gá la tá val kez di.

E ke ret ben, in nen néz ve nem két sé ges, hogy az em lék irat a
tör té nész ál tal fel hal mo zott/fel hal mo zan dó tu dás tár ház nak csu -
pán egyik ele me.

Ez ak kor is igaz, ha nem fe led jük, s nem akar juk el vi tat ni,
hogy az em lék irat író olyan tu dás sal ren del ke zik/ren del kez het,
amellyel a tör té nész ele ve nem ren del kez het. Sõt, az is le het – pél -
da rá Sipos Ba lázs kol lé gánk ter je del mes dol go za ta –, hogy em lék -
irat ré vén be rög zült, a tör té ne ti szak iro da lom ál tal is be rög zí tett ké pet
le het (nem hogy le het: ki mon dot tan szük sé ges) kor ri gálnunk. A
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3 Lásd a 244. ol da lon lévõ 1. sz. láb jegy ze tet.
4 Gyulay La jos Nap lói 1848–1849. I–II. köt. Saj tó alá ren dez te V. And rás Já nos 

– Csetri Elek – Miskolczy Amb rus. ELTE Ro mán Fi lo ló gi ai Tan szék – Köz pon ti
Sta tisz ti kai Hi va tal Le vél tá ra, Bu da pest, 2003. I. köt. 10. o.



nagy ha tá sú, in nen egek be emelt, on nan a sár ba ti port pub li cis tá -
ról, Rá ko si Je nõ rõl van szó. 

Va jon mi ért nem en ged he tünk még sem ab ból az alap ál lá -
sunk ból, hogy a nem tör té né szek szá má ra mi va gyunk po ten ci á li -
san a leg in kább ké pe sek a múlt va ló sá gá nak leg hi te le sebb meg -
mu ta tá sá ra?

Mert ez az alap ál lás messze nem hi ú sá gi kér dés, messze nem
csu pán a tör té nész hit val lá sa. Ha nem an nak a már ré gen mo dern
(és et tõl mo dern) vi lág nak az alap ál lá sa, hogy a dol gok ak kor
van nak a he lyü kön, ak kor ke rül nek a he lyük re, ha min den ki azt
te szi, ami re kép zett sé ge van. 

Láb be lit a ci pész ké szít sen, be teg sé get az or vos gyó gyít son,
jo got a bíró szol gál tas son. És így to vább.

Te hát a múlt ról a his to ri kus be szél jen.
Ezt a kö ve tel ményt azon ban kép te len ség el ér ni. Sõt a his to -

ri kus sem mond hat, ne mond jon mást: na gyon jó, hogy kép te len -
ség. Az el lent mon dás or dí tó, még is is mé tel jük meg: na gyon jó,
hogy kép te len ség. Mert min den ki nek el vi tat ha tat lan joga, hogy
em lé kez zen. Mert az em lé ke zés nek (most hagy juk a ked ve zõt len
dol go kat) lel ket gyó gyí tó ha tá sa van, lel ket gyó gyí tó ha tá sa le het.

Ha már a – mond juk – ma gyar pa raszt fi ú nak el kel lett men -
nie (pe dig de hogy akar ta õ el men ni) az elsõ nagy há bo rú ba, ott
ren ge te get ret te gett, szen ve dett, nél kü lö zött; majd szám ta lan szor 
rok kan tan ér ke zett haza, ak kor leg alább meg ada tott szá má ra az,
hogy elõ ször a ha za kül dött le ve lek ben, majd már itt hon csa lá di
kör ben vagy va la mi fé le tár sas kör ben, több nyi re a he lyi kocs má -
ban me sél te-me sél te szen ve dé se i nek tör té ne tét. És köz ben lel ké -
nek rán cai va la me lyest ki si mul tak. Meg könnyeb be dett.

És igen csak is mer tek az el len pél dák is. Így jól tud juk mi lyen
de for mi tá so kat ho zott – az egyé ni lel ki nya va lyá kon túl – egy
egész tár sa da lom szá má ra az a tény, hogy a má so dik nagy há bo -
rú után hall gat ni kel lett Don ról, Vo ro nyezs rõl és sok min den
egye bek rõl. Mert – úgy mond – fa sisz ta nép let tünk vol na. (A tár -
sa da lom tör té ne ti tu da tá nak egyes zu ga i ból máig nem le he tett
ki se per ni ezt a tév kép ze tet.)

Szó val em lé kez zen csak min den ki. „Csu pán” azt pró bál juk
ki har col ni, hogy eb ben a hang za var ban a tör té nész sza va tisz tán és
ért he tõ en hall ha tó le gyen.

Mert ez messze több a tör té nész ér de ké nél.
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Ki vi tat ja el – pél dá ul – Konrad Adenauer ál lam fér fi úi nagy -
sá gát, a fran cia–né met meg bé ké lés ben vitt fon tos sze re pét, s
egyéb je les cse le ke de te it? Tár gyi la gos em ber alig ha. Ám bár mily
ter je del mes, s bár mily ih le tett hang vé te lû vissza em lé ke zést ké -
szí tett is fon tos éle té rõl, s le gyen ben ne bár mennyi, his to ri kus
szá má ra is el sõ ran gú in for má ció, egé szé ben és rész le te i ben még is a
his to ri kus nak kell ren det vág nia az egész ben. Jól mu tat ja majd
Maruzsa Zol tán kol lé gánk ta nul má nya – még ha ez al ka lom mal
csu pán egyet len, de szá munk ra még is a leg lé nye ge sebb kér dést
ve szi is tü ze tes vizs gá lat alá. Ti. a volt kan cel lár ma gyar ság-ké -
pét, az 1956-os ma gyar for ra da lom ál ta la tör tént el be szé lé sét.

Nem csu pán ez a me mo ár, és nem is csu pán a je len kö tet ben
tár gyalt töb bi vissza em lé ke zés, ha nem az egész em lék irat-iro da -
lom a ta nú ság arra, hogy az em lék irat író meg élt tu dá sa csak is tö re -
de zett le het. Hi szen még a leg na gyobb élet mû vek bir to ko sa sem
ké pes meg élt él mé nyei bir to ká ban a tör té ne lem to ta li tá sát meg ra -
gad ni.

Is mer jük a lát szó lag el len ke zõ pél dá kat. Azok nak az em lék -
irat ok nak a pél dá it – a kül föl di ek kö zül – ké zen fek võ Winston
Chur chill so kat for ga tott, mél tán ne ve ze tes me mo ár ját meg em lí -
te ni, a ha za i ak kö zül ez al ka lom mal a szin tén igen csak ro kon -
szen ves Szegedy-Maszák Ala dár em lék ira ta it5 ho zom fel bi zony -
sá gul – ami kor az elõ adás messze nem tö re de zett, az ol va só egy
tel jes kor nak a raj zát kap ja meg. Ám a prob lé ma ép pen eb ben rej -
lik. Olyan amal gá mok ezek, amely ben a sze mé lyes él mé nyek elõ -
adá sa olyan el be szé lés sel öt vö zõ dik, ame lyet a szer zõ ol vas má -
nyai ré vén al ko tott meg. Csak az éles sze mû, szak ma i lag tá jé ko -
zott ol va só ké pes meg lát ni a szö vet var ra ta it. És vele együtt azt,
hogy mely he lye ken hi telt ér dem lõ a szö veg, és hol van szó csu -
pán köz ve tí tett, hol hi te les, hol ilyen-olyan mér ték ben vi ta ha tó tu -
dásról. 

Nem két sé ges, hogy elsõ he lyen a tör té nész az ef fé le ol va só.
Itt van pél dá ul a nem túl sá go san is mert, nem ép pen szi por ká zó -
an szel le mes Láz ár An dor sze mé lye és em lék ira ta. Alig ha hi he tõ, 
hogy egy akár mû velt ol va só is ké pes len ne meg lát ni azt, amit
Püski Le ven te kol lé gánk tár majd elénk. Ami kor azt fog ja bon col -
gat ni, hogy mi kép pen for rás ez a szö veg a tör té ne ti szak iro da lom 
szá má ra azon még jó ide ig iga zá ból meg ol dat lan prob lé ma meg -

11

5 Szegedy-Maszák 1996.



ol dá sá hoz, ame lyet a Beth len Ist ván, il let ve Göm bös Gyu la neve
fém je lez te sok szem pont ból me rõ ben más vi lág lá tás, tár sa dal mi
bá zis kö zöt ti kü lönb sé gek le írá sá val szok tunk ér zé kel tet ni. Er rõl
a prob lé ma hal maz ról ter mé sze te sen az el múlt év ti ze dek so rán a
szak ma na gyon sok hi te les dol got is le írt (a nem ke vés va lót lan -
sá gok suly ko lá sa kö ze pet te), ám azok ról a fi nom szö ve dé kek rõl,
ame lyet Láz ár pá lyá ja, s rész ben em lék ira ta mu tat meg – bi zony
még sok ér de mi mon da ni va ló hi ány zik. 

De vissza tér ve mon da ni va lónk ge rin cé hez: még ab ban az
eset ben is, ami kor a me mo ár-szer zõ nem tö rek szik a kor fes tés tel -
jes sé gé re, ak kor is meg te szi leg alább azt, hogy em lé ke it össze kö -
tõ szö ve gek ha bar csá ba ágyaz za bele. Az el já rás oka ké zen fek võ:
az em lék irat író biz tos akar len ni el be szé lé se si ke ré ben. Ol va só i -
kat men nél in kább le bi lin csel ni akar ják.

Ám nem csu pán ez, az ered mény is ké zen fek võ: a me mo ár -
író túl ter jesz ke dik meg élt tu dá sa ho ri zont ján. Va jon mi lyen tu dás
bir to ká ban te szi ezt? Az bi zony a mû velt sé gé tõl függ. Több nyi re
a tör té net írás, a tör té ne ti pub li cisz ti ka tu dás tá rá ból me rít. Ám
köl csö nöz het bár mely te rü let rõl. Hasz no sít ja a köz gaz da ság tan,
a jog tu do mány, a sta tisz ti ka stb. tár há zát. Men nél mû vel tebb,
men nél in kább ké pes ra ci o ná li san gon dol kod ni, an nál in kább él
en nek a tu dás tár nak a gaz dag sá gá val. Ám mi vel nem tu do má -
nyos szak em ber, ezért az ef faj ta szin té zis nem le het azo nos szín -
vo na lú a jól fel ké szült, te het sé ges tör té nész mun ká já nak meg ala -
po zott sá gá val. 

Szó val is mé tel jük meg: egy ilyen amal gám ból a his to ri kus
tu dá sát is ala po san pró bá ra te szi a var ra tok fel fej té se, a kü lön fé le
ré te gek szá la zá sa. 

Míg más fe lõl ott van a mind nyá junk ál tal szám ta lan szor
meg is mert tény: az egyéb ként mû velt, a tör té ne ti kér dé sek meg -
is me ré sé re fo gé kony ol va sók nem hogy szí ve sen meg ve szik és la -
poz gat ják, ha nem ki mon dot tan fal ják az em lék irat ok lap ja it. És
mi köz ben ezt te szik, szá mos eset ben kül döz get nek – bi zony mé -
reg be már tott – nyi la kat fe lénk: Ba rá ta ink, ez a múlt va ló sá ga,
nem az, amit ti foly ton a ma ga tok tu dá lé kos nyel vén össze ír tok
és a ránk akar tok erõl tet ni.

Va ló já ban még is a szin te ti zá ló tör té nész az, aki szak mai tu dá -
sá nak tel jes vér te zett sé gé ben leg in kább le het ké pes a múlt va ló -
sá gá nak a fel tá rá sá ra. E fö lény ter mé sze te sen csu pán el mé le ti leg
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áll ren del ke zé sünk re. A gya kor lat ban azt szá mos al ka lom mal
nem tud juk ér vé nye sí te ni. En nek szám ta lan oka van.
1. A leg dön tõbb az a tény, hogy az ol va sók több sé ge szá má ra a

szem ta nú tu dá sa ele ve meg bíz ha tóbb a tör té nész tu dá sá -
nál, aki nek a tu dá sa szár maz ta tott tu dás. 

Mit te het ez zel szem ben a tör té nész? Azt, hogy nem fö -
lé nye sen, nem a szak zsar gon kel lék tá rá val zsong lõr köd -
ve, ha nem alá zat tal hív ja fel lan ka dat lan szor ga lom mal
re mélt Ol va só ja fi gyel mét a társ tu do má nyok ál tal meg -
ala po zot tan ki ala kí tott tu dás ra, mely sze rint a szem ta -
núk val lo má sát szám ta lan szor messze nem sza bad
kész pénz nek ven ni. Mert azt té nye zõk tö me ge tor zít hat -
ja/tor zít ja.

2. Még a ke vés bé tá jé ko zott ol va só is tisz tá ban van az zal, hogy a
tör té net tu do mány ál tal nyúj tott kép mint idõ ben, mind az
adott je len ben hal lat la nul el lent mon dá sos.

Mit te het ez zel szem ben a tör té nész? Sem mi kép pen sem azt, 
hogy tár sá nak mun ká ját (mint azt egyéb ként szám ta lan szor ta -
pasz tal hat juk) le já rat ja, „vita” cí mén pocs kon di áz za, az ol va só
elõtt hi tel te le ní ti. Itt te szem szó vá azt a fe le lõt len sé get, ame lyet
szá mos eset ben né mely, ilyen-olyan ok ból a mé dia ál tal fel ka pott
kol lé gánk ta nú sít. Saj nos nem rit kán az il le tõk nem mér le ge lik
azt, hogy a szak ma i nál lé nye ge sen na gyobb nyil vá nos ság mi lyen 
kö te le zett sé get tes tál(na) rá juk. Azt a kö te le zett sé get, hogy a la i -
ku so kat fi gyel mez tes sék, meg gyõz zék a tu do mány és az ál tu do -
mány kö zött hú zó dó ha tár alap ve tõ fon tos sá gá ra. Nem ezt te -
szik, ha nem az en nél lé nye ge sen ki sebb szak mai kü lönb sé ge ket
na gyít ják fel. Az tán meg bán tó dott part ne rük is megy to vább eb -
ben a zsák ut cá ban, s al kal man ként meg le he tõ sen tra gi ko mi kus
elõ adá sok kal mu lat tat ják ol va só i kat.

Szó val sok kal in kább azt kell/kel le ne ten ni, hogy men nél
több hig gadt ság gal rá mu ta tunk az el té ré sek oká ra. Erõ sí te ni
kell/kel le ne a szak ma ön be csü lés ét, azt a tu da tot, hogy az igen
je len tõs kü lönb sé gek el le né re is az iga zi vá lasz tó vo nal (is mét lem) 
nem az egyes tör té né szek, ha nem a tör té né szek és áltör té né szek, a
szak em be rek és a di let tán sok kö zött hú zó dik. Nem len ne szé gyen ta -
nul ni más szak mák – or vo sok, jo gá szok – össze zá rá sán. Le het en -
nek hí ján egy más ra mu to gat ni, de tény, hogy a fe le lõs ség kö zös.

Gyûj te mé nyes kö te tünk ki emel ten ti zen öt em lék ira tot vizs -
gál ugyan ennyi his to ri kus szak ava tott tol má cso lá sá ban. Va jon
mi ért ép pen eze ket? Hi szen a me mo á rok ten ge ré ben csepp nyi ez
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a kép let. Ám – ahogy mon da ni szo kás – a csepp ben meg le het
mu tat ni a ten gert, eb bõl a csepp bõl is (re mél he tõ leg) össze füg gõ
tu dás ra jut hat az Ol va só.

E ta nul má nyok szer zõi – mint az kö te tünk al cí me is jel zi –
egy ma gyar ság tu do má nyi kong resszu son ad ták elõ mon da ni va -
ló ju kat. E kö tet is a mo dern ma gyar ság tu do mány mel lett tesz hi -
tet. Amely nek mû ve lõi tud ják, hogy a hun ga ro ló gia ter mé sze te -
sen ma gá ban fog lal ja az iro da lom- és nyelv tu do mány, a nép rajz
és ze ne tu do mány ma gyar ság ra vo nat ko zó tu dás tá rát, ám messze 
több an nál. A ma gyar ság tu do mány mind an nak a hi te les is me ret -
nek a tár há za, amely ma gyar ság múlt já ban és je le né ben való el -
iga zo dás hoz szük sé ges. Te hát a tel jes tár sa da lom tu do mány (és
ben ne ter mé sze te sen a böl csé szet) olyan tu dás tá ra, amely nem a
ma gyar ság ból akar ja meg is mer ni a vi lá got, ha nem a né pünk re,
nem ze tünk re ha tott és ható erõk és fo lya ma tok vi lá gá ban ku tat ja
a ma gyar sá got.

Az em lék irat ok ki vá lasz tá sá nál is ez volt a dön tõ szem pont.
Ezért van az, hogy a ti zen öt szer zõ kö zül a több ség, egé szen pon -
to san ki lenc szak em ber kül föl di me mo árt vizs gál, s csu pán hat
tör té nész ta nul má nyá nak tár gya ma gyar em lék irat. Ezért van az,
hogy nagy hang súly ke rült a szom széd ja ink ra. Ko lozs vár,
Cluj-Napoca volt a ven dég lá tó vá ros, s ezért is ta lál az Ol va só há -
rom ro mán té mát: a már em lí tett Novák Csa ba Zol tán Silviu
Brucan kom mu nis ta po li ti kus me mo ár ját ele mez te, L. Ba logh Béni 
Alexandru Vaida-Voevod két szer is mi nisz ter el nö ki posz tot be -
töl tött po li ti kus ra össz pon to sít, Bor si-Kál mán Béla pe dig úgy vizs -
gál ja Ion Gheorghe Duca sze mé lyét és em lék ira tát, hogy köz ben
a „regátiak”, „er dé lyi ek” és „ma gya rok” de li kát té má ját más me -
mo á rok be vo ná sá val jár ja kör be.

A dél szláv ok vi lá gát a nagy szerb gon do lat egyik har co sa, a
dip lo ma ta Kons tan tin Fotiæ em lék ira tai elem zé sé vel Hornyák Ár pád
ele ve ní ti fel, a szlo vák Milan Hodža (a har min cas évek de re kán
cseh szlo vák kor mány fõ) em lék ira tá nak bon col ga tá sá val pe dig
Bödõk Ger gely a ro kon szen ves Kö zép-Eu ró pa gon do lat oly sok szor
tárgyalt, s vé gül min den kor med dõn ma radt té má já val gaz da gít ja a
kö tet pa let tá ját.

A már em lí tett Konrad Adenauer mel lett a nagy nem ze tek
né hány más kép vi se lõi is je len van nak köny vünk ben. Hen ry
Wickham Steed, a nagy ha tá sú brit pub li cis ta va ló ban az Oszt -
rák–Ma gyar Mo nar chia, s ben ne a Szent István-i Ma gyar or szág
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egyik ha té kony sír ásó ja volt, amint az Je szensz ky Géza oly
impresszionálóan be mu tat ja. A fran cia Aurelien Sauvageot, nem
csu pán nem volt (neve üze ne tét cá fol va) vad em ber, ha nem a bu -
da pes ti le gen dás Eöt vös Kol lé gi um fran cia lek to ra ként (mi köz -
ben volt sze me meg lát ni a két há bo rú kö zöt ti re zsim avítt vo ná -
sa it) a ma gyar ság és a ma gyar kul tú ra nagy ba rát ja lett, amint ar -
ról Hen ri de Montety kol lé gánk be szél ih le tet ten. 

Hor váth Jenõ jó vol tá ból kö te tünk ben van egy olyan olasz em -
lék irat, amely nek szer zõ je egyet len ként ma is élõ sze mély. Az
1949-ben szü le tett Piero Fassino a né pes olasz po li ti kai elit bal -
szár nyá nak egyik ka rak te risz ti kus fi gu rá ja, hon fi tár sai kö zött
messze nem szo kat la nul vi szony lag fi a ta lon, 2002–2003-ban ve -
tett szá mot ad di gi éle té vel.

A hat ma gyar me mo ár ból hár mat már em lí tet tünk. Pihurik Ju -
dit Ullein-Reviczky An tal ne ve ze tes, szin te köz vet le nül a má so dik
vi lág há bo rú után fran ci á ul ki adott, majd 1993-tól ma gyar nyel ven
itt hon is pub li kált me mo ár ját vizs gál ja rész le tes ala pos ság gal. Ba -
logh Mar git Mindszenty Jó zsef bí bo ros ikon ná der medt em lék ira -
tát, fõ leg ke let ke zé sé nek tör té ne tét be szé li el ren ge teg új ku ta tá si
ered ményt pub li kál va. 

Mi vel kö te tün ket Szakály Sán dor kol lé gánk Shvoy Kál mán
tá bor nok sze mé lye ré vén egy olyan – leg fi no mab ban szól va is
nem egyen szi lárd sá gú – mun ka szem ügy re vé te lé vel gaz da gít ja,
ame lyet an nak ide jén, 1983-ban nem cse kély mér ték ben azért vál -
ha tott si ker könyv vé, mert cí mé ben a „tit kos nap ló” meg je lö lés is
sze re pelt, ezért be ve ze tõ fej te ge té se i met nap ló és em lék irat kö -
zöt ti alap ve tõ ha son ló ság alá hú zá sá val fe je zem be. Te hát a ha son ló -
ság ra te szem a hang súlyt. 

Ter mé sze te sen él lel, hi szen az em lí tett pél dá nak is köz vé le -
ke dés adott fel haj tó erõt. E sze rint van nak az ilyen–olyan ok ból
nem ki mon dot tan meg bíz ha tó tör té né szek, ve lük szem ben in -
kább ér de mes a szem ta nú hi te les sé gét hozó me mo ár írók mû ve it
la poz gat ni, de aki iga zán tisz ta for rás ra vá gyik, az ak kor te szi a
leg böl cseb ben, ha a nap ló kat for gat ja.

Ez zel szem ben ter mé sze te sen az a va ló ság, hogy az ob jek ti -
vi tás tó gá já ba bur ko ló zó nap ló val szem ben Carr, Shaw, By ron és
min den más ki vá ló ság fi gyel mez te té se szük sé gel te tik. Mert a
meg cson to so dott né ze tek kel szem ben a tu dás össz pon to sí tott
ágyú tü ze szük sé gel te tik. Ha sok szor, kel lõ tü re lem mel, kel lõ alá -
zat tal is mé tel get jük, hogy a nap lók ál lí tá sa it is szám ta lan pró bá -
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nak kell alá vet ni az egyéb ként na gyon is szük sé ges hasz no sí tá -
suk so rán, ak kor ta lán hosszú-hosszú mód sze res, éle tes pél dák -
kal fû sze re zett mun ka ré vén le het némi esé lyünk a si ker re. 
Üd vö zöl jük az Ol va sót.

Vá szoly, 2012. Böjtelõ ha vá ban

Pritz Pál
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Je szensz ky Géza

A TÖR TÉ NEL MI MA GYAR OR SZÁG
EGYIK SÍR ÁSÓ JA: H. W. STEED

Nagybaczoni Nagy Vil mos ve -
zér ez re des, ez az em ber ség ben is
ki vá ló szé kely ka to na tiszt, 1942–
1943- ban hon vé del mi mi nisz ter,
Vég ze tes esz ten dõk cí met adta ér té -
kes em lék ira ta i nak. Ne künk, ma -
gya rok nak, már a XX. szá zad elsõ 
két év ti ze de is vég ze tes nek bi zo -
nyult, hi szen tör té nel mi or szá -
gunk ek kor ve szett el, a vi lág há -
bo rút kö ve tõ béke kö v et kez té ben
vált a ma gyar nem zet egy har ma -

da szá má ra a ma ra dék Ma gyar or szág kül föld dé, lett há rom és fél
mil lió ma gyar ide gen ál la mok ban hát rá nyos hely ze tû, el nyo mott
ki sebb ség.

*

Hen ry Wickham Steed an gol új ság író1 a XX. szá zad ele jén a vi lág
leg te kin té lye sebb lap já nak szá mí tó lon do ni The Ti mes-nak elõbb

1 Hen ry Wickham Steed (1871. ok tó ber 10.–1956. ja nu ár 13.) egy ügy vé di
iro dai ír nok fia volt. Jó is ko lák el vég zé se, ber li ni és pá ri zsi köz gaz da ság ta ni ta -
nul má nyok után az eu ró pai szo ci ál de mok rá cia felé for dult, meg is mer ke dett a
moz ga lom né met és fran cia ve ze tõ i vel, elsõ köny ve: The Socialist and Labour Mo -
vement in England, Germany & France (1894) is er rõl szól. Ber lin bõl elõ ször Joseph
Pulitzer The New York World c. lap ját tu dó sí tot ta, majd 1896-ban el fo gad ta a Ti mes
aján la tát, s rö vi de sen meg kap ta a ró mai tu dó sí tói posz tot. 1902-ben he lyez ték át
Bécs be. 1913-ban tért vissza Lon don ba, meg nyer te az új tu laj do nos, Northcliffe
bi zal mát, rö vi de sen õ lett a kül po li ti kai szer kesz tõ, 1918-ban pe dig a fõ szer kesz -
tõ. Ami kor 1922-ben az Astor csa lád vet te át a la pot, Steedet azon nal me nesz tet -
ték. Ez után a Review of Reviews szem le la pot szer kesz tet te, elõ a dott a lon do ni
egye te men, majd a BBC kül po li ti kai kom men tá to ra lett. Hit ler ha ta lom át vé te le
után régi né met el le nes sé ge új tar tal mat ka pott, kö vet ke ze tes har cot foly ta tott a



ber li ni, majd ró mai, vé gül (1902-tõl 1913-ig) bé csi tu dó sí tó ja volt,
ezt kö ve tõ en pe dig a lap kül po li ti kai ro va tá nak ve ze tõ je, majd fõ -
szer kesz tõ je.2 Az 1892 és 1922 kö zöt ti har minc év leg fon to sabb
vi lág po li ti kai ese mé nye it fel idé zõ, Through Thirty Years,
1892–1922 cím mel 1924ben meg je lent em lék ira ta a mai ol va só
szá má ra is ér dek fe szí tõ ol vas mány, a tör té né szek szá má ra pe dig
fon tos for rás. A vi lág há bo rú ki tö ré sé ig tar tó elsõ kö tet3 a kül po li -
ti kai ese mé nye ket egy erõ sen pár tos benn fen tes szem szö gé bõl
mu tat ja be, egy ben az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia rend kí vül jól
ér te sült, erõ sen kri ti kus meg fi gye lõ je ként. A má so dik kö tet4 el -
sõd le ges ér té ke an nak az in ten -
zív és si ke res mun ká nak a be mu -
ta tá sa, amit Steed az an tant gyõ -
zel me ér de ké ben foly ta tott, és
ami nek egyik dön tõ ele me volt
el fo gad tat ni a brit ve ze tés sel és a 
szö vet sé ge sek kel az Oszt -
rák–Ma gyar Mo nar chia fel osz tá -
sá nak hasz nos sá gát és szük sé -
ges sé gét. En nek ré sze volt a cseh 
és a dél szláv emig rán sok fel ka -
ro lá sa, majd si ke res össze bé kí té -
sük az ola szok kal, noha az nem élte túl a gyõ zel met. Az em lék -
irat a szer zõ egyé ni sé gé nek hû tük re: né ze te i ben ma ga biz tos,
kör nye ze té vel szem ben fö lé nyes, el len fe le it mo rá lis ala pon íté li
el, õ maga pe dig men tes min den ké tely tõl, ön kri ti ká tól. A két kö -
tet tar tal mi össze fog la lá sa már csak ter je del mi okok ból sem le -
het sé ges. El ol va sá sa azt bi zo nyít ja, hogy e te kin té lyes új ság kül -
po li ti kai elem zõ je és vé le mény for má ló ja je len tõs mér ték ben hoz -
zá já rult or szá ga és szö vet sé ge se i nek kül po li ti ká já hoz, az an tant
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“meg bé kél te tés” és a dik ta tú rák kal való egyez ke dés el len. Kö zép-eu ró pai kap -
cso la ta it éle te vé gé ig ápol ta. Dictionary of National Biography, 7th Supplement:
1951–1960. Ox ford University Press, 1971. 921–923.; Schuster, Peter: Hen ry Wickham 
Steed und die Habsburg ermonar chie. In Veröffentlichungen der Kommission für neuere
Geschichte Österreichs.  LII. köt. Hermann Böhlaus Nachf., Wien, 1970.; Lásd még
Macmillan, Margaret: Pa ris 1919. Random House, New York, 2002. 114. 

2 “Ak ko ri ban a Ti mes-nak a fon to sabb eu ró pai fõ vá ros ok ban ál lo má so zó
le ve le zõi fon tos em be rek vol tak, be fo lyá suk szin te ve te ke dett dip lo ma ta tár sa i ké -
val, akik gon do san kul ti vál ták is õket.” Amery, L.S.: My Political Life. England before
the Storm 1896–1914. I. köt. Hutchinson, Lon don, 1953. 72–73.

3 Steed 1924
4 Uo.



há bo rús gyõ zel mé hez, Kö zép-Eu ró pa új ál la ma i nak és ha tá ra i -
nak a ki ala ku lá sá hoz, s ezen ke resz tül Ma gyar or szág tör té nel me
bal sze ren csés ala ku lá sá hoz is.

Steed, a li be rá lis im pe ri a lis ta

Ez a rend kí vül te het sé ges, né me tül, ola szul és fran ci á ul ki tû nõ en
be szé lõ, de még a ma gyar nyel vet is meg ér tõ am bi ci ó zus új ság író 
ma gát ra di ká lis li be rá lis nak ne vez te, de min de nek elõtt a brit
nagy ha ta lom és a bi ro dal mi gon do lat el szánt híve volt. A XIX.
szá zad vé gén az im pe ri a liz mus  – mint „a fe hér em ber ter he” – a
XIX. szá za dot vé gig kí sé rõ gyar ma ti ter jesz ke dést iga zo ló po li ti -
kai ide o ló gia volt. (A Le nin ál tal adott sa já tos ér tel me zés – az im -
pe ri a liz mus mint „a ka pi ta liz mus leg fel sõbb foka”, a mo no pó li u -
mok kora – csak a XX. szá zad ele jén je lent meg.) A brit po li ti kai
gon dol ko dás ban az elsõ vi lág há bo rú elõt ti ne gyed szá zad ban az
a fel fo gás do mi nált, amely sze rint a gyar mat bi ro da lom ne mes
misszió és alap ve tõ nem ze ti ér dek. Az ez zel azo no su ló fi a tal új -
ság író olyan je len tõs po li ti ku sok kö ve tõ je, majd part ne re lett,
mint Joseph Cham ber lain, Ce cil Rhodes, il let ve Winston Chur -
chill és David Lloyd Ge or ge. In for mált sá ga és írás kész sé ge alap -
ján ki vá ló új ság író nak ne vez he tõ, de ha tá ro zott né ze te i vel és vi -
sel ke dé sé vel in kább em lé kez te tett az ak tív po li ti kus ra, mint a kí -
vül ál ló, tár gyi la gos meg fi gye lõ re.

A Ti mes-tól 1922-ben meg vál va Steed még csak 51 éves volt,
de 27 éves kül po li ti kai új ság írói pá lyá ja egy vi lág tör té nel mi leg
igen fon tos idõ sza kot ölelt fel. Ért he tõ és in do kolt volt szá má ra,
hogy rész le tes be szá mo lót ír jon ar ról, ami nek ta nú ja és cse lek võ
köz re mû kö dõ je volt. Köny ve be ve ze té sé ben jog gal írta, hogy lap -
ja ha sáb jai a tör té ne lem nyers anya gát kí nál ják, és hogy a kor társ
ta núk mennyi re fon to sak a tör té net írás szá má ra. El ke rül he tet len
el fo gult sá gu kat az zal in téz te el, hogy min den ki nek van nak elõ í -
té le tei, leg fel jebb nem vall ják azt be. Hang sú lyoz ta, hogy õt ma -
gát ugyan mo rá lis el vek, a jó és a rossz meg kü lön böz te té se ve zé -
rel te, ki in du ló szem pont ja azon ban a brit bi ro dal mi ér dek, an nak
ér vé nye sí té se volt. Az in tel lek tu á lis és mo rá lis kö zöm bös ség el -
len sze re a nyi tott sze mû ha za fi as ság – írta.5

Köny ve meg írá sa kor, a há bo rús gyõ ze lem fö löt ti öröm ben,
Steednek nem kel lett at tól tar ta nia, hogy né met el le nes elõ í té let tel 
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vá dol ják, biz ton ság ked vé ért azon ban fel so rol ta, mi lyen po li ti kai
ten den ci ák kal állt szem ben. El is mer ve a ha gyo má nyos né met ér -
té ke ket, a mû vé szet ben és a fi lo zó fi á ban mu ta tott tel je sít mé nye -
ket, ki fej tet te, mennyi re ta szí tot ta, majd ag gasz tot ta a
Hohenzollernek – ki vált II. Vil mos csá szár – po rosz bi ro dal mi po -
li ti ká ja és a min den ha tó ál lam kul tu sza. Sze rin te a ko ráb ban erõs
né met li be ra liz must két ide o ló gia, a na ci o na liz mus és a szo ci ál -
de mok rá cia gyõz te le. Ál lí tá sa sze rint kri ti ku san szem lél te a na -
pó le o ni bü rok rá ci á ra épü lõ fran cia republikanizmust is, ami
alap ta la nul hi szi ma gát a po li ti kai sza bad ság meg tes te sí tõ jé nek,
de en nek kép vi se lõ it, pél dá ul Cle men ceau -t, nem bí rál ta. Ugyan -
csak el ítél te a ró mai ka to li kus egy ház kle ri ka liz mu sát és po gány -
sá gát [!?], Auszt ria kö zép ko ri as sá gát, a ma gya rok lég vár-épí té -
sét, a zsi dó tõke és a nem zet kö zi zsi dó pro pa gan da ha tal mát, a
há bo rúk hoz ve ze tõ fegy ver ke zé si ver senyt, az ipar túl szer ve zett -
sé gét és „nemzetköziesedését”. Steed büsz kén vál lal ta, hogy nem 
el fo gu lat lan, hogy Ang lia párt ján áll, to váb bá a szer ve zett sza -
bad ság ol da lán a dik ta tú rá val és a sza ba dos ság gal szem ben, vé -
gül a be csü le tes em be rek ol da lán.6 Jog gal írja, hogy új ság író ként
élt, aki az ese mé nye ket és az em be re ket le ír ni, meg ér te ni és még
irá nyí ta ni is pró bál ja. A jó ügyek elõ moz dí tó ja akart len ni.7

A köny vön vé gig vo nul az a fel fo gás, hogy Né met or szág a
Kaiser irá nyí tá sá val eu ró pai szup re má ci á ra tö re ke dett, en nek
leg fõbb aka dá lyát Ang li á ban lát ta, azt min den te rü le ten le akar ta
gyõz ni. Egy re job ban cél ja szol gá la tá ba ál lí tot ta az Oszt rák–Ma -
gyar Mo nar chi át, és ezt nagy ban se gí tet te a ma gyar po li ti ka.
Steed be ál lí tá sá ban a vi lág há bo rú ki rob ba ná sá ért ki zá ró la gos fe -
le lõs ség ter hel te Né met or szá got és az õt ki szol gá ló Habs burg-di -
nasz ti át, va la mint a szûk lá tó kö rû en na ci o na lis ta ma gyar po li ti -
kát. Mind ezt té nyek kel, do ku men tu mok kal és ér vek kel igye ke -
zett be bi zo nyí ta ni. A fran cia revans-politikáról em lí tést sem tett
(vi szont hang sú lyoz ta El zász la kos sá gá nak fran cia ér zel me it), és
még fel tû nõbb, hogy mo ra lis ta el vei el le né re a könyv ben egyet -
len bí rá ló sza va sincs Orosz or szág ról. Sem a cár ab szo lu tiz mu sa,
sem a nem-orosz né pek el nyo má sa nem za var ta a nyu gat-eu ró -
pai szo ci ál de mok ra ta moz gal mak kal egyéb ként ro kon szen ve zõ
szer zõt, aki még 1916-ban is csak a cár jo ga ra alatt kí ván ta hely re -
ál lí ta ni Len gyel or szág egy sé gét.
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Me mo ár és wie es eigentlich gewesen

A két vas kos kö tet nem író ja em lé ke ze té re épült. Steednek ren -
del ke zé sé re áll tak sa ját lap já ban szin te na pon ta meg je lent tu dó sí -
tá sai, az a bi zal mas, meg le he tõ sen ter je del mes le ve le zés, amit a
lon do ni szer kesz tõ ség gel, il let ve a la pot 1908-ban meg vá sár ló
North cliffe saj tó mág nás sal foly ta tott,8 cik ke i be be nem ke rült
napi fel jegy zé sei, és ter mé sze te sen a könyv meg írá sig meg je lent
dip lo má ci ai do ku men tu mok. A mun ka ér té két szá mos, jól meg -
vá lo ga tott do ku men tum rész let nö ve li, és szó sze rint idé zett pár -
be szé dek szí ne sí tik. Az ered mény a har minc év po li ti kai ese mé -
nye it rend kí vül él ve ze tes, ol vas má nyos for má ban be mu ta tó kró -
ni ka. En nek fõ hõse a szer zõ, és ha hi ú sá gá nak is me re té ben le is
vo nunk va la mit Steed tör té nel mi sze re pé bõl, ta gad ha tat lan, hogy 
egy sze rû lap tu dó sí tó ként is hoz zá já rult az ese mé nyek ala ku lá sá -
hoz. Bécs ben, majd 1913 után Lon don ban nagy há zat vitt, ahol
dip lo ma ták, ve ze tõ po li ti ku sok és po li ti kai jö võ re áhí to zó pub li -
cis ták kö tött sé gek tõl men te sen ta lál koz tak. Steed ál lam fér fi ak kal
egyen ran gú part ner ként le ve le zett, ural ko dók (mint Kár oly ro -
mán ki rály) fo gad ták hosszabb be szél ge té sek re, VII. Edward ki -
rály pe dig job ban hall ga tott rá, mint nagy kö ve te i re. 1913 után a
Ti mes tu laj do no sá nak a bi zal ma sa lett. Lord Northcliffe (egyéb -
ként Lord Rothermere test vé re) a há bo rú alatt a brit kor mány be -
fo lyá sos ta nács adó ja, majd in for má lis tag ja volt. A brit kor mány
tag ja i hoz be já ra tos, õket Kö zép-Eu ró pá ról in for má ló és be fo lyá -
so ló Steed kül föld ön is gyak ran tar tott elõ adá so kat, be szá mo ló ja
sze rint ezek köz vé le mény-for má ló, idõn ként azt meg vál toz ta tó
ha tás sal bír tak. A vi lág há bo rú alatt ál ta la föl ka rolt kö zép-eu ró pai 
emig rán sok ból ké sõbb ál lam fõk, mi nisz te rek let tek, akik nem fe -
lej tet ték el, mit kö szön het tek neki és ba rát já nak, R.W. Seton- Wat -
sonnak.9
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8 Eze ket a le ve le ket (Printing House Square Papers, Steed Papers, to váb bi -
ak ban SP) még 1975-ös lon do ni, az MTA ál tal tá mo ga tott ku ta tá sa im so rán ta nul -
má nyoz tam át Rees-Mogg úr, a Ti mes ak ko ri fõ szer kesz tõ je szí ves en ge dé lyé vel.

9 Robert William Seton-Watson (1879–1951) val lá sos skót pres bi te ri á nus
csa lád ból szár ma zó pub li cis ta és tör té nész. 1905 no vem be ré ben Kos suth La jos és
a ma gyar sza bad ság harc cso dá ló ja ként és a ma gyar ko a lí ció hí ve ként ér ke zett
Bécs be, hogy anya got gyûjt sön a XVI. szá za di Habs bur gok ról ter ve zett köny vé -
hez. Ma gyar po li ti ku sok kal ta lál koz va ké te lyek éb red tek ben ne, eze ket brit la -
pok ban Scotus Viator írói né ven pub li kál ta. Né hány ma gyar lap, el sõ sor ban Rá -
ko si Jenõ Bu da pes ti Hír lapja, erõs han gon tá mad ta, és „Bécs” meg vá sá rolt ügy nö -
ké nek aposzt ro fál ta – vé rig sért ve ez zel az ön tu da tos fi a tal skó tot. A nem ze ti sé gi
ve ze tõk kel meg is mer ked ve a ma gyar po li ti ka he ves, el fo gult bí rá ló já vá vált.



A me mo á rok szub jek ti vi tá sa el té rõ. A je len eset ben le het sé -
ges és ér de mes össze vet ni a szer zõ nek a gyõz tes há bo rú utá ni né -
ze te it a há bo rú elõt ti tu dó sí tá sa i ban kép vi selt fel fo gá sá val. Év ti -
ze dek kel ez elõtt eze ket el ol vas tam és ele mez tem,10 meg kell ál la -
pí ta nom, hogy je len tõs el té rés, utó la gos szé pí tés nem ál la pít ha tó
meg. Az ért he tõ és nem ki fo gá sol ha tó, hogy a há bo rú elõtt szü le -
tett napi tu dó sí tá sok ban a né met és az oszt rák–ma gyar kül po li ti -
ka bí rá la ta nem éri el a könyv szint jét, ahol az egyes ese mé nyek,
lé pé sek egy szisz te ma ti kus, mond hat nánk ör dö gi terv ré sze ként
sze re pel nek. De az ere de ti tu dó sí tá sok ban meg fo gal ma zott kri ti -
ka is épp elég gé éles volt. Ez nem csak a kül po li ti ká ra áll, ha nem
gyak ran a bel po li ti ka ese mé nye i re és ten den ci á i ra is vo nat ko zott, 
nem utol só sor ban elõbb a ma gyar or szá gi füg get len sé gi el len zék, 
majd az 1905–1909-es ko a lí ció, vé gül a Nem ze ti Mun ka párt po li -
ti ká já ra. Ez zel kap cso lat ban mu tat ko zik csak némi el len tét a me -
mo ár író és 15-20 év vel ko ráb bi tu dó sí tá sai kö zött.

Steed a századeleji Bécs at mosz fé rá ját, az óta is cso dált szel -
le mi-kul tu rá lis vi rág zá sát szin te ész re sem véve, kis sze rû nek, fe -
lü le tes nek, fri vol nak, és ezért el vi sel he tet len nek ta lál ta. Ez zel
szem ben elsõ bu da pes ti be nyo má sai igen ked ve zõ ek vol tak. Eb -
ben nagy ré sze volt Hampel Jó zsef, a ne ves ré gész és fe le sé ge, az
ang li ai emig rá ci ó ban szü le tett Pulszky Polyxéna von zó és kul tu -
rált lég kö rû ott ho ná nak, ahol Steed meg kap ta a “lajtántúli mik ro -
bát”, Ma gyar or szág-sze re te tét.11 Auszt ria ba ja i ra Steed ek kor
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Racial Problems in Hun ga ry (Constable, Lon don, 1908.) c. köny ve a mai na pig so -
kat idé zett for rás. A vi lág há bo rú alatt Steeddel együtt a Mo nar chia fel osz tá sa
mel lett ér velt több könyv ben és szá mos új ság cikk ben. A há bo rú után Ox ford ban
te kin té lyes tör té nész-pro fesszor lett. Kö zép-Eu ró pá val kap cso la tos te vé keny sé gét 
– ira tai fel hasz ná lá sá val – két fia pél dá san tár gyi la gos könyv ben dol goz ta fel –
lásd Seton-Watson 1981. Seton-Watson és Ma gyar or szág an gol bí rá ló i nak a tri a no ni
dön tés ben  ját szott sze re pét Az el ve szett presz tízs. Ma gyar or szág meg íté lé sé nek meg vál -
to zá sa Nagy-Bri tan ni á ban (1894–1918) címû munkámban dolgoztam fel (Magvetõ,
Budapest, 1986.). A könyv má so dik, bõ ví tett kiadása ugyanazzal a címmel jelent
meg – lásd Jeszenszky 1994.

10 Je szensz ky Géza: A Ti mes és Ma gyar or szág az 1904–1906-os po li ti kai vál ság
ide jén. In Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár Év köny ve 1972. Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár, Bu da pest, 1975, 371–408.; Je szensz ky Géza: A Ti mes Ma gyar or szág ról a
szá zad for du lón. In Va ló ság, 1976. 6.sz., 94–104.; Je szensz ky Géza: The Ti mes and Its
Ima ge of Hun ga ry Before the First World War. In The New Hungarian Quarterly, 87. sz. 
(1982) 129–137. Lásd még Pé ter Lász ló: Az 1905. évi al kot mány vál ság, a „ma gyar kér -
dés” az an gol saj tó ban és Scotus Viator pál for du lá sa. In Pé ter Lász ló: Az El bá tól ke let re.
Ta nul má nyok a ma gyar és ke let-eu ró pai tör té ne lem bõl. Osiris, Budapest,1998, 290–338.

11 Steednek a Hampel-Pulszky csa lád hoz írott le ve lei: OSZK  K, Fond VIII/2346. 
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még a du a liz mus meg szi lár dí tá sá ban és Ma gyar or szág nö vek võ
be fo lyá sá ban vél te meg ta lál ni az or vos sá got, ezért a „67-es” kor -
má nyok kal azo no su ló 

“
ma gyar ba rát” volt. A du a lis ta be ren dez -

ke dés vé del mé ben há rí tot ta el Apponyi Al bert pró bál ko zá sa it,
hogy al kal maz zon egy kü lön bu da pes ti tu dó sí tót.12 A ma gyar
po li ti kai élet szem mel tar tá sá ra sze rin te ugyan ki tû nõ en meg fe -
lelt a bé csi saj tó,13 de át vet te elõd jé tõl Sturm Al ber tet, a
Budapester Correspondenz tu laj do no sát, akit al kal man ként fi ze tett
táv ira ta i ért vagy le vél ben kül dött hí re i ért.14 An nak ha lá la után
utó da, Lá nyi Zsig mond foly tat ta ezt a tá jé koz ta tó mun kát.15

Steed Bécs bõl gyak ran uta zott Bu da pest re, sõt ko mo lyan kez dett
ma gya rul ta nul ni. Lap já nak presz tí zse ha mar meg nyi tot ta elõt te
a po li ti kai élet aj tó it, gyak ran be szél ge tett Kállay Béni kö zös
pénz ügy mi nisz ter rel, akit nagy ra tar tott.16 (Dél szláv kap cso la ta i -
nak ha tá sá ra ké sõbb Steed meg vál toz tat ta vé le mé nyét, és Kállayt
töb bek kö zött az I. Sán dor szerb ki rály meg gyil ko lá sá val vég zõ dõ
puccs elõ ké szí té sé vel is meg vá dol ta.17 Steed a bé csi ma gya rok kö zül 
jó ban volt Thallóczy La jos sal is.18 Kez det ben leg több re Ti sza Ist -
vánt tar tot ta, ben ne ama ke vés ma gyar egyi két lát ta, aki nek szé -
les nem zet kö zi lá tó kö re van, és így tisz tá ban van Ma gyar or szág
eu ró pai hely ze té vel.19 Még em lék ira tá ban is ál lam fér fi nak ne vez -
te.20 Az el len zék, majd a ko a lí ció ol da lán el sõ sor ban Kos suth Fe -
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12 Az Apponyitól és a Láng La jos volt mi nisz ter tõl ki in du ló kez de mé nye zés
iránt a lon do ni szer kesz tõ ség ere de ti leg ér dek lõ dést mu ta tott. Lásd SP, Bell Steednek,
1903. ja nu ár 7. Steed he ves el len ke zé sé rõl lásd  SP, Steed Bell nek, 1903. ja nu ár 2., 4., 5.,
március 6., 23., augusztus 6. 

13 SP, Steed Bell nek, 1903. már ci us 23., au gusz tus 6. 
14 SP, Steed Bell nek, 1904. de cem ber 4. Sturm Al bert (1851–1909) a ma gyar kor -

mány né met nyel vû fél hi va ta los lap já nak 1881-ben lett a ro vat ve ze tõ je. 1887és 1901
kö zött az Or szág gyû lé si Al ma nach szer kesz tõ je, 1895-tõl a Bu da pes ti Tu dó sí tó tu laj do -
nos-szer kesz tõ je volt.

15 Lá nyi Zsig mond (1878–1950) a Temesvarer Ze i tung, a Fremdenblatt és a Ne u es
Pester Jo ur nal után 1908-tól volt a Bu da pes ti Tu dó sí tó fõ szer kesz tõ je, ké sõbb ki adó-tu laj -
do no sa.

16 Steed gya ko ri lá to ga tó ja volt a kö zös pénz ügy mi nisz ter nek, hir te len ha lá -
la kor me leg sza vak kal mél tat ta: “nagy em ber volt a pig me u sok or szá gá ban”. SP,
Steed Bellnek,1903. július 13. 

17 Steed 1924, 202–203. 
18 OSZK K, Quart. Hung. 2459/8., Thallóczy Nap ló, 1908. ja nu ár 12. és feb -

ru ár 10. A nap ló ban több íz ben is sze re pel a “so kat tudó”, “kü lö nös” an gol új ság író.
19 The Ti mes 1903. má jus 22., jú ni us. 17., ok tó ber 27. Ti sza mi nisz ter el nö ki ki ne ve -

zé sét ve zér cikk ben kö szön töt te a lap. The Ti mes, 1903. október 27.
20 „Bu da pes ten [Béccsel el len tét ben] a fér fi ak és az asszo nyok sza ba don be -

szél tek és önál ló gon do la ta ik vol tak. [...] A Par la ment va ló sá gos in téz mény volt,
az erõs al kot má nyos élet köz pont ja, nem olyan dísz let, mint Auszt ri á ban. A ma -



renc cel, Rakovszkyval és Apponyival állt kap cso lat ban, de az
utób bi val kez det tõl fog va nem ked vel ték egy mást.21 Rend sze res
be szél ge tõ part ne rei közé tar to zott még az idõs Türr Ist ván tá bor -
nok és Marczali Hen rik, a ne ves ori en ta lis ta Vámbéry Ár min pe dig 
szó ban és írás ban egy aránt gyak ran fej te get te szá má ra a nem zet -
kö zi és a ma gyar po li ti ka ala ku lá sá ról al ko tott, mind rosszabb vé -
le mé nyét.22 Bu da pes ti is me ret sé ge it ak kor is meg õriz te, ami kor
már nem csu pán a ko a lí ció, de egye ne sen a ma gyar ál lam esz me el -
len fe le ként is mer ték. Steed íté le te it két ség kí vül be fo lyá sol ta, hogy
ma gas kap cso la tai el le né re tár sa dal mi lag nem fo gad ta be a bé csi
ele gáns és sznob “tár sa ság”, el sõ sor ban azért, mert együtt élt egy
nála jó val idõ sebb asszonnyal, a rej té lyes Ma dame Clémence
Rose-zal.23 Bu da pes ti ba rá ta it azon ban ez nem za var ta.

Az 1903-ban a ka to nai kér dés és a ma gyar ve zény sza vak kö -
rül kez dõ dõ ma gyar bel po li ti kai, de rö vi de sen a ko ro na és a ma -
gyar po li ti kai elit kö zöt ti konf lik tus sá te re bé lye se dõ vál sá got
Steed lap já ban rend kí vül rész le te sen mu tat ta be.24 1905 nya rá ig
he lye sel te és min den te kin tet ben osz tot ta Ti sza ál lás pont ját. Ami -
kor ész re vet te, hogy en ged mé nyek nél kül, al kot má nyos ke re tek
kö zött már nem le het meg ol da ni a vál sá got,25 to váb bi me rev ség
he lyett mi elõb bi kis en ged mé nyek meg té tel ét ta ná csol ta az ud -
var nak, hi szen “ügyes bá nás mód dal” a ma gya rok “könnyen
Auszt ria–Ma gyar or szág leg erõ sebb bás tyá já vá te he tõk”.26 A leg -
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gyar köz éle ti fér fi ak úgy be szél tek, mint az ál lam fér fi ak. Né há nyu kat, el sõ sor ban
gr. Ti sza Ist vánt, ál lam fér fi nak is ta lál tam.” Steed 1924, 197. 

21 Apponyit is mé tel ten el ma rasz tal ta, ami ért a Ma gyar or szág kü lön vá lá sá hoz
szük sé ges ipar ki fej lesz té sé hez meg akar ja nyer ni a brit tõ két, s a Ti mes-t is en nek szol -
gá la tá ba akar ja ál lí ta ni. SP, Steed Bellnek, 1903. január 2..

22 SP, Vámbéry Steedhez, 1912. má jus 31. Steed a 80 éves pro fesszort 1912. már ci -
us 19-én kö szön töt te lap já ban. Vámbéry kö szö nõ le ve le SP, 1905. már ci us 21. 

23 Ez a ma gya rá zat Marczali Hen rik le á nyá tól, Pulszky Poly ke reszt lá nyá tól
ered: Marczali Póli: Apám pá lyá ja, ba rá tai. Em lé kek Marczali Hen rik rõl. Au ró ra Köny vek, 
Mün chen, 1973, 52–53. “Ma dame Rose” szár ma zá sá ról, a nála ti zen négy év vel fi a ta -
labb Steedhez fû zõ dõ kap cso la ta jel le gé rõl el té rõ ma gya rá zat tal szol gált szá mom ra
sze mé lyes köz lés for má já ban C. A. Macartney és Steed uno ka hú ga, Miss Joan Ste -
venson. Az bi zo nyos, hogy a ró mai évei alatt meg is mert, egye sek sze rint dél szláv
szár ma zá sú, el vált (meg öz ve gyült?) Ma dame Rose erõs be fo lyás sal volt Steedre (SP,
Buckle 1908. au gusz tus 29-i föl jegy zé se), és en nek a ma gya rok hoz fû zõ dõ ér zel mei
ala ku lá sá ban is le he tett sze re pe. Ma dame Rose ha lá la után a már idõs Steed azon nal
meg nõ sült, ami nem tá maszt ja alá uno ka hú ga közlését, aki nekem plátói, illetve anya– 
gyer mek viszonyként magyarázta ezt a furcsa kapcsolatot.

24 Ld. 8. sz. jegy zet.
25 The Ti mes, 1903. jú ni us. 17.
26 The Ti mes, 1903. jú ni us. 19.



sür gõ sebb nek “a szél sõ sé ges de ma gó gok” meg fé ke zé sét és az
obst ruk ció föl szá mo lá sát te kin tet te. Az 1904. no vem ber 18-i
pucc sze rû ház sza bály-mó do sí tás ban nem a ma gyar al kot mány
meg sér té sét, ha nem a par la ment nor má lis mû kö dé sét le he tet len -
né tevõ obst ruk ció csak üd vö zöl he tõ meg fé ke zé sét lát ta. Ti sza “a
par la men ti el já rás szel le mé nek meg men té se ér de ké ben szán dé -
ko san szeg te meg an nak be tû jét”,27 lé pé sét “a par la men tá ris kor -
mány zat jó zan és li be rá lis föl fo gá sa” dik tál ta, s el len fe le i nek de -
cem ber 13-i ma ga tar tá sa, a kép vi se lõ ház be ren de zé sé nek a szét -
rom bo lá sa is a mi nisz ter el nö köt iga zol ta.28 Steed szá má ra is vá -
rat lan volt a Sza bad el vû Párt 1905. ja nu á ri vá lasz tá si ve re sé ge, a
gyõz tes ko a lí ci ó val szem be ni bi zal mat lan sá ga pe dig an nak ma -
ga tar tá sa nyo mán egy re erõ sebb lett. Õ és a lap ve zér cik kei hó na -
po kon át a ma gya rok po li ti kai böl cses sé gé re apel lál va, és a re á juk 
le sel ke dõ ve szé lyek fel idé zé sé vel pró bál ták a vál ság gyors meg -
ol dá sát el ér ni.29 A ko a lí ci ós ve zé rek ma ga tar tá sát mind éle seb ben 
bí rá ló cik kek ma guk után von ták egyes ma gyar po li ti ku sok és or -
gá nu ma ik Steed el le ni tá ma dá sa it. A Bu da pes ti Hír lap til ta ko zott
“az an gol vi lág lap le ve le zõ jé nek [...] si lány és alan tas föl fo gá sa”
el len, aki egy fe lõl ve lünk és ügyünk kel szem ben egy, sem õhoz -
zá, sem lap já hoz nem mél tó fe lü le tes sé get en ged meg ma gá nak”,
más fe lõl “sze rel mi szol gá la tot” akar ten ni “lap já ban azok nak a
bé csi kö rök nek, ame lyek igaz ság ta lan, ten den ci ó zus és fe lü le tes
tu dó sí tá sa it su gal maz zák.”30 

Steed rend sze re sen meg cá fol ta az el fo gult sá gá ról vagy tá jé -
ko zat lan sá gá ról szó ló ma gyar vá da kat, de pál for du lá sát el sõ sor -
ban nem az õt tá ma dó írá sok, ha nem a kül po li ti kai vál to zá sok
idéz ték elõ. Az an gol kül po li ti ka irá nyí tói kö ré ben ezek ben a hó -
na pok ban vált ural ko dó vá a Brit Bi ro dal mat fe nye ge tõ né met ve -
szély ér ze te.31 Ed dig Steed azt re mél te, hogy a ro kon szen ves ma -
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27 The Ti mes, 1904. no vem ber 21.
28 The Spectator, 1904. de cem ber 17.; The Ti mes, 1904. de cem ber 14. 
29 „Auszt ri á tól le vál va Ma gyar or szág azon nal egy má sod- vagy har mad ran gú

ha ta lom szint jé re süllyed ne, amely ugyan ren del kez het ne a ked vé re való nem ze ti 
in téz mé nyek kel, de nem ze ti füg get len sé ge és hely ze te azok nak az erõs és ag -
resszív szom szé dok nak [a cél zás egy szer re vo nat ko zott Né met or szág ra és Orosz -
or szág ra] a ke gyé tõl füg ge ne, ame lyek éhe sek a te rü le tek re és a ke res ke de lem re,
mi köz ben sem ott hon, sem ha tá ra i kon túl nem be csü lik sok ra az al kot má nyos
sza bad ság jo go kat.” The Ti mes, 1915. áp ri lis 17.

30 Bu da pes ti Hír lap,1905. szept. 23, 5. 
31 Steiner, Zara: The Foreign Office and Foreign Policy 1898–1914. Camb rid ge

University Press, Camb rid ge, 1969. 70–82.



gya rok a Mo nar chi át sta bi li zál va és Olasz or szág gal együtt mû -
köd ve meg fog ják fé kez ni a né me tek ag resszív kül po li ti ká ját. Mi -
u tán a vál ság és a ko a lí ció ma ga tar tá sa nyo mán ez a le he tõ ség
meg szûnt, a bé csi tu dó sí tó a „pán ger mán” gon do lat el len más
erõk höz for dult. A kül po li ti kai ro vat ve ze tõ nek írt le ve le ezt pon -
to san meg vi lá gít ja: “Mi már meg tet tük a kö te les sé gün ket, és fi -
gyel mez tet tük a ma gya ro kat. Rö vi de sen arra kény sze rül he tünk,
hogy szim pá ti á val te kint sünk az oszt rák kle ri ká li sok ra, ál ta lá nos
vá lasz tó jo gi ter vük kel együtt, ami vel meg akar ják tör ni a pán ger -
má no kat úgy, hogy te ret en ged nek a 12 mil li ós auszt ri ai szláv nak 
a 9 mil lió auszt ri ai né met fö löt ti jo gos túl sú lyuk ér vé nye sí té sé re.
De ez a leg jobb eset ben is ve sze del mes és re ak ci ós ügy lesz, és
min dig saj nál ni fo gom ba rá ta i mat, a ma gya ro kat, akik nek vé gül
is van némi ér zé kük a ha la dás és a li be ra liz mus ál ta lunk val lott
föl fo gá sa iránt.”32 Steed ek kor ra már „fel fe dez te” mind a ma -
gyar or szá gi nem ze ti sé gi kér dés sú lyos sá gát, mind a szo ci á lis
prob lé mák mély sé gét. A ma gyar or szá gi vál ság tör té ne tét össze -
fog la ló cikk so ro za tát lé nyeg be vá gó bí rá lat tal zár ta. “Ha bár fõ vá -
ro sa és na gyobb vá ro sai kí vül rõl a XX. szá zad ar cu la tát vi se lik, a
nép szel lem öt ven év vel el ma radt a nyu ga ti nem ze tek mö gött, a
köz igaz ga tá si ru há zat pe dig dur va szö vés rõl árul ko dik. Száz sür -
gõs prob lé ma vár meg ol dás ra, köz tük a ki ván dor lás és en nek az
okai. A vá lasz tó jog ki ter jesz té se ön ma gá ban nem old hat ja meg e
ne héz sé ge ket, de új vért, új ener gi át, új szel le met vi het a tör vény -
ho zás ba mind ezen kér dé sek meg ol dá sá hoz, és meg tör he ti an nak a 
tu dat lan és önzõ kaszt nak a vég ze tes ural mát, amely ma szin te ki -
zá ró la gos kép vi se le tet él vez a par la ment ben, és mos ta ná ig min -
den ha tó volt az or szág ban. Szin te ki lá tás ta lan nak tû nik azt re mél -
ni, hogy e kaszt pöf fesz ke dõ ural ma bé kés úton meg szün tet he tõ,
ha csak fel vi lá go so dot tabb ele mei fel nem is me rik azo kat a ve szé -
lye ket, ame lyek õket fe nye ge tik, és nem vál lal ják a kez de mé nye -
zést a ka puk nak a ki re kesz tet tek elõtt való meg nyi tá sá ban. De
akár meg te szik ezt, akár nem, a ki re kesz tet tek elõbb vagy utóbb
át tö rik a kor lá to kat.”33 E sza vak után meg le põ volt a záró konk lú -
zió: “Ha min den té nye zõt meg fon to lunk, és min den esélyt mér le -
ge lünk, meg gyõ zõ dé sünk vál to zat la nul csak az le het, hogy Ma -
gyar or szá gon a leg na gyobb mér ték ben kí vá na tos a ma gyar he ge -
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32 SP,  Steed Chirolnak, 1905. ok tó ber 6. 
33 Austria-Hungary: at the part ing of the ways. In The Ti mes, 1905. ok tó ber 5., 6., 7. 



mó nia”. Ezt in kább a ha zá já ban a ma gya rok iránt még élõ ro kon -
szenv dik tál hat ta, sem mint Steed sa ját meg gyõ zõ dé se.

Ért he tõ, és nem sa ját egy ko ri né ze te i nek az el tit ko lá sa, hogy
em lék ira tá ban a ma gyar or szá gi vál sá got rö vi deb ben, de így is
hét ol da lon is mer tet te. Itt vi szont már nyo ma sem ma radt a ma -
gya rok irán ti meg ér tõ és ro kon szen ve zõ ko ráb bi né ze te i nek, le -
írá sá ra az 1905 utá ni fel fo gá sa nyom ta rá a bé lye gét. Rá mu ta tott
arra, hogy a ma gya rok a sza bad sá got és a po li ti kai ér vé nye sü lést
meg ta gad ták nem-ma gyar pol gár tár sa ik tól, sõt a ma gyar pa -
raszt ság tól is, el ide ge nít ve azo kat az ál lam tól. Az ural ko dó ki -
sebb sé get Kristóffy ál ta lá nos vá lasz tó jo gi fe nye ge té se ka pi tu lá ci -
ó ra kész tet te és rá éb resz tet te, hogy ha tal mu kat csak Né met or -
szág tá mo ga tá sá val õriz he tik meg. Ezt a leg vi lá go sab ban Ti sza
lát ta, kö vet ve Bis marc kot, „aki meg ér tet te, hogy amennyi ben egy 
né met ki sebb ség ural ko dik Auszt ri á ban és egy ma gyar ki sebb ség 
Ma gyar or szá gon, úgy mind két ki sebb ség Né met or szág ra fog tá -
masz kod ni és el fog ja fo gad ni Ber lin irá nyí tá sát, amennyi ben a
Habs bur gok úgy pró bál ná nak me ne kül ni a né met gyám ság alól,
hogy vá lasz tó jo got ad nak a nem-né met és nem-ma gyar né pek -
nek.” Steed sze rint a ma gya rok 1903 és 1906 kö zött meg fe led kez -
tek ural muk tö ré keny sé gé rõl, de az ál ta lá nos vá lasz tó jo gi ja vas -
lat ki jó za ní tot ta õket. Õ maga is ek kor jött rá, hogy ez a du a lis ta
rend szer lé nye ge, és en nek jö võ je a né me tek ke zé ben van.34

A fen ti ek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy Steed ugyan na gyon
is el tért Ranke né ze té tõl, mi sze rint a tör té nész sem nem bíró, sem 
nem a jövõ szá má ra utat mu ta tó ta nács adó, de nincs ko moly el -
lent mon dás egy ko ri né ze tei és cse le ke de tei, va la mint ké sõb bi
vissza em lé ke zé sei kö zött. Em lék ira ta el fo gult sá ga i val együtt hi -
te les for rás, ha el sõ sor ban nem is a XX. szá zad két elsõ év ti zed -
ének kül po li ti ká já ra,35 ha nem az ural ko dó vá vált brit kül po li ti kai 
gon dol ko dás és cse lek vés meg is me ré sé re.
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34 Steed 1924, 223–225.
35 A „há bo rús fe le lõs ség” vi tá ja nagy ban hoz zá já rult a téma ha tal mas iro -

dal má hoz, de Steed el be szé lé sét ér de mes össze vet ni F. R. Bridge ki egyen sú lyo -
zott össze ge zé sé vel, il let ve mo nog rá fi á já val Bridge,  F. R.: From Sadowa to Sarajevo. 
The Foreign Policy of Austria-Hungary, 1866–1914. Routledge & Kegan Paul, Lon -
don–Bos ton. 1972. 6. és 7. fe je zet tel, ill. má sik mû vé vel – Bridge,  F. R.: Great
Britain and Austria-Hungary 1906–1914. A Dip lomatic History. Weidenfeld and
Nicolson, Lon don, 1972.



Steed mint tör té ne lem for má ló

„Szür ke emi nen ci ás”-nak Steed nem ne vez he tõ, hi szen nem a
hát tér bõl moz gat ta a szá la kat, ha nem na gyon is is mert lett, mint
a Ti mes po li ti kai irány vo na lát meg ha tá ro zó sze mé lyi ség. Ugyan -
ak kor a tör té net írás haj la mos csak a kor má nyok, a ve ze tõ po li ti -
ku sok sze re pét lát ni az ese mé nyek ala ku lá sá ban. Em lék ira ta
alap ján azon ban egy ér tel mû, hogy Steed 1914-ben sze mé lye sen
is hoz zá já rult a sem le ges ség és a há bo rú ba lé pés kö zött ví vó dó
Ang lia dön té sé hez, majd ah hoz, hogy a meg egye zé ses béke hí ve -
i vel szem ben a gyõz tes ál tal dik tált béke ví zi ó ja ve zé rel je a brit
po li ti kát, vé gül pe dig hogy a bé ke kon fe ren ci án az an gol és a
fran cia ma xi má lis prog ram hoz kö zel álló ered mény szü les sen.

Az is mer te tett ré sze ken kí vül Ma gyar or szág ter mé sze te sen
ke vés te ret ka pott a két kö tet ben, mert az el be szé lés fõ vo na la a
vi lág há bo rú hoz ve ze tõ kül po li ti kai ese mé nyek fel idé zé se volt –
Steed sa já tos, min dent a né met ve szély priz má ján ke resz tül látó
fel fo gá sá ban. Itt csak fel vil lan ta ni tu dom az em lék irat né hány fi -
gyel met ér dem lõ ál lí tá sát. Be szá molt ar ról, hogy Bis marck – me -
nesz té se után és ad di gi ered mé nye it félt ve – maga is óvta ha zá ját
II. Vil mos am bí ci ó i tól, még egy gyõz tes új há bo rú tól is.36 Pár év -
vel ber li ni ta nul má nyai után 1896-ban oda tu dó sí tó ként vissza -
tér ve úgy lát ta, hogy az egy ko ri né met fi lo zó fi ai és mû vé sze ti ér -
té kek he lyét el fog lal ta a po rosz mi li ta riz mus és az ál lam min den -
ha tó sá gá ba ve tett hit, a mér ték te len né met ön bi za lom. Noha Vil -
mos gyak ran han goz tat ta, hogy „a nagy ma ma,” Vik tó ria ki rály -
nõ or szá gát nem akar ja meg bán ta ni, még is min den esz köz zel fö -
lé be akart ke re ked ni, és ez el ke rül he tet le nül ve ze tett a konf lik -
tus hoz. Ezt a konf lik tust csak a hár mas szö vet ség jel le gé nek meg -
vál toz ta tá sá val le het meg elõz ni – fej te get te Steednek 1902-ben a
ve te rán olasz po li ti kus, Visconti Venosta.37 Az elsõ ma rok kói vál -
sá got le zá ró algecirasi kon fe ren ci án Auszt ria–Ma gyar or szág a
va ló ság ban nem tá mo gat ta Né met or szá got túl sá go san, csak Vil -
mos csá szár ne vez te „bri li áns sze kun dáns”-nak, és ural ko dói
meg nyi lat ko zá sát il let len lett vol na meg cá fol ni. A né met po li ti ka
szá má ra ké nyel met len né váló Goluchowski kül ügy mi nisz tert a
Kaiser ez zel buk tat ta meg.38 Az an ne xi ós vál sá got Steed jó részt
az am bi ci ó zus, de rossz jel le mû nek le írt Aehrenthal szám lá já ra
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írta, ki hang sú lyoz ta, hogy azt – Orosz or szá got meg aláz va – Né -
met or szág zár ta le, és ez zel az oszt rák-ma gyar kül ügy mi nisz tert
meg fosz tot ta a re mélt sze mé lyes si ker tõl.39 Fe renc Fer di nánd dal
Steed sze mé lye sen so sem ta lál ko zott, egyé ni sé gé rõl és po li ti ká já -
ról al ko tott rossz vé le mé nyét nem be fo lyá sol ta, hogy a trón örö -
kös ab szo lu tis ta ter vei ke re te in be lül kul ti vál ta szláv alatt va ló it.
Sza ra je vói útja so rán az ural ko dó és az ud var ré szé rõl, ha nem is
szán dé kos mu lasz tást, de fe le lõt len nem tö rõ döm sé get lá tott, és
ez tet te le he tõ vé a si ke res me rény le tet – ami nek a trón örö kös sel
nem ro kon szen ve zõk ti tok ban örül tek.40

Steed em lék ira tá nak a má so dik kö te te a vi lág há bo rú tör té -
ne tét fon tos rész le tek kel gaz da gít ja. A sza ra je vói me rény let után
Steed csak ab ban az eset ben lát ta el ke rül he tõ nek a há bo rút, ha
Szer bi á val szem ben Auszt ria–Ma gyar or szág nem lép fel ke mény
kö ve te lé sek kel. Ve zér cikk ben fi gyel mez te tett, hogy a Mo nar chia
sa ját lé tét koc káz tat ja, ha há bo rús meg ol dás ban gon dol ko dik. A
maga ré szé rõl min dent meg tett, hogy az eu ró pai had üze ne tek
után Ang lia ne hagy ja ma gá ra Fran cia or szá got. Bel gi um sem le -
ges sé gé nek meg sér té se nél kül azon ban a brit kor mány – egy elõ re 
leg alább – tá vol ma radt vol na a konf lik tus tól – ál lít ja, elég gé
meg gyõ zõ en – Steed. Mint a Ti mes kül po li ti kai ro va tá nak ve ze tõ -
je a há bo rú kez de té tõl fog va azt kép vi sel te, hogy Né met or szág
le gyõ zé sé hez, majd ag resszív szán dé kai új ra é le dé sé nek meg aka -
dá lyo zá sá hoz a Habs burg-mo nar chi á nak mint Né met or szág örö -
kös szö vet sé ge sé nek, el kell tûn nie, he lyén pe dig a né met el le nes -
ség re pre desz ti nált szláv és ro mán nem ze ti ál la mo kat kell lét re -
hoz ni, elv ben et ni kai ha tá rok alap ján. Nagy-Bri tan nia had ba lé -
pé sét kö ve tõ en Steed azon nal lé pé se ket tett, hogy az Oszt -
rák–Ma gyar Mo nar chi á ból ér ke zõ po li ti kai emig rán so kat, sõt a
szö vet sé ges or szá gok ban re kedt cseh, szlo vák és dél szláv „tech -
ni ka i lag el len sé ges” sze mé lye ket ne in ter nál ják, ha nem te kint sék
szö vet sé ges nek. Sze mé lye sen is fel ka rol ta Supilot, a dél szláv
egy ség hor vát szor gal ma zó ját, akit Grey kül ügy mi nisz ter hez is
be jut ta tott. Köz re mû kö dött Masaryk emig rá lá sá ban és lon do ni
le te le pe dé sé ben, se gí tet te Beneš pá ri zsi mû kö dé sét, kap cso la tot
épí tett ki az Egye sült Ál la mok ban élõ cse hek szer ve ze té vel. Az
1915-ös lon do ni tit kos szer zõ dés fel há bo rí tot ta, és azt lap já ban is
el ítél te, ami ért je len tõs dél szláv né pes sé gû te rü le te ket ígért
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Olasz or szág nak. Meg jó sol ta, hogy emi att a Mo nar chia hor vát és
szlo vén ka to nái lel ke sen fog nak har col ni Olasz or szág el len. A
verduni front meg lá to ga tá sa meg ren dí tet te, de a há bo rú ször -
nyû sé ge i bõl csak azt a kö vet kez te tést von ta le, hogy dön tõ, tel jes
gyõ ze lem re van szük ség, mert csak így le het sé ges olyan tar tós
bé két te rem te ni, ami a jö võ ben ki zár ja a há bo rú kat. Sa ját lap já ban 
ugyan Northcliffe nem en ge dé lyez te a ha di cél ok nyil vá nos meg -
vi ta tá sát, de nem emelt ki fo gást az el len, hogy Steed ezt más or -
gá nu mok ban meg te gye, így je lent meg a kül po li ti kai ro vat ve ze tõ 
bé ke prog ram ja.41 El zász-Lo ta rin gia fran cia kéz re adá sa mel lett
Kons tan ti ná polyt Orosz or szág nak szán ta, Len gyel or szág egye sí -
té sét pe dig Orosz or szág ke re té ben kép zel te el. Ezek után nem te -
kint he tõ hi te les nek, hogy ki zá ró lag mo rá lis ala pon, a kis né pek
fel sza ba du lá sa ér de ké ben ja va sol ta egy nagy, egy sé ges dél szláv
ál lam lét re ho zá sát, egy mi ni má li san au to nóm, de in kább füg get -
len Cseh or szá got (Ma gyar or szág szlováklakta te rü le te i vel) és Ro -
má nia je len tõs meg na gyob bí tá sát – amennyi ben az or szág be lép
a há bo rú ba. Svájc ban jár va Steed fel ke res te a je zsu i ta rend ge ne -
rá li sát, a len gyel Ledochowskit, akit ar ról gyõz kö dött, hogy a ka -
to li kus egy ház ejt se el a Habs bur go kat és áll jon a nem ze ti fel sza -
ba dí tó moz gal mak mel lé. A ge ne rá lis nem já rult hoz zá vá la sza
köz lé sé hez, de Steed ér zé kel tet te, hogy az el uta sí tó volt, mi vel a
len gye le ket csak Orosz or szág tól való meg sza ba du lá suk mód ja
iz gat ta, erre pe dig jó esélyt lát tak az Orosz or szág ban erõ sö dõ for -
ra dal mi han gu lat alap ján.

1916 ok tó be ré ben R. W. Seton-Watson pén zén meg in dult a
New Europe címû he ti lap.42 A fej lé cén a “Pour la Victoire
Integrale” jel szót hir de tõ, iz zó an ha za fi as nyel ve ze tû, jól írt és
szer kesz tett, kez det ben 5000 pél dány ban meg je le nõ lap nak nagy
sze re pe volt ab ban, hogy a brit po li ti kai ve ze tés ben és a szé le sebb 
köz vé le mény ben a Kö zép-Eu ró pá val kap cso la tos tá jé ko zat lan sá -
got az egy ol da lú tá jé ko zott ság vál tot ta föl. A New Europe si ker -
rel kap csol ta össze a jobb és igaz sá go sabb vi lág meg te rem té sé re
irá nyu ló ál ta lá nos vá gyat a há bo rú meg nye ré sét ígé rõ re cept tel,
Auszt ria–Ma gyar or szág nak a na ci o na liz mus se gít sé gé vel tör té nõ 
szét zú zá sá val. A fo lyó irat (és a vele egy idõ ben ala pí tott Serbian
Society) maga köré von ta a brit po li ti kai ve ze tõ kö rök szá mos
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mu ta tó an tár gyi la gos fel dol go zá sa: Seton-Watson 1981.



tag ját, mint tá mo ga tót, elõ fi ze tõt, vagy szer zõt, ezen felül pe dig a 
szö vet sé ges or szá gok több ran gos pub li cis tá ját és köz éle ti sze mé -
lyi sé gét (mint a fran cia Chéradame és Eisenmann, vagy az olasz
Salvemini) is meg nyer te köz re mû kö dõ nek.43 A leg sür gõ sebb fel -
adat nak Steed azt te kin tet te, hogy egye sít se a szerb és a hor vát
ha di cé lo kat, majd bé kít se össze a dél szlá vo kat az ola szok kal, rá -
vé ve azo kat a lon do ni szer zõ dés kö ve te lé sei egy ré szé nek el ej té -
sé re. Az elsõ célt az 1917. jú li u si Pasiæ–Trumbiæ meg egye zés sel, a
kor fui nyi lat ko zat tal el ér te – de lát ha tó an nem szá molt az zal,
hogy hosszú tá von nem fog si ke rül ni egyet len és egy sé ges nép pé
for mál ni a dél szlá vo kat. Az olasz–hor vát egyez te tés ne he zeb ben
ment. Mi u tán Steed há zá ban és hat ha tós ér ve lé sé nek ha tá sá ra
nem-hi va ta los for má ban 1917. de cem ber 18-án meg szü le tett egy
komp ro misszu mos meg ál la po dás, ezt 1918. már ci us 8-án Ró má -
ban, is mét Steed un szo lá sa és fe nye ge tõ zé sei ha tá sá ra, hi va ta los
for má ban is meg erõ sí tet ték. Ez tet te le he tõ vé “Auszt ria–Ma gyar -
or szág el nyo mott nem ze ti sé ge i nek” 1918. áp ri lis 8–10-én Ró má -
ban meg tar tott kong resszu sát, ahol meg ál la pod tak az olasz fron -
ton az oszt rák–ma gyar egy sé gek kö ré ben meg in dí tan dó in ten zív
pro pa gan da-kam pány ban, amely nem ze ti füg get len sé get ígért a
Mo nar chia va la mennyi nép ének.

Ed dig re már be érett Steed és ba rá tai kö zel négy éves mun -
ká já nak gyü möl cse, a brit kor mány, amely 1918 ja nu ár já ban még
ki fe je zet ten cá fol ta, hogy cél ja len ne a Mo nar chia fel da ra bo lá sa,
el fo gad ta, hogy a kü lön bé ke-kí sér le tek ku dar ca után nem ma radt 
más le he tõ ség, mint “meg tör ni Auszt ria–Ma gyar or szág, az el len -
sé ges ál la mok leg gyön gébb lánc sze me ha tal mát min den né met -
el le nes és szö vet sé ges-ba rát nép és ten den cia tá mo ga tá sá val és
bá to rí tá sá val.”44 Így ka pott zöld utat a fel osz tást hir de tõ pro pa -
gan da, és 1918 nya rán a cseh szlo vák Nem ze ti Ta ná csot a szö vet -
sé ges nagy ha tal mak el is mer ték mint szö vet sé gest és „a le en dõ
cseh szlo vák kor mány le té te mé nye sé”-t. A dél szláv ok csak az ola -
szok el len ve té sei és a szerb kor mány léte mi att nem kap ták meg
ugyan ezt a stá tust.

Steed há bo rús be szá mo ló já ból egyet len do log hi ány zik, na -
gyon ke ve set szólt Kö zép-Eu ró pá val kap cso la tos ha di cél jai el len -
zõ i rõl. Õket né hány mon dat tal el in téz te, hogy naiv pa ci fis ták,
vagy né met ügy nö kök, eset leg az oszt rák arisz tok rá cia sznob
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43 Seton-Watson 1981, 179–181., 194–196.
44 Steed1925, 185–190., az idé zet he lye 187.



cso dá lói. A va ló ság az, hogy lé te zett a há bo rús Ang li á ban egy in -
tel lek tu á li san rend kí vül erõs és Steednél jó val elõ re lá tóbb irány -
zat, amely szá molt a na ci o na lis ta kis ál la mok kal kap cso lat ban
vár ha tó nem zet kö zi és bel sõ prob lé mák kal, és ezért a Mo nar chia
fel osz tá sa he lyett azt egy de mok ra ti kus fö de rá ci ó vá akar ta át ala -
kí ta ni, épít ve a ha son ló cé lo kat kép vi se lõ bel sõ erõk re. E kör ben a 
mun kás pár ti bal ol dal tól a kon zer va tí vo kig szá mos je len tõs sze -
mély volt kép vi sel ve, Ramsay MacDonaldtól Ar nold Toynbee-n
és Llyod Ge or ge né hány bi zal ma sán át Smuts tá bor no kig. A te -
kin té lyes po li ti kai író, Nor man Angell jog gal fi gyel mez te tett:
„Ahogy min den Ang li á nak meg van a maga Ír or szá ga, úgy min -
den Ír or szág nak meg van a maga Ulster-ja."45 A be fo lyá sos ra di -
ká lis he ti lap, a Nation gyak ran em le get te a Du na -me den ce gaz da -
sá gi egy sé gét, an nak a ve szé lyét, hogy az új ál la mok a nagy ha tal -
mak po li ti kai csat ló sa i vá fog nak vál ni, s hogy nagy va ló szí nû ség -
gel ül döz ni fog ják et ni kai, val lá si és po li ti kai ki sebb sé ge i ket.46 A
mun kás pár ti ide a lis ta Brailsford az zal is tisz tá ban volt, hogy a
cse hek és szlo vá kok, il let ve a szer bek, hor vá tok és szlo vé nek kö -
zöt ti kü lönb sé gek túl sá go san na gyok a va ló di egy ség ki ala ku lá -
sá hoz. Sze rin te a va ló di meg ol dást a nem zet kö zi leg ga ran tált au -
to nó mi ák ra épü lõ fö de rá ció je len te né.47 A tör té ne ti szak iro da lom
jó részt meg fe led ke zett az ide a lis ta bal ol da li elem zõk Steedékkel
szem be me nõ kam pá nyá ról.48

Ugyan csak hi ány zik a má so dik kö tet bõl a ma gyar kér dés,
ami nek a ke ze lé se, azaz nem ke ze lé se a Steed ál tal óhaj tott jó és
tar tós ren de zés egyik leg gyen gébb pont ja volt. A ma gya rok régi
brit ba rá tai ál ta lá ban azt han goz tat ták, hogy csak a du a lis ta szer -
ke zet kö tött sé gei okoz ták, hogy e ha gyo má nyo san „an gol ba rát”
nem zet most for má li san el len ség, de régi szim pá ti ái nem vál toz -
tak és tá mo gat ni kel le ne a Füg get len sé gi Párt kü lönb éké re irá -
nyu ló tö rek vé se it.49 Még az utol só pil la nat ban is akadt a ma gyar
ügy nek brit tá mo ga tó ja: Leo S. Amery, a li be rá lis bi ro dal mi gon -
do lat is mert szó szó ló ja, Loyd Ge or ge mi nisz ter el nök bi zal ma sa
ok tó ber 20-án hosszú me mo ran dum ban for dult Balfour kül ügy -
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45 Idé zi Hanak, Harry: Great Britain and Austria-Hungary during the First World
War. Ox ford University Press, 1962. 57.

46 Uo. 206–208., 221–222.
47 The Nation, 1917. ja nu ár 27.
48 Hanak fel dol go zá sa mel lett ér ve i ket Az el ve szett presz tízs c. köny vem ben

mu tat tam be. Je szensz ky 1994, 293–298., 302–304.
49 Uo. 288–289.



mi nisz ter hez, s arra fi gyel mez tet te, hogy “a bé ke kon fe ren ci án a
kö zép-eu ró pai kér dést konst ruk tív, nem pe dig pusz tán né met el -
le nes szel lem ben kell majd meg kö ze lí te ni, más kü lön ben Kö -
zép-Eu ró pá ból csu pán egy új Bal kánt fo gunk csi nál ni. […] Ha
Auszt ria-Ma gyar or szág prob lé má ját azon az ala pon old juk meg,
hogy gyõ zel münk ré vén ki elé gít jük ba rá ta ink am bí ci ó it, ez az el -
ren de zés el ke rül he tet le nül a nyug ta lan ság és bi zony ta lan ság lég -
kör ét fog ja meg te rem te ni, ami elõbb vagy utóbb egy új há bo rú ra
ve zet. [...] Tar tós sta bi li tást és jó lé tet leg in kább egy új Du nai Kon -
fö de rá ció lé te sí té sé vel le het ne el ér ni. En nek ré sze len ne Né -
met-Auszt ria, Cseh or szág, Ma gyar or szág, Ju go szlá via, Ro má nia
és va ló szí nû leg Bul gá ria is. [...] Azok nak a gaz da sá gi és ka to nai
té nye zõk nek, ame lyek a vi lág je len le gi ál la po tá ban ter mé sze tes
egy ség gé ko vá csol ták ezt a tér sé get, hosszú tá von gyõ ze del mes -
ked ni ük kell a túl zó na ci o na liz mus fö lött – le gyen az né met, ma -
gyar, szerb, bol gár, cseh –, ami e há bo rú gyö ke re volt. [...] Min -
den eset re Kö zép-Eu ró pa kü lön bö zõ nem ze ti sé gei úgy össze van -
nak ke ve red ve, et ni kai ha tá ra ik annyi ra al kal mat la nok arra, hogy 
tény le ge sen füg get len szu ve rén ál la mok ha tá rai le gye nek, hogy
szá muk ra az egyet len ki elé gí tõ és tar tó san mû kö dõ ké pes po li ti -
ka, ha egye sül nek egy nem-nem ze ti szu per ál lam ban. En nek a
szu per ál lam nak a lét re jö ve tel ét kés lel tet het jük, de meg nem aka -
dá lyoz hat juk.” (A ki eme lés tõ lem – J.G.)50

Steed me mo ár ja rész le te sen be szá mol szer zõ jé nek a pá ri zsi
bé ke kon fe ren ci á val kap cso la tos te vé keny sé gé rõl, köz te az ad ri ai
te rü let tel kap cso la tos vi ták ról, és sze re pe most sem szo rít ko zott a 
pusz ta meg fi gye lõ jé re. Egyet len szót sem ej tett a ma gyar or szá gi
for ra dal mak ról, a Kom mün el len a gyõz te sek ál tal szer ve zett ka -
to nai be avat ko zás ról, és a sa ját el ve i vel is el len té tes kö zép-eu ró -
pai ha tá rok ki ala kí tá sá ról. Le het sé ges, hogy a fel tû nõ hall ga tás
oka va la mi fé le rossz ér zés, 1924-re még be nem is mert fel is me rés
volt, hogy a köz re mû kö dé sé vel lét re ho zott új Kö zép-Eu ró pa
még sem lett jobb és igaz sá go sabb, mint volt az Oszt rák–Ma gyar
Monarchia?
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Bor si-Kál mán Béla

„REGÁTIAK”, „ER DÉ LYI EK”
ÉS „MA GYA ROK”
Ion Gheorghe Duca, Constantin Argetoianu, Armand
Cãlinescu, Grigore Gafencu, va la mint Alexandru
Vaida-Voevod em lék ira ta i ban

Pritz Pál kol lé gánk be ve ze tõ elõ -
adá sá ban egye bek kö zött arra
hív ta fel a fi gyel met, hogy a me -
mo ár író a min den ko ri his to ri ku -
sok mun ká já nak hasz nos se gí tõ je
ugyan, de olyan írás tu dó, aki egy -
szer smind ri vá li sa, ver seny tár sa is 
Klió en ge del mes szol gá i nak.1

Be kell val la nom, hogy kö -
zel negy ven éves tör té né szi pá -
lyám so rán, te szem azt Kállay

Béni (kéz ira tos),2 vagy Ion Ghica (szám ta lan szor ki adott) fel jegy -
zé se it3 ta nul má nyoz va so ha sem ju tott eszem be, hogy szak mai el -
len lá bas sal lett vol na dol gom! El len ke zõ leg, nem csu pán so kat
ta nul tam tõ lük, ha nem nagy él ve zet tel is ol vas tam a belg rá di
dip lo má ci ai élet 1860-as évek be li ku lissza tit ka i ról, il let ve a XIX.
szá zad har ma dik/ne gye dik év ti zed ének havaselvi és mold vai
va ló sá gá ról pa pír ra ve tett meg fi gye lé se i ket, elem zé se i ket. Le het

1 Pritz Pál: Em lék irat és tör té ne lem. (Az azo nos címû pa nel be ve ze tõ elõ adá -
sa, el hang zott 2011. au gusz tus 23-án, dél elõtt Ko lozs vá ron, a VII. Hun ga ro ló gia
Kong resszus ke re té ben.)

2 MOL, P 344, Kállay Béni ira tai.; ill. OSZK, K Foll. Hung. 1732. 
3 Pél dá ul: Ghica, Ion: Scrisori cãtre V Alecsandri. Tipografia Academiei Ro -

mâne, Bu ka rest, 1887.; uõ.: Amintiri din pribegia dupã 1848. Noue scrisori cãtre Vasile 
Alecsandri. Tipo grafia Academiei Române, Bu ka rest, 1889.; uõ.: Scrieri I–IV. köt.
(Az elõ szót írta, tárgy, sze mély- és hely ség név mu ta tó val el lát ta Haneº, Petre V.)
Institutul de Arte Grafice ºi Editurã Mi ner va, etc., Bu ka rest, 1914.



per sze, hogy en nek ere den dõ na i vi tá som, vagy im már jó vá te he -
tet len (ja vít ha tat lan) kor lá tolt sá gom az oka: nem tu dok, s most
már nem is aka rok kü lönb sé get ten ni, hi e rar chi kus vi szonyt fel ál -
lí ta ni a ke zem be ke rült for rá sok ér té ke kö zött, noha ma gam is
meg ta pasz tal tam, hogy a me mo ár író, bár mit ál lít is egyéb ként,
kép te len az ál ta la meg élt (tör té nel mi) ese mé nye ket, je le ne te ket
száz szá za lé kos ob jek ti vi tás sal, sine ira et studio vissza ad ni. Meg -
jegy zem: ta lán nem is min dig áll ez szán dé ká ban…

De va jon mi, a „vérprofik”, a his to ri ku sok cé hé nek ipa ro sai
ké pe sek va gyunk-e erre? S nem vol na-e he lye sebb, ta lán be csü le -
te sebb is, ha be is mer nénk: a tör -
té nész, le gyen bár szak má ja
min den csín ja-bín já nak bir to ká -
ban, s vi sel tes sék a leg mé lyebb
alá zat tal is a Tör té nel mi Igaz ság
(soha el nem ér he tõ) ma gasz tos
elve iránt, bi zony csak a va ló ság
egy-egy sze rény sze le tét, pa rá -
nyi tö re dé két tud ja meg ra gad ni,
s azt töb bé-ke vés bé meg gyõ zõ
mó don for má ba ön te ni. Eb bõl a
szem pont ból te hát alig kü lön bö -
zik az em lék írók tól…

S hogy mi ért épp most jut eszem be mind ez? Azért, mert
(a) kény szer bõl mó do sí ta nom kel lett elõ adá som jó elõ re meg adott

cí mén4 (s per sze né mi leg té má ján is), hi szen tü ze te sebb ta -
nul má nyo zás so rán ki de rült, hogy Ion Gheorghe Duca (Bu -
ka rest, 1879. de cem ber 20. – Sinaia, 1933. de cem ber 29.)
há rom kö te tes me mo ár jai5 nem tar tal maz nak elég sé ges
anya got szer zõ jük ma gyar ság ké pé nek re konst ru á lá sá hoz.
Már pe dig e nél kül – va gyis a má sik fél (a ma gyar ság, a
ma gyar tör té ne lem és tár sa da lom) töb bé-ke vés bé ala pos
is me re te nél kül igen ne héz még csak el gon dol ni is, ho -
gyan jut hat el egy, a ma gyar nem ze ti tö rek vé sek kel szem -
ben ere den dõ en el len ér de kelt ve ze tõ ro mán po li ti kus a
ma gyar–ro mán (ro mán–ma gyar) együtt élés máig meg ol -
dat lan alap kér dé se i nek akár csak kör vo na la zá sá ig is …
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4 I. G. Duca és a ma gyar–ro mán együtt élés. (Lásd Hor váth Jenõ: Be szá mo ló a 7.
Nem zet kö zi Hun ga ro ló gi ai Kong resszus Em lék irat és tör té ne lem szek ci ó já nak mun ká -
já ról. In Grotius online, http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=IGWFFC 

5 I. G. Duca 1982.



Ergo: az tûnt leg cél sze rûbb nek (ha úgy ahogy tar ta ni aka -
rom ma gam a te ma ti ká hoz), hogy át la po zom Duca kor tár -
sa i nak és pá lya tár sa i nak (a „regáti” Argetoianu,
Cãlinescu, Gafencu, s per sze – va la mi fé le tü kör gya nánt –
az „er dé lyi” Vaida-Voevod) vissza em lé ke zé se it is, hát ha
több si ker rel já rok. De nem, az ered mény – Vaida-Voevod, 
ali as Vaj da Sán dor em lé ke zé sei ki vé te lé vel, ame lyek szak -
sze rû elem zé se kö te tünk egy má sik írá sá nak tár gya6 –
ugyan ez volt, csak nem a nul lá val egyen lõ. Ez per sze nem
azt je len ti, hogy Ducanak (s ál ta lá ban a bu ka res ti po li ti kai
elit nek) ne lett vol na ki for rott ál lás pont ja a tör té nel mi Ma -
gyar or szág gal (egé szen pon to san an nak szét sze dé sé vel,
majd bár mi lyen for má ban való vissza ál lí tá sá val) kap cso -
lat ban, mert an nak – s per sze a Habs burg Mo nar chia hely -
re ál lí tá sá nak – leg el szán tabb el len zõi közé tar to zott. Oly -
annyi ra, hogy kül ügy mi nisz ter ként köz tu dot tan õ a kis an -
tant össze esz ká bá lá sá nak egyik ve zér alak ja. De a kül po li -
ti kai vo nal ve ze tés és stra té gi ai gon dol ko dás az õ (s a bu -
ka res ti oli gar chia zöme) ese té ben – az „er dé lyi ek kel” szö -
ges el len tét ben – nem tár sa da lom tör té ne ti/szo ci o ló giai
me ga la po zott sá gú, ne tán ne ga tív sze mé lyes él mé nyek re,
fi a tal kor ban el szen ve dett egyé ni sé rel mek re/fruszt rá ci ók -
ra vissza ve zet he tõ ta pasz ta la tok, ha nem hi deg po li ti kai szá -
mí tás ered mé nye.7

b) an nál több ada tot (ada lé kot) ta lál tam vi szont a for má ló dó ban
lévõ nagy-ro má ni ai po li ti kai elit bel sõ csa tá ro zá sa i ra, ro -
kon- és el len szen ve i nek há ló za tá ra, oly kor egy más iránt
táp lált, néha a nyom da fes té ket is ne he zen vi se lõ zsi ge ri el -
len ér zé se i re.

Ezek – szán dé ko san le egy sze rû sít ve – két újabb téma köré cso -
por to sít ha tók: 
1) a „regátiak” egy más kö zöt ti tor zsal ko dá sai (mold va i ak kont ra 

havaselviek egy fe lõl, „tör zsö kös” ro má nok versus „fa na ri -
ó ták” ki szo rí tós di ja más fe lõl);

2) az Ó-ki rály ság be li (le egy sze rû sít ve: bu ka res ti) oli gar chia vi -
szo nya az er dé lyi ro mán po li ti ku sok hoz – és vice versa.
Mi e lõtt mon da ni va lóm kis sé rész le te sebb ki fej té sé hez hoz -
zá kez de nék még négy szem pon tot il lik fel vet nem:
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je len kö tet 60–80. o.

7 Ez az alap ma ga tar tás (at ti tûd) ol vas ha tó ki kü lön ben Argetoianu rö vi de -
sen idé zen dõ em lék irat-rész le té bõl is.



a) mi vel elõ adá som a VII. Nem zet kö zi Hun ga ro ló gi ai
Kong resszu son, rá adá sul a „tör té nel mi” Er dély haj da ni
szék he lyén, Ko lozs vá rott hang zik el, le kell szö gez nem,
hogy a bu ka res ti ha ta lom vé le mé nye a „he gye ken túli
test vé rek rõl” nem vá laszt ha tó el e nagy ge ne rá ció – Iuliu
Maniu (1873–1953), Vaida-Voevod (1872–1950), Va sile Gol -
diº (1862–1934), ªtefan Cicio-Pop (1865–1934 ) etc. – tár -
sa dal mi gyö ke re i tõl, szo ci a li zá ci ó já tól, íz lés vi lá gá tól és
gon dol ko zás mód já tól, egy szó val al ka tá tól (ha bi tu sá tól),
amely ta gad ha tat la nul Er dély hez, s a régi (1920 elõt ti) Ma -
gyar or szág hoz kö tõ dik; némi (szán dé kos) túl zás sal te hát
maga is egy faj ta „hungaricum”.
b) a ko lozs vá ri hely szín (s az er dé lyi ro mán és ma gyar
kol lé gák je len lé te) je len tõ sen meg könnyít he ti Bu da pes -
ten, s ál ta lá ban Ma gyar or szá gon) jó val ke vés bé ért he tõ
fej te ge té se im re cep ci ó ját.8

c) tisz tá ban va gyok vele, hogy meg kö ze lí té sem ro mán
„bel ügy nek”, s ilyeténképpen vál to zat la nul ún. ké nyes
(leg alább is „nem sze re tem”) té má nak mi nõ sül, jól le het
a ro má ni ai tör té né szek el söp rõ több sé ge (ki vált az er dé -
lyi ek) na gyon is tu da tá ban van nak fon tos sá gá nak.9
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8 Ez a vá ra ko zá som saj nos csak rész ben tel je sült, mert szek ci ónk részt ve -
või kö zött össze sen négy er dé lyi (ill. partiumi) szár ma zá sú his to ri kus sze re pelt,
há rom (L. Ba logh Béni, Novák Cs. Zol tán és e so rok író ja) elõ adó ként, míg a bu -
ka res ti vi szo nyo kat kö zü lünk leg job ban is me rõ Csucsuja Ist ván a hall ga tó ság so -
rá ban fog lalt he lyet. Az audiatur et altera pars elve – a ro mán kol lé gák tá vol lét -
ében – te hát ele ve sé rült…

9 Elõ adá so mat egy 1978 nya rán tör tént sze mé lyes él mény el be szé lé sé vel
kezd tem: Bu ka rest ben, a Piaþa Romana kö ze lé ben, a vá ros szí vé ben volt ta lál ko -
zóm a ro mán lab da rú gó vá lo ga tott és az 1986-ban BEK-gyõz tes Steaua Bucureºti
bal hát véd jé vel, egy ben csa pat ka pi tá nyá val, a ke se ha jú, vi lá gos sze mû Iosif
Viguval, aki 1946-ban a Bi har vár me gyei Érsemjénben (ªimian) szü le tett, s per sze 
a pa ró ki án (vagy a plé bá ni án) Vígh Jó zsef nek anya köny vez ték. Mi vel rek ke nõ
hõ ség volt, egy-egy kor só sört ren del tünk és be szél get ni kezd tünk, ter mé sze te sen 
ma gya rul. Kis vár tat va egy hú szas éve i nek ele jén járó szõ kés bar na ro mán fi a tal -
em ber jött oda az asz ta lunk hoz, be mu tat ko zott és en ge délyt kért, hogy csat la koz -
has son hoz zánk. In do kul azt hoz ta fel, hogy Bel sõ-Er dély bõl szár ma zik (ta lán
dicsõ szentmártoni volt) ma gya rul nem so kat ért, de olyan jó hall gat ni a mi be szé -
dün ket, mert az szü lõ föld jé re – a ci vi li zált, kö zép-eu ró pa i as Er dély re – em lé kez -
te ti. Amely, tud ni il lik – bi zony gat ta –, ki ál tó el len tét ben áll e bar bár, ke le ti, eg zo -
ti kus bal ká ni, regáti vi lág gal. Lásd eh hez – „for dí tott alap ál lás ból” (s per sze jó val 
szak sze rûb ben): Szil ágyi N. Sán dor: Szem pont ok a nem zet tu dat lé lek ta ná hoz. In Ko -
runk, 1990/9., 1102–1113.; „Az em bert a kí ván csi ság úgy sem hagy ja…” – Szil ágyi N.



S vé gül: d) a regáti ro mán em lék írók (fõ ként Argetoianu)
döb be ne tes köz lé se i nek, s azok meg fo gal ma zá sá nak ér tel -
me zé sét meg sem kí sé rel het tem vol na, ha – a Kos suth-
 emig rá ció ro mán kap cso la ta i nak egy ko ri (pá lya kez dõ) ku -
ta tó ja ként – nem áll na ren del ke zé sem re a „kulcs”: Ve ress
Sán dor (1828–1884) – „ci vil ben” Lon don ban vég zett „ha -
tár mér nök”, va gyis föld mé rõ, a két szom széd nép tör té net -
írá sá ban egy aránt ne vet szer zett Andrei Ve ress End re10

édes ap ja) – 1870 kö rül ke let ke zett, máig ki adat lan Ro má nia 
tör té ne te címû kéz ira ta.11

Mind ezek elõ re bo csá tá sa után vág junk a kö ze pé be – in
medias res – és néz zük meg mi ként vé le ke dett az 1914. au gusz tus
3-i Sinaia-i Ko ro na ta nács részt ve võ i rõl, gya kor la ti lag az ak ko ri
ro mán po li ti ka szí ne vi rá gá ról egy szem- és fül ta nú, Constantin
Argetoianu (1871–1952), aki ti zen hat éves dip lo má ci ai pá lyá ját
be fe jez ve nem sok kal ko ráb ban tért vissza Bu ka rest be. 

Íme kró ni ká já nak egy rész le te: „Azt vár tam, hogy Sinaián
sze rény, a nagy idõk fenn költ sé gé tõl át ha tott fér fi ak ra ta lá lok, hi -
szen az or szág és az egész vi lág sor sa for gott koc kán – ám a ha mi sí -
tat lan csa lárd ság kel lõs kö ze pén ta lál tam ma gam, amely ben a leg -
un do rí tóbb becs vágy igye ke zett ér vény re jut ni a ha za fi as frá zi sok
me ne dé ké ben. Csu pán há rom õszin te, sze mé lyes ér de ke it sut ba
vág ni ké pes em ber rel ta lál koz tam. Carppal, Iancu Lahovaryval12 és
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Sán dor nyel vésszel Máthé Zsolt be szél get – In: Mirk-Szidónia Kata (szerk.): Be -
szél ge té sek er dé lyi tu dó sok kal. Academica Transsylvanica, Har gi ta Ki adó hi va tal,
Csík sze re da, 2007, 743–770. (kü lö nö sen: 748–751.)

10 Ve ress End rét (1868–1953) fõ ként bib li og rá fus ként és szö veg ki adó ként
tart ja szá mon mind két nem zet tör té net írá sa. Alak já hoz és te vé keny sé gé hez lásd
újab ban Demény La jos [1926–2010]: Ve ress End re a ro mán–ma gyar kö zös múlt ku ta tá sá -
nak szol gá la tá ban. In Szá zadok, 2004/1., 89–118. (Ve ress End re fia – a nagy ap ja ne vét 
vi se lõ – Ve ress Sán dor (1907–1992), a Bar tók és Ko dály utá ni ma gyar ze ne szer zés 
egyik leg na gyobb for má tu mú, nem zet kö zi hírû kép vi se lõ je.

11 Veress-kézirat. Ezt jól egé szí ti ki, né hol (pél dá ul a ci gány ság vo nat ko zá sá -
ban) to vább ár nyal ja, a havaselvi vi szo nyo kat szin tén „te rep szin ten” is me rõ, az
1860-as évek ele jén a Kár pát-kö nyök ben fek võ Râmnicul Sãrat-ban kör or vos ként
te vé keny ke dõ Orosz he gyi (Sza bó) Jósa 1942-ben Ko lozs vá rott ki adott kor ké pe
In: Orosz he gyi 1942. 

12 Ion Lahovary (1844–1915) a havaselvi kon zer va tí vok egyik ve zér alak ja.
Aty ja (vagy nagy báty ja), Emanuel Lahovary ro mán nagy bo jár, egyi ke volt azok -
nak a bu ka res ti föld bir to kos ok nak, akik Ve ress Sán dort kér ték fel la ti fun di u muk
szak sze rû ta go sí tá sá ra. Idõ sebb Lahovary e sza vak kal vi gasz tal ta a ha lá la elõtt
há rom év vel, 1881-ben a „ro mán ko ro na” ér dem rend del ki tün te tett ma gyar szak -
em bert gyá szo ló öz ve gyet: „Asszo nyom … én be jár tam az egész mû velt vi lá got,
de be csü le te sebb em bert, mint Ve ress Sán dor volt, soha nem lát tam, soha nem is -
mer tem.” Lásd Orosz he gyi, 12. (Rész let Bíró Sán dor elõ sza vá ból). Ve ress alak já -



Cantacuzino dok tor ral.13 Carp meg volt gyõzõdve róla, hogy az
orosz gyõ ze lem Ro má nia vesz tét je len tet te vol na, s hogy csu pán
Né met or szág volt ké pes fenn tar ta ni a ren det és a ci vi li zá ci ót Eu -
ró pa e bar ba riz mus sal súj tott ke le ti fe lé ben. S mint hogy biz tos is
volt a né met di a dal ban, azon na li be lé pé sün ket szor gal maz ta a
há bo rú ba a köz pon ti ha tal mak ol da lán, hogy ér vé nye sít hes sük
Besszarábiára tá masz tott igé nye in ket. Lahovary és Cantacuzino
– fõ ként Cantacuzino – szin túgy a ha la dék ta lan had ba lé pés mel -
lett kar dos kod tak, de õk ezt a má sik ol da lon akar ták, s Fran cia or -
szág irán ti oda adá suk mi att kí ván ták, ame lyet nem volt sza bad
vesz ni hagy ni, mint ha an nak sor sa tõ lünk füg gött vol na! Õszin -
te sé gük ben szin te nem is em lí tet ték Er délyt, a nem zet ki egé szí té -
sét és Vi téz Mi hályt – fi gyel men kí vül hagy va min den nem ze ti
ér vet, ame lyek csak nem va la mennyi ün ket a köz pon ti ha tal mak
el len so ra koz tat tak fel, s tet ték ezt azért, hogy – „pour voler au
secours de la France”[Fran cia or szág se gít sé gé re si es sünk –fr.] – a
had üze ne tet kö ve tel jék.”14

Az ed dig ci tált szö veg rész ben nincs sem mi rend kí vü li, so -
kan és so kat ol vas hat tunk a Mo nar chia had üze net ét meg elõ zõ, s
pár hé tig – az elsõ nagy em ber vesz té sé gek kel járó kí nos ve re sé -
gek hí ré ig – tar tó euforikus han gu lat ról, amely ke vés ki vé tel tõl
el te kint ve a ma gyar tár sa da lom szin te min den ré te gét is át jár ta.
Az pe dig a ro mán tár sa da lom- és po li ti ka tör té net ABC-jéhez tar -
to zik, hogy – nem füg get le nül a két fe je de lem ség egy más tól jó
né hány vo ná sá ban el té rõ gaz da ság- és tár sa da lom fej lõ dé sé nek,
va la mint men ta li tás tör té ne té nek alap struk tú rá i tól – Mold vá ban
a kon zer va tí vok had ál lá sai jó val erõ seb bek vol tak a li be rá li so ké -
nál, mint Ha vas al föld ön, ott vi szont eme zek vol tak nagy fö lény -
ben. Köz is mert össze füg gés az is, hogy a mold vai prog resszió ve -
zér alak jai, bár alap mû velt sé gü ket ugyan csak az 1820/1830-as évek
óta gom ba mód sza po ro dó fran cia nyel vû „pan zi ók ban” sze rez -
ték, a né me tes kul tú ra el sa já tí tá sá ra is gon dot for dí tot tak, és so -
kan – havaselvi nem ze dék tár sa ik kal el len tét ben – né met egye te -
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ról és te vé keny sé gé rõl lásd bõ veb ben Beke György: Ve ress Sán dor tol la és kör zõ je.
Po li ti kai Könyv ki adó, Bu ka rest, 1976. 

13 Ion (Iancu) Cantacuzino (1863–1834), ere de ti fog lal ko zá sá ra néz ve Pá rizs -
ban vég zett ku ta tó or vos, bak te ri o ló gus, a 20. szá zad elsõ har ma dá ban több al ka -
lom mal is mi nisz ter.

14 Lásd Argetoianu 1991, 1. köt. 85–86. Az em lék irat ból – A hol na pi nem ze dé -
kek nek. Em lé kek a teg na pi ak ide jé bõl cím mel, sa ját for dí tá sá ban, ki tû nõ elõ szó val el -
lát va – hosszabb rész le tet kö zöl Hor váth 2003, 126–217. 



me ken sze rez tek ké pe sí tést.15 Theodor Rosetti (1837–1923), az
apai ágon er dé lyi szár ma zá sú Titu Maiorescu (1840–1917) és az
idé ze tünk ben sze rep lõ Petre Carp (1837–1919) vol tak leg na gyobb 
te kin té lyû, a vi lág há bo rú ki tö ré sé nek idõ pont já ban bi zony már
éle me dett korú kép vi se lõ ik. Ugyan csak mond hat ni köz tu dott,
hogy a Cantacuzino és a Lahovary-klán in kább Havaselvéhez kö -
tõ dik, s tán to rít ha tat lan fran cia ba rát nak mi nõ sül. 

Ami azon ban most kö vet ke zik, igen csak mell be vá gó, kö vet -
ke zés kép pen kö rül te kin tõ elem zést (leg alább is bõ vebb ma gya rá -
za tot) igé nyel: „A ci gány vér rel ke vert levantei zagy va lék, amely tár sa -
dal munk krém jét al kot ta [az én ki eme lé sem – B.-K. B.], nap hosszat a 
Pa lo ta park já nak köz pon ti sé tá nyán nyüzs gött, amely a sze mé -
lyes kva li tá sok (ér té kek) egy faj ta for tyo gó bör zé je ként mû kö dött. 
Lahovary, aki nem vet te ész re, hogy ezek az em be rek ér zé ket le -
nek az el vont esz mék iránt órá kat töl tött kö zöt tük, sor ban el kap -
ta ka bát gomb ju kat, és azt bi zony gat ta, hogy Fran cia or szá got
sem mi eset re sem le het ma gá ra hagy ni. S mi vel erõ sen raccsolt is, 
te le fröcs köl te nyá lá val hall ga tó sá gát, mely úgy me ne kült elõ le,
akár ha maga lett vol na az ör dög, s in kább azt haj to gat ta, hogy
né met ba rát. Iancu Cantacuzino rit káb ban buk kant fel Sinaiában,
de ami kor el jött, Lahovarynál is ka te go ri ku sabb volt. A Fran cia
Be csü let rend sza lag já val a gomb lyu ká ban el ma gya ráz ta az olá -
hok nak[16], hogy min den em ber nek két ha zá ja van: a sa ját ja és
Fran cia or szág. És min den ci vi li zált [ki eme lés az ere de ti ben!], va -
gyis a tu do mány, az iro da lom és a mû vé szet meg szen telt ví zé ben 
megmerítkezett em ber szá má ra Fran cia or szág elõbb re való Ro -
má ni á nál. Vesszen Ro má nia, ha pusz tu lá sa hasz nos Fran cia or -
szág meg men té sé nek! Ha hall ga tói tõ rõl met szett ro má nok let tek vol -
na, ta lán si ke rült is vol na meg gyõz ni õket, de nem tõs gyö ke re sek,
ha nem kö zön sé ges levantei kor csok vol tak [az én ki eme lé sem – B.-K.
B.], akik vál lat von tak, és más, több ha szon nal ke cseg te tõ ba lek
után néz tek.”17

A más fél év ti ze des Nyu gat-eu ró pai tá vol lét után pár hó nap -
pal ko ráb ban ha za té rõ (ezért kora ro mán va ló sá gát a meg szo -
kott nál kri ti ku sabb szem mel fi gye lõ) kon zer va tív ro mán po li ti -
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15 Lásd er rõl bõ veb ben Bor si-Kál mán 1993, (kü lö nö sen A ro mán nem zet tu dat
fej lõ dé se a Kár pá to kon in nen és túl egy nem ze dék ké szü lõ dé sé nek tük ré ben c. I. fe je ze tet)
17–62.

16 A szö veg össze füg gés ben sze rep lõ ’valah’ itt a ’moldovean’ (mold vai) el -
len té te ként, va gyis havaselvi (’muntyán’) ér te lem ben hasz ná la tos. 

17 Argetoianu 1991, 86.



kus – né mi leg relativizálva s eny hít ve ko ráb bi ki té te le it – pár ol -
dal lal lej jebb emígy összeg zi be nyo má sa it: „[…] min den ki eu ró -
pai po li ti kát foly ta tott és sen ki sem po li ti zált ro mán ként – ez zel
azt aka rom mon da ni, hogy min den ki Eu ró pa sor sá val fog lal ko -
zott s nem Ro má ni á val tö rõ dött. A ro má nok fran cia- és né met ba -
rát ok ra osz lot tak, és azon na li be lé pé sün ket kö ve tel ték a há bo rúba, 
asze rint, hogy me lyik had vi se lõ fél lel ro kon szen vez tek, s anél -
kül, hogy a sa já tos ro mán ér de kek re te kin tet tel let tek vol na. A ke -
vert vé rû kor csok eme pszi chó zi sa az iga zi ro má no kat is ha tal má -
ba ke rí tet te, sen ki sem ér zett ro mán mód ra…”18 

Lás sunk most egy he ve nyé szett (tár sa da lom- és men ta li tás -
tör té ne ti) fres kót, több nyi re Ion Ghica (1816–1897) fön tebb már
szó ba ho zott em lék ira tai, és, – hol kont raszt ként, hol el len pon to -
zás gya nánt – egye bek kö zött, Ve ress Sán dor (és Orosz he gyi Jósa) 
ta nú ság té te lé re (is) tá masz kod va. Fel vá zo lá sa már csu pán azért
is in do kolt, mert Constantin Argetoianu (1871–1952), Armand
Cãlinescu (1893–1939), Ion Gheorghe Duca (1879–1933) és Grigore
Gafencu (1892–1957) fel me nõi ki vé tel nél kül eb bõl a bal ká -
ni/levantei vi lág ból, pon to sab ban an nak kü lön fé le szeg men se i -
bõl szár maz nak.

*

Tu dott do log, hogy a kö zép ko ri ma gyar bi ro da lom 1526-os bu -
kásával vég leg el sza kad tak azok az egy re vé ko nyo dó po li ti kai,
köz igaz ga tá si és fõ leg kul tu rá lis szá lak, ame lyek Ha vas al föl det
(ro má nul Munténiát) – ko ra be li ma gyar ne vén: Havaselvét – a
nyu ga ti ke resz tény ci vi li zá ci ó hoz kö töt ték, jól le het a havaselvi
or to dox egy ház feje még a XIX. szá zad de re kán is az ’Ungro -
vlahia met ro po li tá ja’ cí met vi sel te. Et tõl kezd ve nem kel lett töb -
bé a ro mán fe je del mek nek két (eset leg há rom) urat szol gál ni, és
or szá guk, né pük és lé tük vé del mé ben egy más el len ki ját sza ni
õket.

Az Osz mán Bi ro da lom ter jesz ke dé se is meg állt a XVI. szá -
zad vé gén, s a fé nyes pa di sa hok ké nyel me sebb nek tar tot ták meg -
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18 Argetoianu 1991, 1. köt. 88. Argetoianu döb be net tel ve gyes fel há bo ro dá -
sá ban Le gyünk ro má nok! cím mel az Epoca c. lap ban 1914. au gusz tus 22-én nagy ha -
tá sú cik ket tett köz zé, amely ben ugyan csak fel buk kan egy ér de kes mon dat:
„Egy szó val ta lál tam fran ci á kat, ta lál tam né me te ket – meg ta lál tam Fanart – ám
nem ta lál tam ro má no kat!”



hagy ni ro mán (havaselvi és mold vai) fel ség te rü le te i ket a
dar-al-áhd, a se nem béke, se nem há bo rú ál la po tá ban – ter mé sze -
te sen te kin té lyes össze gû évi adó te her (ha rács) el le né ben. De bel -
sõ éle tü ket nem igen za var ták, in téz mé nye i ket, fõ ként az egy há -
zat, bé kén hagy ták. E vi szony la gos nyu gal mi ál la pot ked ve zett a
kul tú ra fej lõ dé sé nek. Eb ben az idõ szak ban épül tek a leg szebb ro -
mán ko los to rok és temp lo mok, kö zöt tük az egyik leg nagy sze -
rûbb or to dox mo nos tor, az argyasi (Curtea de Argeº), vagy egy
má sik re mek mû: a jász vá sá ri Trei Ierarhi. A me rõ ben bi zán ci ke -
resz tény fo gan ta tá sú ro mán szel le mi ség azon ban hosszú idõ re el -
tá vo lo dott a nyu ga ti gon dol ko dás tól, s a szá za dok so rán egy re
több bal ká ni–levantei (bol gár, szerb, tö rök, al bán) majd – s leg in -
kább – új gö rög ele met szí vott ma gá ba, kü lö nö sen az 1711 és 1821
kö zöt ti idõ szak ban, az ún. fa na ri ó ta kor szak ban, ami kor még a
vaj dák is sztambuli gö rög tiszt vi se lõk vagy po li ti kai ka lan do rok
vol tak. Ter mé sze te sen nem egye dül ér kez tek, ma guk kal hoz ták
ki ter jedt ro kon sá gu kat,19 sze mély ze tü ket, hû em be re i ket, lé hû tõ -
i ket s ugyan csak ke le ti, levantei gon dol ko dás mód ju kat s élet fel -
fo gá su kat, amely ben a sors iró ni á ja ként, s ter mé sze te sen na gyon
át té te le sen, még a ha gyo má nyos (és szer fe lett ki fi no mult) bi zán ci 
csa lárd ság ele mei is el ke ve red tek.

Ami kor pe dig az 1829-es dri ná po lyi béke után a tõ kés vi szo -
nyok fej lõ dé se is némi len dü le tet vett, és el kez dõ dött a fõ ként ga -
bo na ke res ke dõk bõl, ura dal mi in té zõk bõl, kis bo já rok ból álló, pol -
gá ri ér de kû ré te gek össze rá zó dá sa, a fi gyel mes szem lé lõ kez det -
ben csak ke vés ro mán szár ma zá sú egyént ta lál kö zöt tük. Fõ leg
gö rö gök, de szer bek, bol gá rok, al bá nok és arománok (makedo-
 románok) – Mold vá ban ör mé nyek –, is szép szám mal akad nak
kö zöt tük.20 Cél ki tû zé se ik az idõk fo lya mán meg vál toz tak ugyan,
de tí pu sa ik ban, ti pi kus alak ja ik ban ma ka csul õriz ték ezt a sa já tos 
levantei szel le mi sé get és ma ga tar tás mó dot, ame lyet Argetoianu
oly he ve sen rosszall, s amely nek ma rad vá nyai még ma nap ság,
asszi mi lá ló dá suk után több mint más fél száz esz ten dõ vel is a bu -
ka res ti szel le mi/po li ti kai krém ben ki ta pint ha tók, ér zé kel he tõk, s 
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19 Lásd er rõl mo nog ra fi kus igénnyel Sturdza 1983.
20 Egy je les ro mán tör té nész – fõ ként, mert ki vé tel nél kül csak nem anya -

nyel vi szin ten be szél tek és ír tak új gö rö gül (hi szen az alap- és kö zép fo kú is ko láz -
ta tás az óegy há zi szláv (ószláv) mel lett az 1830-as éve kig job bá ra ezen a nyel ven
folyt) – jog gal ne vez he ti össze fog la ló né ven „gö rö gök nek” õket. Lásd Filitti 1925, 
kü lö nö sen 11–17.



ami a leg lé nye ge sebb: meg kü lön böz tet he tõk. Igaz, fo gal mi lag
igen ne héz kö rül ír ni azo kat. 

An nál szem be tû nõb bek vol tak e kü lö nös vi lág kül sõd le ges
je gyei, ame lyek – fõ ként Ghica már több ször szó ba ho zott vissza -
em lé ke zé sei nyo mán – az 1820–1830-as évek ben, sõt a szá zad de -
re kán is még igen csak eg zo ti ku sak, erõ sen ke le ti es jel le gû ek vol -
tak, ami na gyon is ért he tõ, mert hi á ba járt le 1821-ben a Fanarból
ki ke rü lõ kor rupt fe je del mek ide je, em lé kük ele ve nen kí sér tett
még! Hi szen csu pán né hány esz ten dõ telt el Ioan Caragea vaj da
1818-ban vé get ért rossz em lé kû ural ma óta, nem sok kal ko ráb -
ban (1813–1814-ben) még a pes tis szed te ál do za ta it Bu ka rest ut -
cá in, s tûz vész dü hön gött egyes ke rü le te i ben. A tö rök ka szár nya
még töm ve volt mavroforokkal, neferekkel és nizamokkal, az is -
ko lá ban és a hi va ta lok ban ugyan úgy új gö rög szó jár ta, mint száz
év vel ko ráb ban, a nyá ri dél utá no kon édes-bús nó tá kat hú zott a
meterhanea, a tö rök ze ne kar. Hosszú, zöld, sár ga vagy élénk pi ros 
kaf tán ba bújt, tö rök pa pu csos, co boly fö ve ges bo já rok lá to gat ták
egy mást, ter mé sze te sen ba tá ron, mely nek bak ján a vizitiu, a rend -
sze rint ma gyar (szé kely) ko csis fe szí tett sar kan tyús csiz má ban,
vál lán pa nyó ká ra ve tett, súj tá sos ka bát ban, s a hin tó mel lett zord
te kin te tû mar co na fér fi ak lo va gol tak, szé les övük ben gyöngy be -
ra ká sos pisz toly, dí szes mar ko la tú han dzsár vagy ja ta gán; az úr
al bán test õrei, az arnóták. Mi köz ben kávé, dulcsáca és csi buk mel -
lett élénk te re fe re folyt isz tam bu li plety kák ról, a leg fris sebb ud -
va ri int ri kák ról, ter mé sze te sen új gö rö gül, ké sõbb pe dig fran ci á ul, 
az asszony nép is meg mu tat ta ma gát a fõ vá ros elõ ke lõ sé gé nek és
a kül vá ros ok – a mahala – la kos sá gá nak. A jó íz lés, a fran cia sikk is 
meg kí ván ta, hogy a di va tos kül ho ni, bo kát ta ka ró ru hák sze gé -
lyét leg alább na pon ta egy szer vé gig húz zák a por ban.21

A tö mény, ke le ti unal mat csak egy-egy ud va ri bál, lány szök -
te tés, gyil kos ság vagy trón vil lon gás tör te meg, no meg az 1820-as 
évek tõl sû rûn elõ for du ló ide gen meg szál lá sok, ami kor gyak ran
cse rélt gaz dát a havaselvei (munténiai) fõ vá ros. Tu dor Vladi mi -
rescu pan dúr jai után Alexandros Ypsilanti palikárjai, mavroforjai,
tö rök csa pa tok, majd 1828-tól orosz ala ku la tok lá to gat ták meg
Bu ka res tet. 1828 és 1834 kö zött a cári ih le té sû Szer ves Rend tar tás
(Szer ve ze ti Sza bály za tok, Regulamentul Organic) évad ján az ad -
mi niszt ra tív ügye ket Pavel Kiszeljov (Kiseleff) tá bor nok csi nov -
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21 Lásd Ionescu, ªtefan: Bucureºtii în vremea fanarioþilor. Editura Da cia, Ko -
lozs vár, 1974.



nyik jai in téz ték, fran ci á ul be szé lõ nyal ka orosz tisz tek tet ték a szé -
pet az ele gáns bu ka res ti höl gyek nek, a fal vak ban és a gyé ren la kott
ta nyá kon ko zák lo va sok rek vi rál tak, a szá zad de re kán (egé szen
pon to san 1854 és 1857 kö zött) még oszt rák ha dak (s ben ne ma -
gyar ka to nák) is tisz te le tü ket tet ték a Dîmboviþa part ján.

Min den em be ri kö zös ség his tó ri á já ban van nak olyan idõ -
szak ok, ami kor a lé tét meg ha tá ro zó kül sõ és bel sõ tör vény sze rû -
sé gek több nyi re át te kint he tet len szö ve vé nyé ben bi zo nyos ese mé -
nyek és (az il le tõ kö zös ség szem szö gé bõl vé let len, ám kö vet kez -
mé nye it te kint ve óri á si je len tõ sé gû) tör té né sek az össze füg gé sek
más fé le rend sze rét hoz zák lét re, amely sze ren csés eset ben új irányt
ad hat a szó ban for gó kö zös ség (a maj da ni ro mán nem zet) to váb -
bi sor sá nak.

A ro mán nép tör té ne té ben ez az idõ szak az 1828 és 1878 kö -
zöt ti fél év szá zad, ami kor a kö rül mé nyek kü lön le ge sen sze ren -
csés ala ku lá sa foly tán a kö zép kor sö tét jé bõl egy sze ri ben a leg -
újabb kor ban ter mett, és, jól le het el lent mon dá so san, mind azt el -
ér te, amit egy ál ta lán el le he tett: a ga bo na ke res ke de lem sza bad sá -
ga – a tö rök füg gés la zu lá sa (1829), az orosz be fo lyás vissza szo rí -
tá sa (1856), a fe je de lem sé gek egye sí té se/egye sü lé se (1859), Ro -
má nia mint po li ti kai en ti tás meg te rem té se (1862) ag rár re form
(1864), az or szág füg get len sé gé nek ki ki ál tá sa, majd an nak a nem -
zet kö zi kö zös ség gel való el is mer te té se (1877–1878). Olyan vív -
má nyok ezek, me lyek rõl a fön tebb jel zett tör vény sze rû sé gek fel -
is me rõi, mi több te vé keny for má lói, a ro mán tör té né szek ál tal
„48-as nem ze dék nek” ne ve zett fér fi ak leg me ré szebb jei is – em -
lék ira ta ink szer zõ i nek atyái és nagy atyái – pár esz ten dõ vel ko -
ráb ban leg fel jebb csak ál mo doz hat tak.

Hi szen, gon dol junk csak bele: me mo ár író ink nagy- és déd -
szülei még kaf tánt, csú csos bo jár sü ve get hord tak, rang ju kat sza -
kál luk nagy sá ga/hossza is mi nõ sí tet te, s ha nem vol tak is va la -
mennyi en a fa na ri ó ta-klá nok le szár ma zot tai (mint épp idé zett
vissza em lé ke zé sünk szer zõ je: a kisoláhországi/olténiai kis bo jár
iva dék, Argetoianu),22 a gö rög nyel vet õk is hi bát la nul be szél ték.
A nagy szü lõk gyer mek ko rá ban, va la mi kor 1821 és 1831 kö zött
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22 Lásd Argetoianu 1991, VI–VII. Ve ress Sán dor úgy vé le ke dik, hogy a fa na -
ri ó ta kor szak ban a ko ráb bi po li ti kai elit nek, az azon na li be hó do lás sal járó gyors
ke ve re dést nem vál la ló, vagy arra kez det ben nem ké pes ré sze (gya núnk sze rint
Argetoianu fel me nõi is eb bõl a ré teg bõl szár maz tak) vi dé ki – leg in kább a szub -
kárpátikus, ter mé keny domb vi dé ken ta lál ha tó – bir to ka i ra hú zó dott, s a tár sa -



zaj lott le az a fi nom, rész le te i ben máig sem ki elé gí tõ en is mert át -
me net, ami kor a jobb tár sa sá gok ban – nem füg get le nül a tá gas
bo jár la kok ba, a konakokba hosszú évek re be kvár té lyo zott, a
fran cia nyel vet tö ké le te sen bíró musz ka23 tisz tek már em lí tett je -
len lé té tõl – csak nem ész re vét le nül az új gö rög rõl át tér tek a fran cia 
hasz ná la tá ra: egy dél ke let-eu ró pai, bal ká ni, levantei kul túr kör -
bõl egy nyu ga ti ba, s ez zel együtt „né met” (azaz eu ró pai) gú nyát
is öl töt tek, ta nul má nya i kat pe dig, ha csak te het ték, Pá rizs ban
(leg alább is Fran cia or szág ban, néha Svájc fran cia nyel vû ré szé -
ben, Suisse Romande-ban) vé gez ték. Jog gal mond hat ta egyi kük
(a mold vai Alecu Russo), hogy egyik lá buk kal a múlt ban, a má -
sik kal a jö võ ben áll tak: õk az össze kö tõ ka pocs a fa na ri ó ta éra és
a mo dern kor kö zött.24 

Az át me net azon ban még sem volt azért annyi ra ro ha mos,
lett lé gyen bár kül sõ sé ge i ben rend kí vül lát vá nyos. Az eu ró pai
kul tú rá jú, fran ci á ul és né me tül, néha már an go lul is (mi ként Du -
mitru Brãtianu,25 és Ion Ghica) tár sal gó fér fi ak agy sejt je i ben ott
él tek még az apák és nagy apák be ideg zõ dé sei, s erre, az esé lye ket 
ál lan dó an la tol ga tó, meg al ku vó nak tûnõ, ki fi no mult ma nõ ve re -
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dal mi rang lét rán fo ko za to san le süllyedt. Ez zel is össze füg gés ben ez a tár sa dal mi
cso port õriz te meg lég in kább régi ro mán jel le gét, egy szer smind – ez ugyan csak
Ve ress meg fi gye lé se – e ré teg tag jai fel tû nõ ti po ló gi ai ha son ló sá got mu tat nak a
ma gyar (és er dé lyi) bir to kos köz- és kis ne mes ség gel. Lásd Veress-kézirat, 79–80.
fól.

23 Ro má nul ’muscal’ (mosz ko vi ta). Itt je gyez zük meg, hogy ugyan így ne -
vez ték az orosz, vagy lipován (lipovén) – a ma gyar vizitiu-klánokkal erõ sen ri va -
li zá ló – bu ka res ti ko csi so kat is!

24 Mind er rõl ezt ol vas hat juk Veressnél: „Élet mód juk és vi se le tük haj dan
egé szen ma gya ros volt, leg alább ré gibb ké pe ik ezt mu tat ják, azu tán tö rök kaf tán -
ba és pa pucs ba ’s bõ bu gyo gó ba búj tak, fe jü ket gya ur kucs má val fed vén be mint
tö rök alatt va ló kat il let, utóbb fe szes musz ka egyen ru hák vele musz ka dor bé zo -
lás és kár tyá zás lõn di va tos. Ma meg min den á la Pa ris a czipõtõl a zon go rá ig és
pa szo mán tos ina sig – Mind e vál to za ton át ment a nyelv is – még mai na pig van
egy jó cso mó – majd nem ki küsz öböl he tet len ma gyar tö rök, musz ka szó ben ne.
Most meg annyi ra meg francziásodott a szalóni nyelv, hogy úri em ber nem is
akar olá hul be szél ni, és ha be szél, har ma da francziául van. – De most még sem
annyi ra franczia a bo jár osz tály. mint a minõ gö rög volt a fa na ri ó ta fe je del mek
ide jé ben, ak kor csak a nép ma radt volt olá [sic!], az úri osz tály gö rö gül ta nult,
gö rö gül kor mány zott, gö rö gül be szélt, gö rö gül imád ko zott; még a czigányok is
vol tak be fo lyás sal jel le mük ki fej lõ dé sé re, csak a zsi dók tól – e szá mo ló és vál lal -
ko zó nép tõl nem ta nul tak sem mit.” Veress-kézirat, 40. fól. 

25 Dumitru Brãtianu (1818–1892), a havaselvi li be rá li sok az. ún. vö rö sök
egyik ve zér alak ja, 1849 után a lon do ni szék he lyû Köz pon ti De mok ra ti kus Bi zott -
ság ban a ro mán emig rá ció kép vi se lõ je, Kos suth La jos en gesz tel he tet len el len fe le,
Ion. C. Brãtianu test vér báty ja, an nak 1891-ben be kö vet ke zett el huny ta után a
Nem ze ti Li be rá lis Párt el nö ke, Ionel C. Brãtianu nagy báty ja



zés re, tak ti ká zás ra igen csak nagy szük sé gük volt e va ló ban nagy
ge ne rá ció tag ja i nak. Egy ro mán író nõ, Dana Dumitriu mon dat ja
ki az 1850–1860-as évek ese mé nye i nek egyik fõ sze rep lõ jé vel,
Antoine Eduard Thouvenel (1818–1866) isz tam bu li fran cia kö vet -
tel (III. Na pó le on ké sõb bi kül ügy mi nisz te ré vel)26 a lé nye get,
amely alig ha nem nem csak Ghicára, ha nem e nem ze dék – s a kö -
vet ke zõ ge ne rá ci ók – va la mennyi tag já ra is ér vé nyes: „Ion Ghica
olyan em ber, aki ele gyí te ni tud ja Ke le tet a Nyu gat tal. Lát ják, arra
tö rek szik, hogy dél ke let-eu ró pai mód sze rek kel te remt sen mo -
dern or szá got.”27 Igen, a levantei-bizánci mód sze rek mes te ri al -
kal ma zá sa, a kö rül mé nyek hez való le le mé nyes iga zí tá sa – nyer -
seb ben fo gal maz va: a le gen dás ro mán hin ta po li ti ka28– volt e
nem ze dék leg ha té ko nyabb esz kö ze, ame lyet épp Iancu Ghica, és
fõ ként Ion C. Brãtianu (1821–1891) – Ionel C. Brãtianu édes ap ja –
ke zelt az 1860–1870-es évek ben a leg ügye seb ben.29 Hogy az tán
pár év ti zed del ké sõbb majd „Nagy-Ro má nia aty ja” Ionel C.
Brãtianu (1864–1927) fej lessze tö kély re…

*
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26 Lásd bõ veb ben: Thouvenel, L.[ouis]: Trois années de la question d’Orient
(1856–1859), d’après les papiers indits de M. Thouvenel. Calmann Lévy, Pa ris, 1897. 

27 Idé zi Dumitriu, Dana: Prinþul Ghica. I–II. köt. Editura Cartea Româneascã, 
Bucureºti, 1980. nyo mán Bor si-Kál mán Béla: A múlt és a jövõ mezs gyé jén. A ro mán
re form nem ze dék böl csõ jé nél. In Bor si-Kál mán Béla: Koc ká za tos vi szo nyok. Írá sok a
ro mán iro da lom, mû ve lõ dés tör té net és nem ze ti ön szem lé let tárgy kö ré bõl. Je len -
kor Ki adó, Pécs, 1997. 46. 

28 Er rõl, két rész let ben, emígy vé le ke dik Ve ress Sán dor: a) „Po li ti ká juk meg -
ala ku lá suk tól kezd ve egész a krí mi há bo rú ig vég te len sora a szín vál toz ta tás nak
tele rút hit sze gõ el pár to lás sal szó tö rés ’s eskü sze gés sel. Két felé kaczérkodás ’s
ál nok por ba borúlás a ha tal ma sabb elõtt.” Veress-kézirat, 39. fól. Ve ress a kéz ira -
tát be fe jez ve, min den jel sze rint meg eny hült vá lasz tott ha zá ja iránt, mert mun ká -
ja (nyil ván a fõ szö veg nél ké sõbb írt) be ve ze tõ jé ben már ek kép pen ítél: „Ez a
nem ze ti sé gé hez s az zal eggyé for rott val lá sá hoz csö kö nyös ra gasz ko dás hú zó dik 
vé gig egész tör té ne tén; soha a leg sö té tebb idõk ben sem esett két ség be, ’s en nek
kö szön he ti, hogy ma önál ló ál lam má, vé ré vel, pén zé vel va gyo ná val sza ba don
ren del ke zõ, ’s en nek foly tán a polgárisulás út ján gyor san fej lõ dõ, ’s a töb bi ke le ti
né pek nek példányúl [sic!] szol gá ló füg get len or szág gá lett.” Uo. 5–6. fól. 

29 Szo mo rú fel ada ta len ne egy szer egy sem le ges (brit, por tu gál, sváj ci) tör -
té nész nek egy be vet ni e di a dal me ne tet a ma gyar re form kor emig rá ci ó ba szo rult
ve zér alak ja i nak is mét lõ dõ ku dar ca i val, vesszõ fu tá sá val. Le han go ló, de fel eme lõ
is, hi szen alig ha nem ki de rül ne, hogy nem a ké pes sé gek kel volt több nyi re a baj,
ha nem az ál ta lá nos eu ró pai ha tal mi vi szo nyok (s azok ten den ci á ja) ked vez tek
(sok kal) in kább a ro mán tö rek vé sek nek, s hi ú sí tot ták meg rend re Kossuthék leg -
jobb szán dé kú kí sér le te it is. Bor si-Kál mán 1993., kü lö nö sen a II. és III. fe je zet, va -
la mint az Epi ló gus! Uo. 63–199.)



A be ve ze tõ ben azt mond tam, hogy azért kény sze rül tem té má -
mon mó do sí ta ni, mert a köz vet len kör nye ze te ál tal Iancu (Jean)
Ducanak hí vott je len tõs ro mán po li ti kus nak vol ta kép pen nem
vol tak em lí tés re mél tó ma gyar kap cso la tai.30 Egy ki csit job ban
be le gon dol va a do log ba ez szin te „ter mé sze tes nek” te kint he tõ,
hi szen egy regáti (Ó-ki rály ság be li), „jó csa lád ból való” úrfi [új gö -
rög ere de tû ro mán szó val: ’coconaº’], ha esz mél ke dé se ide jén ta -
lál ko zott is „ma gya rok kal”, azok több nyi re a tár sa dal mi rang létra
al sóbb szint je in he lyez ked tek el: Mold vá ban csán gó job bá gyok
vagy részesparasztok,31 Havaselvén pe dig job bá ra szé kely ipa ro -
sok, ácsok, kõ mû ve sek, ko csi sok32 (ké sõbb ta xi so fõ rök) – és leg -
in kább daj kák,33 cse lé dek, fõ zõ asszo nyok és ház ve ze tõ nõk vol -
tak. Né hány kép zett szak tör té nészt le szá mít va ki tud ja még pél -
dá ul nap ja ink ban azt, hogy az el múlt év szá zad egyik leg jobb ro -
mán tör té net író já nak szá mí tó Gheorghe Ion Brãtianu (1898–1953) – 
Nagy-Ro má nia meg te rem tõ jé nek „ter mé sze tes” fia – há tul gom -
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30 Ha csak azt a fon tos – és most kö vet ke zõ fej te ge té se ink ér vé nyét nem igen 
cá fo ló – moz za na tot nem szá mít juk ide, hogy az utol só em ber, aki a már tír ha lált
halt ro mán mi nisz ter el nö köt élve lát ta, az ma gyar so fõr je – „Tö rök bá csi” – volt,
aki nek iszo nyod va kel lett vé gig néz nie, amint a há rom vas gár dis ta pri bék a
Sinaia-i vas út ál lo má son „fõ nö ke” mögé lo póz ko dik, s egyi kük or vul öt go lyót
ereszt a fe jé be. Lásd Koszta 2011, 68.; Cãlinescu, Armand: Însemnãri politice. A
szö ve get gon doz ta és az elõ szót írta Savu, A. Gh., Humanitas, Bu ka rest, 1990.
199. (Itt kell meg em lí te nünk, hogy 1939 szep tem be ré ben Armand Cãlinescu is a
vas gár dis ták bosszú já nak ál do za tá vá vált.) 

31 Mold vai ro mán di a lek tus ban: ’rãzeº’, ugyan azon ré szes sza bad pa raszt ka -
te gó ria neve Munténiában: ’moºnean’ – a rög höz kö tött job bá gyot je lö lõ ’rumân’
ki fe je zés sel szem ben, míg a ro bot ra kö te le zett pa rasz to kat a ’vecin’ [szom széd] né -
ven is mer ték Mold vá ban. Va ló szí nû leg ez az oka an nak, hogy a havaselvi bo já rok
és „pol gá rok” in kább az ál ta lá no sabb ’valah’ for mát ré sze sí tet ték elõny ben, ne -
hogy a (több nyi re va ló ban tõ rõl met szett ro mán) „pór nép” tag ja i nak vél jék õket…
Lásd er rõl pél dá ul Giurescu, Constantin C.: Vechimea rumâniei în Þara-Româneascã ºi 
legãtura lui Mihai Viteazul. Memoriu citit la Academia Românã în ºedinþa dela 8/21
Maiu 1915. Bu ka rest, 1943 (kü lö nö sen: 139–141., 336–349.); Cancel, P.: Despre rumân 
ºi despre unele probleme lexicale vechi slavo-române. Lucrare tipãritã de Casa ªcoalelor,
Atelierele Grafice SOCEC, Bu ka rest, 1921, va la mint Ve ress Sán dor írá sunk 24. sz.
jegy ze té ben idé zett vé le mé nyével. 

32 Veress-kézirat, 101. fól.
33 Nem egé szen köz tu dott (leg alább is Ma gyar or szá gon), hogy sok egyéb

mel lett a szo ci a lis ta kor szak no menk la tú rá ja ezt a szo kást is át vet te az osz tály el -
len ség nek mi nõ sí tett és az öt ve nes/hat va nas évek ben kí mé let le nül föl mor zsolt
„bur zsoá-föl des úri” elit tõl, még Ceauºescuéknak is volt az öt ve nes évek ele jén
szé kely da dá juk. Lásd er rõl A Ceauºescu gyer me kek esztelneki daj ká ja [2010. szep -
tem ber 29., 07:34 ] [2756]; http://www.erdely.ma/pub li cisz ti ka.php?id=75303&
what=archivum . A csú fos vé get ért dik tá tor ma gyar kap cso la ta i ról lásd leg újab -
ban Arany kor szak? A Ceauºescu-rendszer ma gyar ság po li ti ká ja I. 1965–1974. A kö te tet
össze ál lí tot ta és a be ve ze tõ ta nul mányt írta Novák Csa ba Zol tán. Pro-Print Ki -
adó, Csík sze re da, 2011. 



bo lós kis gyer mek ként fo lyé ko nyan be szélt ma gya rul? En nek a
tény nek a meg ér té sé hez per sze tud ni kell, hogy aty ja, Ionel C.
Brãtianu, pá lya kez dõ vas úti mér nök ko rá ban Bákóban (s a rugi -
noasai fe je del mi kas tély ban) egy da ra big együtt élt az „ál lam al -
ko tó” Alecsandru Ioan Cuza (1820–1873) kör nye ze té bõl szár mazó
fa na ri ó ta ere de tû, ná lá nál né mi leg idõ sebb mold vai Maria Mo -
ruzi her ceg nõ vel,34 akit for rá sunk sze rint Brã tia nu 1898 feb ru ár -
já ban csu pán „tisz tes ség bõl”, pro for ma vett el, hogy ak kor tájt
vi lág ra jövõ egyet len fia tör vé nye sen vi sel hes se apja ne vét.
Imént hi vat ko zott kút fõnk tud ni véli, hogy 1902 jú li u sá ban egy
ba jor or szá gi üdü lõ he lyen az ak kor négy esz ten dõs, az any ja tár -
sa sá gá ban lévõ tisz tek ál tal „Mein Prinz”-nek ne ve zett „nagy
bar na sze mû és hajú, vir gonc kis fiú ma gya rul be szél ge tett a [fel -
te he tõ en csán gó] ház ve ze tõ nõ vel”35 Csu pán hal kan, en passant
je gyez zük meg, hogy ez a li a i son, akár csak Brãtianunak Elisa
ªtirbey-jel (1870–1957) – az ak ko ri ka ma ril la egyik bel tag já nak
szá mí tó Barbu ªtirbey (1872–1946) nõ vé ré vel – 1907-ben kö tött
hi va ta los há zas sá ga36 egy aránt azt bi zo nyít ja, hogy Argetoianu
imént tag lalt fel jegy zé se (tkp. in du la tos ki ro ha ná sa) nem egy sze -
rû en elõ í té le tes, ha nem – tár sa da lom tör té ne ti leg s fõ ként tár sa -
da lom lé lek ta ni szem szög bõl – me rõ en té ves is! A „tõs gyö ke res -
nek” mi nõ sí tett (egyéb ként va ló szí nû leg bol gár ere de tû) Brã ti -
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34 Maria Moruzit (1863–1921) va ló ban nem fo gad ta ke gye i be a sors: elsõ fér -
je, if jabb Alexandru Cuza – a két fe je de lem sé get 1859-ben egye sí tõ A. I. Cuza
Maria Catargiu-tól szár ma zó, te hát há zas sá gon kí vül szü le tett idõ seb bik fia – ko -
rán el halt, így fi a tal öz vegy ként kez dett (szá má ra re mény te len) vi szonyt
Nagy-Ro má nia le en dõ min den ha tó mi nisz ter el nö ké vel. Lásd Argetoianu,
Constantin: Pentru cei de mîine. Amintiri din vremea celor de ieri. III. köt. V. rész
(1916–1917). Ki ad ta és jegy ze tek kel el lát ta Neagoe Stelian. Humanitas, Bu ka rest,
1992. 105.; Sturdza 1983, 359.

35 „[…] un copilaº oacheº ºi zglubiu, care vorbea ungureºte cu bona ºi
cãruia ofiþerii veniþi îi ziceau »Mein Prinz«”. A daj ka „na ci o ná lé já ra” vo nat ko zó
fel te vé sün ket meg erõ sí te ni lát szik, hogy G. I. Brãtianu 1898. ja nu ár 30-án
Ruginoasa-ban, az ot ta ni Cuza-kastélyban lát ta meg a nap vi lá got. Ruginoasa pe -
dig nincs messze Lészpedtõl (Lespezi), Sza bó fal vá tól (Sabaoani) és Ro mán vá sár -
tól (Roman), ahol tud va le võ leg a leg ar cha i ku sabb csán gó nyelv já rást be szé lõ ma -
gyar ka to li kus – mold vai ro mán di a lek tus ban: ’papiºtaº’ (pá pis ta) – la kos ság (is)
él. Lásd Iordache 1994, 80–81. 

36 A frigy nek kü lö nös pi kan té ri át köl csö nöz az a tény, hogy Elisa ko ráb ban
mint egy más fél év ti ze den át Brãtianu egyik leg na gyobb po li ti kai el len fe le, a
mold vai szár ma zá sú Alexandru Marghiloman (1854–1925), a kon zer va tí vok ve -
ze tõ je – 1918. már ci us 5. és 1918. ok tó ber 23/no vem ber 6. kö zött mi nisz ter el nök,
az 1918. má jus 7-i (a köz pon ti ha tal mak kal kö tött, ro mán szem szög bõl ka taszt ro -
fá lis és so ha sem ra ti fi kált) bufteai béke alá író ja – hit ve se volt. Lásd Marghiloman, 
Alexandru: Note politice. I–II. köt. Ki ad ta és a be ve ze tõt írta Neagoe, Stelian. Ed.
Scripta, Bu ka rest, 1993–1994. Po li ti kai fel jegy zé sek cím mel rész le te ket kö zölt be lõ le
Hor váth A. 2003, 52–64. (A hoz zá tar to zó jegy ze tek 479–482.)



anu- sarj mind két szer a gö rög/fa na ri ó ta oli gar chia37 egy-egy elõ -
ke lõ hölgy tag ját tün tet te ki von zal má val, va gyis a két fé le ere de -
tû elit38 tag jai a le he tõ leg ter mé sze te sebb mó don ke ve red tek és
ol vad tak föl egy más ban.

Más szó val egy át la gos regáti (fõ ként per sze bu ka res ti) „pol -
gár”, ki vált, ha a leg elõ ke lõbb kö rök bõl, a „protipenda”39 né hány 
tu cat csa lád já ból szár ma zott – er dé lyi ro mán nem ze dék tár sa i val
szö ges el len tét ben – mond hat ni „fe lül né zet ben” szem lél het te vol ta -
kép pen ugyan azt a ra di ká lis kor sze rû sí tés re szo ru ló avítt tár sa -
da lom szer ke ze tet, amely nek re for mok út ján tör té nõ meg vál toz -
ta tá sa Kö zép- és Dél-Ke let-Eu ró pá ban ma gá ra va la mit is adó ál -
lam fér fi nak vagy po li ti kai gon dol ko dó nak az el múlt más fél száz
esz ten dõ ben meg ke rül he tet len prog ram, lé nye gé ben kor pa rancs
volt.

*

S mi lyen nek lát ták ezt a vi lá got az 1850-es/60-as évek ben Kos -
suth La jos haj da ni ka to nái, ki vált Ve ress Sán dor és Orosz he gyi
(Sza bó Jósa)? Hely hi á nyá ban csu pán né hány, szin tén meg hök -
ken tõ ér te sü lé sük re/köz lé sük re és elem zé sük re hi vat koz ha tunk
most, ame lyek kö zös jel lem zõ je, hogy nem csu pán min den te kin -
tet ben meg erõ sí tik az Argetoianu-idézetek mai ol va sat ban szo -
kat la nul „erõs nek”, etnokratikusnak és el fo gult nak mi nõ sü lõ ál -
lí tá sa it, ha nem – fõ ként Ve ress Sán dor – a fog lal ko zá suk ból kö -
vet ke zõ hely- és tárgy is me re tet hasz no sít va kép zett de mog rá fu -
sok nak, szo ci o ló gu sok nak, és – igen! – tör té né szek nek be csü le té -
re váló ok ada tolt elem zé sek kel is to vább ár nyal ják õket. Ve ress
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37 A Moruzi-család és a ªtirbey-Bibescu fa mí lia a fa na ri ó ta érá ban, il let ve az 
azt kö ve tõ „át me ne ti kor szak ban” egy aránt két-két fe je del met adott Mold vá nak,
il let ve Havaselvének: Constantin Moruzi 1777 és 1782 kö zött egy íz ben,
Alexandru Moruzi vi szont há rom szor is (1792, 1802–1806, 1806–1807) ült Mold va 
trón ján, míg Gheorghe Bibescu 1843-tól 1848-ig, test vé re Barbu ªtirbey pe dig
1848 és 1856 kö zött volt Havaselve vaj dá ja. En nél fog va az Egye sült Fe je de lem sé -
gek ben (1862-tõl Ro má ni á ban) ma radt le szár ma zot ta i kat a honi szo kás jog sze rint 
meg il let te a ’beizade’ (beyzadé, prince, Prinz), va gyis a her ce gi cím.

38 A bu ka res ti ro mán ar gó ban: ’caimac’ (krém).
39 ’Protipenda’ vagy ’protipendada’ (új gö rög: az „öt csa lád”), a fa na ri ó ta

kor ban (kb. 1711–1821) rög zült, az ural ko dó köré cso por to su ló leg szû kebb oli gar -
chi kus elit meg je lö lé sé re szol gá ló ki fe je zés, amely nek leg be fo lyá so sabb tag ja i ból
ke rült ki a min den ko ri (és min den ha tó) ka ma ril la is. Lásd pél dá ul Filitti 1925,
10–11.



pél dá ul ke rek pe rec ki je len ti, hogy a bo já ri osz tá lyok ban, sõt e
sa já tos „levantei polgárisulásban” ér de kelt min den vá ros la kó ré -
teg ben, fõ ként a ke res ke dõk és a föld bér lõk (áren dá sok) so ra i ban 
a „gö rög elem” szám ará nya túl nyo mó,40 s vol ta kép pen mind -
össze annyi tör té nik, hogy e bal ká ni és a gö rög szi get vi lág ból ér -
ke zõ jö ve vé nyek gö rög (bol gár, szerb, al bán etc.) ne vü ket le egy -
sze rû sít ve (pl. Ducakisból: Duca), vagy azt egy-egy ’cu/escu’ (Ga -
fen cu, Cãlinescu, Ceauºescu) vagy (rit káb ban) ’anu/eanu/ianu’
(Brãtianu, Argetoianu,) vég zõ dés sel el lát va,41 s a né met nél, a ma -
gyar nál, va la mint a tö rök nél jó val könnyeb ben meg ta nul ha tó42

ro mán ál lam nyelv bir to ká ban már a má so dik nem ze dé kük ben
alig ész re ve he tõ en el ve gyül nek a még is csak több ség ben lévõ õs -
ho nos mold vai és havaselvi országlakosok kö zött.43 Sõt, Ve ress
Sán dor fel be csül he tet len ér té kû kéz ira tá ban azt ál lít ja, hogy Ha -
vas elvén Szörénytoronytól (Turnu-Severin) Galacig és Brãiláig –
a fõ vá ros kör nyé két is ide ért ve44 – bol gár és szerb fal vak tu cat jai
so ra koz nak, ame lyek la kos sá ga ez idõ tájt már tö ké le te sen két -
nyel vû, ám szi go rú an el len õr zött ál la mi ren de let tilt ja az or to dox 
temp lo mok ban az anya nyelv hasz ná la tát. Akár csak a mold vai
pá pis ták szent haj lé ka i ban a ma gya rét.45 Orosz he gyi pe dig a ha -
vaselvi és mold vai föld bir to kos bo jár ság gal év szá zad ok óta va la -
mi fé le szer ves szim bi ó zis ban46 élõ ci gány sá got írja le kor raj za
egyik passzu sá ban a fe je de lem sé gek má so dik leg né pe sebb et ni -
ku má nak.47

*
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40 Veress-kézirat 40., 75–76., 88., 94. fól. (etc.). Orosz he gyi összes sé gé ben a
ro mán ság és a ci gány ság után a har ma dik leg szá mo sabb nép elem nek tart ja a fe -
je de lem sé gek ben meg te le pe dett gö rö gö ket. Orosz he gyi 1942, 95–96.

41 Lásd Veress-kézirat, 76–77. fól.
42 Veress-kézirat, 59–60. fól.
43 Lásd Orosz he gyi 1942, 44., 70., 75. Zök ke nõ men tes (és a ro mán nem zet -

épí tés szem szö gé bõl szer fe lett hasz nos) be ol va dá suk mé lyebb oka i ról lásd
Orosz he gyi 1942, 95–96.

44 Orosz he gyi 1942, 96. 
45 Lásd Veress-kézirat, 56–57., 87. fól.; lásd Orosz he gyi 1942, 44. Bi zo nyá ra nem 

vé let len, hogy a régi ro mán kró ni kák ban (fõ ként Mold vá ban) a temp lom szó egyik
szi no ni má ja az egy ér tel mû en ma gyar ere de tû ’locaº sfînt’ (is ten la ka) ki fe je zés.

46 Lásd eh hez kü lö nö sen a 24. sz. jegy zet ben idé zett szö veg-rész le tet!
47 „Vég re is nyelv re és szo kás ra annyi ra a nem zet ke be lé be ele gyed tek,

hogy [a fe je de lem sé gek] nép ének va ló di ja vát te szik.” Orosz he gyi 1942, 83–84.;
to váb bá: Veress-kézirat 76. fól. Lásd mind er rõl bõ veb ben: Bor si-Kál mán Béla: A
ro mán tár sa da lom és köz élet az 1850-es, 60-as évek ben a ma gyar (Kos suth-)emig rán sok
sze mé vel – fõ ként Ve ress Sán dor és Orosz he gyi Jósa mun ká i ban. In Ki sebb ség ku ta tás,
2011/1. 14–33. (Kö tet ben uõ.: Meg kö ze lí té sek. Ta nul má nyok a ma gyar–ro mán (ro mán– 
ma gyar) kap cso lat tör té net rõl és iden ti tás ról. Lucidus Ki adó [Ki sebb ség ku ta tás Köny -
vek], Bu da pest, 2011. 9–31.)



A sa já tos bu ka res ti couleur locale a Havaselvére (Munténiába) a
XIX. szá zad ele jén-kö ze pén, majd az 1918–1920-as „Nagy Egye -
sü lés” után ki ván do rolt er dé lyi ro mán ér tel mi sé gi és po li ti kus
nem ze dé kek ben ugyan azt a ha tást kel tet te, mint amit fél év szá -
zad dal ko ráb ban a fe je de lem sé gek be ve tõ dött ma gyar emig rán -
sok ban. Erre ki vá ló pél da A. Vaida-Voevod is, aki hosszú, több -
nyi re szar kasz ti kus, oly kor ma li ci ó zus ol da la kat szen tel regáti él -
mé nye i nek.48 A je len ség idõn ként annyi ra két ség be ej tet te õket,
hogy oly kor nyom da fes té ket ne he zen tûrõ ki fe je zé sek re ra gad -
tat ták ma gu kat, mint pél dá ul maga Voe vod, aki egy he lyütt49

„mahalaua sufleteascã” (kö rül be lül: kül tel ki szel le mi ség, a „le al -
ja su lás” ér tel mé ben) sú lyo san sér tõ össze fog la ló név vel il let te ezt 
a men ta li tást.50 A ki vá ló meg fi gye lõ ké pes sé gû, s a tol lal is jól
bánó er dé lyi ro mán po li ti kus nak si ke rült egyet len be kez dés be
sû rí te ni két tûz közé szo rult (er dé lyi ro mán) po li ti kus nem ze dé -
ké nek át hi dal ha tat lan er köl csi di lem má it: „Bu ka rest ben ká osz ra
ta lál tunk, mely maga volt a köz élet alap ja. Úgy érez tük ma gun -
kat, mint a bo lon dok há zá ban. A benn szü löt tek mind ezt ter mé -
sze tes nek és jó nak ta lál ták. A mi kon cep ci ónk ban õk a kor mány -
za ti ta pasz ta lat hi á nyát lát ták. Szá muk ra mi az el len zék em be rei
vol tunk […] va la mi fé le esze lõs [er dé lyi] pa rasz tok, szá nal mas,
dek lasszált ha zát la nok. Nem mond ták ugyan, de érez tet ték ve -
lünk tár sa dal mi és po li ti kai alacsonyabbrendûségünket. A ma -
gyar »gró fok« nagy zá si hó bort ja a ve lük való po li ti kai és szok vá nyos
érint ke zés so rán de mok ra ti kus volt az ak ko ri idõk [bu ka res ti] po li ti kai
par ve nü i nek krém jé hez ké pest.”51
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48 Lásd Vaida-Voevod. A hi vat ko zott passzu so kat lásd: II., 76–80., 166–169.;
III., 153–154.; IV., 139., 142–144., 166., 189–190., 199–200., 206–208.

49 Vaida-Voevod IV., 189–190.
50 Vaida kü lön ben – azo nos cím mel – egy egész al fe je ze tet szen tel e je len -

ség nek. Csu pán íze lí tõ gya nánt né hány pi kán sabb ki té tel: „A kül tel ki szel le mi ség 
ott lük tet és nyü zsög va la mennyi tár sa dal mi osz tály em be re i ben. Össze te või szá -
mo sak: a bár do lat lan, döly fös, ra vasz, ala mu szi bo já rok ide jé nek ha gya té ka (per -
sze csak a leg kép zet teb bek le beg tek a fel szí nen) kar ri e ris ta tör te tés, a kor rupt lel -
kek al jas sá ga, akik ha bo zás nél kül ké szek bár mi kor, bár ki nek el ad ni ma gu kat
azért, hogy ti sza vi rág éle tû kö zön sé ges lu xus ra te gye nek szert, mun ka nél kül,
nagy dok to rok és fél mû velt új ság írók, aki ket meg fer tõ zött a fi lo zó fi ai, szo ci o ló gi -
ai, iro dal mi, sõt még te o ló gi ai fra ze o ló gia is (…)” stb. Vaida-Voevod IV. 189–190.

51 Vaida-Voevod II., 15. (Az én ki eme lé sem – B-K. B.). Ezt a szö veg részt sa ját 
for dí tá sá ban Koszta Ist ván is idé zi ta valy meg je lent fi gye lem re mél tó köny vé ben: 
Koszta 2010, 164–165. Em lék ira tai egy má sik he lyén Vaida nem csu pán meg is -
mét li, ha nem még „rá is tesz” fön tebb ci tált el ma rasz ta ló vé le mé nyé re: „Mi a ra -
fi nált ma gyar oli gar chi á val való pár baj ban edzõd tünk. Hi á ba pró bál ták meg
regáti ba rá ta ink ne künk meg ma gya ráz ni a[z elv te len ha szon le sõ] po li ti kus ság, a
szek tás ság, az ok kult, a ka ma ril la fo gal ma kat, mi to vább ra is úgy gon dol tuk,
hogy tú loz nak, hogy az ör dög nem is olyan fe ke te, mint ami lyen nek lát szik. A



S va ló ban, Vaida egyik regáti ri vá li sa, ta lán leg na gyobb bu -
ka res ti el len lá ba sa – a Ionel Brãtianu örö ké be lé pett, a Vas gár dis -
ták ál tal éle te vi rág já ban ke gyet le nül le gyil kolt te het sé ges Ion
Gheorghe Duca (1879–1933) – fi no man szól va nem igen szív lel te a 
ro mán nem ze ti ügy nek pá ri zsi és lon do ni misszi ó já val rend kí vül
nagy szol gá la tot tevõ er dé lyi ro mán po li ti kust:52 dip lo má ci ai
ügyek ben tá jé ko zat lan nak, ugyan ak kor szer fe lett ön telt nek és fenn -
hé já zó nak fes ti le Vaidát. Mi ta ga dás, töb bi regáti nem ze dék tár -
sá nak sem sok kal jobb a vé le mé nye az egyéb ként na gyon is ra -
vasz, igen csak ta nu lé kony nak bi zo nyu ló, már-már „bizantinus”
mód sze rek re is haj ló egy ko ri bu da pes ti kép vi se lõ rõl. Kö rül mé -
nyes nek, ki csit bár do lat lan nak, „da ra bos nak”, szó szá tyár nak áb -
rá zol ják,53 épp azt a ki fi no mult sá got, mes te ri szín le lõ ké pes sé get
hi á nyol ják be lõ le, ame lyet sze rin tük csak a bu ka res ti „sze ráj ban”
(a fa na ri ó ta mód sze re ket, élet ve szé lyes int ri ká kat csor bí tat la nul
õrzõ fe je del mi – 1881-tõl ki rá lyi – ud var ban, s fõ ként a min den -
ko ri ka ma ril la bo szor kány kony há já ban) le het el sa já tí ta ni. Bi zo -
nyá ra nem ír ha tó a vé let len szám lá já ra, hogy Argetoianu a si mu -
lé kony, szó no ki ké pes sé gek kel ki vált kép pen meg ál dott, ne vük
alap ján szin tén gö rög ere de tû ek nek vé lel mez he tõ Ducat és Ge or -
ge Danielopolut egy he lyütt gú nyo san a „Sze ráj eu nuch ja i nak”
aposzt ro fál ja.54 S ugyan csak ide, ebbe a gon do lat kör be tar to zik
Argetoianu azon ál lí tá sa is, mi sze rint az elsõ vi lág há bo rú idõ sza -
ká nak bu ka res ti dip lo má ci ai éle té ben – Charles Beaupoil Saint-
 Au laire gróf (1866–1954), fran cia nagy kö vet két esz ten dõs (1916
és 1918 kö zöt ti) ro má ni ai misszi ó já nak kez de té ig – csu pán a len -
gyel szár ma zá sú, szin túgy gró fi ran gú Stanislas Alfonsovici Pok -
lewsky- Koziell (1868–1937) cári orosz kö vet volt Brãtianu szel le -
mi leg egyen ran gú part ne re. A töb bi ek kel – ide ért ve sir Ge or ge
Barclay brit misszió ve ze tõt, és Jean Camille Blondelt, Fran cia or -
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jövõ tör té né sei az tán meg gyõz tek róla, hogy a leg kép te le nebb túl zá sok sem kö ze -
lí tik meg [a csa lárd] po li ti kus ság hoz tár sult prak ti kák iga zi mély sé ge it!” Sa ját át -
ül te té sé ben idé zi Koszta 2010, 169–170.

52 Lásd bõ veb ben Koszta 2010.
53 Lásd pél dá ul Gafencu 1991, 93–96. (A hi vat ko zott passzus ban Vaida kü -

lön ben könyv tár szo bá já ban a mil len ni u mi, Szil ágyi Sán dor ál tal szer kesz tett A
Ma gyar Nem zet Tör té ne te. Athenaeum Nyom da, Bu da pest, 1895–1898., vas tag,
szé pen be kö tött, ki tû nõ ál la pot ban lévõ, de a pad lón he ve rõ, se lej te zés re ítélt kö -
te te it mu tat ja – cél za to san – ven dé gé nek, mond ván, hogy azért dob ja ki õket,
mert gyer me kei már nem ol vas nak ma gya rul. „Annyi baj le gyen” – kom men tál ja 
Vaida köz lé sét az em lék irat szer zõ je… Uo. 93–94.

54 Argetoianu 1991, 218.



szág ko ráb bi meg ha tal ma zott ját is – a ro mán mi nisz ter el nök Ar -
geto ianu sze rint úgy ját szott, mint a macs ka az egér rel. Nem tud -
juk, mi vel em lék ira ta i ban sze mé lyét né hány sem mit mon dó szó -
for du la ton kívúl nem igen érin ti, mi ként ítél te meg Argetoianu a
Mo nar chia kép vi se lõ je – Ottokar Czernin gróf, ké sõb bi kö zös
kül ügy mi nisz ter (1872–1932) – bu ka res ti te vé keny sé gét, ám bi zo -
nyos je lek arra utal nak, hogy az oszt rák–ma gyar dip lo ma ta 1913
és 1916 kö zöt ti ro má ni ai ki kül de té se ide jén nyu gat-eu ró pai kol lé -
gá i nál né mi leg job ban be le lá tott a ro mán kor mány fõ prak ti ká i ba. 
Ezt bi zo nyí tan dó (és Brãtianu bi zan ti niz mus sal ele gyes ma chi a -
vel liz mu sá ról ki ala kí tott vé le mé nyé nek il luszt rá lá sa cél já ból)
ide má sol juk egy – Czernin bu ka res ti ra port ja i ra ala po zott – ko ra -
be li új ság cikk aláb bi rész le te it a sors for dí tó 1916. au gusz tus 27-i
ko ro na ta nács elõz mé nye i rõl: „[1916.] Julius hu szon he te di kén
Czernin meg je lent a ro mán ki rály nál. A ki rály sze rint Bratianu a
monarkia fel osz tá sá nál meg akar je len ni, nem pe dig an nak ér de -
ke it elõmozditani. Hu szon ki len ce di kén [Czernin] je len ti, hogy Bra -
tianut fi gyel mez tet te, hogy utol já ra tár gyal vele, mi vel tud ja, hogy
az ántánt ha tal mak kal tár gyal. Bratiano ki je len tet te, hogy nem
gon dol mos tan a háborura, csu pán je len akar len ni a fel osz tás nál,
mi vel le ve ré sünk el ke rül he tet len. Czernin fi gyel mez tet te õt, hogy -
ha meg tör té nik a ro mán áru lás, ak kor né met csa pa to kat vet nek Er -
dély be és fél mil lió bol gár meg tá mad ja Ro má ni át […] A ko ro na ta -
nács össze ülé se kor [ro mán] ka to na ság vet te kö rül a kö vet sé get.
Bratianu a ko ro na ta ná csot meg elõ zõ leg be csü let sza vá ra fo gad ta,
hogy sem le ge sek ma rad nak. Az utol só pil la nat ban a ki rályt tol ta
elõ tér be, elháritva a fe le lõs sé get. Két ség te len, hogy Bra tianu még
szivesen vá ra ko zott vol na, amit elõ re lát tam, az be kö vet ke zett –
irja a kül ügy mi nisz ter [Berchtold Li pót gróf, ti. a kö zös kül ügy mi -
nisz té ri um ún. »Vö rös köny vé ben«] – az ántánt hir te len ki e rõ sza -
kol ta Ro má nia köz be lé pé sét.”55 
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55 Lásd A leg nyo mo rul tabb fic kó. – Bratianu je len akart len ni a monarkia fel osz tá -
sá nál. – Te mes vár okt. 11. Te mes vá ri Hirlap, 1916. ok tó ber 12. Lásd er rõl bõ veb ben:
Oszt rák–Ma gyar Vöröskönyv. Dip lo má ci ai ügy irat ok Auszt ria–Ma gyar or szág nak Ro -
má ni á hoz való vi szo nyá ról az 1914. évi jú li us hó 22-tõl 1916. évi au gusz tus hó 27-ig ter -
je dõ idõ ben. Athenaeum Iro dal mi és Nyom dai Rész vény tár su lat, Bu da pest, 1916.
A ko ra be li ro mán dip lo má cia ha té kony sá gá hoz (s ki vált Ionel Brãtianu stra té gi ai
gon dol ko dá sá hoz és part ne re i re gya ko rolt szug gesz tív ha tá sá hoz) lásd leg újab -
ban: Mandache, Di a na: Later Chapters of my Life. The Lost Memoir of Queen Marie of
Romania. Sutton Publishing Ltd., Gloucestershire, 2004. Lásd Koszta 2011, 20. (a
23. sz. jegy zet ben – Bor si-Kál mán Béla be ve ze tõ jé bõl.)



Talán még e té nyek köz lé sé nél is ér de ke sebb az em lék irat-író
ma gya rá za ta: Argetoianu – a ro mán kor mány fõ szár ma zá sá ra és fõ -
ként „bizantinus” ha bi tu sá ra egy aránt utal va – (a fa na ri ó ta po li ti kai
is ko lá ban pal lé ro zó dott) „ki fi no mult gö rö göcs ké nek”56 mi nõ sí ti
Brã tianut, aki re kü lön ben Vaida is fel né zett és kora leg jobb dip lo -
ma tá já nak, s a ro mán nem zet providenciális fi gu rá já nak tar tot ta.57

Cso dá la ta va ló szí nû leg csor bult va la me lyest, ami kor õ maga is a
bu ka res ti ár mány ál do za tá vá vált. A jó né hány szor szó ba ho zott
machiavellisztikus csel szö vé sek re ugyan is Ionel Brã tianu az zal te szi 
föl a ko ro nát, hogy köz vet le nül Vaida – ro mán szem pont ból kü lön -
ben szer fö lött ered mé nyes – lon do ni tár gya lá sa i nak si ke res be fe je -
zé se után a brit fõ vá ros ba me nesz tett rejt jel táv irat út ján tu dat ja ko -
ráb bi vé den cé vel 1920. már ci us 13-i „le mon dá sa” té nyét.58

Egyéb ként a regátiak is érez ték a „he gye ken túli test vé rek”
fenn tar tá sa it. Maga Duca így ír er rõl, azok nak a na pok nak han -
gu la tá ra em lé kez ve, ami kor, 1919 no vem be ré ben, elõ ször hív ták
össze teljes ülés re Nagy-Ro má nia par la ment jét: „Az er dé lyi ek úgy
óva kod tak tõ lünk, akár ha pes ti se sek let tünk vol na”, összeg zi be -
nyo má sa it, s a párt po li ti kai oko kon túl e tar tóz ko dás oka it „a rej tett
[er dé lyi] fel sõbb ren dû ség ben, a regio nalizmusban, va la mint Maniu59

és Vaida min den regáti sa já tos ság gal szem be ni meg ve té sé ben” je -
löl te meg.60 S itt kell azt is meg em lí te nünk, hogy Vaidával és Octa -
vian Gogaval el len tét ben Maniun egyet len „regáti” po li ti kus sem
ta lált fo gást. Oly annyi ra nem, hogy egyi kük – Grigore Gafencu –
épp Iuliu Maniu ki kezd he tet le nül fedd he tet len jel le mé vel hoz za
össze füg gés be Duca fruszt rált sá gát (s né hány, va ló szí nû leg négy -
szem közt még is csak el ej tett epés meg jegy zé sét) a leg na gyobb te -

56

56 „Grecotei subþire”– írja. Argetoianu 1991, 229. Mint már utal tunk rá: ez
apai ágon nem bi zo nyít ha tó. Gya nít ha tó azon ban (fõ ként, ha hi telt adunk a Veress-
 kézirat 76. lap ján ol vas ha tó köz lés nek), hogy Ion C. Brãtianu hit ve se (Ionel C. Brã -
tianu édes any ja), Pia (Caliopia) Pleºoianu fel me nõi kö zött va ló ban akad hat tak
gö rög szár ma zá sú sze mé lyek, hi szen Pia Pleºoianu édes ap já ról egy ér tel mû en ki -
de rül, hogy az ál ta la bir to kolt (vagy csu pán áren dá ba ka pott?) Vîlcea-megyei
Pleºoi (nap ja ink ban: Pleºoiu) hely ség után vet te fel csa lád ne vét. Lásd Iordache
1994, 15.

57 Lásd pél dá ul Vaida-Voevod II., 225–233.
58 Va gyis a mór meg tet te a kö te les sé gét … Lásd Duca 1982, III., 196. és 199.
59 Iuliu Maniu (1873–1953) Vaida-Voevod mel lett a leg je len tõ sebb er dé lyi

ro mán po li ti kus, Vaida ba rát ja és bi zal ma sa, az Er dé lyi Ro mán Kor mány zó ta nács 
(Consiliu dirigent) el nö ke. Vaida hoz zá in té zett je len té se it dol goz ta fel Koszta Ist -
ván már több ször hi vat ko zott fon tos köny vé ben: Koszta 2010. To váb bi élet raj zi
ada ta it lásd uo. 26. 

60 Duca 1982, III., 194.



kin té lyû er dé lyi ro mán po li ti kus nak a hú szas/har min cas évek
for du ló ján vá lasz tott, hall ga tás ra, tá vol ság tar tás ra ala po zott ak -
ko ri tak ti ká ja vo nat ko zá sá ban, amely szö ges el len tét ben állt az õ
hiperaktív, ku lisszák mö göt ti mes ter ke dé se i vel.61 Mind ezt a csak -
nem zsi ge ri köl csö nös el len szen vet Duca – tör té nel mi leg tel jes
jog gal – az zal a ta gad ha tat lan ténnyel hoz ta össze füg gés be, hogy
az „er dé lyi ek” – úgy mond – „az Ó-ki rály ság gal (a Regáttal) el -
len sé ges ma gyar szel le mi ség ben ne vel ked tek”.62 
S itt zá rul is a kör!

*

A ma gyar és a ro mán his to ri og rá fia egyik vissza-vissza té rõ to po -
sza, jól le het hom lo ke gye nest el len ke zõ meg kö ze lí tés bõl a ro mán 
nem zet épí tés vi szony la gos si ke res sé ge, il let ve, en nek torz tü kör -
ké pe gya nánt, a ma gyar nation bu il ding de fi ci tes jel le ge, mond -
hat ni csak nem tel jes ku dar ca. Ez a me rev szem be ál lí tás ter mé -
sze te sen nem áll ja ki egy ala po sabb tör té ne ti vizs gá ló dás pró bá -
ját, hi szen könnyû be lát ni, hogy a ro mán fej lõ dés is je len tõ sen
alat ta ma rad elvi le he tõ sé ge i nek és a – va la mennyi kö zép-ke -
let-eu ró pai nép és nem zet szá má ra va rázs szer ként (min den ko -
ráb bi, kró ni ku san örök lött szer vi bajt, tár sa da lom fej lõ dé si hi á -
nyos sá got meg gyó gyí tó panacea gya nánt) té te le zett – nyu ga ti tí -
pu sú pol gá ri át ala ku lás/mo der ni zá ció te rén még a szin túgy tá -
vol ról sem ki elé gí tõ ma gyar(or szá gi) „tel je sít mény hez” is alig mér -
he tõ. Va gyis mér ték adó, a ma gyar és ro mán tár sa da lom sta bi li tá sát, 
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61 Vö. Gafencu 1991, 164.
62 Duca 1982, III., 152. Ezt a bu ka res ti szem szög bõl két ség te le nül fe le más er -

dé lyi ro mán at ti tû döt egy íz ben – igaz, meg ha tá ro zott po li ti kai cél lal és ké nyes
lé lek ta ni hely zet ben: az or szág meg cson kí tá sa és Er dély be ke be le zé se el len a pes -
ti ro mán nagy kö vet ség elõtt 1918. de cem ber 15-én tün te tõ fel aj zott ma gyar egye -
te mis ták le csil la pí tá sa cél já ból – az egyik, már ne vé ben is „er dé lyi”, ro mán po li ti -
kus, Ioan Erdelyi [Er dé lyi Já nos] – akit (akár csak Vaidát 1920 ele jén Pá rizs ba és
Lon don ba) a Brãtianu ve zet te ka ma ril la na gyon is tu da to san kül dött a ro mán
meg szál lás ide jé re a ma gyar fõ vá ros ba – emígy fo gal maz ta meg: „Én is ma gyar
ne ve lés ben ré sze sül tem – je len tet te ki Er dé lyi – min dig ro kon ér zés sel vi sel tet tem
a ma gya rok iránt és ezért is bíz tak meg en gem az el len té tek el si mí tá sá val. Biz to -
sít ha tom a ma gyar if jú sá got, hogy bár mi kép pen dönt sön a bé ke kon fe ren cia és
bár mi kép pen vál toz zon meg Eu ró pa tér ké pe, mi test vé ri es ség ben, jó ba rát ság ban 
és bé kes ség ben aka runk élni a ma gya rok kal, és aki ma gyar, szé kely vagy szász
volt ed dig, az ma rad ez után is.” Idé zi Viczián Já nos: Di ák élet és di ák egye sü le tek a
bu da pes ti egye te me ken 1914–1919. Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Le vél tá ra,
Bu da pest, 2002. 226. 



nem ze ti tu da tá nak ki egyen sú lyo zott sá gát, szi lárd, meg kér dõ je lez -
he tet len ön azo nos sá gát, egész sé ges ön ér té ke lé sét sza va tol ni, és biz -
to sí ta ni hi va tott citoyen-burzsoáziáról to vább ra is csu pán be szé -
lünk, anél kül, hogy meg te rem té sé hez, job ban mond va ki va jú dá -
sá hoz – a szá mos biz ta tó an kez dõ dõ, ám mind annyi szor el lan ka -
dó ne ki len dü lés el le né re – az el múlt ki lenc év ti zed ben akár egy
arasszal is kö ze lebb ke rül tünk vol na. Ro má nok és ma gya rok
egy aránt! Minden nek, va gyis a tár sa dal ma ink mély szer ke ze té -
ben és gon dol ko dás mód já ban (men ta li tá sá ban) el ma radt oly kí -
vá na tos vál to zá sok/vál toz ta tá sok (egé szen pon to san azok majd’
min dig kö zös tõ rõl ere dez tet he tõ elo dá zá sa/ki sik la tá sa) – szin -
tén kö zös, bár ugyan csak el len té tes elõ je lû kom pen zá ció/el há rí -
tás/el foj tás ké pé ben – ma rad a „fel szín”, ha úgy tet szik, az „érem
má sik ol da la”: az 1918 és 1920 kö zöt ti tör té nel mi leg döb be ne tes
hon gya ra po dás/gya ra pí tás fö löt ti bi zony ta lan ko dás sal (és be nem
vall ha tó lel ki is me ret fur da lás sal) ele gyes di a dal má mor fel idé zé se és 
kény sze res tör té ne ti/tár sa da lom tör té ne ti „ma gya rá za ta” az egyik,
a szin túgy fran cia min tá jú, de an nál de mok ra ti ku sabb nak el gon -
dolt/re mélt, régi ha tá ra it „ter mé sze te sen” (?) meg õr zõ „tör té nel mi
Ma gyar or szág” il lú zi ó já nak bru tá lis szer te fosz lá sa mi at ti ön bi za -
lom- rom bo ló, bé ní tó és ön sors-ron tó nosz tal gi kus ke ser gés, fe le lõs -
ség át há rí tás és bûn bak ke re sés a má si kon.

A (ter je del mi kor lá tok mi att) tö re dé ke sen idé zett és ko ra be li
for rá sok kal való szem be sí tés se gít sé gé vel tár sa da lom- és men ta li -
tás tör té ne ti kon tex tu suk ba vissza he lyez ni pró bált em lék irat- szö ve -
gek (s azok in terp re tá ci ó ja) ré vén emez (ál dat lan) hely zet meg ha la -
dá sá nak oly kí vá na tos irá nyá ba kí ván tunk ten ni egy apró lé pést.

Ko lozs vár/Bu da pest, 2011. au gusz tus–szep tem ber

58



L. Ba logh Béni

ALEXANDRU VAIDA-VOEVOD ÉS
A MA GYAR–RO MÁN EGYÜTT ÉLÉS

1945. már ci us 24-én, Nagy sze ben -
ben le tar tóz tat ták Alexandru
Vaida-Voevodot, az ak kor már 73
éves or vost, po li ti kust, több szö rös 
ro mán mi nisz ter el nö köt. A „dol -
go zó tö me gek” el len el kö ve tett
sú lyos bûn cse lek mé nyek kel vá -
dol ták, va la mint az zal, hogy a né -
pet fél re ve ze tõ pro pa gan dát foly -
ta tott, ez ál tal fe le lõs az or szá got
súj tó ka taszt ró fá ért. A le tar tóz ta -
tást kö ve tõ en Vaida-Voevod

1950- ben be kö vet ke zett ha lá lá ig kény szer lak he lyen, szi go rú rend õri 
fel ügye let alatt élt Nagy sze ben ben. Az idõs po li ti kus nak a sa ját, il -
let ve ha zá ja jö võ be ni sor sát il le tõ en nem vol tak il lú zi ói. Már egy
ko ráb bi, 1944. feb ru ár 26-i tit kos rend õri je len tés sze rint is a po li ti -
ká ból ki áb rán dult em ber be nyo má sát kel tet te.1 Mély sé ges ke se -
rû ség ha tot ta át Ro má nia, és ál ta lá ban Eu ró pa jö võ je mi att. Az
orosz ve szély tõl való régi fé lel me fo ko zó dott, és azt val lot ta, hogy
az orosz el nyo más nál min den egyéb el nyo más csak jobb le het.

Vaida-Voevod a szel le mi fris ses sé gét, jó zan hely zet ér té ke lé -
sét, epés hu mo rát a kény szer lak hely ne héz éve i ben is meg õriz te.
Er rõl ta nús ko dik régi is me rõ sé nek, Emil Haþieganunak 1947.
szep tem ber 20-án írott ma gán le ve le is, ame lyet a cím zett la ká sán
ta lált meg a rend õr ség egy ház ku ta tás so rán, és amely az tán
Vaida-Voevod dosszi é já ba ke rült. A ro mán nyel vû le vél ben ma -

1 ACNSAS, foVVA, dos. I 185.014, f. 328–329. – A Vaida-kép for rá sa: Alexan -
dru Vaida Voevod: Memorii. [Em lék irat ok.] Prefaþã, ediþie Îngrijitã, note ºi comen -
tarii de Alexandru ªerban. Vol. I–IV. Cluj-Napoca, 2006, Editura Da cia. (A kö te tek 
hát ol da lán ta lál ha tó fotó.)



gya rul idé zett, köz is mert Vö rös mar ty -sor an nak bi zo nyí té ka,
hogy a gyer mek- és if jú kor ban el sa já tí tott ma gyar kul tú ra oly sok 
év ti zed el tel té vel is ele ve nen élt ben ne, rá adá sul szí ve sen idéz te
föl azt. A le vél rész let ke se rû, iro ni kus hang vé te le mö gött hal vá -
nyan az 1945 után Prá gá ban és Po zsony ban há bo rús bû nös ként
meg bé lyeg zett ma gya rok kal való együtt ér zés kör vo na lai raj zo -
lód nak ki.2 Idéz zük a le vél be fe je zõ ré szét: „[…] és azt kí vá nom,
õrizd meg hu mo ro dat és ener gi á dat, hi szen: »Nincs vesz ve sem mi
sors alatt, ki el nem csüg ge dett.« Még is, egy »utol só szó.« »Él jen a
szé les de mok ra ti kus ala po kon nyug vó Groza-kormány, ame lyik
vissza ál lí tot ta tör té nel mi ha tá ra -
in kat«, 100 000 ma gyar ral, mond -
ja Bidault sta tisz ti kus, – hogy le -
gyen kit sze res sünk a jö võ ben;
él jen az ENSZ, nagy vo na lú házi -
muri, ame lyik jó vá hagy ta Beneš
jó ke resz té nyi po li ti ká ját, hogy
át te le pít se a szlo vá ki ai ma gya -
ro kat et ni kai ha zá juk ba, em ber -
sé ges, de mok ra ti kus esz kö zö ket 
és me tó du so kat hasz nál va. De
él je nek az örök béke õrei, a mi
nagy lel kû fõ nö ke ink, Sztá lin és Truman, für ge te nisz já té ko sok, az 
atom bom bá val…«.”3

*

Vaida-Voevod élet mû vé nek is me rõi sze rint Nagy sze ben ben, 1944 
után ve tet te pa pír ra a 17 fü ze tet ki te võ, ter je del mes em lék ira ta i -
nak nagy ré szét. Egy le vél tá ri adat vi szont arra utal, hogy már
1940-ben el kezd te írni azo kat.4 Tény, hogy ha lá lát kö ve tõ en a csa -
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2 A szö veg ér tel me zé sé hez hoz zá tar to zik, hogy Vaida-Voevod nem ked vel -
te Eduard Beneš cseh szlo vák köz tár sa sá gi el nö köt, ko moly ta lan és túl am bi ci ó -
zus po li ti kus nak tar tot ta. A le vél író met szõ iró ni á ja – mint a le vél rész let bõl ki de -
rül – Georges Bidault fran cia kül ügy mi nisz tert, Sztá lint és Harry Truman ame ri -
kai el nö köt sem kí mél te.

3 ACNSAS, foVVA, dos. I 185.014, f. 45. A le vél ben sze rep lõ Vö rös mar ty-idé -
zet he lye sen: „Nincs vesz ve bár mi sors alatt / Ki el nem csüg ge dett.” (Vö rös mar -
ty Mi hály: Ke se rû po hár.)

4 „A hoz zá kö zel ál lók sze rint Vaida-Voevod az utób bi idõ ben el kez dett
dol goz ni po li ti kai em lék ira tai össze ál lí tá sán.” 1940. szep tem ber 14-i tit kos rend õri 
je len tés. ACNSAS, foVVA, dos. I 185.014, f. 132.; Liviu Maior sze rint csak 1941-
 ben. Maior 2010, 8. 



lád mint egy négy év ti ze dig ti tok ban õriz te a kéz ira tot, amely nek
elsõ ki adá sa csak 1994 és 1998 kö zött je len he tett meg, négy kö tet -
ben a ko lozs vá ri Da cia Könyv ki adó nál.5 A má so dik ki adás szin -
tén ott, 2006-ban.6

A me mo ár nem kö ve ti a kro no ló gi ai sor ren det, az em lék tö -
re dé kek rend szer te le nül so ra koz nak egy más után. Gya ko ri a hir -
te len té ma vál tás, nem ke vés a za va ró is mét lés. Az ol va só emi att
ne he zen iga zo dik el a part ta la nul höm pöly gõ fo lyó be nyo má sát
kel tõ em lék ára dat ban. Fel tû nõ a mû tar tal mi arány ta lan sá ga. A
vissza em lé ke zõt leg in kább a gyer mek- és if jú ko ri évek fog lal koz -
tat ták. Elõ sze re tet tel írt az er dé lyi ro má nok nem ze ti föl sza ba dí tá -
sá ért foly ta tott több év ti ze des küz del mé rõl, amely a me mo ár leg -
in for ma tí vabb ré sze. Az elsõ vi lág há bo rút le zá ró pá ri zsi bé ke -
kon fe ren ci án ki fej tett te vé keny sé gé nek szin tén nagy te ret szen -
telt. Cse le ke de tei va ló di moz ga tó ru gó it azon ban nem tár ta föl, és
– a ko ra be li le ve le zé sé ben be val lot tan ma chi a vel lis tá nak ne ve -
zett – ké tes mód sze re i re sem tért ki. A két vi lág há bo rú kö zöt ti
évek áb rá zo lá sa tö re dé kes ma radt. Szin te sem mit nem tu dunk
meg az ezt kö ve tõ, 1940–1944-es idõ szak ról, így pél dá ul el kö te le -
zett né met ba rát sá gá ról és Ion Antonescu ál lam ve ze tõ mel let ti
nyílt ki ál lá sá ról. En nek leg fõbb oka min den bi zonnyal az, hogy
1945 után ko moly sze mé lyes koc ká za tot vál lalt vol na a fen ti ek
õszin te be is me ré sé vel. Em lék ira ta it te hát kel lõ for rás kri ti ká val
szük sé ges ke zel ni, és ér de mes oda fi gyel ni arra is, amit a szer zõ
el hall ga tott.

*

Ta nul má nyom ban nem vál lal ko zom Vaida-Voevod éle té nek és po -
li ti kai pá lya fu tá sá nak rész le tes be mu ta tá sá ra. Hosszú, kény sze rû 
hall ga tás után, az 1990-es évek ele jé tõl kezd ve több ro mán tör té -
nész is tett már erre kí sér le tet: el sõ sor ban Liviu Maior,7 Mihai
Racoviþan8 és a Horia Salcã – Florin Salvan szer zõ pá ros.9 Meg
kell em lí te nünk még Keith Hitchins 1974-es, an gol nyel vû, a té -
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5 Vaida-Voevod 1994–1998.
6 Vaida-Voevod 2006. 
7 Maior 1993, 5–93.; Maior 2010. 
8 Racoviþan 2000.
9 Salcã, Horia – Salvan, Florin: Dr. Alexandru Vaida Voevod, corespondenþã

1918-1919. Biblioteca Judeþeanã „G. Bariþiu” – Editura Transilvania Expres, Bras -
só, 2001. 7–68.; Uõ: Dr. Alexandru Vaida Voevod, europeanul. 1872–1920. Editura
Tran silvania Expres, Bras só, 2002. 



má hoz kap cso ló dó do ku men tum kö te tét is,10 amely vi szont nem
Ro má ni á ban je lent meg. A kér dés idõ sze rû sé gét jel zi, hogy a Ro -
mán Aka dé mia ko lozs vá ri „Ge or ge Bariþiu” Tör té nel mi In té ze té -
ben, 2010 nya rán kon fe ren ci át ren dez tek a té má ról, és be mu tat -
ták Koszta Ist ván 2010-ben ki adott, meg ha tá roz ha tat lan mû fa jú
köny vét, amely Vaida-Voevod 1919–1920-as, a pá ri zsi bé ke kon fe -
ren ci án ki fej tett te vé keny sé gé rõl szól.11

Alexandru Vaida-Voevod so kat vi ta tott, el lent mon dá sos
sze mé lyi ség volt. Több év ti ze des po li ti kai pá lya fu tá sa so rán szá -
mos vá rat lan és éles for du la tot tett. A tör té né szek több sé ge csak
éle té nek 1920-ig ter je dõ sza ka szát vizs gál ta, te hát azt a pe ri ó dust, 
amely nek so rán Vaida-Voevod szin te min den ener gi á ját az er dé -
lyi ro má nok nem ze ti fel sza ba dí tá sá ra, majd a pá ri zsi bé ke kon fe -
ren cia részt ve võ je ként Er dély Ro má ni á hoz csa to lá sá ra for dí tot ta. 
Az ezt kö ve tõ, sok kal „ka nyar gó sabb” idõ szak ra csak Liviu
Maior és Mihai Racoviþan tér tek ki rö vi den,12 de össze fog la ló mo -
no grá fia, át fo gó ér té ke lés még nem szü le tett e té má ban. 

Írá som ban a leg na gyobb hang súlyt a pá ri zsi bé ke kon fe ren -
ci án való rész vé te lé re, va la mint az 1920 utá ni két és fél év ti ze des
kor szak ra he lye zem. Kü lö nö sen iz gal mas nak ígér ke zik azon kér -
dés meg vá la szo lá sa, hogy a „bir to kon be lül re”, azaz a ki sebb sé -
gi bõl több sé gi hely zet be ke rült er dé lyi ro mán ság egyik él vo nal -
be li kép vi se lõ jé nek vál to zott-e – és ha igen, mennyi ben – az egy -
ko ri ma gyar ál lam hoz, az er dé lyi ma gya rok hoz, ál ta lá ban véve a
ma gyar ság hoz való vi szo nyu lá sa.13 Pá ri zsi sze rep lé sé nek vizs gá -
la ta so rán a leg au ten ti ku sabb for rás hoz: a bu ka res ti Nem ze ti Tör -
té nel mi Köz pon ti Le vél tár Vaida-Voevod fondjában má so lat ban
fel lel he tõ, 1919–1920-as le ve le zé sé hez fo lya mod tam. Az 1920 és
1944 kö zöt ti, ke vés bé fel tárt idõ szak ra szin tén a fen ti irat anyag,
va la mint a Securitate Irat tá rát vizs gá ló Or szá gos Bi zott ság Le vél -
tá rá ban ta lál ha tó dosszi ék vol tak a leg na gyobb se gít sé gem re. 
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10 Hitchins, Keith (szerk.): The Nationality Problem in Austria-Hungary. The
Reports of Ale xan der Vaida to Archduke Franz Ferdinand’s Chancellery. E. J. Brill,
Leiden, 1974. 

11 Koszta 2010. A szer zõ a for rás köz lés leg ele mibb sza bá lya it sem tar tot ta
be. Vá lo ga tá sa eset le ges, a kö zölt do ku men tu mok le lõ he lye pe dig a leg több ször
nincs feltüntetve. 

12 Maior 2010, 121–128.; Racoviþan 2000, 235–251. 
13 Vaida-Voevod régi ba rát já ra és po li ti kai küz dõ tár sá ra, Iuliu Maniura vo -

nat ko zó an Bár di Nán dor ezt az elem zést már el vé gez te. Ld. Bár di–Wéber 1998,
243–256. 



Ki sebb ség ben

Vaida-Voevodnak, de ta lán egész ge ne rá ci ó já nak egyik meg ha tá -
ro zó élet ér zé se az or szág ural ko dó nem ze té vel, a ma gyar ral
szem be ni ki sebb sé gi ér zés volt. Vissza em lé ke zé se i ben fel idé zi a
gyer mek ko rá ban oly so kat hal lott, ma gya rok ál tal skan dált rig -
must: „Húzd meg ma gad a ma ma li ga mel lett/S nu fácse lár ma,
moi Mo kány!”14 Az ele mit és a gim ná zi um elsõ évét a ko lozs vá ri
uni tá ri u sok nál vég zõ Vaida-Voevod meg ta pasz tal ta a ro má no kat
gyak ran kö rül ve võ in to le ráns han gu la tot. Em lé kei sze rint egy-két
osz tály tár sa szá já ból sû rûn hang zot tak el a „vad oláh”, „mocs kos
móc” szi dal mak, amit a tem pe ra men tu mos, lob ba né kony ter mé sze -
tû, a ve re ke dés tõl sem vissza ri a dó fi a tal Vaida-Voevod nem volt
rest vi szo noz ni. Mi vel ki sebb ség ben volt a ma gyar gye re kek kel
szem ben, a leg több ször kény te len volt be ér ni az zal, hogy ro mán
szár ma zá sa fel sõbb ren dû sé gé vel, vagy a dá ko ro mán kon ti nu i tás
gon do la tá val vi gasz tal ja ma gát. A ma gyar is ko lá ból vé gül egy
Be ne dek nevû szám tan ta nár so vi niz mu sa mi att írat ták át szü lei a 
besz ter cei szász, majd a bras sói ro mán gim ná zi um ba.

Évek kel ké sõbb Bécs ben, ahol az Or vos tu do má nyi Egye te met
vé gez te, el kö te lez te ma gát az er dé lyi ro má nok nem ze ti moz gal ma
mel lett. Itt is mer ke dett meg az oszt rák ke resz tény szo ci a lis ta né ze -
tek kel, és ha ma ro san az an ti sze mi ta, ma gyar el le nes Karl Lueger bé -
csi pol gár mes ter ha tá sa alá ke rült. A Mil len ni um-el le nes bé csi meg -
moz du lá so kat rasszis ta jel sza vak kal szer vez te meg, és ra di ká lis fel -
lé pést ja va solt di ák tár sa i nak: a ma gyar zász ló el ége té sét.15

1906 és 1918 kö zött a ma gyar kép vi se lõ ház tag ja volt, ahol
har cos, meg al ku vást nem is me rõ ma ga tar tá sá val tûnt ki el len zé ki 
kép vi se lõ tár sai kö zül. Az ol csó par la men ti hec ce lõ dé sek tõl sem
ri adt vissza. Így pél dá ul az 1907-es, Apponyi-féle is ko la tör vény
ter ve ze té nek vi tá ja so rán „el ri asz tó pél da ként” fel ol vas ta
Gyõrffy Gyu la Mokányok címû gúny vers ét, és arra vá lasz ként a
sa ját öccse, Ioan ál tal írt, Ma gya rok címû, nem ke vés bé sér tõ hang -
ne mû iro mányt. A bot rá nyos je le net mi att ké sõbb Vaida- Voe vod -
nak meg kel lett kö vet nie a Há zat, és egy ide ig tá vol is ma radt az
ülé sek tõl.16 Ez idõ tájt épí tet te ki szo ros össze köt te té se it a du a liz -
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must el ve tõ és a ma gyar tár sa da lom egé sze iránt el len szen vet
táp lá ló Fe renc Fer di nánd trón örö kös sel, il let ve an nak bi zal mas
kö ré vel. Ba rát já hoz, Aurel C. Popovici-hoz ha son ló an, aki rész le -
te sen ki dol goz ta a föderalizált, et ni kai ré gi ók ra osz tott Nagy -
Ausztria ter vét, Vaida-Voevod is a meg re for mált Nagy-Auszt ria
ke re tén be lül lát ta vol na biz to sí tott nak az er dé lyi ro mán ság jö võ -
jét. Amint vissza em lé ke zé se i ben írja, az elsõ vi lág há bo rú ki tö ré -
sét kö ve tõ en, Milan Hodžával együtt, az ab szurd túl zá so kig el -
me nõ, int ran zi gens grossösterreicher volt.17 Leg na gyobb el len sé -
gé nek Ti sza Ist vánt tar tot ta, mi vel sze rin te õ volt a Mo nar chi án
be lü li ma gyar ér de kek leg el szán tabb vé del me zõ je. A Köz pon ti
Ha tal mak dik tá to rá nak ne vez te, és az ál ta la oly annyi ra os to ro -
zott ma gyar oli gar chia „pro to tí pu sa ként” írta le. Ti sza rá adá sul
kál vi nis ta volt, akik kel (azon be lül is fõ leg a nõ ne mû ek kel) szem -
ben már Vaida-Voevod egyéb ként to le ráns édes ap ja is elõ í té le te -
ket táp lált, és rossz vé le ménnyel volt ró luk.

A ma gyar par la ment ben 1918. ok tó ber 18-án el mon dott hí -
res be szé dét, amely ben a wilsoni el vek alap ján a ma gyar or szá gi
ro mán nem zet szá má ra tel jes nem ze ti sza bad sá got kö ve telt,18 re -
váns ként, egy faj ta elég té tel ként fog ta föl a több mint egy év ti ze -
des ma gyar kép vi se lõi pá lya fu tá sa so rán el szen ve dett, vélt vagy
va lós meg aláz ta tá sai mi att. Vissza te kint ve a du a liz mus év ti ze de -
i re, egész ge ne rá ci ó ja szá má ra meg ha tá ro zó je len tõ sé gû nek tar -
tot ta Aurel C. Popovici „tü zes” biz ta tá sát, amely az er dé lyi ro -
mán fi a ta lok nak szólt: „Ta nul ja tok, [mert] kü lönb nek kell len ne -
tek a ma gya rok nál, kü lön-kü lön fel ké szül tebb nek, ügye sebb nek,
mint száz egyén kö zü lük. Más arisz tok rá ci á ja nincs a né pünk nek, 
csak ti. Ti kell vi gyáz za tok rá, ál lam pol gá ri ön tu dat ra kell éb -
resszé tek, meg kell szer vez zé tek, a be le tö rõ dött tö me get har cos
nem zet té kell vál toz tas sá tok.”19 A gyer mek kor nyo masz tó ki -
sebb ren dû sé gi ér zé sé tõl Vaida-Voevod te hát el ju tott a ma gya rok -
kal szem be ni „kul túr fö lény” szük sé ges sé gé nek tu da tá ig, és en -
nek je gyé ben küz döt te vé gig po li ti ku si pá lya fu tá sá nak elsõ éve it, 
év ti ze de it.
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A pá ri zsi bé ke kon fe ren ci án

Kar ri er je csúcs pont já nak az 1918 és 1920 kö zöt ti idõ sza kot tar tot -
ta. Elõ ször a nagy sze be ni kor mány zó ta nács tag ja ként, ké sõbb né -
hány hó na pig mi nisz ter el nök ként, köz ben pe dig a pá ri zsi bé ke -
kon fe ren ci án részt ve võ ro mán kül dött ség tag ja ként, majd el nö -
ke ként je len tõs sze re pet vál lalt Nagy-Ro má nia lét re ho zá sá ban. 

Az 1918. de cem ber 1-jei gyu la fe hér vá ri nagy gyû lé sen Er dély
Ro má ni á val való azon na li és fel té tel nél kü li egye sü lé sét kö ve tel te.
Ez szö ges el len tét ben állt ko ráb bi fö de ra lis ta, Nagy-Auszt ria- pár ti
né ze te i vel, de nem egye zett az Er dély Ro má ni án be lü li au to nó -
mi á ját kö ve te lõ ro mán szo ci ál de mok ra ták, va la mint né hány pol -
gá ri po li ti kus tár sa el kép ze lé sé vel sem.20 Er dély ide ig le nes kor -
má nyá ban, a Iuliu Maniu ál tal ve ze tett 15 tagú Kor mány zó ta -
nács ban (Consiliul Dirigent) a kül ügyi- és saj tó osz tályt ve zet te.
Tag ja volt a kül dött ség nek, amely Bu ka rest ben át ad ta I. Fer di -
nánd ki rály nak az „egye sü lés rõl” szó ló ha tá ro za tot. Tár ca nél kü li 
mi nisz ter ként he lyet ka pott a ro mán kor mány ban is. 1919. feb ru -
ár ele jén – a Kor mány zó ta nács kül dött je ként, Er délyt kép vi sel ve
– csat la ko zott a pá ri zsi bé ke kon fe ren ci án részt ve võ, Ion I. C. Brã -
tianu mi nisz ter el nök ál tal ve ze tett ro mán kül dött ség hez. Brã tia -
nu 1919. jú li us ele ji ha za u ta zá sát21 kö ve tõ en, a bé ke kül dött ség el -
nök he lyet te se ként, megnövekedett fel ada tok kal kel lett szem be -
néz nie. 1919 õszén tért vissza Ro má ni á ba. A no vem be ri par la -
men ti vá lasz tá so kat kö ve tõ en a kép vi se lõ ház el nö ké vé vá lasz tot -
ták, majd né hány nap múl va, 1919. de cem ber 1-jei ha tállyal, Fer di -
nánd ki rály mi nisz ter el nök ké ne vez te ki. A bé ke kon fe ren ci á ra
vissza utaz va, a ro mán kül dött ség ve ze tõ je ként kép vi sel te országát.

Ezek ben a hó na pok ban mint ha meg má mo ro so dott vol na a
ro mán nem zet épí tés hir te len be kö vet ke zett, vá rat la nul nagy si -
ke re i tõl, és el ra gad ta a te rü let szer zé si hév. Vissza em lé ke zé se i ben
nem em lí ti ugyan, de 1919 má ju sá ban az volt az el kép ze lé se,
hogy meg kell gyõz ni a ti szán tú li ma gya ro kat: jobb lesz a sor suk,
ha Ro má ni á hoz csat la koz nak, mi vel csök ken ni fog az adó juk, és
kü lön par la ment tel ren del kez nek majd.22 Bu da pest ro mán meg -
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szál lá sát kö ve tõ en,23 1919. szep tem ber vé gén is mét azt szor gal -
maz ta Maniunak Pá rizs ból írott le ve lé ben, hogy a ro mán ha tár és
a Ti sza fo lyó kö zött élõ ma gya rok so ra i ban „pro vo kál ja nak ki egy 
erõs áram la tot”, amely kér ni fog ja a bé ke kon fe ren ci á tól a te rü let
Ro má ni á hoz való csa to lá sát, au to nóm tar to mány ként.24 E cél ér -
de ké ben a bé kés csa bai szlo vá ko kat is moz gó sí ta ni kí ván ta. Te rü -
le ti el kép ze lé se it úgy össze gez te, hogy az 1916-os bu ka res ti tit kos 
szer zõ dés ben rög zí tett ro mán ha tár vo nal hoz ra gasz ko dik. Ez a
szer zõ dés, mint írta, „tel jes mér ték ben ki elé gí ti a mi nem ze ti kö -
ve te lé se in ket.”25 

Ál lás pont ja egye zett Brãtianu né ze te i vel. A ro mán kül dött -
ség ve ze tõ pá ri zsi tar tóz ko dá sá nak ide je alatt az egész Bán ság bir -
tok lá sá ért har colt, és Ro má nia te rü le tét a Dnyesz ter tõl a Ti szá ig
kép zel te el, a „Duna ter mé sze tes, in teg rá lis ha tá rán be lül”.26

„Mér ték le tes sé gé nek” egyet len bi zony sá ga az volt, hogy haj lan -
dó lett vol na le mon da ni Deb re cen vá ro sá ról.27 Vaida-Voevod ek -
kor még fel tét len híve, sõt cso dá ló ja volt a be fo lyá sos kor mány fõ -
nek. Pá rizs ból írt le ve lei egy ér tel mû en er rõl ta nús kod nak. „Hi á -
ba ke res nék jobb em bert az ügy nek [a ro má nok nem ze ti ügyé nek
– L.B.B.], nem ta lál nék. Õ a [leg]meg fe le lõbb sze mély.” „Tü re lem -
mel, las san, re mé lem, hogy mind in kább meg hó dí tom a szí vét” –
írta Brãtianuról Maniunak 1919. áp ri lis 10-én.28 Em lék ira ta i ban
vi szont már hû vö sebb és tá vol ság tar tóbb hang ne met ütött meg
vele szem ben. A bé ke kon fe ren cia kap csán sa ját „má sod he ge dû -
si” sze re pét em le get te, Brãtianu tak ti ká ját pe dig vak me rõ nek ne -
vez te. Vissza ve tít ve ké sõb bi, kri ti ku sabb ál lás pont ját a bé ke kon -
fe ren cia ide jé re – va lót lant ál lít va – azt írta: (1919-ben) úgy ítél te
meg, hogy te rü le ti kö ve te lé se i vel Brãtianu túl fe szí tet te a húrt.29 

A pá ri zsi tar tóz ko dá sa so rán Brãtianuhoz való kri ti kát lan –
a ma gya rok hoz pe dig ez idõ tájt szél sõ sé ges – vi szo nyu lá sá nak
jele volt az is, hogy kom men tár nél kül, hall ga tó la gos egyet ér tés -
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sel szá molt be Maniuhoz írott egyik 1919. feb ru á ri le ve lé ben a ro -
mán kor mány fõ nek a bé ke kon fe ren cia tí zes bi zott sá ga elõtt el -
hang zott, a szé ke lye ket le ki csiny lõ, gu nyo ros sza va i ról.30 Büsz -
kén han goz tat ta ugyan ak kor, hogy er dé lyi ro mán ként jól is me ri a 
ma gya ro kat, a ma gyar or szá gi po li ti kai éle tet. Ferdinand Foch
mar sall vagy Franchet d’Esperey tá bor nok ké ré sé re tar tott „hely -
zet elem zé sei” azon ban leegyszerûsítõek, ten den ci ó zu san egy ol -
da lú ak vol tak. Fö lé nyes nagy vo na lú ság gal, az „egyik ku tya, má -
sik eb” elve alap ján ska tu lyáz ta be a ma gyar po li ti ku so kat. Szá -
má ra ifj. Andrássy Gyu lá tól Vázsonyi Vil mo son át Beth len Ist vá -
nig vagy Te le ki Pá lig „tutti quanti”, azaz min den ki az „oli gar chi -
kus” an ci en ré gi me em be rét je len tet te, „füg get le nül at tól, hogy
Ti sza Ist ván híve vagy szo ci a lis ta volt”.31 

Magyarországgal szem ben a „ma chi a vel lis ta” mód sze rek kö -
ve té sé nek szük sé ges sé gét val lot ta. A sze ge di el len for ra dal mi kor -
mány kö ze le dé si szán dé kát „át ve rés nek” ne vez te, és idõ hú zó tak -
ti kát ja va solt: a „sze ge di ek” re mé nye i nek éb ren tar tá sát, sem mi fé le 
el kö te le zett ség nél kül. „Elõ ször meg kell hó dí ta ni Bu da pes tet,
azaz Ma gyar or szá got, az tán le kell fegy ve rez ni és se gí te ni kell egy
új kor mány meg ala kí tá sá ban, amely olyan em be rek bõl áll na, akik
meg bé kél né nek az új hely zet tel és va ló di de mok ra ták len né nek” –
ma gya ráz ta olasz kol lé gá já nak 1919 jú li u sá ban.32 „Va ló di de mok -
ra ta” kor mány nak azt tar tot ta vol na, amely le mond a Bán ság ról
és Bé kés csa bá ról, va la mint du a lis ta ál lam szö vet ség re lép Ro má -
ni á val.33 Utób bi öt le tét nem fej tet te ki rész le te sen. A du a liz mus
min den bi zonnyal Ro má nia szá má ra lett vol na elõ nyös, mi vel
sem a jó szót, sem az ígé re te ket, sem a pénzt nem saj nál ta vol na
meg va ló sí tá sa ér de ké ben. Ha tá ro zot tan el ve tet te azon ban – meg -
ta gad va ez zel ko ráb bi föderalisztikus el kö te le zett sé gét – az újra
és újra fel röp pe nõ du nai kon fö de rá ció gon do la tát, ame lyet az új
ro mán ál lam szem pont já ból ká ros nak tar tott.34

1919 ele jén a ro mán csa pa tok Ti szá ig tör té nõ elõ re nyo mu lá -
sát szor gal maz ta, Kun Béla ha ta lom ra ke rü lé se után pe dig – amint
ezt em lék ira ta i ban is em lí ti – a Ti sza vo na lá nak át lé pé sét,35 Bu da -
pest el fog la lá sát. A ma gyar fõ vá ros ba való be vo nu lás nap ján, au -
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gusz tus 4-én kelt le ve lé ben Ro má nia pil la nat nyi ér de ke i nek nyers
ér vé nye sí té se mel lett ér velt, tö mény ci niz mus sal. „Hasz nál já tok
ki a le he tõ sé get, és küld je tek gyor san az or szág ba min dent, amit
el le het vin ni Ma gyar or szág ról ha di zsák mány ként, kü lö nö sen moz -
donyokat, va go no kat, vas úti fel sze re lé se ket. Mond já tok, hogy a ma -
gyar had se reg egész ha di anya ga a Ro má ni át meg kín zó Mackensen
had se reg ének ha di anya gá ból szár ma zik, így jog sze rint és a há -
bo rú tör vé nyei alap ján min ket il let.”36

Or szá ga nem zet kö zi presz tí zsé nek nö ve lé se cél já ból – és a
Ro má ni á ra ne he ze dõ nem zet kö zi nyo más kö vet kez té ben – ugyan -
ak kor ki állt a leg tel je sebb val lás sza bad ság és a fe le ke ze ti au to nó -
mia biz to sí tá sa mel lett,37 ami a ki sebb ség be ke rült ma gyar ság nak 
is ele mi ér de ke volt. 1920 ele jén Lon don ban, Lloyd Ge or ge brit
mi nisz ter el nök nek és an gol fe le ke ze ti ve ze tõk nek meg ígér te, hogy
min dent el kö vet a ro má ni ai val lá si fe le ke ze tek vé del me ér de ké -
ben. Már ezt meg elõ zõ en, nem sok kal mi nisz ter el nök ké való ki -
ne ve zé se után – az újabb, im már so ka dik nagy ha tal mi ul ti má tum 
ha tá sá ra is – kö te le zett sé get vál lalt a Ion I. C. Brãtianu ál tal ad dig
kö vet ke ze te sen el uta sí tott ki sebb sé gi szer zõ dés alá írá sá ra. Erre
1919. de cem ber 9-én ke rült sor, ami kor is a ro mán de le gá ció alá ír -
ta az oszt rák és a bol gár bé ke szer zõ dést is.38 

A nagy ha tal mi nyo más mel lett e lé pé sét elvi és tak ti kai meg -
fon to lá sok be fo lyá sol ták. Ami az el sõt il le ti: maga is úgy vél te,
hogy a nem ze ti sé gek szá má ra biz to sí ta ni kell bi zo nyos alap jo go -
kat. Maniuhoz cím zett, 1920. feb ru ár 8-i le ve lé ben azt ja va sol ta,
hogy fog lal ják al kot mány ba a ki sebb sé gek jo gát sa ját ele mi is ko -
lai há ló zat lét re ho zá sá hoz és a szám ará nyuk hoz mért ál la mi tá -
mo ga tás hoz, to váb bá a tel jes val lás sza bad sá got, va la mint a fe le -
ke ze ti au to nó mi át.39 Éle sen el uta sí tot ta azon ban a ma gya rok ezt
meg ha la dó, sze rin te túl zó kö ve te lé se it, ame lyek tel je sí té se úgy -
mond pri vi le gi zált hely zet be hoz ná õket.40 Dör zsölt po li ti kus lé vén, 
az elvi okok mel lett tak ti ka i ak is köz re ját szot tak ab ban, hogy alá ír ta 
a ki sebb sé gi szer zõ dést. Már 1919 ok tó be ré ben fi gyel mez tet te
Maniut: a ki sebb sé gi szer zõ dés ter ve ze te csak az ele mi nem ze ti -
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sé gi is ko lák fenn tar tá sát irá nyoz za elõ a ro mán ál lam nak, a kö -
zép is ko lá két nem. Ezért ka taszt ro fá lis le het a Kor mány zó ta nács
azon in téz ke dé se, amellyel Te mes vá ron né met nyel vû kö zép is ko -
lát en ge dé lye zett. Ez ugyan is pre ce denst te remt a ma gya rok nak,
akik egye te met is kö ve tel het nek. „Ahe lyett, hogy to vább men -
nénk a lej tõn, ame lyen a gyu la fe hér vá ri ha tá ro za to kat al kal maz -
va el in dul ta tok, in kább fo gad juk el vál toz ta tás nél kül a ki sebb sé -
gek re vo nat ko zó szer zõ dést. Ha nem ír juk alá [a szer zõ dést –
L.B.B.], de nagy vo na lú an ér tel mez zük a gyu la fe hér vá ri ha tá ro za -
to kat,41 ki fe lé fenn tart juk ugyan lát szó la gos szu ve re ni tá sun kat,
de be fe lé meg sem mi sít jük azt.”42

Több ség ben

A Nagy-Ro má nia lét re jöt tét kö ve tõ két év ti zed ben is a po li ti -
kai élet elsõ vo na lá ban ta lál juk. 1919-tõl 1929-ig meg sza kí tás nél -
kül tag ja a par la ment nek. Elsõ mi nisz ter el nök sé ge (1919–1920)
után még há rom al ka lom mal volt – vi szony lag rö vid ide ig – kor -
mány fõ: 1932. jú ni us 6.–au gusz tus 10., 1932. au gusz tus 11.–ok tó -
ber 19., va la mint 1933. ja nu ár 14.–no vem ber 13. kö zött. 1928 no -
vem be ré tõl 1930 ok tó be ré ig – né hány na pos meg sza kí tás sal –
bel ügy mi nisz ter volt Iuliu Maniu két kor má nyá ban. A Ro mán
Nem ze ti Párt (1926-os meg ala ku lá sá tól pe dig a Nem ze ti Pa raszt -
párt) egyik leg fõbb ve ze tõ je. Meg lo va gol va az or szág ban el ural -
ko dó na ci o na lis ta és ide gen gyû lö lõ han gu la tot, 1935 ele jén el in -
dí tot ta a hír hedt „nu me rus valachicus” moz gal mat. El tá vo lo dott
a Nem ze ti Pa raszt párt irány vo na lá tól és el hi de gült régi ba rát já -
tól, po li ti kai har cos tár sá tól, Maniutól. Meg ala kí tot ta a „Ro mán
Front” nevû szer ve ze tet. II. Kár oly dik ta tú rá ja ide jén ki rá lyi ta ná -
csos, a be til tott po li ti kai pár tok he lyé be lé pett Nem ze ti Új já szü le -
tés Front já nak el nö ke és kép vi se lõ há zi el nök lett. Ion Antonescu
ha ta lom ra ke rü lé sét kö ve tõ en – újabb for du lat tal – az ad dig mo -
nar chis ta Vaida-Voevod nyíl tan ki állt a ki rá lyi dik ta tú rá nak vé get 
vetõ „kondukátor” mel lett. Az idõs po li ti kus ek kor azon ban már
a ro mán köz élet el szi ge telt és so kak sze mé ben diszk re di tált sze -
mé lyi sé gé nek szá mí tott.

*
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A bu ka res ti par la ment be 1919 vé gén be ke rült er dé lyi ro mán kép -
vi se lõ ket „össze za var ták” a Regátban ural ko dó ka o ti kus po li ti kai 
vi szo nyok, a Brãtianu ál tal ve ze tett Nem ze ti Li be rá lis Párt nyílt
ér dek po li ti zá lá sa. A töb bi ek kel együtt Vaida-Voevod is hir te len
úgy érez te, mint ha a „bo lon dok há zá ban” len ne, pe dig már két
év ti ze des köz vet len ta pasz ta la ta volt a Kár pá to kon túli ro mán
po li ti ku sok kal való együtt mû kö dés te rén. A ma gyar gró fok
grandomániája – írta vissza em lé ke zé se i ben – azok ban a na pok -
ban de mok ra ti ku sabb volt a bu ka res ti po li ti kai par ve nük vi sel ke -
dé sé nél.43 Ki áb rán du lá sát fo koz ta a mél tat lan el já rás, amellyel
1920. már ci us 13-án az ural ko dó, mi köz ben õ ép pen Lon don ban
tár gyalt, me nesz tet te – Brãtianu csel szö vé se kö vet kez té ben – mi -
nisz ter el nö ki po zí ci ó já ból, és Alexandru Averescu mar sallt ne -
vez te ki he lyé be. Az el já rás mód ját nem men ti az sem, hogy alig
több mint há rom hó na pos kor mány zá sa alatt nem tu dott meg bir -
kóz ni a meg na gyob bo dott or szág elõtt álló prob lé mák kal, és nõtt
a tár sa dal mi fe szült ség, az anar chia.44 Az ural ko dó rá adá sul
rossz né ven vet te, hogy el fo gad ta a szov jet kor mány nak a két ol -
da lú kap cso la tok nor ma li zá lá sá ra vo nat ko zó tár gya lá si ja vas la -
tát. Je len tõs si ker nek köny vel het te el vi szont kor má nya, hogy
1920. már ci us ele jén a nagy ha tal mak el is mer ték Besszarábia Ro -
má ni á hoz való tar to zá sát.

Bu ka rest ben szer zett rossz ta pasz ta la tai is köz re ját szot tak
ab ban, hogy nosz tal gia éb redt ben ne – nem a ma gyar ura lom, ha -
nem – az egy ko ri Habs burg Bi ro da lom, és ál ta lá ban a kö zép-eu -
ró pai tér ség ci vi li zá ci ó ja iránt. Raymund Netzhammer bu ka res ti
ka to li kus püs pök fel jegy zé sei sze rint Vaida-Voevod 1921-ben így
fa kadt ki elõt te. „A régi Ro má ni á val való egye sü lé sünk nek sem -
mi kép pen sem az volt a cél ja, hogy mi, oda át ról, a nyu gat-eu ró -
pai kul tú ránk kal, olya nok ká vál junk, mint az it te ni ek: egy ra kás
bu ka res ti nyo mor rá! Itt nyo mor ban vagy, nem is a Bal ká non, ha -
nem Ázsi á ban! […] Mi, er dé lyi po li ti ku sok az is ko lá in kat egy 52
mil lió la ko sú or szág ban jár tuk ki, és nem egy 7 mil lió la ko sú bal -
ká ni ál lam ban!”45 Nem vé let len, hogy õ írta az elõ szót Iancu
Azapu Bécs ben, 1922-ben meg je lent kis köny vecs ké je elé, amely
Er dély füg get len sé ge mel lett állt ki. Az elõ szó ban éle sen ki kelt a
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nem ze ti li be rá lis kor mány el nyo mó po li ti ká ja el len. Ál lí tá sa sze -
rint az er dé lyi ro má nok ne héz idõ sza kon men nek át, mi vel a gyu -
la fe hér vá ri ha tá ro za to kat nem csak láb bal ti por ják, de a leg utol só
vá lasz tá so kon (fel te he tõ en 1922-ben) a regátiak be bi zo nyí tot ták:
nem test vé rek, ha nem urak akar nak len ni. Azt bi zony gat ta, hogy
Fe renc Jó zsef ide jén a ma gyar kor má nyok job ban tisz tel ték az er -
dé lyi ro má nok ál lam pol gá ri jo ga it, mint Brãtianu mi nisz ter el -
nök.46 Nem tud hat juk, írás köz ben fel idéz te-e ma gá ban, hogy ko -
ráb ban Er dély fel té tel nél kü li egye sí té sé nek híve volt (még ko -
ráb ban az oszt rák fö de rá ci óé), Pá rizs ban pe dig Brãtianu szí vét
kí ván ta meg hó dí ta ni. Hosszú po li ti kai pá lya fu tá sa so rán min -
den eset re több ször is elõ for dult, hogy ko ráb bi né ze tét föl ad va,
az zal el len té tes ál lás pont ra he lyez ke dett.

Pro vo ka tív, sar kos meg ál la pí tá so kat – fõ leg a napi po li ti kai
csa tá ro zá sok he vé ben – ké sõbb is gyak ran tett. 1925 má ju sá ban a
ro mán kép vi se lõ ház ülé sén ki je len tet te: Ti sza Ist ván kor má nya
ci vi li zál tabb volt a Brãtianu-kormánynál. A Fogaras vi dé ki ro -
mán pa rasz tok jog gal han goz tat ják – ál lí tot ta –, hogy a ma gyar
fõ is pán ok sok kal job bak vol tak a ro mán pre fek tu sok nál. Sík ra
szállt Er dély re gi o ná lis ér de kei mel lett, és ne hez mé nyez te, hogy
„gar ma dá val” özön le nek be oda a regátbeli tiszt vi se lõk és ta ná -
rok.47 1931-ben, egy Ko lozs vá ron tar tott nem ze ti pa raszt pár ti
nagy gyû lé sen is mét éle sen ki kelt a regátiak el len, akik „ki szo rít -
ják” az er dé lyi e ket. Pél da ként hoz ta föl, hogy a „ma gyar vi lág -
ban” sze rin te több er dé lyi ro mán kú ri ai bíró volt Bu da pes ten,
mint ahány a har min cas évek ele jén Bu ka rest ben.48 A leg na gyobb 
vi hart az 1932. jú li u si vá lasz tá sok nyo mán össze ült ro mán par la -
ment ben ka var ta. A sze ná tus egyik ülé sén a vita he vé ben töb bek
kö zött ki je len tet te, hogy ma gyar ura lom alatt a ro má nok nem
szen ved tek annyit, mint amennyit a regáti pa raszt ság a nem ze ti
li be rá lis pár ti kor má nyok alatt. A Pester Lloyd egyik cik ke erre
úgy re a gált: Vaida-Voevod el is mer te, hogy a ro má nok hely ze te
nem volt olyan „bor zasz tó” 1918 elõtt. A mi nisz ter el nök ezt ké -
sõbb sza vai fél re ma gya rá zá sá nak ne vez te, mi köz ben a ro mán la -
pok egy ré sze he ve sen tá mad ta és áru ló ként bé lye gez te meg.49
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Ki je len té sei egy ré szét szen ve dé lyes, im pul zív, har ci as ter -
mé sze te mo ti vál hat ta – I. Fer di nánd ki rály egy al ka lom mal „fel -
tü zelt és dü hös el mé nek” ne vez te.50 Mi vel azon ban ra vasz po li ti -
kus volt, és min dig tud ta, ho gyan hív hat ja fel ma gá ra a köz vé le -
mény fi gyel mét, nem ki zárt, hogy egyik-má sik ál lí tá sát hi deg fej -
jel, napi po li ti kai cé lok ér de ké ben tet te. Tény, hogy az egy ko ri
Habs burg Bi ro da lom irán ti nosz tal gia mind vé gig meg ma radt
ben ne, anél kül, hogy vissza kí ván ta vol na a ma gyar ural mat.

Az er dé lyi ma gya rok hoz való vi szo nya el lent mon dá so san
ala kult. Az 1926-os par la men ti vá lasz tá so kat kö ve tõ en tü zes cik -
kek ben lá zí tott a „ma gyar ba rát nak” mon dott Alexandru Ave res -
cu kor má nya el len, a ma gyar sá got pe dig egyik be szé dé ben ér -
dem te len nek mond ta az 1918. de cem ber 1-jei gyu la fe hér vá ri ha -
tá ro za tok ra.51 Bel ügy mi nisz ter ként 1930-ban azt nyi lat koz ta,
hogy õ is bár mi kor alá ír ná Aurel Dobrescu ko lozs vá ri tar to má nyi 
igaz ga tó ren de le tét, amely meg til tot ta a ki sebb sé gi nyel vek hasz -
ná la tát a me gyei és köz sé gi ta ná csok ban.52 A Pes ti Nap lónak két
év vel ké sõbb adott in ter jú já ban vi szont ki je len tet te: meg ve ti a
„na ci o na liz must, mint a po li ti kai ha ta lom vágy ad mi niszt ra tív
for má ját”. Ha tá ro zot tan ki állt a „ma gyar–ro mán kér dés” meg ol -
dá sa mel lett. „Min de nek elõtt pe dig meg kell ol da nunk a ma gyar
nem ze ti ki sebb ség ügyét, hogy vég re jól és itt hon érez zék ma gu -
kat Ro má ni á ban. Egy pil la na tig sem gon do lok arra, hogy az er -
dé lyi ma gya rok ból ro má no kat fa rag jak […]. Én a ma gyar ma gya -
rok kal aka rok jó ba rát ság ban len ni, mert meg va gyok gyõ zõd ve
róla: ha tisz te lem nyel vü ket, kul tú rá ju kat, ér zel me ik sza bad sá -
gát, úgy ez a tisz te let elõbb-utóbb meg szer zi szá mom ra õszin te
ro kon szen vü ket, s a ben nük rej lõ nagy ér té kek az ál lam épí tés
szol gá la tá ba ál lít ha tók.”53

A Nem ze ti Pa raszt párt 1928-as ha ta lom ra ke rü lé se nagy re -
mé nye ket éb resz tett az er dé lyi ma gya rok kö ré ben. Bíz tak ab ban,
hogy a párt két ve ze tõ er dé lyi po li ti ku sa: Maniu és Vaida-Voevod 
lé pé se ket tesz majd a regionalizmus irá nyá ba,54 és a ki sebb sé gek
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ér de ke it is job ban fi gye lem be ve szi, mint a regátiak. Mind két
eset ben csa lód ni uk kel lett. Az 1929-es köz igaz ga tá si re form –
Maniu mi nisz ter el nök sé ge és Vaida-Voevod bel ügy mi nisz ter sé ge 
alatt – nem vál tot ta be a hoz zá fû zött re mé nye ket, a nem ze ti pa -
raszt pár ti kor má nyok ki sebb ség po li ti ká ja pe dig nem sok ban tért
el a ko ráb bi tól. Vaida-Voevod 1932-es és 1933-as kor mány zá sa it
az örö költ pénz ügyi prob lé mák ter hel ték, bot rá nyok za var ták és
nagy mé re tû sztráj kok ráz kód tat ták meg.55 A ma gyar sá got leg sú -
lyo sab ban érin tõ ren del ke zés a ma gyar köz al kal ma zot tak, el sõ -
sor ban a vas uta sok tö me ges el bo csá tá sa volt. A leg több jü ket hi á -
nyos ro mán nyelv tu dá suk ürü gyé vel fosz tot ták meg mun ka he -
lye ik tõl. Meg ér tõbb volt a kor mány zat is ko la ügy ben: egy 1933.
áp ri li si ren de let ér tel mé ben a fe le ke ze ti (köz tük a ma gyar) is ko -
lák is ré sze sül het tek a köz sé gi se gély bõl, amit az ad di gi gya kor -
lat sze rint csak az ál la mi is ko lák kö zött osz tot tak szét do lo gi ki -
adá sa ik fe de zé sé re.56 

A Nem ze ti Pa raszt párt egy sé gé nek meg bon tá sá ra és Maniu
el szi ge te lé sé re tö rek võ II. Kár oly hall ga tó la gos tá mo ga tá sá val – a 
szél sõ jobb ol da li kon junk tú rát ki hasz nál va –, 1935 ele jén Vaida-
 Voevod el in dí tot ta a „nu me rus valachicus” moz gal mat. Ez az et -
ni kai arány szám ok be ve ze té sét szor gal maz ta. Az „olá hok nak”,
ahogy õ ne vez te, 80 szá za lé kos arányt kel lett vol na biz to sí ta ni,
kez det ben csak az ok ta tás ban, ké sõbb a gaz da sá gi-tár sa dal mi
élet töb bi te rü le tén is. Maniu a párt más ve ze tõ i vel együtt a leg -
ha tá ro zot tab ban el uta sí tot ta a ter vet,57 és Vaidát ha ma ro san le -
vál tot ták a párt er dé lyi szer ve ze té nek élé rõl. Már ezt meg elõ zõ en 
azon ban, 1935 feb ru ár já ban lét re hoz ta a szél sõ jobb ol da li Ro mán
Front nevû szer ve ze tet.

Vaida-Voevod moz gal ma az er dé lyi ma gyar ság kö ré ben csa -
ló dást és fel há bo ro dást vál tott ki. Az Or szá gos Ma gyar Párt par -
la men ti cso port ja ki ált vány ban til ta ko zott az et ni kai arány szám
be ve ze té sé nek ja vas la ta el len. A fel há bo ro dás azért is nagy volt,
mi vel a nu me rus valachicus öt le te el len zé ki ol dal ról alá tá masz -
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tot ta a ha tal mon lévõ nem ze ti li be rá lis pár ti kor mány ki sebb ség -
el le nes po li ti ká ját. Az 1934-ben el fo ga dott, a nem ze ti mun ka vé -
del mé rõl szó ló tör vény re hi vat koz va ugyan is több ezer ma gyar
köz tiszt vi se lõt és mun kást bo csá tot tak el Ro má ni á ban.58 Viorel
Tilea, Vaida-Voevod kö ze li mun ka tár sa, 1935 áp ri li sá ban bi zal -
ma san kö zöl te Bárdossy Lász ló bu ka res ti ma gyar kö vet tel, hogy
a moz ga lom nem az er dé lyi ma gya rok el len irá nyul, ha nem „a
zsi dók be fo lyá sát és sze re pét akar ják a meg en ged he tõ mér ték re
szo rí ta ni.” A cél az ön tu da tos ro mán na ci o na liz mus ki épí té se,
amely „azon ban más fa jok nem ze ti ér zé sét is tisz tel ni tud ja.” Bár -
dossy szkep ti ku san fo gad ta a köz lést. „Vaida ak ci ó ja már most is
érez he tõ en el mér ge sí tet te a ro mán ság vi szo nyát a ma gyar ki -
sebb ség hez. En nek saj nos lép ten-nyo mon lá tom a je le it” – fi gyel -
mez tet te Tileát.59 

Vaida-Voevod 1935-ös for du la tát leg in kább csil la pít ha tat -
lan nak tûnõ po li ti kai am bí ci ó i val ma gya ráz hat juk. Ab ban re -
mény ke dett ugyan is, hogy össze fog ja a szél sõ jobb ol da li pár to -
kat, majd új ból kor mányt ala kít. Szá mí tá sa azon ban nem vált be,
és moz gal ma rö vid idõn be lül eljelentéktelenedett. A leg több
szél sõ jobb ol da li szer ve zet, így a Vas gár da ve ze tõi – nem alap ta la -
nul – csu pán a ki rály za vart kel tõ ak ci ó ját lát ták ben ne.60 Vaida
pál for du lá sá ban az is köz re ját szott, hogy sza ba dul ni akart Maniu 
„csat ló sá nak” a sze re pé tõl, és vég re sa ját párt tal, sa ját prog ram -
mal kí vánt részt ven ni a po li ti kai élet ben. „Csak az ökör kö vet ke -
ze tes” – mond ta egy al ka lom mal,61 ami rész ben rá vi lá gít arra,
mi ért vál to gat ta oly gyak ran, a po li ti kai hely zet függ vé nyé ben, a
vi lág né zet ét. 

A ki rá lyi dik ta tú ra be ve ze té sét kö ve tõ en, 1938 áp ri li sá ban II. 
Kár oly62 az zal bíz ta meg, hogy ve gye fel a kap cso la tot az er dé lyi
ma gyar ság ve ze tõ i vel, hall gas sa meg pa na sza i kat, majd te gyen
ja vas la to kat neki a ki sebb sé gi kér dés meg ol dá sá ra. Régi is me rõ -
se, De me ter Béla új ság író köz ve tí té sé vel ha ma ro san fel is vet te a

75

58 Mikó 1941, 149–150.; Hor váth Sz. 2007, 139.; Ma gyar Ki sebb ség, 1935. au -
gusz tus 1.; Ma gyar Ki sebb ség, 1937. szep tem ber 16.

59 MOL, K 64, 1935, 27. t., 64. cs., ad 246. res. pol. 
60 ACNSAS, fond documentar, dos. 1574 (D 010885), f. 178., 275. Vai da-

 Voevod szim pa ti zált a Vas gár dá val, és egyik nyi lat ko za ta sze rint a „ke reszt ap já -
nak” tar tot ta magát.

61 Biblioteca Academiei Române (Bu ka rest), Cabinetul de manuscrise, Ar -
hiva Victor Moldovan, vol. V., f. 35–36.

62 Kul tu szá ról lásd Majuru, Adrian: II. Kár oly és az „Örök Ro má nia” mí to sza.
In: Li mes, 2003. 2. sz. 133–149. 



kap cso la tot Bánffy Mik lós sal, a Ro má ni ai Ma gyar Nép kö zös ség
ké sõb bi ve ze tõ jé vel, Szász Pál lal, az Er dé lyi Gaz da sá gi Egye sü let
el nö ké vel és a ma gyar egy há zak há rom (ka to li kus, re for má tus,
uni tá ri us) püs pö ké vel. Több ta lál ko zó ra is sor ke rült kö zöt tük,
majd mind az öt tár gya ló part ne re egy-egy em lék ira tot nyúj tott át 
az er dé lyi ma gyar ság kö ve te lé se i rõl.63 Ezt kö ve tõ en ter je del mes
me mo ran dum ban64 tet te meg ja vas la ta it a ki rály nak. Vé le mé nye
sze rint a be nyúj tott kö ve te lé sek mér sé kel tek, 80 szá za lé ku kat tel -
je sí te ni le het ne. Fel ve tet te, nem len ne-e cél sze rû be ve zet ni, ahol
szük sé ges, a ma gyar nyelv fa kul ta tív hasz ná la tát is az alsó fokú
köz igaz ga tás ban, a Szé kely föl dön pe dig a tiszt vi se lõ ket az et ni -
kai ará nyok nak meg fe le lõ en le het ne ki ne vez ni. Ro mán ér dek nek
is ne vez te a ma gyar pa raszt ság gaz da sá gi szer ve zõ dé sé nek elõ -
se gí té sét. Ál ta lá ban véve a ma gyar és né met ki sebb ség nek a ro -
mán ál lam ba való in teg rá lá sát te kin tet te a leg fõbb fel adat nak, ci -
vi li zált és bölcs köz igaz ga tás ré vén. Ugyan ilyen fon tos nak tar tot -
ta azon ban az er dé lyi ro mán ság kér dé se i nek a meg ol dá sát is: kul -
tu rá lis, gaz da sá gi, szo ci á lis fel eme lé sü ket, hogy Er dély ben to -
vább ra is biz to sít va le gyen a fö lé nyük.

Me mo ran du má nak konst ruk tív, bé kü lé keny hang ne me szö -
ges el len tét ben állt a mind össze né hány év vel az elõtt meg hir de -
tett szél sõ sé ge sen na ci o na lis ta el vek kel. Ka csó Sán dor iro ni kus
meg jegy zé se sze rint: „A vas gár dis ták »aty já ból« a ki rály buz gó
híve és tá mo ga tó ja lett, a »nu me rus valachicus« el vé nek meg hir -
de tõ jé bõl, a ma gyar ki sebb ség fé lel me tes re meg te tõ jé bõl a ki -
sebb sé gi kér dés ren de zé sé nek egyik szó szó ló ja és szak ér tõ je a ki -
rály ol da lán.”65

„Kí ván csi ság ból” el uta zott Turnu Severinbe, ahol 1940. au -
gusz tus 16-án (erõ tel jes né met nyo más ra) ro mán–ma gyar tár gya -
lá sok kez dõd tek a Ma gyar or szág ál tal kö ve telt te rü le ti re ví zi ó ról. 

76

63 Meg bí za tá sá ról ké szült rö vid össze fog la ló ját lásd ANIC, foVVA dos. 264,
f. 17. Em lék ira ta i ban té ve sen azt írta, hogy kép vi se lõ há zi el nök sé ge ide jén (te hát
1939-ben vagy 1940-ben) tár gyalt a ma gyar ve ze tõk kel, va ló já ban azon ban 1938
áp ri li sá ban. Vaida-Voevod 2006, I. k., 178.; Vaida-Voevod 2006, III. k., 183. Hor -
váth Sz. Fe renc (Hor váth Sz. 2007, 220.) sze rint Vaida-Voevod 1938. áp ri lis 21-én
Gyár fás Elem ér egy ko ri sze ná tort is fo gad ta, er rõl azon ban sem össze fog la ló já -
ban, sem em lék ira ta i ban nem tett em lí tést. Ld. Mikó 1941, 208. Leg újab ban Egry
Gá bor: Meg ol dás vagy ha lo ga tás? A ro mán ki rá lyi dik ta tú ra és a ma gyar ki sebb ség,
1938–1940. In: Li mes, 2010. 1. sz. 69. 

64 ANIC, foVVA, dos. 264, f. 2–17. 
65 Ka csó Sán dor: Ne héz sza gú iszap fe lett. Ön élet raj zi vissza em lé ke zé sek. III. k.,

Kriterion Könyv ki adó, Bu ka rest, 1993, 204.



Em lék ira ta i ban mér ték te len di csé ret ben ré sze sí tet te Valeriu Pop
ro mán kül dött ség ve ze tõ te vé keny sé gét. Sze rin te Pop olyan tö ké -
le te sen ott ho nos volt a té má ban, hogy „a ma gya rok, meg il le tõd -
ve a fö lé nyé tõl, mind vé gig ab szo lút alá ren delt hely zet ben vol -
tak.”66 Va ló já ban azon ban Hory sok kal ru ti no sabb dip lo ma ta volt 
an nál, hogy meg il le tõd jön tár gya ló fe lé tõl. Rá adá sul – amint azt a
fenn ma radt jegy zõ köny vek is bi zo nyít ják – nem volt rosszabb vi -
tá zó– vagy tár gya ló fél Pop nál. Még an nak el le né re sem, hogy –
Pop tól el té rõ en – a meg be szé lé sek so rán a keze mind vé gig úgy -
szól ván meg volt köt ve, és Csáky Ist ván kül ügy mi nisz ter uta sí tá -
sa it kel lett kö vet nie.67

A Ko ro na ta nács 1940. au gusz tus 29-érõl 30-ára vir ra dó éj sza -
ka tar tott ülé sén, a részt ve võk több sé gé vel együtt, õ is az er dé lyi
re ví zi ót érin tõ né met–olasz dön tõ bí rás ko dás fel té tel nél kü li el fo -
ga dá sa mel lett ér velt. Elöl já ró ban el mond ta: úgy érzi, egész éle te
hi á ba va ló volt, és az a ve szély fe nye ge ti, hogy tel jes va gyo na a
Ma gyar or szág nak íté len dõ te rü let ré szen ma rad. En nek el le né re –
jó za nul – úgy ér velt: el kell fo gad ni a dön tést, hogy leg alább Mold -
va és Ha vas al föld ma rad jon meg sza bad „Pie mont nak”.68 Em lék -
ira ta i ban, ha bár be szá molt a Ko ro na ta nács ülé sé rõl,69 nem tett em -
lí tést e fel szó la lá sá ról. A kö vet ke zõ éj sza ka tar tott ülé sen, ame lyen
az au gusz tus 30-án, Bécs ben ki hir de tett nagy ha tal mi dön tést kel -
lett jó vá hagy ni vagy el uta sí ta ni, szin tén igen nel sza va zott, de ez -
út tal (a jegy zõ könyv ta nú sá ga sze rint) nem szó lalt föl.

Antonescu 1940. szep tem be ri ha ta lom ra ke rü lé sét kö ve tõ en
vég leg komp ro mit tál ta ma gát az zal, hogy bár ko ráb ban mo nar -
chis tá nak és II. Kár oly meg gyõ zõ dé ses hí vé nek mu tat ko zott,
most ken dõ zet le nül és tel jes mell szé les ség gel Antonescut tá mo -
gat ta. A Curentul címû na pi lap ban 1941. jú li us 3-án meg je lent cik -
ké ben min den kit arra szó lí tott föl, hogy a vég sõ gyõ ze lem ér de -
ké ben fel té tel nél kül tá mo gas sa az „ál lam ve ze tõ” po li ti ká ját.70
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66 Vaida-Voevod 2006, III. k., 33. 
67 Horyról lásd Pritz Pál: Be ve ze tés. In Hory And rás: Bu ka rest tõl Var só ig. Saj -

tó alá ren dez te Pritz Pál. Gon do lat Könyv ki adó, Bu da pest, 1987. 7–37. A Turnu
Severin-i tár gya lá sok ról L. Ba logh Béni: A ma gyar–ro mán kap cso la tok 1939–1940-
 ben és a má so dik bé csi dön tés. Pro-Print Könyv ki adó, Csíkszereda, 2002. 220–270. 

68 Mamina, Ion: Consilii de Coroanã. Editura Enciclopedicã, Bu ka rest, 1997.
232–233.

69 Vaida-Voevod 2006, III. k., 47. 
70 Egy ko ri párt tár sai úgy vél ték, hogy ez zel nyíl tan „fel ajánl ko zott” Anto -

nescunak a kö zel gõ kor mány át ala kí tás elõtt. ACNSAS, fond documentar, dos.
1884 (D 011018), f. 184.



1943 ele jén Antonescu tá mo ga tá sá nak szük sé ges sé gé rõl pró bál ta
meg gyõz ni Maniut is, aki azon ban el ve tet te az öt le tet.71 Az an -
gol ba rát Maniuval el len tét ben, Vaida-Voevod Né met or szág vég -
sõ gyõ zel mé ben hitt, és Észak-Er dély bé kés, eset leg fegy ve res
úton tör té nõ vissza szer zé sét is a né me tek se gít sé gé tõl re mél te.
1943 nya rán írt me mo ran du má ban72 arra biz tat ta Antonescu
mar sallt, ve gye kö rül ma gát õszin te „na ci o na lis ta” ele mek kel,
ma rad jon to vább ra is tel je sen lo já lis a náci Né met or szág hoz, és
an nak Ro má nia le gyen az elsõ szá mú szö vet sé ge se. A Hit ler és
Mus so li ni irán ti szim pá ti á já ról ta pin ta to san hall ga tott vissza em -
lé ke zé se i ben. „El fe led ke zett” ar ról, hogy an nak ide jén hang za to -
san az õ „ta nu ló juk nak” val lot ta ma gát.73 Mi több, ol da la kon ke -
resz tül ecse tel te a ná cik „rasszis ta fel fu val ko dott sá gát”,74 azt su -
gall va az ol va só nak – a té nyek nek el lent mond va –, hogy már az
1930-as évek ben is el íté lõ en vé le ke dett ró luk.

Új ku ta tá si szem pon to kat vet nek fel Bánffy Mik lós 1943. jú -
ni u si, ro má ni ai tár gya lá sa it75 il le tõ en a ro mán ál lam biz ton sá gi le -
vél tár ban nem rég fel tárt ira tok. Ed di gi is me re te ink sze rint Bánffy 
Kállay Mik lós ma gyar mi nisz ter el nök fél hi va ta los meg bí zá sá ból
jú ni us 19-én és 23-án Gheorghe Mironescu volt ro mán kor mány -
fõ vel ta lál ko zott Sinaián. E két dá tum kö zött pe dig va la me lyik
nap – Beth len Ist ván meg bí zá sá ból – Iuliu Maniuval. Egy 1943.
au gusz tus végi tit kos szol gá la ti je len tés sze rint76 vi szont Bánffy
Vaida-Voevodot is fel ke res te azok ban a na pok ban a ma gyar–ro -
mán meg egye zés ér de ké ben. Más for rás egy elõ re nem erõ sí ti meg a 
ta lál ko zás té nyét. Akár ta lál ko zott Bánffyval, akár nem, Vaida-
 Voevod tu dott az egy ko ri ma gyar kül ügy mi nisz ter út já ról. Maniu -
tól el té rõ en,77 aki ha tá ro zot tan vissza uta sí tot ta Bánffy meg egye -
zé si ja vas la tát, õ he zi tált, és vá ra ko zó ál lás pont ra he lyez ke dett.
Az aján lat min den eset re fel kel tet te az ér dek lõ dé sét, mi vel egy
má sik je len tés ar ról szá molt be, hogy Gheorghe Tãtãrescu volt
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71 ANIC, fond Cabinet Militar Ion Antonescu, dos. 104/1943, f. 7.
72 ANIC, fond Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 9/1943, f. 17–27.
73 ACNSAS, fond documentar, dos. 1574 (D 010885), f. 304. Ezt Brãilán, 1935 

má ju sá ban je len tet te ki egy nagy gyû lé sen.
74 Vaida-Voevod 2006, III. k., 13–25. 
75 L. Ba logh, Béni: The Second Vienna Award and the Hungarian–Romanian

Relations 1940–1944. Boulder, CO: Social Science Monographs, 2011. 505–511.; Traºcã, 
Ottmar: Si ker te len pró bál ko zás. Ro mán–ma gyar tár gya lá sok 1943 elsõ fe lé ben. In: Li mes, 
2010. 1. sz. 113–126. 

76 ACNSAS, foVVA, dos. I 185.014, f. 272–274. 
77 A je len tés sze rint Maniu Vaidától ér te sült a ma gyar aján lat ról.



nem ze ti li be rá lis pár ti kor mány fõ nek is be szélt róla, aki hí ve i vel
együtt haj lott az el fo ga dá sá ra.78 Vissza em lé ke zé se i ben Bánffyról
egyéb ként na gyon me leg hang nem ben írt, és ol da la kon ke resz -
tül, hossza san mél tat ta Er dé lyi tör té net címû tri ló gi á ját,79 de nem
tett uta lást Bánffy 1943-as út já ra és ál lí tó la gos ta lál ko zó juk ra.

Összeg zés

Alexandru Vaida-Voevod hosszú, ka nyar gós, éles for du la tok kal is
teli po li ti kai pá lya fu tá sa el vá laszt ha tat lan a ro mán–ma gyar együtt -
élés kér dé sé tõl. Ki sebb ség ben, az er dé lyi ro má nok nem ze ti jo ga i nak 
har cos vé del me zõ je ként, min den ere jé vel a du a lis ta ál lam be ren de -
zés el len, és amint írta: az ál nok és gõg õs ma gyar oli gar chia ha tal ma 
el len küz dött. Több sé gi po zí ci ó ban sok szor ki is mer he tet len, el lent -
mon dá sos mó don vi szo nyult a ki sebb sé gi kér dés hez. Ál lás fog la lá -
sai az ép pen ak tu á lis po li ti kai hely zet és sa ját pil la nat nyi ér de kei
függ vé nyé ben vál toz tak, ami nagy fo kú op por tu niz mus ra val lott.
Igaz, a ki sebb sé gek erõ sza kos asszi mi lá ci ó ját min dig el ve tet te, ez
azon ban ke vés volt ah hoz, hogy jól vé gig gon dolt, kö vet ke ze tes és
to le ráns elvi ma ga tar tás ról be szél hes sünk.80

Igye ke zett jó sze mé lyes kap cso la to kat ápol ni az er dé lyi ma -
gyar ság kép vi se lõ i vel. Köz is mer ten jó vi szony ban volt pél dá ul
De me ter Bé lá val, és Ta má si Áront is meg nyer te köz vet len sé gé -
vel, „ba rát sá gos jó in du la tá val”.81 E ma ga tar tás lel ki mo ti vá ci ó i -
ról így val lott vissza em lé ke zé se i ben. A meg alá zó ki sebb sé gi évek 
után nem ke vés lel ki elég té telt oko zott, hogy „mi nisz ter ként és
mi nisz ter el nök ként tel jes urbanitással fo gad jam a ma gya ro kat,
ma gya rul be szél jek ve lük, tel je sít sem apró ké ré se i ket. Õk meg -
aláz ta tás ként tûr ték a ma ga tar tá so mat, amely egy oláh ré szé rõl
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78 ACNSAS, foVVA, dos. I 185.014, f. 275–276. 
79 Vaida-Voevod 2006, I. k., 151., 174–179.
80 Össze ha son lít va a két po li ti kust, az elvi po li ti zá lás sok kal in kább Maniu -

ra volt jel lem zõ. A ki sebb sé gek hez, így a ma gya rok hoz való vi szo nyu lás azon ban 
az õ ese té ben sem nél kü löz te a for du la to kat. Lásd Bárdi–Wéber 1998, 243–256. 

81 Bel ügy mi nisz ter ként meg hív ta az írót ko lozs vá ri la ká sá ra. Ta má si er rõl
így szá molt be ké sõbb: „[…] A meg fi gye lé sem sze rint Vaj dá nak min den sza va
õszin te volt, és igaz a ba rát sá gos jó in du la ta. Ez egy ki csit meg is le pett en gem,
mert a ro má nok irán tunk való po li ti ká ja ál ta lá ban gya nak vó volt. De nem csak
meg le pett, ha nem meg nyug ta tott, és örö met is szer zett ne kem, mert hi szen ba rát -
ja vol tam a szál ka nél kü li bé ké nek.” Ta má si Áron: Vad ró zsa ága. In: Ma gyar Elekt -
ro ni kus Könyv tár, http://mek.oszk.hu/01000/01094/01094.htm. Em lék ira ta i ban
Vai da- Voevod nem szá molt be a ta lál ko zás ról, egyik in ter jú já ban vi szont meg em -
lí tet te. MOL, K 609, 85. cs., 5. dosszié, V. 8., 19., Ma gyar Hírlap, 1932. augusztus 28.



jött, aki teg nap még ki volt téve az összes […] ma gyar és ál ma -
gyar ar cát lan sá gá nak.”82
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82 Vaida-Voevod 2006, II. k., 209.



Szakály Sán dor

NAP LÓ, NAP LÓ SZE RÛ EM LÉK IRAT, 
EM LÉK IRAT?
Shvoy Kál mán tit kos nap ló ja és em lék ira ta 1918–1945 nyo mán
a nap ló író fe le lõs sé gé rõl és a for rás kri ti ka fon tos sá gá ról

Az 1983-as esz ten dõ egyik si -
ker köny ve volt Ma gyar or szá gon 
Shvoy Kál mán „em lé ke zé se”.1 A 
Kos suth Könyv ki adó nál Ránki
György lek to ri „véd je gye” alatt
meg je lent mun ka so ká ig a két vi -
lág há bo rú kö zöt ti kor szak tör té -
ne té nek. szin te „meg kér dõ je lez -
he tet len for rá sá vá” vált. Ma is a
so kat idé zett mû vek közé tar to -
zik. Mind ezek el le né re a kor szak 
tör té nel mé ben já ra tos tör té né -

szek és a kö te tet fi gyel me sen ol va sók is ér zé kel ték, hogy a „sa já -
tos ve gyí tés ben” köz re a dott mun ka több szak ma i sá got és oda fi -
gye lést kí vánt vol na mind a köz re a dó tól, mind a lek tor tól.2

1 Shvoy 1983.
2 A könyv je len tõs szak mai vissz han got vál tott ki. Szá mos is mer te tés és in -

ter jú szü le tett a könyv kap csán. A tel jes ség igé nye nél kül csak né hány: Ba logh
Lász ló: „Le gyen meg örö kít ve éle tem…” Al tá bor nagy – szél ár nyék ban. Had tör té nész egy
tit kos nap ló ról és em lék irat ról. In Esti Hír lap, 1983. de cem ber 23.; Zöl di Lász ló: „Tisz -
tes sé ges” tisz tek. Shvoy Kál mán tit kos nap ló ja és em lék ira ta 1918–1945. In Élet és Iro da -
lom, 1984. ja nu ár 20.; Szakály Sán dor: Ami ben ne van – s ami nincs. Shvoy Kál mán
nap ló ja és em lék ira ta 1918–1945. In Ma gyar Hír lap, 1984. ja nu ár 21.; Ger gely Jenõ:
Tör té ne lem és em lé kek – re tus sal. Shvoy Kál mán tit kos nap ló ja és em lék ira tai 1918–1945.
In Nép sza bad ság, 1984. ja nu ár 26.; Józsa György Gá bor: Egy tá bor nok kór ké pe. Szél -
jegy ze tek Shvoy Kál mán „nap ló”-jához. In Ma gyar Nem zet, 1984. feb ru ár 16. Ezek az
írá sok szin te ki vé tel nél kül utal tak a köz re a dás hi á nyos sá ga i ra és arra, hogy az
ad di gi, a két vi lág há bo rú kö zöt ti kor szak ra vo nat ko zó is me re te ket „nem írja
felül” a kötet.



Shvoy kéz ira tá nak 1983-as köz re a dá sa jól pél dáz hat ja azt,
hogy az elsõ lel ke se dés nyo mán mi ként nem sza bad(na), a szak -
mai mi ni mu mok ról meg fe led kez ve meg je len tet ni egy olyan kéz -
ira tot, amely nél le het arra szá mí ta ni, hogy majd so kan fog ják
hasz nál ni és idéz ni. 

A kö zel har minc esz ten dõ táv la ta min den bi zonnyal ele gen -
dõ, hogy tár gyi la go san meg vizs gál juk meg a köny vet, a mos ta ni
hun ga ro ló gi ai kong resszus pe dig jó al kal mat szol gál tat ah hoz,
hogy ala po san meg vizs gál juk szer zõ jé nek, vi téz dr. Shvoy Kál -
mán nak, a volt ma gyar ki rá lyi hon véd ség egy ko ri al tá bor na gyá -
nak élet út ját. 

Meg kell te hát pró bál ni ki de rí te ni, hogy me lyek vol tak a
szer zõ in dí té kai, ame lyek a „nap ló”, a „nap ló sze rû em lék irat” és
az „em lék irat” el ké szí té sé re ösz tö nöz ték. Ezt ter mé sze te sen nem
egy sze rû meg fo gal maz ni, il let ve an nak a nyo má ra buk kan ni.
Mind ezek re a kér dé sek re alap ve tõ en a szer zõ sa ját meg fo gal ma -
zá sai ad hat nak/ad hat ná nak vá -
laszt. A le ír tak hi te les sé gét  –  és
itt alap ve tõ en nem az eset le ges
ki sebb el írá sok ra, pon tat lan fel -
jegy zé sek re gon do lok – úgy és
ak kor tud juk iga zol ni vagy cá -
fol ni, ha a Shvoy ál tal le ír ta kat
más for rá sok kal, fel dol go zá sok -
kal vet jük egy be, jó részt az ap ró -
lé kos fi lo ló gi ai elem zés mód sze -
re i vel élve.

Ma gam úgy vé lem – és ter -
mé sze te sen ez zel le het vi tat koz ni –, hogy Shvoy írá sá ból egy ér -
tel mû en egy sér tett és „kel lõ en” hiú em ber képe bon ta ko zik ki,
azé, aki úgy véli, hogy ka to nai pá lya fu tá sa nem tel je sed he tett ki – 
el vég re nem lett a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, avagy a Hon véd ség
fõ pa rancs no ka. Shvoy mind ezt a kü lön bö zõ – sze mé lye el len is –
„int ri ká lók nak” tud ja be. Ezek pe dig nem má sok, mint a „bé csi -
ek”, azaz az egy ko ron a bé csi csá szá ri és ki rá lyi Ha di is ko lán vég -
zett „ve zér ka ri ak”, akik közé nem mel les leg maga Shvoy Kál mán 
is tar to zott.3
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3 Az 1918 után lét re jött önál ló ma gyar ál lam had ere jé ben – amely nek neve
1919 és 1922 kö zött több ször is vál to zott, míg 1922. ja nu ár 4-tõl a ma gyar ki rá lyi
Hon véd ség ne vet vi sel te – a volt kö zös had erõ ben és a volt ma gyar ki rá lyi Hon -



Shvoy ka to nai pá lya fu tá sa – meg íté lé sem sze rint – az ál ta la
vélt „sé rel mek” el le né re is tel jes nek mond ha tó, a te het sé gé vel
ará nyos pá lyát fu tott be. Nyug ál lo mány ba he lye zé se után – ame -
lyet maga po li ti kai okok kal ma gya ráz4 – még je len tõs po li ti kai
sze re pet is vál lalt a Göm bös Gyu la irá nyí tot ta kor mány párt ban,
és lett an nak „szí ne i ben” or szág gyû lé si kép vi se lõ 1935-ben. Meg -
jegy zen dõ, hogy az egy ko ri ka to nai ve ze tõk ese té ben nem volt
ál ta lá nos je len ség a nyug ál lo mány ba he lye zé sük utá ni ak tív párt -
po li ti kai sze rep vál la lás, bár a két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak ban 
azért erre is akad szá mos pél da.5

Mi e lõtt a meg je lent „nap ló, nap ló sze rû em lék irat és em lék -
irat”-nak mon dott amalgámzerû szö veg rész le te i ben el me rül nénk,
ter mé sze te sen szük sé ges rö vi den vá zol ni Shvoy Kál mán ka to nai
élet út ját. An nál is in kább, mert a köz re a dott mun ká ban erre vo nat -
ko zó an vi szony lag ke ve sebb szó esik.
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véd ség ben egy ko ron szol gált tisz tek egy aránt sze re pet kap tak. Az 1920-as évek
kö ze pé ig szá mos eset ben fel me rült a kér dés, hogy va jon a „kö zö sek” vagy a
„hon vé dek” van nak elõ nyö sebb hely zet ben. A té nyek azt iga zol ják, hogy alap ve -
tõ en ará nyos nak volt mond ha tó a két „cso port” he lye a ma gyar ki rá lyi Hon véd -
ség ben. Ter mé sze te sen a ve zér ka ri tisz tek le he tõ sé gei na gyob bak vol tak, de ez
így volt min den had erõ ben. Shvoy „kri ti ká ja” azért is meg le põ, mert maga is tag -
ja volt a ve zér ka ri tes tü let nek – még ha csak 1918. már ci us 10-ével ke rült át abba
– és a világháború évei alatt mint a „vezérkarhoz beosztott” tiszt szolgált kü lön -
bö zõ magasabb parancsnokságokon.

4 Na gyon ne héz meg ítél ni, hogy va lós e a Shvoy ál tal han goz ta tott ok –
mi sze rint Sze ge den, a vi lág há bo rú zsi dó hõsi ha lot ta i nak em lék mû vé nél el mon -
dott be szé de okoz ta vol na a nyug ál lo mány ba he lye zé sét. (Shvoy 1983, 118–121.)
Shvoy év fo lyam tár sa i nak nyug ál lo mány ba he lye zé sé re is az 1933 és 1935 kö zöt ti
évek ben ke rült sor úgy, hogy a ma xi má li san szol gá lat ban el tölt he tõ 36 évet sen ki
sem „töl töt te ki”. Ér de kes ugyan ak kor az a tény, hogy Shvoy nyug ál lo mány ba
he lye zé sé nek hí ré re elõbb Keresztes-Fischer La jos hoz – aki rõl szin te min dig
meg ve tõ en ír! – for dul le vél ben (1934. feb ru ár 19.), hogy meg ér dek lõd né-e báty -
já nál, Keresztes-Fischer Fe renc bel ügy mi nisz ter nél, hogy tá mo gat ná-e õt a sze ge -
di pol gár mes te ri poszt el nye ré sé ben (Shvoy 1983, 123.), majd ugyan ez iránt sze -
mé lye sen ér dek lõ dik a mi nisz ter el nök, honvédelmi miniszter Gömbös Gyulánál
is. (Shvoy 1983, 123.) Gömbös válasza, miszerint neki fontosabb feladatot szán,
megnyugtatja.

5 A hi va tá sos ka to na tisz tek napi és párt po li ti kai te vé keny sé ge til tott volt,
így csak ak kor lép he tett va la ki po li ti kus pá lyá ra, ha már nyug ál lo mány ba vagy
szol gá la ton kí vü li vi szony ba ke rült. Az 1935-ben meg vá lasz tott or szág gyû lés
Kép vi se lõ há zá nak tag ja volt pl. vi téz Ujfalussy Gá bor nyug ál lo má nyú cím ze tes
al tá bor nagy, dr. vi téz Shvoy Kál mán nyug ál lo má nyú al tá bor nagy, vi téz kisjókai,
nagykürthi és köpösdi gróf Takách-Tolvay Jó zsef nyug ál lo má nyú al tá bor nagy.
Az 1939-es vá lasz tá sok so rán kö zü lük is mét kép vi se lõ vé vá lasz tot ták Ujfalussy
Gá bort, Takách-Tolvay Jó zse fet, de töb bek kö zött vi téz Lipcsey Már ton, vi téz
Taby Ár pád, Mokcsay Dezsõ egykori katonatisztek is a Képviselõház tagjai
lettek. (A felsorolás nem teljes.)



Shvoy Kál mán 1881. feb ru ár 12-én szü le tett Bu da pes ten, tiszt -
vi se lõi csa lád ban. Apja Shvoy Kál mán MÁV al kal ma zott – Shvoy
lu do vi kás évei (1895–1899) alatt MÁV fõ el len õr – volt, any ja Cacciari
Ma tild. Két fiú test vé ré rõl tu dunk. Ist ván szin tén hi va tá sos ka to na -
tiszt lett, míg La jos ró mai ka to li kus pap.

Shvoy Kál mán 1895 és 1899 kö zött „tel je sen díj men tes ál -
lam költ sé ges he lyen” ta nult a Ludovika Aka dé mi án – azt meg -
elõ zõ en a gim ná zi um elsõ négy osz tá lyát vé gez te el –, és 1899.
au gusz tus 18-án avat ták had ap ród-tiszt he lyet tes sé (1899. szep -
tem ber 1-i rang gal, 1. rang szám mal) a ma gyar ki rá lyi 1. hon véd
gya log ez red 3. zász ló al já hoz.6

1899. ok tó ber 1-jé tõl 1901. ja nu ár 20-ig az ez red 11. szá za dá nál
szol gált alan tos7 tisz ti be osz tás ban Kis kun fél egy há zán  (1900. no -
vem ber 1-jé tõl had na gyi rend fo ko zat ban), majd azt kö ve tõ en 1901.
már ci us 16-ig Bu da pes ten a zász ló alj se géd tisz ti be osz tá sát töl töt te
be. 1901. már ci us 16. és 1901. jú ni us 15. kö zött Tápiósülyön szá zad -
szol gá la tot tel je sí tett, majd is mét zász ló alj se géd tiszt Bu da pes ten
1901. jú li us 30-ig. 1902. ja nu ár 3-ig is mét szá zad szol gá lat,
Tápiósülyön. 1902. ja nu ár 3-tól már ci us 30-ig a zász ló alj al tisz ti
is ko lá ján ok ta tó tiszt, me lyet szá zad szol gá lat kö ve tett au gusz tus
1-jé ig. 1902. au gusz tus 1. és 14. kö zött az ez red 5. szá za dá nak pa -
rancs no kát he lyet te sí tet te, azt kö ve tõ en pe dig 1902. ok tó ber 1-ig
szá zad szol gá lat. Az 1902. évet vé gig Bu da pes ten töl töt te. 1902.
ok tó ber 1-jén kezd te meg ta nul má nya it a hon véd fel sõbb tisz ti
tan fo lya mon, úgy szin tén Bu da pes ten. Ez a tan fo lyam a ma gyar
ki rá lyi hon véd ség ben szol gá ló fi a tal, a bé csi ha di is ko lai ta nul má -
nyok ra al kal mas nak lát szó, tisz tek fel ké szí té sé re szol gált. Az azt
si ke re sen el vég zõk kö zül vá lasz tot ta ki a Hon véd ség fõ pa rancs -
no ka azt a né hány tisz tet, akik a bé csi Ha di is ko lá ra – a ve zér ka ri
tiszt kép zõ in téz mény be – ke rül het tek. A hon véd fel sõbb tisz ti
tan fo lya mot Shvoy si ke re sen – „igen jó” össze red ménnyel – fe -
jez te be 1903. jú li us 31-jén, me lyet kö ve tõ en a m. kir. 10. hon véd
gya log had osz tály nál töl tött be pa rancs õr tisz ti be osz tást szep tem -
ber 10-ig. 1903. ok tó ber 10-én kezd te meg a né met nyel vet szó ban
és írás ban is tö ké le te sen hasz ná ló – a fran ci át és az oroszt gyen gén 
be szé lõ – Shvoy a ha di is ko lai ta nul má nya it.8
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6 HL, Ludovika Aka dé mia ira tai. Ava tá si lajst rom. 1899-ben ava tot tak.
7 Mai ki fe je zés sel élve: be osz tott tiszt.
8 HL, Tisz ti sze mély ügyi anya gok 10.796 (Shvoy Kál mán)



1905. ok tó ber 20-án fe jez te be a Ha di is ko lát, „igen jó” össze -
red ménnyel, öt ven egye dik ként a rang sor ban. 1905. ok tó ber 20. és 
de cem ber 20. kö zött a ma gyar ki rá lyi 1. hon véd gya log ez red nél
szá zad szol gá la tot tel je sí tett, majd a sze ge di II. hon véd ke rü le ti
pa rancs nok ság ra ke rült mint a „ve zér kar hoz be osz tott” fõ had -
nagy. Utób bi rag ja 1905. no vem ber 1. (2. rang szám). Shvoy az
elsõ vi lág há bo rú ki tö ré sé ig a ke rü le ti pa rancs nok sá gon szol gált,
1912. má jus 1-jé tõl mint a „ve zér kar hoz be osz tott” szá za dos (rang -
szá ma 1.).

1914. jú li us 28. és au gusz tus 15. kö zött a m. kir. 102. nép fel -
ke lõ dan dár szál lás sza bá lyo zó ve zér ka ri tiszt je, au gusz tus 22. és
de cem ber 1. kö zött a cs. és kir. XVII. had test pa rancs nok ság ve zér -
ka ri osz tá lyán be osz tott ve zér ka ri tiszt, majd de cem ber 2. és 1915. 
ja nu ár 8. kö zött a cs. és kir. 41. gya log had osz tály ból ide ig le ne sen
meg erõ sí tett, 82. gya log dan dár ide ig le nes ve zér ka ri fõ nö ke.
1915. ja nu ár 9-tõl már ci us 18-ig a m. kir. 73. gya log dan dár ve zér -
ka ri tiszt je. 1915. áp ri lis 26. és jú ni us 30. kö zött a cs. és kir. 7. had -
se reg pa rancs nok ság ve zér ka ri osz tá lyán ve zér ka ri tiszt, majd
1915. au gusz tus 1-jétõl a m. kir. 40. gya log had osz tály ve zér ka ri
osz tá lyán be osz tott ve zér ka ri tiszt.9  Ké sõbb szol gált a cs. és kir. 6. 
had se reg pa rancs nok ság szál lás mes te ri osz tá lyán és a cs. és kir. 2. 
he gyi dan dár 1. ve zér ka ri tiszt je ként. 1918. ja nu ár 1-jén so ron kí -
vül õr naggyá ne vez ték ki és 1918. már ci us 10-ével át vet ték a ve -
zér ka ri tes tü let be.10

1918 jú ni u sa és no vem be re kö zött a m. kir. 39. hon véd gya -
log had osz tály ve zér ka ri fõ nö ke volt és no vem ber ben vissza tért a
had mû ve le ti te rü let rõl. Sze ged re, ko ráb bi szol gá la ti he lyé re, vo -
nult be. 1918. no vem ber 15-tõl a sze ge di ke rü le ti pa rancs nok ság
ve zér ka ri fõ nö ke lett, és mint ilyet vá lasz tot ták meg a sze ge di Ka -
to na ta nács el nö ké nek.

A sze ge di el len for ra da lom si ke re után, az 1919 jú ni u sá tól
szer ve zõ dõ Nem ze ti Had se reg „I. had mû ve le ti cso port já nak” lett 
a ve zér ka ri fõ nö ke. Ami kor a Ma gyar or szá gi Ta nács köz tár sa ság
bu ká sát kö ve tõ en a Nem ze ti Had se reg szer ve ze te „vég le ge sen”
ki ala kult, a sze ge di ka to nai (1922. ja nu ár 4-tõl hon véd-) kör let ve -
zér ka ri fõ nö ke lett. 1922. má jus 1-jével a sze ge di 5. vegyesdandár
ve zér ka ri fõ nö ke volt, és e be osz tá sát 1922. no vem ber 1-ig töl töt te 
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9 Uo., va la mint Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv (Wien),
Qualifikationslisten (Kolomon Shvoy)

10 HL, 8. osz tály, 1926. El nö ki 15.366.



be, ami kor is a HM VI. cso port – a rej tett Hon véd Ve zér kar – fõ -
nö ke mel lé be osz tott törzs tiszt lett. Köz ben 1920. má jus 1-jével al -
ez re des, majd még ab ban az év ben ez re des lett, 1919. szep tem ber
1-i rang gal. 1923. már ci us 1-jével a Hon véd ség fõ pa rancs no ka 1.
szárny se géd jé vé ne vez ték ki. 1924. má jus 1-jével a sze ge di m. kir.
9. hon véd gya log ez red pa rancs no ka, majd azt kö ve tõ en 1925. no -
vem ber 1-jével a sze ge di m. kir. 5. hon véd vegyesdandár gya log -
sá gi pa rancs no ka lett, és 1927. má jus 1-jén (1926. má jus 1-jével,
1926. má jus 1-i rang gal) tá bor nok ká ne vez te ki az ál lam fõ.

1929. jú ni us 16-án vi lág há bo rús ér de mei alap ján vi téz zé avat ták.
1930. má jus 1-jé tõl a sze ge di m. kir. 5. hon véd vegyesdandár

pa rancs no ka, 1931. má jus 1-étõl al tá bor na gyi rend fo ko zat ban. 1934.
jú ni us 1-jé vel be osz tá sá ból fel men tet ték és 1934. szep tem ber el se jé -
vel nyug ál lo mány ba he lyez ték, 35 év tény le ges szol gá la ti idõ után.

Az itt vá zolt ka to nai pá lya fu tás a volt ma gyar ki rá lyi hon véd -
ség ben igen csak je len tõs nek te kint he tõ. Shvoy a ko ráb ban már em -
lí tett két leg ma ga sabb ka to nai be osz tást nem érte el, azaz nem lett a
Hon véd ség fõ pa rancs no ka, il let ve a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke. Min -
den eset ben úgy fo gal maz em lé ke zé se i ben – most ne bont suk most
kü lön az em lé ke zés „faj tá it” – hogy pá lya fu tá sát nála gyen gébb, te -
het ség te len sze mé lyek aka dá lyoz ták, a „bé csi ve zér ka ri klikk tag jai”.

Ha azon ban meg néz zük az ál ta la több-ke ve sebb rend sze res -
ség gel em le get tek név so rát – Rõder Vil mos, Werth Hen rik, Ke -
resz tes- Fi scher La jos, Kárpáthy Kamilló, Rátz Jenõ és a sor hosszan
len ne foly tat ha tó – ak kor azt ta pasz tal juk, hogy kö zü lük Kár -
páthy és Keresztes-Fischer, il let ve Werth Hen rik nem volt ere den -
dõ en hon véd tiszt. Ugyan ak kor Werth – a Ha di is ko la el vég zé sét
(1905–1907) kö ve tõ en – már 1908-ban, míg Kárpáthy 1914 elõtt
át lé pett a hon véd ség be és szol gált hon véd ala ku la tok nál. Az vi -
szont két ség te len tény – de erre Shvoy nem utal em lé ke zé se i ben!
–, hogy a fel so rol tak va la mennyi en elõbb let tek a ve zér ka ri tes tü -
let tag jai, mint Shvoy. S ez is mér cé je a tel je sít mény nek.

Shvoy ta lán a leg na gyobb el len szenv vel Rõder Vil most em -
le ge ti írá sá ban, aki vel a Ludovika Aka dé mi án év fo lyam tár sak
vol tak, és Rõder nála a rang sor ban elõbb vég zett, és így õt avat -
ták had naggyá az 1899-es év fo lyam nö ven dé kei kö zöl.11

A fen tebb ír tak is me re té ben ves sünk né hány pil lan tást a sok -
szor em le ge tett „bé csi ve zér ka ri klikk” leg el uta sí tot tabb tag ja – a
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11 Az 1899. au gusz tus 18-án ava tott év fo lyam ból Rõder mel lett Tombor Je -
nõt avat ták had naggyá. Bachó 1930, 925.



Shvoy ál tal szin te csak ne ga tív jel zõ vel il le tett – Rõder Vil mos és
a szer zõ „pár hu za mos élet rajz ára”!

A kö tet bõl egy ér tel mû en ki vá lik a Rõder–Shvoy-rivalizálás
– Shvoy elõ adá sá ban, ami rõl le het, hogy Rõder nem is tu dott,
vagy nem fel té te lez te azt – amely még a Ludovika Aka dé mi ai
évek re nyú lik vissza.

Rõder rend sze re sen osz tály má so dik volt,12 míg Shvoy osz tály -
harmadik.13 A Ludovika Aka dé mia – az 1898-ban há rom év fo lya -
mos ka to nai aka dé mi á ra tör tént át szer ve zé sig –– a négy év fo lya mos 
had ap ród is ko la ként mû kö dött. A cs. és kir. had ap ród is ko lák tól
azon ban annyi ban el tért, hogy a fel ava tott év fo lyam két leg ki vá lóbb 
nö ven dé két had naggyá – és nem had ap ród-tiszt he lyet tes sé – avat -
ták fel min den esz ten dõ au gusz tus 18-án.

Ez azt je len tet te, hogy a ké sõb bi ek so rán a had naggyá ava tot -
tak az év fo lyam töb bi nö ven dé két je len tõ sen meg elõz he tik elõ me -
ne tel ben, hi szen utób bi ak nak még leg alább egy esz ten dõt kel lett
szol gál ni uk ah hoz, hogy had nagy ok ká ne vez zék ki õket.14

1899. au gusz tus 18-án Rõder Vil most had naggyá, míg
Shvoy Kál mán had ap ród-tiszt he lyet tes sé avat ták.15 Úgy tû nik ez
Shvoyban élet re szó ló nyo mot ha gyott. Shvoy szá mos eset ben
utal arra, hogy az õ vi lág há bo rús tel je sít mé nye jobb, mint Rõderé 
vagy más, a „bé csi klikk hez” tar to zó tiszt tár sáé.

Hogy ez meg fe lel-e a va ló ság nak, an nak el dön té sé re né hány 
olyan adat, amely az ob jek tív vá lasz meg fo gal ma zá sá hoz ele gen -
dõ nek lát szik.

A ka to nai pá lya fu tás ból a kü lön bö zõ ka to nai tan in té ze tek -
ben el ért ered mé nye ket, a ve zér ka ri tes tü let be tör tént át vé tel idõ -
pont ját és a kü lön bö zõ rend fo ko zat ok ba tör tént ki ne ve zé sek ide -
jét va la mint az elsõ vi lág há bo rú ban ki ér de melt – nem kül föl di
(né met, tö rök) – ki tün te té se ket adom meg mind Rõder Vil mos,
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12 HL, Ludovika Aka dé mia ira tai. Osz tály jegy zék 1895/1896–1898/1899.
13 Uo.
14 A Ludovika Aka dé mi án a had ap ród-tiszt he lyet tes sé ava tott nö ven dé kek

egy esz ten dei szol gá lat után nyer ték el a had na gyi rend fo ko za tot, szin te ki vé tel
nél kül, a min den ko ri ava tá si év utá ni esz ten dõ ben no vem ber el se jé vel. Az a fi a -
tal tiszt, aki vi szont 1901 elõtt az azon nal had naggyá „avat ta tott” év fo lyam tár sa it 
meg elõz te az ko ráb ban ke rült ki ne ve zés re min den rend fo ko zat ba, hi szen egy ko -
ráb bi év fo lyam mal so rolt. Így az ava tás kor „elõny re” szert tet tet nem volt egy -
sze rû „be ér ni”. Ah hoz ál ta lá ban arra volt szük ség, hogy az „elõny ben lévõ” ne
végezzen vezérkari iskolát, valami oknál fogva rossz minõsítést kapjon, stb.

15 Bachó 1930, 925. Shvoy neve a kö tet ben – gya nít ha tó an nyom da hi bá ból
ki fo lyó lag – ’Svoy’-ként szerepel.



mind Shvoy Kál mán ese té ben, amennyi ben le het sé ges az ado má -
nyo zás idõ pont já val együtt, a vi se lé si sor rend nek meg fe le lõ en.

A kü lön bö zõ rend fo ko zat ok ba tör tént ki ne ve zé sek idõ pont ja
és a rang szám16

Rõder Vil mos Shvoy Kál mán
Had ap ród-tiszt he lyet tes: – 1899.08.18. (09.01-i rang,

1. rang szám)
Had nagy: 1899.08.18.
(1899.11.01-i rang)

(1900.11.01-i rang)

Fõ had nagy: 1904.10.31. (2. rang -
szám, so ron kí vül)

1905.10.31. (2. rang szám)

Szá za dos: 1909.05.01., 20.
rangszám)

1912.05.01. (1. rang szám)

Õr nagy: 1914.08.01. (28. rang -
szám)

1918.01.01. (so ron kí vül)

Al ez re des: 1916.02.01. (27. rang -
szám)

1920.05.01.

Ez re des: 1920.05.01. 1920.(1919.09.01-i rang)
Tá bor nok: 1923.09.01. (so ron kí -
vül)

1927.05.01.(1926.05.01-el,
1926.05.01-i rang gal)

Al tá bor nagy: 1926.11.01. (3.
rang szám)

1931.05.01.

Gya log sá gi tá bor nok: 1933.01.01. –

A ka to nai is ko lá kon, tan fo lyam okon el ért ered mé nyek
és azok idõ pont jai

Rõder Vil mos Shvoy Kál mán

Ludovika Aka dé mia: 1895–1899  (je les) 1895–1899 (je les)

Hon véd fel sõbb tisz ti tan fo lyam: 1901–1902 (je les) 1902–1903 (igen jó)

Cs. és kir. Ha di is ko la (Bécs): 1902–1904 (igen jó, 21.) 1903–1905 (igen jó, 58.)

A ve zér ka ri tes tü let be tör tént át vé tel idõ pont ja
Rõder Vil mos Shvoy Kál mán
1905 (?) 1918.03.10.
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16 Az azo nos idõ ben azo nos rend fo ko zat ba ki ne ve zett sze mé lyek ese té ben a 
rang szám je löl te a „sor ren di sé get”. A leg ala cso nyabb rang szám je lez te azt, hogy
az adott sze mély az adott rend fo ko zat ban „hol áll”. A köz re a dott ada tok ese té -
ben nem min dig tud tam meg ad ni a rang szá mot. Meg jegy zen dõ még az is, hogy
a ki ne ve zé sek al kal má val volt le he tõ ség ko ráb bi „rang idõt” is meg ad ni, ami azt
je len tet te, hogy az adott sze mély a kö vet ke zõ ma ga sabb rend fo ko zat ba történõ
kinevezéskor az adott évfolyammal együtt „lép elõre”.



Az elsõ vi lág há bo rú ban nyúj tott ka to nai tel je sít mé nyü kért el nyert
ki tün te té sek17

Rõder Vil mos Shvoy Kál mán

Vas ko ro na-rend 2. osz tá lya hdm. kar dok kal

Li pót-rend lo vag ke reszt je hdm. kar dok kal

Vas ko ro na-rend 3. osz tá lya hdm. kar dok kal Vas ko ro na-rend 3. osz tá lya hdm. kar dok kal
(1917)

3. osz tá lyú Ka to nai Ér dem ke reszt hdm. kar dok -
kal

3. osz tá lyú Ka to nai Ér dem ke reszt hdm. kar dok -
kal (1914)

Ezüst ka to nai ér dem érem a Ka to nai Ér dem ke -
reszt sza lag ján a kar dok kal (1915,1916)

Bronz ka to nai ér dem érem a Ka to nai Ér dem ke -
reszt sza lag ján a kar dok kal

Bronz ka to nai ér dem érem a Ka to nai Ér dem ke -
reszt sza lag ján a kar dok kal (1915)

Ha össze vet jük a kö zölt ada to kat, ak kor azt lát hat juk, hogy
Rõder elõbb lé pett ma ga sabb rend fo ko zat ok ba, mint Shvoy, több
ma ga sabb ki tün te té se ket ka pott az elsõ  vi lág há bo rú ban, mint
Shvoy, és ál ta lá ban ala cso nyabb rang szám mal ren del ke zett az
egyes rend fo ko zat ok ban, mint Shvoy. Meg kell azon ban je gyez ni
azt is, hogy Shvoy Kál mán pá lya fu tá sa is igen fi gye lem re mél tó,
hi szen mind ta nul má nya i nak ered mé nye, mint ka to nai tel je sít -
mé nye jobb, mint az „át lag”.

Egyéb ként, ha a ka to nai szol gá lat ide jét vet jük össze, ak kor
azt kell mon da ni, hogy Rõder nem sok kal „szol gál ta túl” Shvoyt.
Rõder Vil mos 1935. má jus el se jé vel ke rült nyug ál lo mány ba, azaz
nyolc hó nap pal szol gált hosszabb ide ig, mint Shvoy Kál mán.

Rõder nyug ál lo mány ba he lye zé sét kö ve tõ en nem sok kal be -
ke rült a po li ti kai – de nem párt po li ti kai! – élet be, hi szen 1936. ok -
tó ber 12. és 1938. má jus 14. kö zött hon vé del mi mi nisz ter volt.
1938. ja nu ár 21-étõl az ál lam fõ a Fel sõ ház „élet hosszig la ni tag já -
vá” ne vez te ki. El nyer te a „ma gyar ki rá lyi tit kos ta ná csos” mél tó -
sá got is, és 1942. már ci us 10-ével ki ne vez ték az „1939: II. t.c. 141.
§-a alap ján ala kí tott 36 tagú or szá gos bi zott ság” tag já vá.

Shvoy a nyug ál lo mány ba he lye zé sét kö ve ten párt po li ti kai
sze re pet vál lalt. A kor mány párt – Nem ze ti Egy ség Párt ja – tag ja i -
ként or szág gyû lé si kép vi se lõ vé vá lasz tot ták 1935-ben, de már
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17 A ki tün te té sek ese té ben a vi se lé si sor ren det ad tam meg, és ha is me re tes
volt a ki tün te tés el nye ré sé nek az ide jét is. A ki tün te té sek bõl lát szik, hogy Rõder
Vil mos ma ga sabb ki tün te té sek kel ren del ke zett, mint Shvoy Kál mán, te hát Shvoy
ész re vé te lei, mi sze rint õt a há bo rús ki tün te té se i ért, tel je sít mé nyért iri gyel ték vol na,
nem helyt ál ló.



1934- ben Sze ged vá ro sa tör vény ha tó sá gi bi zott sá gá nak örö kös
tag já vá is meg vá lasz tot ták. 

A kö zel har minc esz ten dõ vel ez elõtt meg je len te tett vá lo ga -
tást18 im má ron töb bed szer re vé gig ol vas va, ta pasz ta lom azt a fe -
lü le tes sé get, szak ma iat lan sá got, amely nem sza ba dott vol na,
hogy elõ for dul jon a kéz irat ki adás nál. 

Meg val lom, nem iga zán ér tet tem, hogy a köz re a dó le vél tá -
ros, Perneki Mi hály mi ért nem ka pott/kért(?) le he tõ sé get arra,
hogy egy na gyobb be ve ze tõ ta nul mány ban mu tat has sa be a kéz -
irat szer zõ jét? Mi ért nem gon dolt sem õ, sem a lek tor, sem a ki adó 
arra, hogy az 1918 és 1945 kö zöt ti kor szak sok száz meg ne ve zett
sze rep lõ jé rõl meg tud ja az ol va só mind azt, amely nek bir to ká ban
a kö zölt szö ve get a maga tör té ne ti kon tex tu sá ban tud ja ér té kel ni,
hasz no sí ta ni? Mi ért nem ké szül tek jegy ze tek egy-egy olyan ese -
mény hez, amely még a szû kebb szak ma elõtt is ke vés bé volt is -
me re tes? Per sze ezen jegy ze tek, ki iga zí tá sok el ké szí té se hosszú
hó na pok in ten zív mun ká ját igé nyel te volna.

Messze nem ele gen dõ pél dá ul az amit meg tu dunk a kö tet -
bõl a Shvoy Kál mán el le ni bün te tõ el já rás ról. A Shvoy el len foly -
ta tott per irat anya gá nak19 a ta nul má nyo zá sa és a vád és a vé de -
lem ál tal is be nyúj tott fel leb be zé sek mi att jog erõ re nem emel ke -
dett íté let – nyolc hó na pi fog ház – köz re a dá sa, a per anyag ban ta -
lál ha tó ta nú val lo más ok fel hasz ná lá sa sok min den ben hi te le seb bé 
te het ték vol na a kis sé po zi tív re „iga zí tott” Shvoy-portrét. Shvoy
pere – amely az ál ta la sok szor hi vat ko zott név te len fel je len té sek
mi att in dult el le ne – vé gül is 1947. feb ru ár 7-én, „A Ma gyar Köz -
tár sa ság Ne vé ben!”, „A budapest (sic!) íté lõ táb la, mint bün te tõ bí -
ró ság,” ál tal meg ho zott íté let tel zá rult. S nem akár mi lyen in dok -
lás sal! „Az íté lõ táb la a fõ ál lam ügyész (sic!) ál lás pont ját ma gá é vá
téve ugy ta lál ta, hogy vád lott a vád tár gyá vá tett cse lek mé nye i vel 
sér tet te ket mint a de mok ra ti kus át ala ku lás elõtt ural mon volt po -
li ti kai rend szer szer ve it és esz kö ze it e ha tal mi sze re pük ben tá -
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18 A köz re a dott kö tet be ve ze tõ jé bõl ki de rül, hogy a nyom ta tás ban nap vi lá -
got lá tott anyag, vá lo ga tás Shvoy Kál mán „fel jegy zé se i bõl”. A köz re a dó saj nos a
há rom kü lön bö zõ cso port ba so rol ha tó anya got rész ben „ve gyí tet te”. Nem iga zán 
ért he tõ, hogy a ko ra be li nap ló hoz mi ért volt szük sé ges a ké sõbb írt „em lék irat -
ok” vo nat ko zó/vo nat koz tat ha tó ré sze it beemel ni? Azok ugyan is azt jel zik, hogy
Shvoy az évek kel ké sõbb meg szer zett ismeretek birtokában más véleményt is
megfogalmaz/megfogalmazhat.

19 Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra VII. 5. c. B. XIV. 6888/1941/11. A per tel jes
irat anya ga – ta nú val lo más ok, szak ér tõi vé le mé nyek, vád irat, vé dõi be ad vány ok,
stb. – több száz oldalt tesz ki.



mad ta, sér tet tek a de mok ra ti kus át ala ku lás elõtt ural mon volt
po li ti kai rend szer alatt ta nú sí tott ma ga tar tá su kért és cse lek mé -
nye i kért nép el le nes büntett mi att jog erõ sen el ítél ték, s így e jel le -
gük nél fog va vád be li cse lek mé nye i nek meg tor lá sa a de mok ra ti -
kus ál lam rend szer szem pont já ból nem mu tat ko zik kí vá na tos -
nak.”20 

Az idé zett íté let vo nat ko zó ré szét a ma gam ré szé rõl csak
úgy tu dom ér tel mez ni, hogy mi vel Shvoy Kál mán az elõ zõ rend -
szer nek, az új ha ta lom ál tal „bû nös nek” te kin tett sze mé lyei el len
„lé pett” fel, azt az adott idõ pont ban és a Ma gyar Köz tár sa ság ban
már nem kell bûn cse lek mény nek te kin te ni. Jog ál la mi ság Magyar -
országon 1947-ben!

Egyéb ként ér de kes – vagy ta lán csak ki ma radt a kö tet anya -
gá nak a vá lo ga tá sa kor –, hogy sem a szer zõ, sem Perneki Mi hály
ré szé rõl nem tör tént uta lás arra, hogy 1941-ben Shvoy Kál mán tól
meg von ták a vi té zi jel zõ hasz ná la tá nak a jo gát az el le ne fo lyó
„pol gá ri bûn vá di el já rás mi att”,21 il let ve 1943 ja nu ár já ban fel füg -
gesz tet ték az egyen ru ha vi se lé si jo gát is.22 

Em lít tes sék meg Shvoy nem ke vés ki sebb té ve dé se, el írá sa
és nyil ván va ló an rossz in du la tú meg jegy zé se kö zül – a tel jes ség
igé nye nél kül – né hány. Ter mé sze te sen szem elõtt tart va azt a
tényt, hogy a „nap ló sze rû em lék irat ok” az ese mé nyek után sok
esz ten dõ vel íród tak, így bi zo nyos ne vek, rend fo ko zat ok, el ne ve -
zé sek, be osz tá sok már a ké sõbb hasz nált for má ban ma rad hat tak
meg a szer zõ em lé ke ze té ben.

Shvoy az 1918 no vem be re és 1920. már ci us 15. kö zöt ti Had -
ügy mi nisz té ri u mot – le szá mít va a Ma gyar or szá gi Ta nács köz tár -
sa ság Had ügyi Nép biz tos sá gá nak idõ sza kát – szin te min dig Hon -
vé del mi Mi nisz té ri um nak ne ve zi. Az 1919. ja nu á ri sze ge di ka to nai
vál to zá sok dá tu mai ke ve red nek, pon tat la nok. 1920. már ci us 18-ára
te szi olyan ren de let meg je le né sét, amely sze rint a Nem ze ti Had se -
reg el ne ve zést a jö võ ben „m. kir. hon véd ség” vált ja fel. Ez a név -
vál to zás azon ban csak 1922. ja nu ár 4-étõl tör tént meg.
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20 Shvoy 1983, 325. Az íté let faximiléjének be tû hív idé zé se. A fen ti íté let – is
– meg ta lál ha tó a 18. szá mú jegy zet ben hi vat ko zott irategyüttesben.

21 HL, HM Szer vek VIII. 1.(Ma gyar Hon vé del mi Mi nisz té ri um Or szá gos Vi -
té zi Szék Fel szá mo lá sát vég zõ Bi zott ság ira tai) Shvoy Kálmán anyaga.

22 HL, Pé csi IV. hon véd had test pa rancs nok ság ira tai. 1. szá mú Had test- és
Ál lo más pa rancs nok sá gi Tisz ti Pa rancs (1943. ja nu ár 5.). Nem ki zárt, hogy en nek
tud ha tó be, hogy a nyi la sok ezért szó lí tot ták „volt al tá bor nagy nak”. Shvoy 1983,
313. 



Az eb ben az idõ ben a hi va ta lo san „Ma gyar ki rá lyi ve zér kar” 
fõ nö két Berzeviczy Béla al tá bor na gyot egy ez re des nek ne ve zi,23

aki 1917. jú ni us 10-én ve zér õr na gyi, 1920. au gusz tus 17-én al tá -
bor na gyi ki ne ve zést nyert. Egyéb ként Shvoy rosszul em lé ke zett
arra is, hogy Janky Kocsárd kit vál tott a ve zér kar fõ nö ke – ak kor
HM VI. cso port fõ nök, majd HM Ka to nai Fõ cso port fõ nök és újra
HM VI. cso port fõ nök a tri a no ni til tá sok mi att – be osz tás ban. Janky
nem Berzeviczy Bé lát, ha nem Lorx Vik tort kö vet te e be osz tás ban.

Meg le põ, hogy a „nap ló” ese té ben is akad nak ko moly té ve -
dé sei Shvoynak. 1941. má jus 28-án kelt be jegy zé sé ben ol vas hat -
juk: „A dip lo má ci á ban vál to zá sok lesz nek, Sztójay Ber lin be megy,
utó da Ullein-Reviczky…”24 Nem tu dom, hogy Shvoy mire gon -
dol ha tott, mert Sztójay Döme 1941-ben már a ha to dik esz ten de jét 
töl töt te Ber lin ben, mint a Ma gyar Ki rály ság kö ve te, rend kí vü li
kö vet és meg ha tal ma zott mi nisz te ri rang ban.

A há bo rús vi szo nyok kö zött ért he tõ el len õri zet len hí rek is
be ke rül tek a Shvoy nap ló já ba. A ma gyar ki rá lyi 2. hon véd had se -
reg Don men ti ve re sé gét kö ve tõ en szá mos nap ló be jegy zést tett.25

Ezek szin te ki vé tel nél kül lég bõl ka pott in for má ci ó kat tar tal maz -
nak, és jól pél dáz zák azt, ami kor meg nem erõ sí tett for rá sok ból,
in for má ci ók ból rak ja va la ki össze a „ké pet”.

Ha son ló in for má ci ók ta lál ha tók a nap ló ban Ujszászy Ist ván
és tár sai 1944. áp ri lis ban tör tént le tar tóz ta tá sa kap csán.26 Shvoy
az „ál lí tó lag” ki fe je zést hasz nál ta ugyan Ká dár Gyu la és Karády
Ka ta lin agyon lö vé sé vel kap cso lat ban, de ké sõbb nem utalt arra
se hol – vagy nem ke rült be a vá lo ga tás ba –, hogy ez is té ves hír
volt.

Sok ha son ló té ve dés re, el írás ra le het ne még utal ni, ame lyek
a ko ráb ban meg fo gal ma zott vé le mé nye met alá tá maszt ják, ne ve -
ze te sen azt, hogy ala pos jegy ze te lés, más for rá sok kal tör té nõ össze -
ve tés nél kül nem le het ne, nem sza bad na nap ló kat, em lé ke zé se -
ket köz re ad ni, mert azok nem egy eset ben té ves ál lí tá sok, vé le -
mé nyek alap ját ké pez he tik,  és az em lé ke zet be „be vitt té ve dé sek” 
ki tör lé se hosszabb idõt vesz igény be – és néha re mény te len is –
mint a köz re a dó ala pos és el mé lyült mun ká ra for dí tan dó ide je.
Ez az utób bi len ne a fon to sabb.
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S hogy va jon mi lyen em ber le he tett Shvoy Kál mán?
Nem könnyû vá laszt adni a kér dés re, a kö tet szö ve ge i nek

elem zé se alap ján azon ban le het, hogy kö zel áll ha tott az igaz ság -
hoz an nak a név te len fel je len tõ nek a jel lem zé se, aki 1920-ban,
Shvoy Kál mán 1919-es mû kö dé se kap csán töb bek kö zött a kö vet -
ke zõ ket írta: (Shvoynak) „…iga zi la káj ter mé sze te van: föl fe le
talp nya ló, le fe lé zsar nok”.27 A név te len fel je len tõ le ve lek tar tal ma
le het hi te les és le het hi tel te len is. Shvoynak em lé ke zé se i bõl és le -
vél tá ri for rá sok ból meg is mert élet út ja nem biz tos, hogy min den -
ben cá fol(hat)ja a le ír ta kat!

A ta nul mány szö ve gé ben em lí tett sze mé lyek

Berzeviczy Béla, berzevicei és kakaslomnici (Nagylomnic,
1870.11.06 – Bu da pest, 1922. feb ru ár 17.), hi va tá sos ka to -
na tiszt. Leg ma ga sabb rend fo ko za ta al tá bor nagy.
1919.12.12.–1922.01.04.: a Nem ze ti Had se reg ve zér ka ri fõ -
nö ke, majd a „ma gyar ki rá lyi ve zér kar” fõ nö ke.

Göm bös Gyu la, vi téz jákfai (Murga, 1886.12.26 – Mün chen,
1936.10.06.), hi va tá sos ka to na tiszt, majd po li ti kus. Leg ma -
ga sabb rend fo ko za ta szol gá la ton kí vü li gya log sá gi tá bor -
nok. 1929.10.10.–1936.09.02.: hon vé del mi mi nisz ter,
1932.10.01.–1936.10.06.: mi nisz ter el nök, 1933.01.07.–1933.02.04.:
kül ügy mi nisz ter.

Janky Kocsárd, vi téz bulcsi (Déva, 1868.02.11. – Deb re cen,
1954.10.20.), hi va tá sos ka to na tiszt. Leg ma ga sabb rend fo -
ko za ta lo vas sá gi tá bor nok. 1922.10.25.–1930.03.05.: a Hon -
vé del mi Mi nisz té ri um VI. cso port fõ nö ke, majd Ka to nai
Fõ cso port fõ nö ke és is mét VI. cso port fõ nö ke (a rej tett Hon -
véd Ve zér kar fõ nö ke), 1925.11.18. és 1930.03.05. kö zött
egy ben a Hon véd ség fõ pa rancs no ka is.

Karády (Kanzler) Ka ta lin (Bu da pest, 1910.12.08. – New York
/USA/, 1990.02.07.) szí nész nõ. Ujszászy Ist ván ve zér õr -
nagy, az Ál lam vé del mi Köz pont ve ze tõ jé nek ba rát nõ je.
Ma gyar or szág né met meg szál lá sát kö ve tõ en a né met ha -
tó sá gok egy idõ re le tar tóz tat ták.

Ká dár Gyu la, nyárád-gálfalvi (Deb re cen, 1898.12.16. – Bu da pest, 
1982.03.14.), hi va tá sos ka to na tiszt. Leg ma ga sabb rend fo -
ko za ta ve zér ka ri ez re des. 1943.08.01.–1944.04.15.: a Hon -
véd Ve zér kar fõ nö ke 2. (hír szer zés és kém el há rí tás) osz tá -
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lya ve ze tõ je. A Ma gyar or szág meg szál lá sát kö ve tõ en a né -
met ha tó sá gok le tar tóz tat ták.

Kárpáthy Kamilló, vi téz (Bu da pest, 1876.03.25. – Szol nok,
1952.09.08.), hi va tá sos ka to na tiszt. Leg ma ga sabb rend fo -
ko za ta gya log sá gi tá bor nok. 1930.05.26. – 935.01.16.: a
Hon véd ség fõ pa rancs no ka.

Keresztes-Fischer (Fischer) Fe renc, dr. vi téz (Pécs, 1881.02.18. –
Vöcklabruck /Auszt ria/, 1948.03.03.), jo gász, po li ti kus.
1931.08.24.–1935.03.04.: bel ügy mi nisz ter. 1936.01.04.–
1938.05.16.: a Pénz in té ze ti Köz pont el nö ke. 1938.05.14.–
1944.03.22.: bel ügy mi nisz ter. Ma gyar or szág né met meg -
szál lá sát kö ve tõ en a né met ha tó sá gok le tar tóz tat ták és Né -
met or szág ba szál lí tot ták. Kon cent rá ci ós tá bor ba ke rült.

Keresztes-Fischer (Fischer) La jos, vi téz (Pécs, 1884.01.08.  –
Vöcklabruck /Auszt ria/, 1948.04.29.) hi va tá sos ka to na -
tiszt. Leg ma ga sabb rend fo ko za ta ve zér ez re des.
1933.05.01.–1935.02.01.: a HM VI. cso port (a rej tett Hon -
véd Ve zér kar) fõ nö ké nek he lyet te se,
1935.01.16.(sic!)–1938.05.24.: a Ma gyar or szág Kor mány zó -
ja Ka to nai Iro dá já nak fõ nö ke, 1938.05.24. –1938.09.29.: a
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, 1939.02.01. – 1942.10.29.: Ma -
gyar or szág Kor mány zó ja Ka to nai iro dá já nak fõ nö ke
(1939.02.21-tõl egy ben „fõ had se géd” is). Ma gyar or szág
né met meg szál lá sát kö ve tõ en a né met ha tó sá gok le tar tóz -
tat ták és né met or szá gi kon cent rá ci ós tá bor ba szál lí tot ták.

Lipcsey Már ton, vi téz bilkei (Ti sza fü red, 1881.12.26. – Szent end -
re, 1972.03.01.), hi va tá sos ka to na tiszt. Leg ma ga sabb rend -
fo ko za ta cím ze tes tá bor nok. 1921.05.22-tõl az 5. szá mú Vi -
té zi Törzs szék törzs ka pi tá nya. 1935.11.01-jén nyug ál lo -
mány ba he lyez ték. 1939-tõl a Ma gyar Élet Párt ja or szág -
gyû lé si kép vi se lõ je.

Lorx Gyõ zõ, vi téz ruszkini (Igló, 1873.07.08. – Bu da pest,
1922.06.29.), hi va tá sos ka to na tiszt. Leg ma ga sabb rend fo -
ko za ta tá bor nok (ve zér õr nagy). 1922.01.04.– 1922.06.29.: a
Hon vé del mi Mi nisz té ri um VI. cso port (a rej tett Hon véd
Ve zér kar) fõ nö ke.

Mokcsay De zsõ (Ungmogyorós, 1886.10.29. – Bu da pest,
1943.02.08.), hi va tá sos ka to na tiszt. Leg ma ga sabb rend fo -
ko za ta ez re des. Nyug ál lo mány ba vo nu lá sa után ak tív po -
li ti kai te vé keny sé get fej tett ki. 1939-tõl a Nyi las ke resz tes
Párt (majd Ma gyar Nem ze ti szo ci a lis ta Párt) or szág gyû lé si 
kép vi se lõ je.
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Perneki Mi hály (Me zõ he gyes, 1946.05.17. – [?]1992.), a Csong -
rád Me gyei Le vél tár le vél tá ro sa 1979. de cem ber 31-ig,
majd is ko lai könyv tá ros.

Rátz Jenõ, vi téz nagy la ki (Nagybecskerek, 1882.09.20. – Vác,
1952.01.21. [má sutt 05.21.], hi va tá sos ka to na tiszt. Leg ma -
ga sabb rend fo ko za ta gya log sá gi tá bor nok.
1931.10.01.–1935.01.16.: a Ha di aka dé mia pa rancs no ka,
1935.01.16.–1936.05.01. a HM VI. cso port (a rej tett Hon véd 
Ve zér kar) fõ nö ké nek he lyet te se, 1935.05.01.–1936.09.05.: a
bu da pes ti m. kir. 1. hon véd vegyesdandár pa rancs no ka,
1936.09.05.–1938.05.24.: a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke,
1938.05.14. –1938.11.15: hon vé del mi mi nisz ter,
1944.03.22.–1944.07.19.: „tár ca nél kü li ma gyar ki rá lyi mi -
nisz ter” a mi nisz ter el nök he lyet te sí té sé vel meg bíz va,
1944.11.08.–1945.05.: a Fel sõ ház el nö ke.

Rõder Vil mos (Pécs, 1881.01.11. – Bu da pest, 1969.12.13.), hi va tá -
sos ka to na tiszt. Leg ma ga sabb rend fo ko za ta gya log sá gi tá -
bor nok. 1920–1923.01.15: a HM VI. cso port (a rej tett Hon -
véd Ve zér kar) 1. osz tá lyá nak a ve ze tõ je. 1923.01.15.[?] a
HM VI-A. cso port fõ nö ke, [?]–1926. a szom bat he lyi ma -
gyar ki rá lyi 3. hon véd vegyesdandár pa rancs nok ság gya -
log sá gi pa rancs no ka, 1926–1930.05.26.: a HM VI. cso port
(a rej tett Hon véd Ve zér kar) fõ nö ké nek he lyet te se.
1930.05.26.–1936.01.16.: a HM VI. cso port (a rej tett Hon -
véd Ve zér kar) fõ nö ke. 1936.05.01.: nyug ál lo mány.
1936.10.12.–1938.05.14.: hon vé del mi mi nisz ter.

Shvoy Ist ván, vi téz (Bu da pest, 1876.05.04. – Bu da pest,
1949.11.20.), hi va tá sos ka to na tiszt. Leg ma ga sabb rend fo -
ko za ta gya log sá gi tá bor nok. 1928.11.01. –1933.01.01. a
szom bat he lyi ma gyar ki rá lyi 3. hon véd vegyesdandár pa -
rancs no ka. 1933.03.01. nyug ál lo mány. 1935.01.16-tal tény -
le ge sít ve (1935.02.01-jével gya log sá gi tá bor nok ká ki ne vez -
ve) és a Hon véd ség fõ pa rancs no ká vá ki ne vez ve.
1936.09.05-tel e be osz tá sá ból fel ment ve és nyug ál lo mány -
ba he lyez ve.

Shvoy La jos (Bu da pest, 1879.03.09. – Bu da pest, 1968.01.21.), ró -
mai ka to li kus pap 1927-tõl ha lá lá ig a Szé kes fe hér vá ri egy -
ház me gye püs pö ke. 1927–1944: a Fel sõ ház tag ja.

Sztójay (Stojakovics) Döme, vi téz (Versec, 1883.01.05. – Bu da pest, 
1946.08.24.), hi va tá sos ka to na tiszt. Leg ma ga sabb rend fo ko -
za ta szol gá la ton kí vü li ve zér ez re des. 1925.09.01.–1933.05.01.:
ka to nai szak elõ adó, il let ve ka to nai at ta sé Ber lin ben.
1933.05.01.–1935.12.10. a Hon vé del mi Mi nisz té ri um El nök -
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ség ve ze tõ je. 1935.12.10.– 1944.03.22.: ber li ni ma gyar kö vet.
1944.03.22.–1944.08.29.: mi nisz ter el nök és kül ügy mi nisz ter.

Taby Ár pád, vi téz (Nyitragerencsér, 1896.07.16. – St. Georgen
[Auszt ria], 1973.08.21.), hi va tá sos ka to na tiszt. Leg ma ga -
sabb rend fo ko za ta õr nagy. A ma gyar Ki rá lyi Test õr ség ben
tel je sí tett szol gá la tot. Nyug ál lo mány ba he lye zé sét  (1939)
kö ve tõ en ak tív po li ti kai te vé keny sé get fej tett ki és 1939-ben 
a Ma gyar Élet Párt ja „szí ne i ben” or szág gyû lé si kép vi se lõ vé 
vá lasz tot ták.

Takách-Tolvay (Ta kács) Jó zsef, vi téz kisjókai, nagykürthi és kö -
pösdi gróf (Cell dö mölk, 1876.10.26.  – Bu da pest, 1945.01.02.),
hi va tá sos ka to na tiszt, leg ma ga sabb rend fo ko za ta al tá bor -
nagy. 1928.04.18. –1928.09.30.: a Hon véd ség fõ pa rancs no ka
mel lé be osz tott tá bor nok. 1929.01.01.: nyug ál lo mány. 1935-
 tõl or szág gyû lé si kép vi se lõ és a Kép vi se lõ ház véd erõ bi -
zott sá gá nak el nö ke.

Tombor Jenõ (Nyitra, 1880.03.03. – Bu da pest, 1946.07.25.), hi va tá -
sos ka to na tiszt. Leg ma ga sabb rend fo ko za ta ez re des. A Ma -
gyar or szá gi Ta nács köz tár sa ság Vö rös Had se reg ében tel je sí -
tett szol gá la ta mi att 1920-ban a had erõ bõl elbocsájtották.
Göm bös Gyu la hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re az ál -
lam fõ 1930-ban egy nap ra tény le ge sí tet te, és ugyan azon
nap pal ez re des sé ne vez te ki – „ki vé te le sen és ke gye lem bõl” 
– és 1924-el (sic!) nyug ál lo mány ba he lyez te. Tombor
1938-tól a Ma gyar Nem zet ka to nai szak író ja volt. 1945. jú li us 
el se jé vel nyug ál lo má nyú al tá bor naggyá ne vez ték ki. Az
1945. no vem ber 4-i nem zet gyû lé si vá lasz tá so kon a Füg get -
len Kis gaz da-, Föld mun kás- és Pol gá ri Párt tag ja ként nem -
zet gyû lé si kép vi se lõ vé vá lasz tot ták. 1945. no vem ber 15-tõl
ha lá lá ig hon vé del mi mi nisz ter volt.

Ujfalussy Gá bor, vi téz (Nyírmihálydi, 1877.07.06.  – Bu da pest
1945.05.03.), hi va tá sos ka to na tiszt. Leg ma ga sabb rend fo -
ko za ta cím ze tes al tá bor nagy. 1927.05.18.–1930.05.30.: a Hon -
véd ség fõ pa rancs no ká nak lo vas sá gi szem lé lõ je. 1935-tõl or -
szág gyû lé si kép vi se lõ, kor mány pár ti prog ram mal.

Ujszászy Ist ván, vi téz [?] (Nagy kõ rös, 1894.08.30. – [?]), hi va tá -
sos ka to na tiszt. Leg ma ga sabb rend fo ko za ta ve zér õr nagy.
1939.05.01. – 1942.08.01.: a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke 2. osz -
tály (hír szer zés és kém el há rí tás) ve ze tõ je. 1942.10.14-tõl
(1942.07.01-jei ha tállyal) 1944.03.28.: az Államvédelmi Köz -
pont ve ze tõ je. 1944.03.28.– 1944.08.?: né met õri zet ben,
majd 1944.10.12-ig ma gyar õri zet ben
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Ullein-Reviczky (Ullein) An tal, (Sop ron, 1894.11.08. – Lon don,
1955.06.13.), jo gász, dip lo ma ta. 1938.12.16.–1943.09.09.: a
Kül ügy mi nisz té ri um saj tó- és kul tu rá lis osz tá lyá nak a ve -
ze tõ je. 1943.09.10.–1944.03.19.: Ma gyar or szág svéd or szá gi
kö ve te. Ma gyar or szág né met meg szál lá sát kö ve tõ en tisz -
té rõl le mon dott.

Werth Hen rik (Rezsõháza, 1881.12.26 – [?] Szov jet unió, 1952.05.28.), 
hi va tá sos ka to na tiszt. Leg ma ga sabb rend fo ko za ta ve zér ez re -
des. 1923.01.15.–1926.01.04.: a HM VI. cso port (rej tett Hon véd
ve zér kar) 1. osz tály ve ze tõ je, 1926.01.04.–1931.09.01.: a Bu da -
pes ti Sza bály zat is mer te tõ Tan fo lyam (a rej tett Ha di aka dé -
mia) pa rancs no ka, 1931.09.01.–1935.12.01.: a pé csi ma gyar
ki rá lyi 4. hon véd vegyesdandár pa rancs no ka. 1936.03.01.:
nyug ál lo mány. 1938.09.29-cel re ak ti vál va és ki ne vez ve a
Hon véd Ve zér kar fõ nö ké vé. Be osz tá sát 1941.09.04-ig töl -
töt te be.
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Sipos Ba lázs

TÉNY, TA PASZ TA LAT, EL BE SZÉ LÉS
Rá ko si Jenõ ön élet raj zi vissza em lé ke zé se és ér tel me zé sei*

Az em lék irat a mo dern kor
népsze rû mû fa ja, lé vén az ol va -
sók leg kü lön fé lébb igé nye it elé gí -
ti ki – és a leg kü lön fé lébb ol va sók 
igé nye it elé gí ti ki, hi szen min -
den ki más ra és más hogy hasz -
nál hat ja. „Ez az írás min den kit
ér de kel – aján lot ta pél dá ul ol va -
sói fi gyel mé be II. Vil mos csá szár
fe le sé gé nek em lék ira ta it 1927
nya rán a Pes ti Hír lap. – Ér dek li a

ko moly tör té nészt, aki nek meg bíz ha tó ada tok nyújt. Ezen mun kán 
ke resz tül ke rül nek be [majd] új ko ri tör té nel münk be azok a szen zá -
ci ó ra nem szá mí tó, de min den nél ér de ke sebb le lep le zé sek és meg vi lá gí -
tá sok, ame lyek va ló di szí né ben ál lít ják hely re Vil mos csá szár nak
[…] iga zi arc kép ét. […] ér de kel min den mû velt em bert, aki fi gye -
lem mel kí sé ri sa ját ko rát, s aki tud ni akar ja, me lyek azok a tör té -
nel mi ese mé nyek, ame lyek nek ré sze se, szen ve dõ je vagy – nagy
rit kán – él ve zõ je.”1

Eh hez ha son ló an rek lá moz ta ki adó ja Rá ko si Jenõ (1842–1929)
Emlékezések2 címû mun ká ját, a meg je le nés után szûk egy év vel.

* A ta nul mány a Bo lyai Já nos Ku ta tá si Ösz tön díj tá mo ga tá sá val ké szült. Ez 
úton mon dunk kö szö ne tet a Fõv. Sza bó Er vin Könyv tár nak Rá ko si Jenõ fo tó já ért.

1 A csá szár né re gé nye – a nõk arany köny ve. II. Vil mos csá szár fe le sé gé nek em lék -
ira tai a Pes ti Hír lap ban. In Pes ti Hír lap, 1927, jú li us 15. (Ki eme lés az ere de ti ben.)

2 A szö veg 1926 leg vé gén je lent meg elõ ször (a Frank lin Tár su lat nál) Rá ko -
si Jenõ élet mû ki adá sa da rab ja ként, há rom kö tet ben. Má sod szor 2009-ben, egy kö -
tet ben, az al cím nél kül (1848–1926), Klebelsberg Kunó elsõ ki adás ban sze rep lõ
elõ sza va nél kül (ami egy 1926. no vem be ri ün ne pi be széd volt), az új ki adás szer -
kesz tõ jé nek, Gyurácz Fe renc nek a Rá ko si Jenõ me mo ár ja címû utó sza vá val (Rá ko si
2009, 359–362.).



Nem em lí tet te ugyan a „meg bíz ha tó ada to kat”, a „le lep le zé se -
ket”, „meg vi lá gí tá so kat”, az „iga zi arc ké pet” – pon to sab ban nem 
em lí tet te eze ket a „ko moly tör té né szek kel” össze füg gés ben, azaz 
nem utalt a tör té né szek azon tu laj don sá gá ra és funk ci ó já ra, hogy
le gi ti mál ni ké pe sek egy em lék ira tot és így nö vel ni tud ják nép sze -
rû ség ét (hi szen még ér de ke sebb és meg bíz ha tóbb egy em lék irat,
ha a tör té né szek nek is új don sá got je lent). Ezen kí vül azon ban ha -
son ló ér ve ket em lí tett. Rá ko si „ta nú ja volt em lé ke ze tes nagy ese -
mé nyek so ka sá gá nak, érint ke zés be ju tott kora csak nem min den
sze rep lõ em be ré vel” (azaz a könyv „meg vi lá gít”, „iga zi arc ké -
pet” mu tat); az Em lé ke zé sek „a ma gyar nem zet tör té ne tét mond ja
el […] Rá ko si Jenõ sze mé lyén
ke resz tül olyan köz vet len ség gel
és olyan ér de ke sen, hogy az ol -
va só úgy ol vas sa, mint egy ér -
dek fe szí tõ re gényt”, ame lyet „el
kell ol vas nia min den ki nek, aki -
ket a kö zel múlt Ma gyar or szá ga
ér de kel.”3

A ku ta tók ter mé sze te sen
má sért, de fõ leg más hogy ol vas -
nak em lék ira tot vagy ön élet raj -
zot, mint az ér dek lõ dõk. Ref lek -
tál tabb mó don „hasz nál ják” az ilyen szö ve ge ket, hi szen tud ják,
hogy sok fé le úton kö ze lít het nek hoz zá juk, és is me rik az ezek kö -
zött lévõ el té ré se ket. A tör té nész vá laszt hat ja fel ada tá ul az em lé -
ke zés vagy az iden ti tás ér tel me zé sét – azaz for dul hat a pszi cho ló gia 
mód sze re i hez.4 Hasz no sít hat ja az irodalomtörténetírás és iro da lom -
tu do mány ez zel össze füg gés ben lévõ „au to bi og rá fi ai for du la tá nak” 
ta nul sá ga it, ame lyek az úgy ne ve zett ön élet raj zi vissza em lé ke zés
mû fa ji kér dé sei mel lett fel hív ják a fi gyel met a referencialitás, az én, 
az em lé ke zet, a szer zõ, az el be szé lõ és az el be szélt én vi szo nyá ra
– il let ve az igaz, ha mis és va lós kér dé se i re is.5 És em lít he tõ az ún.
narratológiai meg kö ze lí tés, amely a tör té net írás ra rész ben az ún.
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3 Pes ti Hír lap, 1927. no vem ber 13.
4 Lásd töb bek kö zöttK. Hor váth 2003, 81–113.
5 Petres Csiz ma dia Gab ri el la: Az em lé ke zet új ra írá sai. In: Mé szá ros, Ondrej

(szerk.): Tu do mány az ok ta tá sért – ok ta tás a tu do má nyért II. Nyitrai Kons tan tin Fi lo -
zó fus Egye tem Kö zép-Eu ró pa Ta nul má nyok Kara, Nyitra, 2011. 63., 64.; Lásd
még Porter Abbot, H.: Ön élet írás, au tog rá fia, fik ció: kí sér let a szö veg tí pu sok osz tá lyo -
zá sá ra. In He li kon, 2002/3. 286–304.



nyel vi és a kul tu rá lis for du la tok ré vén fejt ki ha tást.6 A tör té nész
te kint he ti cél já nak az em lé ke zõ sze mé lyes ta pasz ta la ta i nak meg -
is me ré sét, vagy azt, hogy az em lé ke zés ben sze rep lõ ese mé nye ket 
„el len õr zi”, és pél dá ul meg pró bál ja tet ten érni: az em lé ke zés
meg írá sa ko rá nak el vá rá sai mi ként be fo lyá sol ták ma gát a le írt
szö ve get.7 Azaz szám ta lan meg kö ze lí tés mód lé te zik – ami bõl
pe dig szin te au to ma ti ku san kö vet ke zik, hogy az ed dig em lí tett
tu do má nyok va la mi fé le vagy több fé le „hib rid je” jön lét re, ame -
lye ket azu tán (szo kás sze rint) in ter disz cip li ná ris meg kö ze lí té si
mód nak ne vez he tünk.8

Ta nul má nyom ban több szem pon tot hasz nál va elem zem az
új ság író, szer kesz tõ, író, szín há zi és saj tó vál lal ko zó Rá ko si Jenõ
Em lé ke zé sek címû ön élet raj zát, me mo ár ját. Dol go za tom kulcs fo -
gal ma nem annyi ra az em lé ke zés vagy a fe lej tés, in kább a tény, a
ta pasz ta lat, az el be szé lés és az ér tel me zés. Kér dé sem pe dig az,
hogy mennyi ben is mer he tõ meg az Em lé ke zé sekbõl Rá ko si Jenõ –
az az hogy (1.) az el be szé lés maga mennyi ben fedi fel és fedi el az
élet raj zi té nye ket, ese mé nye ket és a sze mé lyes ta pasz ta la to kat, és 
(2.) mi ért, il let ve hogy (3.) mi befolyásolhatja alapvetõen, hogy
miként értelmezzük Rákosi elbeszélését.

Ta nul má nyom elsõ fe je ze té ben rö vi den érin tem a me mo á -
rok, ön élet rajz ok né hány elem zé si kér dé sét, majd (a má so dik fe -
je zet ben) ki té rek a Rá ko si-élet rajz el té rõ ér tel me zé se i re és el be -
szé lé se i re, ame lyek az Em lé ke zé sek ér tel me zé si ke re te it je len tik.
Ez után mû fa ji szem pont ból írok rö vi den a szö veg rõl. A következõ,
ne gye dik fe je zet ben Rá ko si éle té nek egy-két cso mó pont ját vizs -
gá lom cik kei és me mo ár ja, ön élet raj za össze ve té se alap ján, arra a
kér dés re kon cent rál va, hogy mi be fo lyá sol hat ta az ön élet raj zi
vissza em lé ke zés meg írá sát és meg for má lá sát.

Mun ká mat egy részt meg könnyí ti, hogy Rá ko si éle tét, gon -
dol ko dá sát, vi lág kép ét cik ke i ben fo lya ma to san do ku men tál ta.
Más részt vi szont ne héz ség szár ma zik ab ból, hogy év ti ze dek saj -
tó anya gát kell(enne) össze vet ni az ön élet rajz zal, me mo ár ral ah -
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6 Lásd Kisantal Ta más: A tör té net írás ban újab ban meg ho no so dott for du la tok ról.
In: Uõ (szerk.): Narratívák 8. El be szé lés, kul tú ra, tör té ne lem. Ki já rat Ki adó, Bu da -
pest, 2009. 9–31.

7 Lásd pél dá ul Vö rös Kár oly: Egy gömöri nem zet õr két hete 1848 de cem be ré ben. 
(Alexy La jos nap ló ja.) In Bor so di Le vél tá ri Év könyv, 5. 1985. 731., 732.

8 Az em lí tett és más faj ta meg kö ze lí té si mó dok ra lásd Mekis D. Já nos – Z.
Var ga Zol tán (szerk.): Írott és ol va sott iden ti tás. Az ön élet raj zi mû faj ok kon tex tu sai.
L’Harmattan Könyv ki adó, Bu da pest, 2008.; Petres Csizmadia 2010, 69–80.



hoz, hogy az ál ta lam fel tett kér dé sek re vá la szol ni tud junk, azaz
hogy ért sük és ne fél re ért sük az Em lé ke zé seket. Eb ben cse kély se -
gít sé get ad hat a mû fenn ma radt kézirat-változata.9

Tény, ta pasz ta lat, igaz ság

Egy vissza em lé ke zés hez és ön élet rajz hoz sok fé le mó don le het kö -
ze lí te ni. Kér dés pél dá ul, hogy „mire”, és kér dés, hogy mi lyen
mó don hasz nál juk. Az elsõ „tár gyi” kér dés, a má so dik pe dig mód -
szer ta ni.

Rá ko si szö ve ge kap csán a „mire?” kér dés re a klasszi kus vá -
lasz a kö vet ke zõ. Az Em lé ke zé sek a ma gyar or szá gi szín ház tör té -
net, saj tó tör té net, iro da lom tör té net, po li ti ka tör té net, tár sa da -
lom-, kultúr- és men ta li tás tör té net re mek for rá sa, hi szen a szer zõ
drá ma író, szín ház igaz ga tó és -bérlõ, il let ve szer kesz tõ, majd lap -
ki adó és 45 évig a Bu da pes ti Hír lap címû or szá gos na pi lap fõ szer -
kesz tõ je volt, aki ne mes sé get ka pott és tag ja lett a Fõ ren di ház nak. 
Le ír ja pél dá ul a mo dern ma gyar saj tó ki ala ku lá sát, a „régi” esz -
me hir de tõ saj tó és a tö meg saj tó kö zöt ti kü lönb sé ge ket, il let ve
mû kö dé sü ket, be mu tat egyes zsur na lisz tá kat és új ság írói pá lyá -
kat. Viszonylag hosszan ír arról, amit az újságírói hivatás(tudat)
alakulásának nevezhetünk.

Ma gá tól ér te tõ dõ en a vissza em lé ke zés Rá ko si Jenõ éle té re is
for rás – nem csak az 1919-ig ter je dõ idõ szak ra, ha nem a meg írás
ide jé re is, noha ezek rõl az évek rõl lé nye gé ben nem esik szó. To -
váb bá meg kö ze lít het jük az Em lé ke zé seket azt a kér dést vizs gál va,
hogy va la mi lyen tár sa dal mi cso port ra vo nat koz tat ha tó for rás-e,
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9 A szö veg kéz ira tát (címe: Em lé ke im, al cí me nincs) a Fõ vá ro si Sza bó Er vin
Könyv tár Bu da pest Gyûj te mé nyé ben õr zik; a nyom dá ban eb bõl dol goz tak (a rá -
jegy zés sze rint 1926. no vem ber 13-án ké szült el a sze dés). A kéz irat két na gyobb
egy ség bõl áll: az elsõ 291 ol dal, a má so dik utol só lap ján az ol dal szám 262, de ez
több rész bõl áll, azaz va ló já ban hosszabb. Töb bek kö zött be tol dás A Szent Csa lád
címû fe je zet (eze ken a la po kon nem is szá mok, ha nem be tûk van nak a-tól q-ig,
köz ben n/1, il let ve n/2 jelû la pok kal), és a 218–231. ol da lak is ere de ti leg be tûk -
kel vol tak je löl ve (a-tól m-ig). Vagy: a 198. ol dal után a 198/1.–198/6. ol da lak kö -
vet kez nek. Más fe lõl egyes ol da lak lát ha tó lag ki ke rül tek; né hol ez az ol dal szá mo -
zás ban is lát szik: pél dá ul a 143. ol dal után a 148. ol dal kö vet ke zik. A szö veg ta go -
lá sa ab ban is el tér a meg je lent vál to zat tól, hogy ab ban A há bo rú után címû fe je zet
nincs. Mi vel a kéz irat „tö re de zett”, és az össze ál lí tá sá nak mód ját egy elõ re nem
si ke rült re konst ru ál ni (bár va ló szí nû nek tû nik, hogy már kész fo gal maz vá nyo kat 
épí tet tek bele), most a rövidebb kihúzásokat és betoldásokat lehetne elemezni
(ezek jelentõs része stiláris javítás), ám erre nincs mód.



és ha igen, ak kor mi te kint he tõ ben ne „ti pi kus nak”, ál ta lá no sít -
ha tó nak.

Mód szer ta ni lag pél dá ul arra gon dol ha tunk, hogy a szer zõ
„pon to san em lé ke zik-e”. Va jon em lé kei elég ele ve nek-e, il let ve
em lé ke zõi hely ze te mi att pon to san azt és úgy ír ja-e le, ami és
ahogy történt?

Ter mé sze te sen Rá ko si Jenõ Em lé ke zé sek címû mun ká ja ta nul -
má nyoz ha tó e mód szer sze rint – an nál is in kább, mi vel eh hez
szám ta lan for rás sal ren del ke zünk. Össze vet he tõ (a le vél tá ri, kéz -
ira tos ha gya té kon, a kor tár sak le ve le zé sén túl) pél dá ul Rá ko si
ma gán tit ká ra, Schil ler Jenõ vissza em lé ke zé sé vel, amely az 1930-
 as évek elsõ fe lé ben je lent meg.10 Igen je len tõs pub li cisz ti kai
mun kás sá ga is al kal mas egy ilyen vizs gá lat hoz, hi szen a cik kek
szem be sít he tõ ek a memoár állításaival.11

Má sik le het sé ges mód szer ta ni kér dés, hogy az em lé ke zõ
„mit élt át […] a maga vi lá gá ból és ho gyan ta pasz tal ta meg kora
tör té né se it”.12 Ez lát szó lag tel je sen el len té tes az elõ zõ szem pont -
tal, hi szen itt nem a „va ló ság”, a „tény”, ha nem a „ta pasz ta lat” a
téma. Ne kem azon ban úgy tû nik, hogy itt nem annyi ra a tör té -
nész va ló ság hoz való vi szo nyá ban van a kü lönb ség, ha nem in -
kább „tár gyi” szem pont ból. Ab ban, hogy „mire” hasz nál juk az
ilyen for rá so kat. Arra gon do lok, hogy a má so dik eset ben a ta -
pasz ta lat va ló sá ga az alap ve tõ kér dés, azaz az, hogy a me mo ár
alap ján a szer zõ „ta pasz ta la tát” is mer jük-e meg, vagy pél dá ul sa -
ját ol va sa tunk és ho ri zon tunk mi att va la mi mást ál lí tunk elõ. Az
ugyan is, hogy az em lé ke zõ mi ként ta pasz tal ta, élte meg a vi lá got, 
egy tény, amely nek rekonstruálása ugyanúgy igényli a („ha gyo -
má nyos”) forráskritikát, vagy másként: a jelentés megfejtését.
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10 Schil ler 1933.
11 Az Em lé ke zé sek és a Bu da pes ti Hír lap szá ma i nak össze ve té sé vel Csík Ta más 

ele mez te Rá ko si Jenõ Ti sza Ist ván hoz és az egye sült el len zék hez való vi szo nyá -
nak vál to zá sát, és ki mu tat ta az Em lé ke zé sek „pon tat lan sá gát”. Csík Ta más: A ko a lí -
ci ós kor mány ha ta lom ra ke rü lé se és a Nem ze ti Mun ka párt lét re jöt te (1906–1910) a Bu da -
pes ti Hír lap és Az Új ság va ló ság konst ruk ci ó já ban. In Mé dia ku ta tó, 2010/4. 78.

12 Gyáni Gá bor: A nap ló mint tár sa da lom tör té ne ti for rás. A köz hi va tal nok iden ti -
tá sa. In: Uõ: Em lé ke zés, em lé ke zet és a tör té net elem el be szé lé se. Nap vi lág Ki adó, Bu da -
pest, 2000. 152. Gyáni Gá bor itt a nap ló val mint for rás sal fog lal ko zik, de min den
sze mé lyes for rás ra ki ter jesz ti ki je len té sei ér vé nyes sé gét. – A ta pasz ta lat el té rõ
meg kö ze lí té se i re lásd Gyáni Gá bor: A tör té nel mi ta pasz ta lat fo gal má nak histo ri zá -
lása. In: Gá bor György, Vaj da Mi hály (szerk.): A lét han golt sá ga. Ta nul má nyok a tu -
dás sokféleségérõl. Typotex Kiadó, Budapest, 2010.11–39.



Te hát: meg is mer he tõ-e az Em lé ke zé sekbõl, hogy Rá ko si Jenõ
mit és mi lyen mó don ta pasz talt meg, élt át kora tör té né se i bõl?
Vagy in kább azt tud hat juk-e meg be lõ le, hogy mi ként ér tel mez te
át utó lag eze ket a ta pasz ta la to kat? Hi szen a köz vet len ta pasz ta la -
tot meg kell kü lön böz tet nünk a rá való em lé ke zés tõl, va la mint at -
tól, ahogy egy egy sé ges tör té net be ren dez ve ér tel met nyer – pél -
dá ul a töb bi át élt, meg élt esemény sorában.13

Mit je lent mind ez?
(1.) Egy részt hang sú lyoz ni kell a kü lönb sé get az olyan sze mé lyes 

for rá sok kö zött, mint a nap tár, a nap ló, a le vél és a vissza -
em lé ke zés vagy ön élet rajz. Egy nap ló ból pél dá ul el mé le ti -
leg meg is mer he tõ a ta pasz ta la tok mó do su lá sa, egy vissza -
em lé ke zés bõl ön ma gá ból vi szont majd nem biz tos, hogy
nem. A meg kü lön bö ze tés en nél is lé nye ge sebb oka a kö -
vet ke zõ. A ta pasz ta lat egy ese mény vagy ese mény sor ta -
nul ság gal, je len tés sel való fel ru há zá sa, az ese mény és ilye -
tén való ér tel me zé sé nek együt te se. Ame lyik ese mény pe -
dig nem kap je len tést (utó lag), az nem lesz ta pasz ta lat.
(Pél dá ul egy na pom nem min den ese mé nyé nek van je len -
té se, és le het, hogy a bu szon ülve nem ta pasz ta lok sem -
mit.)
A je len tés sel bíró ese ményt azu tán a szer zõ egy le vél ben,
vagy nap ló já ban, eset leg me mo ár já ban, ön élet raj zá ban (és
per sze más mû faj ok ban, mint pél dá ul re gény ben) rög zí ti.
En nek kap csán John Borneman azt hang sú lyoz za, hogy
„Még a tör té né sük köz ben meg fi gyelt performatív ak tu -
sok nak is át kell es ni ük egy, az ese ményt idõ ben kö ve tõ
re konst ruk ci ón, mi e lõtt textuális for mát öl te né nek.”14

To váb bá a nap tár, a nap ló, a le vél, il let ve a vissza em lé ke -
zés, az ön élet rajz és ál ta lá ban az ön élet raj zi, de el té rõ mû -
fa jú (szép iro dal mi) szö ve gek kö zött ér de mes kü lönb sé get
ten ni, és ér de mes ezek „ha tá ra it” is vizs gál ni. Itt (Philippe
Lejeune nap lók ról írt ta nul má nya nyo mán) arra gon do lok, 
hogy a vissza em lé ke zé sek is „nya ka te kert utat vá lasz ta -
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13 Illyés Gyu la a tör té né szek rõl írta le a Hayden White cse lek mé nye sí tés-fo -
gal má hoz ha son ló meg lá tá sát: „[…] azok nak is újra kel lett kontsruálni a [va ló sá -
got], hogy va la mi lo gi kát tud ja nak te rem te ni ab ban, ami ben nem volt lo gi ka.
Csak ese mény. A va ló ság nem is me ri a mi lo gi kán kat.” Illyés Gyu la: Nap ló jegy ze -
tek, 1961–1972. Saj tó alá ren dez te: Illyés Gyuláné. Szépirodalmi Kiadó, Budapest,
1989. 385.

14 Borneman, John: El be szé lés, ge ne a ló gia és tör té ne ti tu dat: a szét hul ló sze mé lyi -
ség. In: Thomka Be á ta (szerk.): Narratívák 3. A kul tú ra narratívái. Ki já rat Ki adó,
Budapest, 1999. 200.



nak az igaz ság hoz”, de „az igaz ság ki mon dá sá nak (igaz
naiv […]) ter vét” kö ve tik – így ugyan is el vá lik egy más tól
a fik ció (min dent sza bad) és az „antifikció” (az igaz ság ra
való tö rek vés). Azaz va la mi fé le el mé le ti ala pon tud juk el kü -
lö ní te ni azo kat a szö ve ge ket (el sõ sor ban em lé ke zé se ket),
ame lyek va la mi lyen mó don a szer zõ „tör té ne lem ben való
élé sé rõl” ta nús kod nak, és azo kat, ame lyek va la mi más ról,
vagy leg alább is más mi att ér de ke sek.15 Mert pél dá ul Rá ko si
Jenõ egy he lyen el be szé lés nek ne ve zi az Em lé ke zé seket („ez is
csak egy el be szé lés”), de hoz zá te szi: „min den va ló ság ben -
ne, és sem mi se mese el be szé lé sem ben”.16

(2.) Más részt azt emel ném ki, hogy a ta pasz ta la to kat sze rin tem
ér de mes meg kü lön böz tet ni egy más tól: az ese mény je len -
tés sel fel ru há zott ér tel me zé sét el sõd le ges ta pasz ta lat nak
ne vez ném, és meg kü lön böz tet ném a má sod la gos ta pasz -
ta lat tól, ami az el sõd le ges ta pasz ta lat rög zí tett (le írt) for -
má ja. Ezt már meg ha tá roz hat ják bi zo nyos mû fa ji sza bá -
lyok (pél dá ul az, hogy ki mit gon dol a nap ló vagy a le vél
mû fa já ról), va la mint meg ha tá roz hat ják olyan új je len té -
sek, ame lyek ép pen ab ból fa kad nak, hogy ko ráb bi (el sõd -
le ges, közvetlen) tapasztalatok egy egységes szöveg részét 
képezik.

Az ön élet rajz, a vissza em lé ke zés a fo lya ma to san író dó és ki -
szá mít ha tat la nul, elõ re nem lát ha tó mó don foly ta tó dó nap ló hoz
ké pest egy har ma dik fé le ta pasz ta la tot tar tal maz. Ek kor már a
tör té net vége (a meg írás ide je) fe lõl ren de zi el az em lé ke zõ a ta -
pasz ta la to kat,17 még pe dig eset leg úgy, hogy új je len tés sel ru ház
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15 Lejeune 2008, 13., 15. – Igaz, Lejeune el gon do lá sát töb ben vi tat ják; to váb -
bá „antifikciós” el gon do lá sát a nap ló ra dol goz ta ki, még pe dig ép pen arra vá la -
szul, hogy so kan az ön élet rajz ok jel lem zõ jé nek gon dol ják az ún. autofikciót, ami
a szer zõ ál ta li „tu da to san vál lalt ki ta lá lást” je lent. Sze rin te az ön élet írást a fik ció,
a nap lót az „igaz ság vonz za”, és a két mû fajt e két fé le írás mód vál ta ko zá sa jel -
lem zi – de el té rõ arány ban, és pon to san ez a sa já tos sá guk is. Ugyan ak kor mind ket tõ 
szub jek tív. Lejeune má sutt így de fi ni ál ja az ön élet raj zot: „Vissza te kin tõ pró zai el be -
szé lés, me lyet va ló di sze mély ad sa ját éle té rõl, a hang súlyt pe dig ma gán éle té re, kü -
lö nös képp sze mé lyi sé gé nek tör té ne té re he lye zi.” Ugyan ak kor egyet ér tõ en idéz egy
19. szá zad végi meg ha tá ro zást is: „Az ön élet írás tág te ret en ged a fan tá zi á nak, író ja
pe dig egy ál ta lán nincs a té nyek hi te les sé gé re kény sze rít ve, mint az em lék irat ban,
vagy a tel jes igaz ság ra, mint a val lo má sok ban.” Lejeune, Philippe: Még egy szer az
ön élet írói pak tum ról. In: Uõ: Ön élet írás, élet tör té net, nap ló. Szerk.: Z. Var ga Zol tán.
L’Harmattan Könyv ki adó, Bu da pest, 2003. 226., 230.

16 Rá ko si 2009, 296.
17 Itt elõ ze te sen csak annyit je gyez nék meg, hogy nem min den em lé ke zõ

tud ja egyet len, egy sé ges össze füg gõ tör té net be ren dez ni az éle tét. Rá ko si Jenõ
pél dá ul az Em lé ke zé sekben nem a meg írás ide je (1926) fe lõl néz ve me sé li el az éle -
te min den ré szét, hanem egy korábbi nézõpontból.



fel ko ráb bi ese mé nye ket (vagy ki hagy ja né me lyi ket). En nek le het 
az oka, hogy egy struk tu rált szö ve get al kot, azaz az át élt tár sa -
dal mi vál to zá sok ered mé nye ként új kon cep ció sze rint ren de zi el
az élet ese mé nye it (azaz konceptualizál),18 és pél dá ul az, hogy az
iden ti tá sa for má ló dott, és emi att más ként be szé li el az ese mé nye -
ket (a nar ra tív iden ti tás kér dé sé re ké sõbb vissza té rek). Itt azon -
ban újra hang sú lyoz nám, hogy az igaz ság nem ab ban az ér te lem -
ben kér dés, hogy az em lé ke zõ ma ni pu lál ni akar na vagy di rekt
ha zud ni. Õ job bá ra az igaz sá got akar ja el mon da ni, ez a szán dék
ve zér li, igaz, ta lán kis sé naiv, „nya ka te kert mó don”, és nem min -
dig tud ja tar ta ni ma gát a ter vé hez. Ez a szán dék ve zér li ak kor is,
ha eset leg köl tött (nem ha mis, nem igaz, de va lós) tör té net ke rül
az em lé ke zés be. Rá ko si az Em lé ke zé sekben pél dá ul más hogy me -
sé li el elsõ szín da rab ja be mu ta tó ját, mint pár hó nap pal ké sõbb
egy em lék-be szé dé ben. Akár me lyik ver zió is az igaz, mind a két
eset ben az igaz ság el mon dá sa ve zé rel te.19 Nem ilyen egy ér tel mû
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18 Arra néz ve, hogy mi struk tu rál hat egy em lé ke zést, há rom ma gya rá za tot
em lí te nék. Pierre Rosanvallon sze rint a „tár sa dal mi ta pasz ta la to kat” az „ide á kat” 
köz ve tí tõ je len tõs mû vek és hét köz na pi rep re zen tá ci ók szer ve zik. (Rosanvallon,
Pierre: Ci vil tár sa da lom, de mok rá cia, po li ti kum, Tör té nel mek és el mé le tek. Nap vi lág Ki -
adó, Bu da pest, 2007. 183.) Jon Elster a tár sa dal mi vál to zás kap csán pél dá ul azt
hang sú lyoz za, hogy a „vá ra ko zás beteljesületlensége” szub jek tív meg le pe tést je -
lent, és nem „ob jek tív új don sá got”. Azaz: „A tár sa dal mi vál to zás prog resszív, ha
az ered mé nyek a várt nál job bak, reg resszív, ha rosszab bak.” Sze rin tem az ef fé le
vá ra ko zá sok nak és tel je sü lé sük nek kü lö nös je len tõ sé gük van ak kor, ami kor va la -
ki a vissza em lé ke zé sét konceptualizálja. (Elster, Jon: A tár sa da lom fo gas ke re kei. Ma -
gya rá zó me cha niz mu sok a tár sa da lom tu do mány ok ban. (2. ki adás) Osiris Ki adó, Bu da -
pest, 1997. 163.) Mar tin Koh li az egyén éle te és an nak ön-ér tel me zé se, il let ve a
tör té nel mi ese mé nyek és idõ vi szo nya kap csán azt írja, hogy „az élet ön nön
struk tú rá ját kül sõ – pél dá ul tör té nel mi vagy év szá zad ok hoz kö tött – ese mé nyek
egy más ra kö vet ke zé sé bõl nye ri”, noha a „mo dern kor em be re” szá má ra „az élet
mint egy az én köré és az én ál tal szer ve zõ dik”. Koh li, Mar tin: Tár sa dal mi idõ és
egyé ni idõ. Az élet út a mo dern tár sa da lom szer ke zet vál to zá sá ban. In: Gellériné Láz ár
Már ta (szerk.): Idõ ben élni. Tör té ne ti-szo ci o ló gi ai ta nul má nyok. Bu da pest, Aka dé mi ai 
Ki adó, 1990. 179. Lásd még Gyáni Gá bor: Történelmi esemény és struktúra:
kapcsolatuk ellentmondásossága. In Történelmi Szemle, 2011/2. 160.

19 Az Em lé ke zé sek sze rint a föld szin ten, zárt szé kek mö göt ti ál ló hely rõl néz te
a be mu ta tót, édes any ja pe dig va la hol elõt te ült. (Rá ko si 2009, 103.) A be széd sze -
rint a szín pa don, a ku lisszák mö gött, ahol egy szín pa di mun kás meg jö ven döl te
neki, hogy be lõ le „lesz va la mi”. (Rá ko si Jenõ hat van éves szín mû írói ju bi le u ma. Ün ne -
pi va cso ra Rá ko si Jenõ tisz te le té re. In Pes ti Hír lap, 1927. feb ru ár 15.) Az Em lé ke zé sek
sze rint „ma már nem tud nék meg fe lel ni” a kér dés re, „hogy én az este mit érez -
tem és gon dol tam”. A be széd ben úgy fo gal ma zott: „[…] jól em lék szem, épen az
a gon do lat nyar ga lá szott a fe jem ben, hogy […]”. – Barcza György me mo ár jai ese -
té ben en nél lé nye ge sebb kü lönb sé ge ket és ezek nek rész ben az em lé ke zé sek el té -
rõ idõ pont já ból fa ka dó oka it elem zi Pritz Pál: Em lék irat és napló avagy emlékirat a
naplóban. (Kézirat.)



vi szont a hely zet (mert Rá ko sit több min den mo ti vál hat ta a vál -
toz ta tás so rán) an nál a rész nél, ami kor el mond ja: Ulain Fe renc
(mi e lõtt a Szó zat fõ szer kesz tõ je lett vol na) so ká ig azt akar ta, hogy 
Rá ko si le gyen egy új párt el nö ke, õ pe dig he lyet te irá nyí ta ná a
Bu da pes ti Hír lapot. A meg je lent ver zió sze rint vé gül (ami kor a
vita a B. H. fe le lõs szer kesz tõi po zí ci ó ja kö rül for gott) „Ulain úr
azt a meg le põ ki je len tést tet te, hogy vá lasz ta nia kell, mert po li ti -
kai ba rá tai az õ szer kesz té sé vel új la pot akar nak in dí ta ni. Én ter -
mé sze te sen nyom ban azt mond tam – írja Rá ko si –, hogy eb ben én 
nem be fo lyá sol ha tom õt, ha tá roz zon lel ki is me re te sze rint. Õ az -
zal tá vo zott, hogy ez lesz a leg ne he zebb éj sza ká ja, s más nap is -
mét fel ke re sett az zal, hogy ba rá tai aján la tát fo gad ja el. Így szü le -
tett meg a Szó zat […]” A kéz irat elõ zõ va ri á ci ó ja vi szont ez:
„Ulain úr azt a meglepõ kijelentést tette, hogy választanom kell,
vagy elfogadom õt fõszerkesztõnek, vagy az õ szerkesztésével új
lapot akarnak indítani. Én természetesen nyomban választottam, 
s így született meg a Szózat […]”20

Vissza tér ve az em lé ke zõ igaz ság ra való tö rek vé sé re hang sú -
lyoz ni kell, hogy ez ter mé sze te sen nem azt je len ti: az igaz ság
vagy a va ló ság szem pont já ból néz ve az em lé ke zõ el be szé lé se és a 
tör té né szi el be szé lés egyen ran gú, hi szen a ha son ló ság el le né re lé -
nye ges kü lönb sé gek van nak mód sze re ik, múlt hoz való vi szo -
nyuk, ref le xi vi tás ra való ké pes sé gük kö zött.21 Más mó don hat nak 
az em lé ke zõ re és a tör té net író ra a vál to zó kö rül mé nyek, sõt jó
eset ben más kö rül mé nyek (is) hat nak rá juk. Ezért van (jó eset -
ben) je len tõs el té rés a kö zött a me tó dus kö zött, ahogy az em lé ke -
zõ új ra írt el be szé lé sei kü lön böz nek egy más tól, és akö zött, ahogy
a tör té net író eset leg újraírja munkáit, amelyek azonos témáról,
de egymástól eltérõ módon szólnak.

Ezen a pon ton összefoglalólag és a fe je ze tet le zár va Maurice
Halbwachs-t idéz ném. A nap ló és a me mo ár kap csán egy he lyütt
azt írja, hogy „egy fe lõl az a kép, me lyet a múlt ból re konst ru á -
lunk, a [múlt ba ve szett] tár sa da lom olyan ké pét nyújt ja, mely
job ban meg fe lel a va ló ság nak.22 Más fe lõl azon ban amennyi re e
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20 Rá ko si 2009, 267.; Rá ko si-kéz irat, II. 124.
21 Ricoeur, Paul: Em lé ke zés – fe lej tés – tör té ne lem. In: Thomka Be á ta (szerk.):

Narratívák 3. A kul tú ra narratívái. Ki já rat Ki adó, Bu da pest, 1999. 52–66.
22 Eric Hobsbawm az oral history mint for rás tí pus kap csán ezek „nosz tal gi -

kus ér zel mi von ze re jé rõl” ír, ami uta lás arra, hogy eme vissza em lé ke zé sek ré vén
a ku ta tó szá má ra köz vet le nül meg ta pasz tal ha tó vá, át él he tõ vé vá lik a múlt.
Hobs bawm, Eric: Tör té ne lem „oda lent rõl”. In: Uõ: A tör té ne lem rõl, a tör té net írás ról.



kép rep ro du kál ni ké pes a régi ér zé ke lést, oly annyi ra pon tat lan is: 
rész ben hi á nyos, mi vel a kel le met len nyo mok ki let tek tö röl ve
vagy fel let tek hí gít va, ugyan ak kor túl ter helt is, olyan új le nyo -
ma tok let tek hoz zá fûz ve, me lye ket soha nem ér zé kel tünk. […] A
tár sa da lom kény sze rí ti az em bert arra, hogy idõ rõl idõ re ne csak
rep ro du kál ja gon do lat ban éle té nek elõ zõ ese mé nye it, ha nem in -
kább át ja vít sa, ki egé szít se oly mó don, hogy még is meg le gyünk
gyõ zõd ve ar ról, hogy em lé ke ink pon to sak, s olyan presztízst
tulajdonítsunk nekik, mely a valóságban nem volt meg.”23

Az Em lé ke zé sek ér tel me zé si ke re tei

Egy ön élet raj zi vissza em lé ke zés ol va sá sa kor nem csak a ta pasz -
ta lat vál to zá sa i val kell tisz tá ban len ni, il let ve en nek kap csán pél -
dá ul az zal: mi ként mó do sít ja a je len té se ket, hogy mi lyen mû fa jú
szö veg ben rög zí ti az em lé ke zõ a ta pasz ta la ta it. Nem sza bad el fe lej -
te ni azt se, hogy a szö veg meg fej té sét, ér tel me zé sét az ol va sók kö -
zöt ti kü lönb sé gek is be fo lyá sol ják. Ahogy Do nald Francis McKenzie
a szö ve gek szo ci o ló gi á já ról szól va meg fo gal maz ta: „Az új ol va sók
min dig új szö ve ge ket hoz nak lét re, az új for mák pe dig új je len té -
seket.”24

Utób bi uta lás arra, hogy az ol va só szá má ra a je len tést be fo -
lyá sol hat ja: me lyik ki adó, mi lyen for má ban, mi lyen so ro zat ré -
sze ként vagy so ro za ton kí vül stb. je len tet meg egy szö ve get. Ese -
tünk ben ez azt je len ti: az Em lé ke zé sek elõ ször Rá ko si Jenõ élet -
mû-ki adá sa ré sze ként je lent meg (itt te hát nem az a fon tos, hogy
en nek szá má ra ké szült), ami mi att más je len té se ket kap ha tott,
mint ha mond juk so ro za ton kí vül és mond juk puha kö tés ben látott
vol na nap vi lá got. És ugyan így ele mez ni le het ne, hogy a 2009- es
ki adás fi zi kai jel lem zõi (ke mény kö tés, ar cha i zá ló bo rí tó), vagy
az, hogy a Rá ko si Jenõ vá lo ga tott mû vei má so dik kö te te ként je lent
meg, mi lyen je len té sek kel ru ház zák fel a szö ve ge ket.
Az új ol va sók ra és az új szö ve gek re vo nat ko zó meg jegy zés ese tünk -
ben leg alább két kér dést vet fel.
(1.) Az egyik: ha egy „hí res em ber” vissza em lé ke zés bõl vagy ön -

élet raj zá ból té nye ket nyer he tünk, ak kor an nak a „tör té ne -
lem egé szé re” néz ve ál ta lá nos hasz na van, ab ban az ér te -
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Nap vi lág Ki adó, Bu da pest, 2006. 232. ; Ankersmit, Frank R.: A tör té nel mi ta pasz ta -
lat. Typotex Kiadó, Budapest, 2004. 11–31.

23 Idé zi K. Hor váth 2003, 87.
24 Idé zi Chartier 2009, 42.



lem ben, hogy va la mi po li ti ka-, iro da lom tör té ne ti (stb.) ese -
ményt eset leg im már pon to sab ban tud ha tunk. De ha az
em lé ke zõ (va la mi lyen) ta pasz ta la tát is mer jük meg be lõ le,
ak kor mi en nek az ál ta lá nos hasz na? Más ként fo gal maz -
va: a cél va jon az, hogy va la ki nek az „egy sze mé lyes” ta -
pasz ta la tát re konst ru ál juk (ez ál tal az elõbb em lí tett „ál ta -
lá nos ha szon hoz” já ru lunk hoz zá pél dá ul a mo ti vá ci ók
fel tá rá sá val), vagy a ku ta tó nak in kább egy egyén ta pasz -
ta la tá nak az ál ta lá no sí tá sá ra kel le ne tö re ked ni-e?
Ter mé sze te sen eme kér dé sek kap csán ér de mes kü lönb sé get
ten ni a „hí res em be rek” és a „hét köz na pi em be rek” ta pasz ta -
la ta kö zött. Hi szen a „hí res em ber” pon to san ki vé te les sé ge
mi att, an nak tu da tá ban ír me mo árt, és ol va só ként is ezért ol -
vas suk a szö ve get. E „ki vé te les ség”, „egyé ni es ség” mi att ér -
de ke sek nem ki vé te les, értsd hét köz na pi cse lek vé sei is.
Ez zel szem ben a „hét köz na pi em ber” éle te a hét köz na pi -
ban meg nyil vá nu ló „ál ta lá nos” mi att ér de kes, és ta pasz ta -
la ta is mint egy tár sa dal mi cso port ti pi kus tag já nak ti pi -
kus ta pasz ta la ta ér de kes. Azaz az a ki nem mon dott fel té -
te le zé sünk, hogy a „hét köz na pi em ber” élet ta pasz ta la ta,
élet út-konst ruk ci ó ja ál ta lá no sít ha tó, az ál ta la elõ ál lí tott sze -
mé lyes for rás ban te hát mint egy cso port tag ja áll elõt tünk.
Mind ez azon ban azért is pon tat lan, mert a „tör té nel mi sze -
mély” ta pasz ta la tá ra is te kint he tünk egy cso port ra jel lem zõ 
ta pasz ta lat ként. Ese tünk ben mond juk az a kér dés, hogy
Rá ko si Jenõ me lyik olyan tár sa dal mi cso port tag ja, ame lyik
cso port ra néz ve ál ta lá no sít ha tók az õ ta pasz ta la tai, meg -
élés tör té ne tei. Erre sze rin tem nem tu dunk ob jek tív mó don
vá la szol ni. Rá ko si ugyan is az Em lé ke zé sekben nem te remt,
nem mu tat fel olyan szû kebb cso por tot, amely be ma gát be -
so rol ná. Nem ze ti li be rá lis nak mu tat ja ma gát né hol, egy he -
lyütt azon ban így ír: „Sem a liberálizmus, sem a kon zer va -
ti viz mus, sem a de mok rá cia, sem az arisz tok rá cia, sem a
szociálizmus ma gok ban rám néz ve dön tõk nem vol tak. Al -
kot má nyos hû ség, nem ze ti szel lem, szu ve rén ma gyar ság és 
ke resz tény lé lek: ezek vol tak sért he tet len dog má im.”25 Egy
he lyen hang sú lyoz za sze rény szár ma zá sát, ám nem ta lál -
tam nyo mát an nak, hogy ezt cso port kép zõ nek tar tot ta vol -
na, és mond juk a si ke res vál lal ko zók hoz so rol ta vol na ma -
gát. (El len ben itt is ha za sze re tet ét és a ma gyar ság irán ti ra -
jon gá sát hang sú lyoz za.)26
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25 Rá ko si 2009, 356.
26 Uo. 336.



Más fe lõl néz ve: nem „zár ki” a ma gyar nem zet bõl, nem je -
le nít meg el len ség ként je len tõs tár sa dal mi cso por to kat
(mond juk Szekfû Gyu la Há rom nem ze dékével27 el len tétben),
te hát ezen az úton se tud juk meg ha tá roz ni: me lyik tár sa -
dal mi cso port hoz gon dol ja ma gát tar toz ni. Igaz vi szont,
hogy egyé ne ket, vi lág né ze ti ala pon szer ve zõ dõ po li ti kai
cso por to kat ve szé lyes ként áb rá zol (ún. po li ti kai ide gen -
ként),28 de en nek alap ja nem szár ma zás vagy tár sa dal mi
stá tusz. Amit te hát biz to san ál lít ha tunk, hogy Rá ko si Jenõ
ta pasz ta la ta nem a de mok ra ti kus gon dol ko dá sú ak vagy a
szociáldemokraták ta pasz ta la ta, nem a kom mu nis tá ké vagy 
a faj vé dõ ké – de még min dig túl so kan ma rad tak „kö rü -
löt te” ah hoz, hogy azo no sí ta ni tud junk egy cso por tot,
amely re néz ve ta pasz ta la tát, men ta li tá sát ti pi kus nak ne vez -
het jük. Rá ko si ugyan is el sõ sor ban ma gyar nak tar tot ta ma -
gát, ez iden ti tá sá nak alap ve tõ jel lem zõ je. Mi per sze meg te -
het jük, hogy mond juk a „túl zá sok ra haj la mos asszi mi lán -
sok” jel leg adó kép vi se lõ je ként, vagy a li be rá lis vá ro si pol -
gár ság, eset leg a Habs burg-hû li be rá lis elit tag ja ként azo no -
sít juk,29 mi ként szól nak ér vek amel lett is, hogy egy (leg alább 
rész ben) ge ne rá ci ós ala pon lét re jö võ cso port kép vi se lõ je ként
gon dol junk rá (itt az éle tük nagy ré szét a du a liz mus idõ sza -
ká ban le él tek rõl vol na szó, akik 1919 után nem tud ták meg -
tar ta ni ko ráb bi tár sa dal mi és/vagy po li ti kai elit po zí ci ó i -
kat). Azt gon do lom azon ban, hogy ob jek tív mó don még -
sem le het pon to san meg ha tá roz ni azt a cso por tot, amely re 
néz ve ál ta lá no sít ha tó Rá ko si vi lág lá tá sa és ér tel me zé se,
azaz ta pasz ta la ta.

(2.) Ha még is meg pró bá lunk meg ha tá roz ni egy ilyen tár sa dal mi
cso por tot, ak kor – mint lát szik – fon tos sze re pet kell tu laj -
do ní ta nunk az ideológiá(k)nak. Ez pe dig az új ol va sók ra
és új szö ve gek re vo nat ko zó meg jegy zés nyo mán fel me rü -
lõ má sik kér dés hez ve zet ben nün ket, ami Rá ko si Jenõ élet -
mû vé nek ér tel me zé sé re vo nat ko zik. Ter mé sze te sen nem
mind egy ugyan is, hogy azt a bi zo nyos cso por tot mi lyen
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27 Szekfû 1989.
28 Lásd Koselleck, Reinhart: Az aszim met ri kus el len fo gal mak tör té ne ti-po li ti kai

sze man ti ká ja. Jószöveg Mû hely Ki adó, Bu da pest, 1997. 5–16.
29 Ig no tus Pál nyo mán azon ban azt is gon dol hat juk, hogy Rá ko si, „a Ti szák -

hoz” és „a Beö thy Zsol tok hoz” ha son ló an nem volt „va ló ban li be rá lis”, és in kább 
a „ren di hiper-nacionalizmussal” jel le mez he tõ cso port vagy a „nép nem ze ti is ko -
la” rep re zen tán sa. Ig no tus Pál: Az „Új Szel le mi Front” kö rül [1935], „Né pi ség” és
„új hu ma niz mus”, [1936], Né pi ség [1959]. In: Uõ: Jegy ze tek a sza bad ság ról. Szerk.:
Bozóki And rás. Gondolat Kiadó, Budapest, 2010. 262., 269., 281–282.



mó don hoz zuk lét re, azaz vi lág lá tá sunk mennyi re be fo -
lyá sol ja az Em lé ke zé sek ol va sá sát, és mindazt, amit szer zõ -
jé rõl gondolunk.

A 19–20. szá za di ma gyar iro da lom tör té ne té nek le írá sát 1945
után, pon to sab ban az államszocialista idõ szak ban so ká ig az ún. Pe -
tõ fi–Ady–Jó zsef At ti la fõ vo nal ér tel me zé se ha tá roz ta meg. E sze rint
a Luk ács György tõl való kon cep ció sze rint a há rom for ra dal mi, a
va ló ság ra ref lek tá ló („va ló ság vál la ló”) és tár sa dal mi vál to zást aka ró 
köl tõ a vi szo nyí tá si pont (vagy „vo nal”), és min den más sze rep lõ
hoz zá juk való vi szo nyá ban, elvi, po li ti kai azo nos sá gá ban-kü lön bö -
zõ sé gé ben ér tel me zen dõ. A tár sa dal mi és iro dal mi for ra dal mat el -
ve tõ Rá ko si Jenõ így egy ér tel mû en a rossz ol dal ra ke rült. Ahogy a
Sza bad Nép 1949-ben írta: „Rá ko si Jenõ és ma gyar im pe ri a lis tái a
nem ze ti sé ge ket el nyo mó po li ti ka har ci esz kö zé vé pró bál ják ala cso -
nyí ta ni Pe tõ fi sza bad ság har cos alak ját. […] Rá ko si nem ke ve seb bet
ál lít, mint azt, hogy Pe tõ fi a [gyõ ri] fel ke lõ ne me sek utó da.”30

Tu do má nyos szö ve gek ben ezt kis sé ár nyal tab ban, de még in -
kább rész le te zõbb mó don le he tett ol vas ni. Ezek ben Rá ko si Jenõ he -
lyét meg ha tá roz ta, hogy egy részt igen ha tá ro zot tan Ady End re és a
hol na pos, il let ve a nyu ga tos iro da lom el len lé pett fel (azaz a Hol -
nap-antológia és a Nyu gat szim bo li zál ta irány zat el len). Más részt (és 
ezek már tel je sen iro dal mon kí vü li szem pont ok) ugyan csak har cos
el len fe le volt az ál ta lá nos vá lasz tó jog nak, „he ves pro pa gan dát fej -
tett ki a nem ze ti sé gek erõ sza kos el ma gya ro sí tá sá ért s har minc mil li -
ós ma gyar bi ro da lom ról szõtt ter ve ket a mil li ós pa raszt ki ván dor lá -
sok ide jén”, va la mint a „vég sõ kig foly ta tan dó [vi lág]há bo rút pro pa -
gál ta, utá na a re ví zi ós tö rek vé sek él har co sa volt […]”.31 

Erre az ér tel me zé si ke ret re pél da A ma gyar iro da lom tör té ne te
címû, jó val a rend szer vál to zás elõtt ké szült és a bo rí tó ja szí ne
után spe nót nak ne ve zett mo nu men tá lis össze fog la ló mun ka. Eb -
ben Rá ko si Jenõ mint je les szín mû író, il let ve Ady és ál ta lá ban a
mo dern ma gyar iro da lom kér lel he tet len el len sé ge sze re pel –
igaz, bi zo nyos ke vés bé fon tos nak mu ta tott po zi tív tu laj don sá gá -
ról is meg em lé kez tek.32 Hor váth Zol tán nagy hí rû mo nog rá fi á já -
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30 A „ki rály hû” Pe tõ fi. Ho gyan ün ne pel te az úri Ma gyar or szág Pe tõ fi ha lá lá nak öt -
ve ne dik év for du ló ját. In Sza bad Nép, 1949. július 13.

31 Be ne dek Mar cell (fõszerk.): Ma gyar iro dal mi le xi kon. II. k. Aka dé mi ai Ki -
adó, Bu da pest, 1965. 563–564.

32 „Pá lyá ja szin te tan köny vi áb ra ként mu tat ja, mi ként vá lik egy te het sé ges,
egy ben-más ban újí ta ni aka ró cso port ve ze tõ tag ja mind szûklátókörûbbé és ár tal -
ma sab bá szel le mi éle tünk egé szé re néz ve.” „Míg Rá ko si ko ráb ban szem be szállt
az Aka dé mi á val, s pár tol ta az iro dal mi el len zé ket, most iro da lom po li ti kai té ren



ban ez zel össze füg gés ben (is) so vi niz mu sát, Ti sza Ist ván nal való
szo ros vi szo nyát, va la mint az elsõ vi lág há bo rú alat ti har cos pa ci -
fiz mus-el le nes égét ve tet te a sze mé re (mi ként a „spe nót ban” is
tör tént). Esze rint Rá ko si az iro dal mat és a mû vé sze te ket ki zá ró -
lag nem ze ti funk ci ó juk ban tud ta el kép zel ni, és ta gad ta az ön ér té -
kû, „ön ma gá ért való” iro da lom és mû vé szet lét jo go sult sá gát.33 Ezek 
és a még hosszan so rol ha tó ha son ló áb rá zo lá sok Rá ko si Jenõ egy -
ko ri el len fe lei (el sõ sor ban Hatvany La jos, Ig no tus, Fe nyõ Mik sa,
Schöpf lin Ala dár) in terp re tá ci ó i ra ve zet he tõk vissza, azok to vább -
élé sé nek te kint he tõk, ter mé sze te sen a kor ide o ló gi ai kí vá nal ma i nak
meg fe le lõ ki egé szí té sek kel (e kér dés re ké sõbb vissza té rek).34

A rend szer vál tás Rá ko si Jenõ élet út já nak tu do má nyos igé -
nyû ér tel me zé sé ben in ko he rens mó do sí tá so kat ered mé nye zett.
Az újabb mun kák ban – még az el len té tes iro da lom-föl fo gást kép -
vi se lõk ben is – a Hatvanytól, Ig no tus tól, Fe nyõ tõl, Schöpflintõl
való le írá sok ból két elem is sze re pel. Egy részt az, hogy Rá ko si
na ci o na lis ta vagy so vi nisz ta volt min de nek fe lett, más részt – ez -
zel szo ros össze füg gés ben – az, hogy az iro da lom szá má ra csak
ak kor kép vi selt ér té ket, ha (kö ze lebb rõl meg nem ha tá ro zott mó -
don) nem ze ti, eset leg a ma gyar nem zet nek hasz nos volt. Ez a két
elem te hát ak kor is ér vé nyes nek tûnik, ha mást és mást akarnak a 
szerzõk elmondani Rákosiról.

A kor társ le írá sok ele me i nek to vább élé sé re jó pél da Schein
Gá bor ta nul má nya. Itt Rá ko si to vább ra is vad so vi nisz ta, aki „az
iro da lom nak sem mi fé le ön ér té ket nem tu laj do nít, köz vet le nül és
el tép he tet le nül a nem ze ti po li ti ka ügyé hez kap csol ja”.35

A 2007-ben há rom kö tet ben meg je lent A ma gyar iro da lom tör -
té ne tei címû, át fo gó igé nyû ma gyar iro da lom tör té ne ti mun ká ban, 
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is egy re vissza hú zóbb erõ nek szá mít, saj tó had já ra tot ve zet Ady el len (1909-ben
és 1915-ben), ám nem kí mé li Ba bit sot sem, aki út já ban áll há bo rús pro pa gan dá já -
nak. A „ke resz tény kur zus” alatt már nem tud ja vissza nyer ni régi osz tat lan nép -
sze rû ség ét: a szél sõ jobb ol da li kö rök nem bo csát ják meg Rá ko si nak az ül dö zött
zsi dó ság ér de ké ben való fel lé pé sét a fe hér ter ror ide jén.” Sõtér Ist ván: A ma gyar
iro da lom tör té ne te. IV. k. A ma gyar iro da lom tör té ne te 1849-tõl 1905-ig. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1965. In: http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/04/280.html 

33 Hor váth Zol tán: Ma gyar szá zad for du ló: A má so dik re form nem ze dék tör té ne te
(1896–1914). Gon do lat Ki adó, Bu da pest, 1974. 443., 481., 489., 567.

34 Hatvany La jos: Az úri hölgy höz. In Nyu gat, 1910/16. 1133, 1136, 1137, 1139.; 
Ig no tus: Ha gyo mány és egyé ni ség. Uo. 1908/2. 103.; Fe nyõ Mik sa: Hadi ké szü lõ dés.
Uo. 1909/1. 49–50.; Uõ: Len gyel me zõ kön, tá bor tûz mel lett: Gyóni Géza ver sei. Uo.
1915/21. 1235.; Schöpflin Ala dár: A ma gyar iro da lom tör té ne te a XX. szá zad ban.
Grill Károly, Budapest, 1937, 183.

35 Schein Gá bor: Az iro dal mi mo der ni zá ció pil la nat fel vé te le a Nyu gat meg in du lá -
sa kor. In Hol mi, 2008/1. 40.



amely ki mon dot tan az zal a cél lal író dott, hogy a „spe nó tot” ki ik -
tas sák/ki vált sák, Rá ko si Jenõ neve csu pán két össze füg gés ben
me rül fel. Egy részt je les Shakes peare -for dí tó ként sze re pel, más -
részt egy ze ne tör té ne ti ese mény mel lék sze rep lõ je ként – tud ni il lik 
„még a nem ze ti es ke dõ Rá ko si Jenõ is” fáj lal ta Gustav Mah ler tá -
vo zá sát a bu da pes ti Ope ra ház tól. Azaz a hír he dett so vi nisz ta is
sok ra tar tot ta a kar mes tert.36 Az „össze fog la lás ban” te hát Rá ko si
Jenõ a mo dern iz mus és a prog resszió el sõ szá mú el len sé gé bõl és
vad na ci o na lis tá ból je len ték te len nem ze ti es ke dõ fi gu rá vá süllyedt.

Et tõl el té rõ Rá ko si Jenõ ama új ra-fel fe de zé se, amely rész ben
az élet rajz és élet mû új ra po li ti zá lá sát (át ide o lo gi zá lá sát) is ma gá -
val hoz ta. En nek oka, hogy ez az új áb rá zo lás ki fe je zet ten az
1945-öt kö ve tõ és a rend szer vál to zás elõt ti év ti ze dek le írá sá val
szem ben szü le tett, il let ve for má ló dik, és így an nak régi túl zá sa it
az új le írás-ér tel me zés túl zá sai kö ve tik (azaz az egyik po li ti kai-
 tu do má nyos le írás ra ma már egy má sik po li ti kai-tu do má nyos le -
írás vá la szol). Az in kább bal ol dal inak tar tott (régi) in terp re tá ció
sze rint Rá ko si íz lé sé ben, iro da lom-fel fo gá sá ban és po li ti kai né ze -
te i ben „ma ra di” és so vi nisz ta volt. Az in kább jobb ol dal inak te -
kin tett (új) in terp re tá ció sze rint a „mar xis ta iro da lom tör té net-
 írás” ál do za ta, aki azon ban je len tõs köz éle ti és iro dal mi fi gu ra
volt, és aki nek a meg ér té se és el he lye zé se az iro dal mi pan te on -
ban együtt jár na a „lé nye ges, ta lán paradigmatikus vál to zá so kat
igény lõ mai ma gyar iro dal mi gon dol ko dás” meg vál to zá sá val.
Te hát egy új, „helyes”, azaz a mûvek megítélésekor el sõ sor ban-
 hang sú lyo san a nemzeti szempontokat érvényesítõ irodalmi gon -
dol ko dás létrejöttével.37
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36 „Az a tény, hogy még a nem ze ti es ke dõ Rá ko si Jenõ is saj nál ta a kar mes ter 
tá vo zá sát, vi lá go san mu tat ja, mi lyen dön tõ ha tást tett a ma gyar szel le mi élet re” – 
írja Szegedy-Maszák Mi hály (Szegedy-Maszák Mi hály: Nem ze ti kul tú ra és vi lág -
szín vo nal: fe szült ség vagy össz hang. In: A ma gyar iro da lom tör té ne tei. 1800–1919. Szerk.:
Szegedy-Maszák Mi hály, Ve res And rás. Gon do lat Ki adó, Bu da pest, 2007. II. k.
581.). – Rá ko si az Em lé ke zé sekben azt írta, hogy egyet len zse ni á lis mu zsi kus állt az 
Ope ra élén, Mah ler, és „El is bán tak vele úgy, hogy csak ha mar ott kel lett hagy nia
az Ope rát, amely azu tán to vább verk liz te nem zet kö zi, job ban mond va né met
sab lon ját.” (Rá ko si 2009, 207.) Azaz Rá ko si föl fo gá sa sze rint maga a mû vé szi ér -
ték, az ere de ti ség já rul hoz zá a nem ze ti kul tú ra fej lõ dé sé hez. Ezt a gon do la tot
több, év ti ze dek kel ko ráb bi írá sá ban is ki fej tet te. Lásd pél dá ul Ib sen, A sza bad ság -
harc szob ra, va la mint Az ide gen ele mek be áram lá sa címû cik ke it. Rá ko si Jenõ: Tár cák,
cik kek. Frank lin Tár su lat, Bu da pest, é. n. II. k. 30–31., 34–35., 135.

37 Gyurácz Fe renc: Rá ko si Jenõ me mo ár ja. In: Rá ko si, 2009. 362. Az eh hez ha -
son ló fo gad ta tás ra lásd He ge dûs Imre Já nos: „Svá bok ból jött ma gya rok nak…” Rá ko -
si Jenõ: A leg na gyobb bo lond; Em lé ke zé sek. In Kor társ, 2011/1. – Ter mé sze te sen tu do -



Mint lát szik (és mint köz tu dott), az iro da lom tör té net-írás -
ban, il let ve az iro da lom-ér tel me zés ben min dig is lé te zett az a fel -
fo gás, amely sze rint az iro da lom nem ze ti vagy tár sa dal mi funk ci -
ó ja ön ma gá ban meg ha tá roz za, meg ha tá roz hat ja egy mû iro dal mi 
ér té két, ki je löl he ti he lyét az iro dal mi ká non ban. Amennyi ben ez
a tra di ci o ná lis el gon do lás nap ja ink ban újra el fo ga dott lesz (ter -
mé sze te sen a „nem zet – tár sa da lom (osz tály) – nem zet” va ri á ló -
dás nak meg fe le lõ en), és mond juk egy vers ér té két a nem ze ti kö -
zös ség éle té ben be töl tött sze re pe adja meg (vagy ad hat ja meg
eset leg az esz té ti kai ér té kek tõl füg get le nül), ak kor az Rá ko si Jenõ 
iro da lom-föl fo gá sá nak „re ha bi li tá lá sát” ered mé nye zi (pon to sab -
ban a neki is tu laj do ní tott iro da lom-föl fo gá sét). Ez pe dig az Em lé -
ke zé sek ol va sá sát és in terp re tá ci ó ját is be fo lyá sol ja (lásd Gyurácz
és He ge dûs írá sát) vagy be fo lyá sol ni fog ja, még pe dig ab ban az
ér te lem ben, hogy ha Rá ko si iro da lom- és nem zet ér tel me zé se egy
az egy ben meg fe lel tet he tõ az elem zõ ér tel me zé se i vel, ak kor a szö -
veg egy szer re le het for rás és (iro da lom)tör té ne ti mû (ér tel me zõ fel -
dol go zás). A me mo ár író pe dig az egyik (iro da lom)tör té nész ver -
seny tár sa – a má sik nak kol lé gá ja.38

Úgy vé lem azon ban: el té rõ mér ték ben, de az ed dig is mer te -
tett ér tel me zé sek mind egyi ké nek az a prob lé má ja, hogy vagy me -
cha ni ku san iga zod nak a kü lön fé le (po li ti kai, ide o ló gi ai, mód -
szer ta ni) pa ra dig ma vál tá sok kö ve tel mé nye i hez, vagy új ku ta tá -
sok hi á nyá ban csu pán meg vál toz tat ják a ko ráb bi elõ je le ket. Egy
ko ráb bi ta nul má nyom ban ugyan is meg pró bál tam be mu tat ni,
hogy (1.) a Rá ko si–Nyu gat-vi ta elõbb fel idé zett in terp re tá ci ói té -
ve dé sen, túl zó le egy sze rû sí té sen alap sza nak, il let ve (2.) hogy Rá -
ko si és a „nem ze ti kér dés” vi szo nya, kap cso la ta más ként is le ír -
ha tó, mint az újabb meg kö ze lí té sek ki dol go zói gon dol ják.39 Ek -
kor Rá ko si Jenõ se a „ma ra di nem ze ti es ke dés re”, se a „koz mo po -
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má nyos igé nyû elem zé sek is meg je len tek, így pél dá ul N. Pál Jó zsef há rom ré szes
ta nul má nya, amely Ady End re mû ve i nek kri ti kai ki adá sá val függ össze. N. Pál
Jó zsef: „…de mit csi nál ja nak azok a ke ve sek, kik nek szí vét egy for mán ront ja gyõ ze lem
vagy ve re ség?” I–III. In Hi tel, 2009/4., 5., 6.

38 Itt Pritz Pál gon do la tá ra uta lok: esze rint a me mo ár azért lé nye ges mû faj,
mert „a vissza em lé ke zõ olyan meg élt tu dás sal ren del ke zik, amit a his to ri kus több -
nyi re ele ve nem bir to kol hat. Eb bõl kö vet ke zõ en a me mo á rok so kat se gít het nek
mun kánk ered mé nyes sé gé ben. Ugyan ak kor a me mo ár író – ver seny tár sunk,
olyan ver seny tár sunk, aki nek szé les ol va sói kö rök sze mé ben ve lünk szem ben be -
hoz ha tat lan az elõ nye.” Pritz Pál: Em lék irat és a tör té ne ti va ló ság – Barcza György
em lék ira tai fé nyé ben. In: Pritz 2011, 149.

39 Sipos 2011. 26–35.



li ta prog resszió” el le ni fel lé pés re nem (tö ké le tes) pél da, és em lé -
ke zé se, ön élet raj za is más szem mel ol va san dó. Azaz az em lé ke -
zé sek és más írá sok egy be ve té se el ve zet het egy ár nyal tabb Rá ko -
si-kép ki ala ku lá sá hoz. An nak is me re té ben pe dig a mai ol va só
pon to sabb ér tel me zé si ke ret ben szem lél he ti a me mo árt. Ez ter -
mé sze te sen csak ak kor le het sé ges, ha nem sa ját vi lág ér tel me zé sét 
és Rá ko si-ol va sa tát tol ja elõ tér be, ha nem meg kí sé re li re konst ru -
ál ni a szer zõi szán dé kot, és en nek vi szo nyát a ko ráb bi mû vek hez. 
Dol go za tom ban erre teszek kísérletet és annak nyomán azt mu ta -
tom be, hogy az Emlékezésekbõl csak korlátozottan ismerhetjük
meg Rákosi Jenõ világképét.

Em lék irat, ön élet rajz és pub li cisz ti ka

Az Em lé ke zé sek ese té ben le het sé ges an nak el dön té se, hogy Rá ko si
Jenõ ta pasz ta la ta it is mer het jük-e meg be lõ lük, vagy az ön élet raj -
zi vissza em lé ke zés sza bá lyai ál tal mó do sí tott konst ruk ci ó kat, il -
let ve le het sé ges kü lönb sé get ten ni a kü lön fé le ta pasz ta la tok kö -
zött. Eze ket (az el té ré se ket) egy részt a pub li cisz ti ká val össze vet -
ve re konst ru ál hat juk. Más részt a kö vet ke zõ kér dé sek alap ján: a
vá lasz tott mû faj, az ön élet rajz vagy em lék irat „nor má ja”, il let ve
az el be szé lõi-em lé ke zõi hely zet, po zí ció mennyi ben be fo lyá sol -
ta-ala kí tot ta a szö ve get? A szer zõ fel ada tá nak tar tot ta-e, hogy el -
len õriz ze sa ját ál lí tá sa it, vagy sem? Azaz mi ként vi szo nyult a
mû faj szub jek ti vi tá sá hoz és „ob jek ti vi tás-igé nyé hez”, az em lé ke -
zés hez és fe lej tés hez? Em lé ke zés rõl van-e szó vagy ön élet rajz ról? 
Va jon a mû fa ji sza bá lyo kat be tar tot ta-e a szer zõ – vagy a szö veg -
ben más faj ta mû fa jú ré sze ket is meg kü lön böz tet he tünk? És „vé -
gül”: mi sze re pel hang sú lyo san a szö veg ben, te hát mit tárgyalt
részletesen és hosszan a szerzõ, és mi az, ami kimaradt, amit
„kifelejtett”, vagy jelentõségéhez képest igen röviden, kurtán in -
té zett el?

Ter mé sze te sen föl vet he tõ, hogy nem le het tel je sen ob jek tív
mó don meg ítél ni va la mi nek a je len tõ sé gét, és pon to san ez a „bi -
zony ta lan ság” a sa já tos tör té né szi ob jek ti vi tás egyik jel lem zõ je.40

Ám más fe lõl a pub li cisz ti kai harc cikk anya ga se gít a je len tõ ség
meg íté lé sé ben: leg alább is össze vet he tõ, hogy Rá ko si éle te ko ráb -
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40 Ricoeur, Paul: Ob jek ti vi tás és szub jek ti vi tás a tör té ne lem ben és a tör té net írás -
ban. In: Takács Ádám (szerk.): A tör té ne lem anya ga. Fran cia tör té ne lem fi lo zó fia a XX.
szá zad ban. L’Harmattan – Atelier, Budapest, 2004. 89–90.



bi idõ sza ká ban, ak tu á li san ép pen mit tar tott je len tõs nek, azaz
pub li cis ta ként mi rõl írt so kat és gyak ran – il let ve mit tar tott utó -
lag an nak, azaz mi rõl írt so kat vagy ép pen ke ve set az Em lé ke zé -
sekben. Azaz miként módosult a jelentése valamelyik ese mény -
nek az életút során.

Az Em lé ke zé sek alap ve tõ en, dön tõ rész ben a szer zõ sze mé -
lyes em lé ke it, sa ját éle tét me sé li el – ter mé sze te sen az ál ta la szük -
sé ges nek ítélt kon tex tus ba, és így egyút tal ér tel me zé si ke ret be
he lyez ve. Né hol azon ban et tõl el tér. Ilyen kor a tör té ne lem me ne -
tét ér tel me zõ, „ide gen” mû fa jú ré szek buk kan nak fel a szö veg -
ben: Rá ko si a ma gyar nem ze ti tör té ne lem (a köz tör té ne lem) va la -
me lyik prob lé má ját ér tel me zi. Igaz, az ilyen vé le mé nyek nek ál ta -
lá ban fel lel he tõk pub li cisz ti kai elõz mé nyei, azaz itt job bá ra olyan 
le írá sok ról van szó, ame lyek egy kor, a fel idé zett „pil la nat ban”
szimp la po li ti kai vé le mé nyek vol tak – míg az em lé ke zés meg írá -
sá nak pil la na tá ban a múlt ma gya rá za tá vá lé nye gül tek. (Az a sej -
té sem: eme ré szek ben a pub li cisz ti kák ból való idézetek, for du la -
tok köszönnek vissza, illetve szerepelnek. Erre azonban csak
mik ro filológiai kutatások után kaphatunk majd választ.)

Úgy lá tom: az „ide gen mû fa jú” ré szek ki vál nak szö veg bõl,
és en nek – Rá ko si Jenõ vi lág kép ének ér tel me zé se so rán – va la mi -
lyen je len tést vagy funk ci ót is tu laj do nít ha tunk.

A mû az Ál ta lá nos sá gok címû fe je zet tel kez dõ dik, amely ben
Rá ko si töb bek kö zött a meg írás oka it és cél ja it fog lal ta össze. Esze -
rint „sok ol dal ról” ka pott fel szó lí tást „em lé ke im meg írá sá ra”.41 Fel -
ada ta te hát, hogy „ma gam ról ír jak köny vet”, ám erre „nem is va -
gyok rá fel ké szül ve. Se nap lóm, se sem mi fé le föl jegy zé sem nin -
csen azon kí vül, ami eset leg el van rak tá roz va az em lé ke zé sem
kam rá já ban.” Ön élet raj zot42 ígér: az „em ber éle te nem egyéb,
mint ve rej té kes vagy tán cos fel ka pasz ko dás egy hegy re, amely -
nek lá bá nál szü le tett. Én hát itt ülök mos tan, és né zek le a völgy -
be, és lá tok egy kis fi út ne ki ka pasz kod ni a hegy me re dek ol da lá -
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41 A meg ren de lés sze re pé rõl Heltai Jenõ kis sé iro ni ku san így írt: egy ki adó
igaz ga tó ja meg kér dez te, hogy „nagy em be rek pél dá ján fel buz dul va nem ír nám-e
meg szá má ra ön élet raj zo mat?” Ám „[…] csöp pet sem kí ván csi éle tem tör té ne té re 
[…] ki zá ró lag azok a mu lat sá gos epi zó dok ér dek lik, ame lyek ben egy gya kor ló
hu mo ris tá nak az éle te olyan gaz dag.” Heltai Jenõ: Ön élet rajz. In Pes ti Hír lap, 1935. 
március 10. 

42 Lásd pél dá ul a Vi lág iro dal mi le xi kon „em lék irat” és „ön élet rajz” cím sza va it 
Vi lág iro dal mi le xi kon. Fõszerk.: Ki rály Ist ván. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, II. k.
1972.; IX. k. 1984.



nak. […] és most el kell mon da nom, hogy kú szott fel a kis fiú,
amíg ide ért a maga ma gas la tá ra. […] Ta lán nem lesz a do log ta -
nul ság nél kül.”43 (Eme rész let kap csán fon tos meg je gyez ni, hogy
Rá ko si itt, és köny ve leg vé gén is, tu laj don kép pen ar ról ír: egy ké -
sõb bi né zõ pont ból me sé li el éle tét, il let ve fel nõtt ként, „fel nõtt
hang ján” idé zi meg gye rek ko ri em lé ke it.)44

Má sutt is ezt írja, il let ve ígé ri: „ma gam ról kell köny vet ír -
nom”; „[…] e könyv ben azt fo gom meg ír ni, ami éle tem bõl em lé -
kem ben ele ve nen meg ma radt. Mert azt hi szem, az va gyok én. Ami 
ki esett em lé ke ze tem bõl, az nem szá mít, akár én rám, akár más ra
vo nat ko zott lé gyen.”45

Eköz ben két má sik, a hi te les ön élet rajz, vissza em lé ke zés le -
he tõ sé ge i vel kap cso la tos szem pont is elõ ke rül. Ne ve ze te sen:
„egy író em ber iga zi élet raj za vol ta kép pen ben ne van az õ mun -
ká i ban [ta nul má nya i ban, cik ke i ben stb.]”, ugyan is ezek bõl job -
ban meg is mer he tõ, mint bár mi lyen élet rajz ból vagy ön élet rajz -
ból.46 (Rá ko si az Em lé ke zé seket az élet mû ki adás ban ter ve zett cikk -
gyûj te mény be ve ze té se ként em lí ti.)47 Egy író éle tét azon ban tel je -
sen és hi te le sen csak ak kor is mer het ni meg, ha tud juk, mi lyen
volt „ma gán éle te, mit ta nult, mint élt, bi zo nyos kö rül mé nyek kel
ho gyan bir kó zott meg […]”. Ám mind ez és az er rõl szó ló be szá -
mo lók „el len õriz he tet len[ek]”. Még az írók is csak rit kán ké pe sek 
éle tük nek ezt a ré szét: a ma gán éle té rõl szó ló be szá mo ló kat „ural -
ni” – vi szont ezek nél kül „csak cson ka és ha zug élet raj zot ad -
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43 Rá ko si 2009, 7. (Ki eme lé sek tõ lem.)
44 Petres Csiz ma dia 2010, 72. – Rá ko si így írt köny ve utol só be kez dé sé ben:

„Úgy érez tem, amíg e köny vet ír tam, mint ha mos ta ni énem vissza re pült vol na az 
idõ ben, és Acsádon ké zen fo gott vol na egy kis gyer me ket, hogy vé gig ve zes se
egy hosszú, ka nyar gós úton, me lyet a gyer mek nek meg kel lett ten nie. Lá tod,
fiam, itt ját szot tad le gyer mek ál ma i dat, itt let tél fér fi […] és most itt va gyunk a
dol ga ink vé gén, és íme a gyer mek, aki vel Acsádról el in dul tam, s az ag gas tyán,
aki érte ment, itt már egybeolvadt […]”. Rákosi 2009, 367.

45 Uo. 9., 12. Eh hez ha son ló an ké sõbb: „A köz éle ti fér fi ak, akik a nem zet sor -
sát in té zik, jól te szik, ha nap lót ír nak, for rá sul a ma gok, a hely ze tek és a kor he -
lye sebb meg íté lé sé re a tör té net írók és a ma gok utó dai szá má ra, aki ket fel vi lá go sí -
ta ni vagy fél re ve zet ni sze ret né nek. Én eb ben a könyv ben csak azo kat az em lé ke ket
so ra koz ta tom fel, ame lyek élve ide á ig el jöt tek ve lem […]” Uo. 39. (Kiemelés
tõlem.)

46 Uo. 11. Erre utal a kö vet ke zõ rész: „[…] ha Ke mény Zsig mond re mek ta -
nul má nya it ol vas sa az em ber, job ban meg is me ri be lõ lük ma gát Ke mény Zsig -
mon dot, mint azt, aki rõl a ta nul mány szól.” Uo. 11–12.

47 Uo. 293–294., 355.



tunk”.48 Azaz a sze mé lyes sors ról és élet rõl szó ló szö ve gek (élet -
rajz ok, önéletrajzok, visszaemlékezések) csak nagyon ritkán mu -
tat ják be, mutatják igazán, pontosan a fõszereplõt.

Rá ko si Jenõ te hát eb ben a rész ben „mód szer ta ni be ve ze tõ -
ben” az ön élet rajz mû fa ji kér dé se i rõl és le he tõ sé ge i rõl el mél ke -
dik (il let ve azt fog lal ja össze, hogy mi ért ér dek li-ér de kel he ti kor -
tár sa it az õ éle te). Köny ve fe lé nél vi szont ki csit más ho gyan tér
vissza ezek hez a gon do la tok hoz. Írói szán dé kát úgy ha tá roz za
meg, mint ha az ön élet rajz nál is szub jek tí vabb szö ve get kí ván na
al kot ni: „Amit ed dig eb ben a könyv ben meg ír tam, az éle tem
negy ven esz ten de jé bõl való. Nem élet rajz, nem em lék irat ok, nem 
tör té ne lem. Uta zás gyors vo na ton vagy ép pen gép ko csin, s fu tó -
la gos föl em le ge té se an nak, ami a gyors uta zás köz ben meg ra gadta
a fi gyel me met, s ami nek em lé ke ele ve nen él most is ben nem.”49

Má sutt vi szont – ami kor a Bu da pes ti Hír lap egyik po lé mi á ját mu -
tat ja be – így vet vé get en nek a be szá mo ló nak, pon to sab ban a lap
ál lás pont ja is mer te té sé nek: „De itt nem okos kod nom kell, ha nem 
el be szél nem nagy já ból a Bu da pes ti Hír lap pá lya fu tá sát.”50 A Bu -
da pest nem ze ti: ma gyar jel le gé rõl szó ló, fe je zet kez dõ és önál ló
pub li cisz ti kai be tét (fej te ge tés) után meg az áll: „Mind eb bõl e
könyv ben en ge met ter mé sze te sen a Nép szín ház ér de kel el sõ sor -
ban.”51 – E ré szek sze rint te hát vál lal tan emlékiratot ír.

Kér dés, hogy va jon csak egy írói gesz tus sal van-e dol gunk,
vagy az zal, hogy a szer zõ bi zony ta lan szán dé ká ban – de ami biz -
tos, az a szö veg szub jek tív mû fa ja. Ezt el szórt meg jegy zé sei is
meg erõ sí tik: pél dá ul több ször köz li, hogy egyik-má sik ál lí tá sá -
ban, em lé ké ben nem biz tos, de még sem el len õr zi.52 (Sõt, ilyen
meg jegy zé sek is sze re pel nek az Em lé ke zé sekben: „Ta lán már em lí -
tet tem e könyv ben […]”.)53 To váb bá el sõ sor ban va ló ban éle té nek
a pub li cisz ti kai írá sa i ból ke vés bé is mer he tõ ré szét, te hát ma gán -
élet ét írja meg (ami in kább ön élet rajz ra utal), il let ve kor tár sa i -
ra-kol lé gá i ra em lé ke zik (ami in kább em lék irat ra utal). Csak al -
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48 „Szent Ágos ton vagy assziszi Szent Fe renc le gyen az az író, aki el bír ja a
tel jes és hi ány ta lan élet raj zot. Min den író pe dig csak olyan szent, aki ural ko dik a
szel le mén, míg az anyag ural ko dik õ rajta.” Uo. 11. 

49 Uo. 188.
50 Uo. 211.
51 Uo. 157.
52 Pél dá ul jel zi: nem biz tos ben ne, Apponyi Al bert mi kor lett kép vi se lõ

(124.); ha jól em lék szik, Tóth Béla az Aka dé mi á tól ka pott va la mi dí jat (144.); ha
jól em lék szik, ak kor ép pen Wekerle volt a miniszterelnök (221.).

53 Uo. 282.



kal man ként és rö vi den-uta lás sze rû en idé zi föl, hogy egy-egy té -
má ról mit írt va la ha a lap já ban. Et tõl csu pán egy-két he lyen tér el, 
ahol is hosszab ban be mu tat ja, hogy mi ket írt bi zo nyos té mák ról.
A né hány rö vid és az egy be füg gõ ré szek ben is mer te tett né ze te it
egy aránt pub li cisz ti kai te vé keny sé gé hez köti, és eset leg ér té ke li
is az el telt év ti ze dek fé nyé ben. Ezért is tar tom fel tû nõ nek, hogy a
szö veg ben et tõl el té rõ, hosszabb pub li cisz ti kai ré szek is sze re pel -
nek: he lyek, ahol a szer zõ a ma gyar tör té ne lem egyes kér dé se i rõl
fej ti ki ál lás pont ját. Ez a ré szek ter mé sze te sen kap cso lód nak va la -
mi lyen élet raj zi tény hez (tör té net hez), de nem egy ko rú vé le mény -
ként, és/vagy nem az egy ko rú pub li cisz ti kai te vé keny ség meg -
idé zé se ként szerepelnek a szövegben.

Mi le het en nek a ma gya rá za ta? Csu pán a mû fa ji sza bad ság,
amely Rá ko si Je nõt élet mû ki adá sa okán is meg il let te? Bi zo nyo -
san több rõl van szó: az Em lé ke zé sek a szer zõ élet kö rül mé nye i re, a
ke let ke zés ide jé re ref lek tál (ahogy min den fé le em lé ke zés is egy -
szer re szól a fel idé zett múlt ról és az el be szé lõ ak tu á lis hely ze té -
rõl, nézõpontjáról).

Az Em lé ke zé sek 1926-ban, konk ré tab ban „pár hó nap pal”
1926 no vem be re, Rá ko si 84. szü le tés nap ja elõtt ké szült (a Be fe je zés
sze rint no vem ber 2-án tet te ki vé gé re a pon tot). Az el be szé lés ideje 
szin te ki zá ró lag el múlt kor sza ko kat je lent: a tör té net az 1848/
1849- es sza bad ság harc ból való gye rek ko ri em lék kel kez dõ dik54

(ami ön élet rajz ra utal), és lé nye gé ben 1919-ben vég zõ dik. Így Rá -
ko si Jenõ nem mu tat ja be, hogy az 1919 utá ni Ma gyar or szá gon
alap ve tõ en vál to zott meg köz éle ti-kul tu rá lis po zí ci ó ja. Sõt, a me -
mo ár, ön élet rajz eb bõl a szem pont ból is egy sé ges nek áb rá zol ja az 
élet utat. Pe dig a Hor thy -kor szak ban, kü lö nö sen is az ele jén, töb -
bek kö zött kér dé ses sé tet ték ma gyar iden ti tá sát és ha za fi sá gát,
még pe dig nem csak a ra di ká lis jobb ol da li ak, ha nem pél dá ul a
Há rom nem ze dékben Szekfû Gyu la is, aki a ma gyar ság ügyé hez
fel nõ ni nem tudó asszimilánsként és fran ci ás drá mák szer zõ i ként 
mu tat ja be (mû vé sze te „im port cikk, gyö kér te len a ha zai ta laj -
ban” – ol vas ha tó Szekfûnél). Rá ko si ne vét nem em lít ve igen ne -
ga tí van ír a ma gyar im pe ri a lis ta gon do lat ról, ami rõl vi szont Rá -
ko si mint sa ját já ról több ször is po zi tí van ér te ke zik.55 A szö veg ben 
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54 A kö tet em lí tett hir de té se sze rint az Em lé ke zé sek cí mé nek ré sze a kö vet ke -
zõ idõ ha tár: 1848–1926.

55 Szekfû 1989, 260., 262., 331.; Rá ko si 2009, 103., 196., 212. – Klebelsberg
Kunó az 1926-os elõ szó ban Rá ko sit di csé ri azért, amit Bu da pest „nép ének és lel -



azon ban ez nem sze re pel, mi ként az se, hogy a hú szas évek kö ze -
pén mi ért kel lett tá voz nia a Bu da pes ti Hír laptól, amely nek pe dig
ala pí tó fõ szer kesz tõ je volt, és amely a kor mány anya gi be fo lyá sa
alatt állt.56 Nem árul ja el, hogy mi lyen el len tét volt köz te és a
Beth len-kor mány, el sõ sor ban is köz te és a mi nisz ter el nök kö zött.
Beth len ne vé nek em lí té se nél kül és csu pán elvi el len tét ként rög -
zí ti, hogy a köz élet szel le me „el len ke zés ben van a ma gyart múlt -
tal”, és Ma gyar or szág szá má ra a meg ol dás vagy li be rá lis, nem ze -
ti po li ti ka, vagy „egy mo dern, be csü le tes szo ci á lis és gaz da sá gi
po li ti ka”.57

Ar ról, hogy 1919 után a ra di ká lis jobb ol dal mi ként tá mad ta
sze mé lyét és po li ti ká ját, csak annyit ír, hogy „dest ruk tív nak, zsi -
dó pár ti nak stigmatizálták”.58 Ar ról pe dig sem mit se, hogy mi -
lyen hír la pi csa ta fej lõ dött ki köz te és az „éb re dõ ma gya rok” kö -
zött (utób bi saj tó pert ered mé nye zett, amely az Em lé ke zé sek írá sa -
kor is zaj lott, és amely ben 1926 de cem be ré ben a bí ró ság elsõ fo -
kon Rá ko sit rá gal ma zá sért bû nös nek mond ta ki, majd 1927 és
1928 ta va szán, azaz má sod- és har mad fo kon fel men tet te). Mi
azon ban tud juk, tud hat juk, hogy Rá ko si Jenõ a du a liz mus li be rá -
lis be ren dez ke dé sé nek és men ta li tá sá nak volt a híve, és Beth len
Ist ván antiliberális po li ti kai szisz té má já nak ép pen úgy ellenfele
volt, mint az „ébredõk” jobboldali radikalizmusnak.

És az is csak uta lás sze rû en sze re pel az Em lé ke zé sekben, hogy
eköz ben a Nyu gat és Rá ko si vi szo nya meg vál to zott, és hogy a po li ti -
kai rend szer bal ol da li (li be rá lis de mok ra ta, li be rá lis-kon zer va tív és
szo ci ál de mok ra ta) el len fe lei po zi tí van ítél ték meg te vé keny sé gét.59

Mind ez élet raj zi tör té ne te ken ke resz tül nem je le nik meg, ám 
erre a hely zet re ref lek tál a tel jes szö veg, és ezért sze re pel nek ben -
ne a pub li cisz ti kai mû fa jú ré szek.
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ké nek” ma gya ro sí tá sá ért tett; a 30 mil lió ma gyar prog ram ja sze rin te a vi lág há bo -
rú ig re á lis el gon do lás volt. Klebelsberg Kunó Elõ sza va. In: Rá ko si Jenõ: Em lé ke zé sek
1848–1926. Frank lin, Budapest, 1926. I. k. VIII., IX., XI.

56 Rá ko si nem írt ar ról, hogy az elsõ vi lág há bo rú alatt Ti sza Ist ván köz be já -
rá sá ra az ál la mi Pénz in té zet Köz pont meg vet te a Bu da pes ti Hír lapot; ezt vi szont
meg ír ta ma gán tit ká ra. Schiller 1933, 72.

57 Rá ko si 2009, 268., 270.
58 Uo. 201.
59 Berzeviczy Al bert 1927-ben vi szont hang sú lyoz ta Rá ko si Jenõ je len lét -

ében, hogy „Pub li cisz ti kai té ren azt ta pasz tal hat ta, hogy tap so ló i nak tá bo ra ko -
ron ként vál to zik.” (Rá ko si Jenõ hat van éves szín mû írói ju bi le u ma. Ün ne pi va cso ra Rá -
ko si Jenõ tisz te le té re. In Pes ti Hír lap, 1927. február 15.)



Mû fa ji kér dé sek és nar ra tív iden ti tás

Nem az a fon tos, hogy mi lyen volt az éle ted, ha nem az: ho gyan tu -
dod el me sél ni – hang zik el a tö rök ren de zõ, Ferzan Özpetek Az
utol só há rem címû film jé nek a vége felé, amely film egy sa já tos né -
zõ pont ból az elsõ vi lág há bo rú el ve szí té se mi att el tûnt „tö rök idõ -
ket” idé zi. Nem ok nél kül em lí tem e fil met. Hi szen egy-egy em lék -
irat, ön élet rajz szer zõ je hi te les vagy hi te les nek tûnõ, „anti fik ciós”
el be szé lé sét al kot, amely el be szé lés azon ban leg alább annyi ra szól 
a múlt ról, a szer zõ éle té rõl, il let ve az el be szé lõ és a kül vi lág haj -
dan volt vi szo nyá ról, mint az em lé ke zõ szer zõ iden ti tá sá ról, il let -
ve a le írás ko ri pil la nat nyi hely ze té rõl. Hi szen a szer zõ az em lé kei 
írás ba fog la lá sa so rán nem csu pán mi nõ sí ti és át gon dol ja ad di gi
éle tét, ha nem egyút tal sze mé lyi sé ge for má ló dá sát ma gya ráz za
ma gá nak és ol va só i nak (pél dá ul az ön élet rajz és az em lé ke zés
mû fa ji sza bá lyai sze rint el té rõ mó don). Fon tos arra is em lé kez tet -
ni, hogy ön azo nos sá gun kat tör té ne te ken, el be szé lé se ken ke resz -
tül (is) for mál juk. Erre utal a nar ra tív iden ti tás fo gal ma.60 Il let ve
erre utal az Özpetek-idézet.

Ami eb bõl a szem pont ból az Em lé ke zé sek kap csán fon tos, az
az, hogy Rá ko si Jenõ élet tör té ne te el be szé lé sé vel (1.) tu laj don -
kép pen meg áll 1919 õszé nél, (2.) le se írja Hor thy Mik lós ne vét, és 
(3.) csak na gyon át té te le sen szól az elsõ vi lág há bo rút le zá ró bé ke -
rend szer rõl, és csak egy szer ta lál tam meg Tri a nont em lí te ni.61 Le -
ír ja, hogy 1919 au gusz tu sá ban több fe lõl is párt ala kí tás ra hív ták
(pél dá ul a pol gá ri ra di ká lis Vi lág fõ szer kesz tõ je, Purjesz La jos,
majd Propper Sán dor és Buchinger Manó). Név nél kül meg ír ja,
hogy Sza bó De zsõ és Kosz to lá nyi De zsõ fel kér te: le gyen a ke resz -
tény írók szer ve ze té nek dísz el nö ke, amit õ vissza uta sí tott. Ez -
után így ír: „És itt abba is kell hagy nom éle tem meg ma radt em lé -
ke i nek és be nyo má sa i nak el be szé lé sét, mert a for ra dal mak utá ni
idõ bõl köz vet len ér dek lõ dé sem vagy ér de kelt sé gem ki kap cso ló -
dott a köz élet bõl. Foly tat tam új ság írói mun ká mat, de nem, hogy
úgy mond jam, rend sze re sen.62 Vol tak je len sé gek, ame lyek von zot -
tak vagy iz gat tak, dol gok és emberek, akik s amelyek érdekeltek,
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60 Lejeune némi rosszal lás sal írja a nar ra tív iden ti tás fo gal má ról: „Nem ha -
zu dó sak va gyunk, ha nem el be szé lõk, akik szün te le nül új ra al kot ják a múl tat,
hogy a je len vi lá gá ban meg lé võ ter ve ik hez iga zít sák azt.” Lejeune 2008, 13.

61 Rá ko si 2009, 99., 113., 208., 239., 242., 272., 305. – Tri a non ra: 38.
62 Rá ko si ek kor rend sze re sen, na pon ta-két na pon ta írt a Pes ti Hír lapba ve zér -

cik ke ket.



azokról írtam, és azokról írok. De közéletet majdnem idegenül
nézem.”63

Rá ko si tehát passzív szem lé lõ dõ nek mu tat ja ma gát, aki vel lé -
nye gé ben 1919 után meg tör tén tek a dol gok („ér de kelt sé gem ki -
kap cso ló dott”). Élet tör té ne ti el be szé lé sé be nem in teg rál ta a meg -
írás elõt ti nagy já ból hat év ese mé nye it, hi szen er rõl az idõ szak ról
el szór tan és csak nagy ál ta lá nos sá gok ban, kis sé me reng ve szól.
Sze mé lyes tör té ne tei kö zül csak 1920-as ju bi le u mi ün nep sé gé rõl ír
hosszan, ol da la kon ke resz tül, de ezt is olyan mó don te szi, mint ha
ez zel akar ná le zár ni-ér té kel ni egész éle tét.64 Eh hez kap cso ló dik a
Be fe je zésben lévõ be kez dés sa ját ha tá sá ról, ar ról, hogy a „mel let tem 
fel ser dü lõ nem ze dé kek jobb jai is ma go kat ta nít vá nya im nak
mond ták és di cse ked tek vele. Lát tam ta ní tá sa i mat di a dal mas kod ni a
köz élet ben is. És meg ér tem, hogy a ma gyar saj tó nagy fel len dü lé sét
az én ne vem hez, az én mû kö dé sem hez kö tik, s […] az új ság írók
atya mes ter ének ne vez tek el.”65

Ez a be ál lí tás (hogy tud ni il lik ta ní tá sai „di a dal mas kod tak”)
el len té tes a „vissza vo nu lás sal”, az zal, hogy „ide ge nül nézi a kö -
zé le tet”, amely nek sze rin te „hi bás vá gá nyon dö cög a vo na ta” , de
még in kább azok kal a konk rét ese mé nyek kel, ame lye ket nem em lít, 
kezd ve a Beth len Ist ván nal való konf lik tu sá tól a Bu da pes ti Hír -
laptól való tá vo zá sá ig.

Rá ko si egy, pár hó nap pal ké sõb bi be széd rész le tét ta lán e
ket tõs ség ma gya rá za tá nak te kint het jük. A hat van éves szín mû -
írói ju bi le u ma al kal má ból ren de zett va cso rán – mi u tán kö zöl te:
an nál in kább kö szö net tel tar to zik a kor mány nak, hogy kép vi sel -
te ti ma gát, mi vel „nem va gyok ab ban a hely zet ben, hogy több kel -
le mes sé get, mint kel le met lent mond jak neki” – azt mond ta: ez az ün -
nep „en gem oly ma gas ra emelt, ami lye nen még soha éle tem ben
nem áll tam. Meg val lom, ez min den ál mo mat tel je sí tet te és eb ben
az ál mom ban meg aka rok ma rad ni s ab ból csak ak kor fo gok fel éb red ni, ha 
meghalok.”66
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63 Uo. 266., 268. (Ki eme lés tõ lem.)
64 Uo. 336–341.
65 Uo. 355. (Ki eme lés tõ lem.)
66 Rá ko si Jenõ hat van éves szín mû írói ju bi le u ma. Ün ne pi va cso ra Rá ko si Jenõ tisz te -

le té re. In Pes ti Hír lap, 1927. feb ru ár 15. (Ki eme lé sek az ere de ti ben.) – Rész ben eh -
hez ha son lót fejt ki az Em lé ke zé sekben is: esze rint az idõ be li „tá vol ság gyö nyö rû
kék ség be márt ja az egé szet” (tud ni il lik jót és rosszat), „és a szép szeb bé, ami baj,
ve sze de lem és gyöt re lem volt, az is szép pé vá lik köd tõl, amely rá eresz ke dett.”
(Rá ko si 2009, 76.) – Az 1927 ele ji be széd ben em lí tett „fel éb re dés re” is em lít he tõ
pél da. Ami kor rá gal ma zá sért elsõ fo kon el ítél ték, Rá ko si ar ról be szélt, hogy õ is



Ezek nyo mán azt gon do lom, hogy Rá ko si Jenõ nem 1926 fe -
lõl konst ru ál ta meg élet tör té net ét, ha nem egy ko ráb bi ál la pot ból
néz ve. A si ke re i hez, éle te és pá lyá ja csúcs pont já hoz ve ze tõ utat
akar ta be mu tat ni (ez nagy já ból 1918–1919-ben ért vé get), és mind -
az zal, ami ez után kö vet ke zett, nem iga zán tu dott mit kez de ni (le -
szá mít va a si ke rek re em lé ke zõ ese mé nye ket). Ezt mu tat ja, hogy e
két sza kaszt nem tud ta egyet len egy sé ges tör té net té össze gyúr ni –
vagy azért, mert ha az össze om lást is fel dol goz za, ak kor egész
éle tét más mó don kel lett vol na el me sél nie, vagy egy sze rû en azért,
mert ki csú szott lába alól a ta laj, azaz az új vi lág ide gen volt a szá -
má ra.67 Mind ez azon ban nem azt je len ti, hogy az Em lé ke zé sek va -
la mi lyen (in di rekt) mó don ne ref lek tál na a meg vál to zott hely zet -
re, an nak né mely ele mé re.

Néz zük, hogy mi tá maszt hat ja alá és il luszt rál ja ezt az ér tel -
me zést!

Egy el be szélt élet tör té ne tet töb bek kö zött „el té rí ti” az is (az
ön élet rajz, az em lék irat írá sát be fo lyá sol ja), hogy az em lé ke zõ
szer zõ mit gon dol az ön élet rajz, az em lék irat mû fa já ról, mû fa ji
sza bá lya i ról. Nem az a kér dés, hogy az el be szé lõ maga pon to san
is me ri-e a mû fa ji sza bá lyo kat, ugyan is akár így, akár úgy, de min -
den kép pen al kal maz ko dik va la mi fé le el gon dolt rend szer hez. Hi -
szen más hogy ma gya ráz zuk a vi lá got egy vissza em lé ke zés ben,
mint egy esszé ben, és nem csak azért, mert elõb bi sze mé lye sebb
mû faj, ha nem pél dá ul azért, mert a vissza em lé ke zés ben ter mé -
sze tes nek te kint het jük, hogy a szer zõ em lé ke i vel és a fe lej tés sel
viaskodik, arra reflektál. Szemben például egy esszével.

Az ön élet rajz, az em lék irat vagy a múlt rész ben-egész ben
át élt pe ri ó du sá ról szó ló („antifikciós”) esszé ugyan ak kor (ter mé -
sze te sen) egy for mán va la mi fé le konst ruk ció, ám az el té rõ mû faj -
ok sza bá lyai sze rint el té rõ mó don és mér ték ben. A tör té net el be -
szé lé sé nek mód ja és a „csu pasz” tör té net (a tör té net váza) kö zött
köl csön ha tás van. Az el be szé lés mód ja plusz je len té sek kel „egé -
szí ti ki” a szö ve get – il let ve egy adott el be szé lé si mód ki vá lasz tá -
sá ban-meg vá lasz tá sá ban tük rö zõ dik a szer zõ elõ ze tes je len tés tu -
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meg kap ta „a sár ga fol tot” (Pes ti Nap ló, 1926. de cem ber 2.), ami kor pe dig má sod -
fo kon fel men tet ték, azt mond ta: ha utóbb még is bû nös nek mon da nák, „Ha ne -
kem így kell el men nem, nem te he tek mást, mint azt mon dom: bol dog ta lan idõ ben
kel lett él nem, vi se lem hát a bol dog ta lan idõk min den ká rát és szé gye nét.” (Rá ko si Je nõt
fel men tet te az íté lõ táb la. In Pesti Hírlap, 1927. március 31. – Kiemelés az eredetiben.)

67 Erre utal hat az em lí tet te ken kí vül pél dá ul: „A régi Ma gyar or szág pe dig
szét fu tott…” Rá ko si 2009, 272.



laj do ní tó szán dé ka. Gon dol ha tunk pél dá ul Szekfû Gyu la hí res
tör té net po li ti kai esszé jé re, a Há rom nem ze dékre, az elsõ vi lág há bo -
rú utá ni vál ság iro da lom da rab já ra, amely egy nem zet ha nyat lá -
sá ról szó ló nagy ro man ti kus mû – a ro man ti kus regény szabályai
szerint megkonstruálva (és éppen a végromlás felõl elmesélve).68

A kez dés, a fel ütés igen hang sú lyo san mu tat ja az el be szé lés
mód ja, meg for má lá sa, va la mint az elõ ze tes je len tés tu laj do ní tás
fon tos sá gát. Em lék ira tot, ön élet raj zot ol vas va gyak ran már e kez -
dõ tör té net bõl meg tud hat juk, hogy az em lé ke zõ mi lyen je len tést
tu laj do nít (ad di gi) életének.

Ter mé sze te sen sen ki sem em lék szik tu da to san szü le té se kö -
rül mé nye i re, és nin cse nek sze mé lyes em lé kei csa lád ja szü le té se
elõtti tör té ne té rõl se. En nek el le né re szá mos vissza em lé ke zés ilyes mi
ré szek kel kez dõ dik. Ám van nak olyan vissza em lé ke zé sek, ame -
lyek et tõl el té rõ mó don, egy hang sú lyos tör té net tel in dul nak. En -
nek két oka le het: egy részt va la mi fé le re to ri kai (mond juk a fi gye -
lem fel kel té se, a vissza em lé ke zés meg írá sá nak in dok lá sa), más -
részt az ön azo nos ság, a sze mé lyi ség, az élet tör té net va la me lyik
ele mé nek hang sú lyo zá sa. Aurélien Sauvageot a Ma gyar or szá gi élet -
utam Elõ já ték címû ré szé ben, tu laj don kép pen vissza em lé ke zé se leg -
ele jén azt be szé li el, hogy 1900-ban, há rom éves ko rá ban édes any já -
val és kis hú gá val Ma gyar or szá gon ke resz tül uta zott haza Fran cia -
or szág ba, és hogy ek kor mi ként se gí tett ne kik egy gá láns és fran ci á -
ul be szé lõ ma gyar há zas pár. A tör té net ta nul sá ga ter mé sze te sen
nem az ér zel gõ sen meg fo gal ma zott be kez dés ben fo gal ma zó dik
meg (en nek zá ró mon da ta: „Ma gyar ka rok emel tek gyön gé den en -
gem…”),69 ha nem az ol va só ban: sors sze rû volt, hogy Sauvageot a 
ma gyar nyelv vel és kul tú rá val kez dett fog lal koz ni, noha ere de ti -
leg más tu do má nyos té má ja volt.

Rá ko si Jenõ vissza em lé ke zé se i ben az elsõ fel idé zett tör té net
(a hosszabb be ve ze tõ fe je zet után) ha son ló an szim bo li kus je len -
tõ sé gû: 1848-as em lé ke it me sé li el.70 Rá ko si sa ját ma gyar sá gát,
na ci o na liz mu sát, azaz sze mé lyi sé ge szá má ra leg fon to sabb ele me it
idéz te fel, hang sú lyoz ta az zal, hogy ezt a nyi tó tör té ne tet vá lasz tot -
ta. Dön té sét-vá lasz tá sát egy részt be fo lyá sol hat ta, meg erõ sít het te a
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68 Itt te hát jó val több rõl és más ról van szó, mint amit Hayden White ál lít a tör -
té ne ti mun kák ról – hogy tud ni il lik egy 19. szá za di an gol re gény sza bá lya it kö vet ve
épül nek fel. White, Haydn: A tör té ne lem ter he. Osiris Ki adó, Bu da pest, 1997. 18.

69 Sauvageot, Aurélien: Ma gyar or szá gi élet utam. Eu ró pa Könyv ki adó, Bu da -
pest, 1988. 14.

70 Rá ko si 2009, 13–16.



meg írás idõ pont ja, pon to sab ban hely ze te a meg írás idõ pont já -
ban. Ezt az a rész let mu tat ja a leg job ban, amely ben Rá ko si sa ját -
ma gá ról így írt: „[…] an nak elõt te a for ra dal mi saj tó
reakcionáriusnak, an ti sze mi tá nak és kle ri ká lis nak hir de tett, a for -
ra da lom után ha ta lom ra ke rült irány vi szont dest ruk tív nak, zsi dó -
pár ti nak stigmatizált, és mint va la mi kor a szo ci a lis ták a vas út ra
kül dött lap ja i nak meg sem mi sí té sé re az ut ca sar kon les ben áll tak,
most a ke resz tény nek ne ve zett irány zat szbirrjei [rend õr ko pói]
süllyesz tet ték el a B. H. pos tai kül de mé nye it.”71

Más részt be fo lyá sol ta, sõt: meg ha tá roz ta egész ad di gi pá -
lya fu tá sa, az éle tét vé gig kí sé rõ és/vagy na gyon mé lyen rög zült
na ci o na liz mu sa, ma gyar ság tu da ta. Ez ab ból is lát szik, az Em lé ke -
zé sekben szó sincs jel lem fej lõ dés rõl, a fõ hõs egyé ni sé ge nem vál -
to zik (ami az ön élet rajz ok nem rit ka sa já tos sá ga). Lé nye gét te -
kint ve két tu laj don sá ga van: ma gyar és ro man ti kus mó don becs -
vá gyó. Elõb bi az elsõ ol da lak tól fog va jel lem zi, utób bi a szö veg
elsõ ötö de vé gén tû nik föl, de ilyen mó don: „[…] ter mé sze te sen
azt hit ten, hogy meg al ko tom a Bánk bán mel lé a második magyar
tragédiát”.72

Rá ko si ma gyar sá ga vél he tõ leg szé les, nem ma gyar szár ma -
zá sú, de ma gyar iden ti tá sú kö rök ma gyar ság tu da tát (is) tük rö zi
(ennyi ben ál ta lá no sít ha tó), hi szen – mint köz is mert – õ is né met
nyel vû kör nye zet ben gye re kes ke dett és csa lád ne ve Kremsner volt.
Ez a két tény sze re pel is az Em lé ke zé sekben: nagy ap ja csak né me -
tül tu dott, az any ja tõ lük gye re ke i tõl ta nult meg ma gya rul (!); õ
kis gye rek ként ma gyar da lo kat éne kelt, ma gyar tán cot járt; Sop -
ron ban kis gim na zis ta ként né met ön kép zõ kört ala kí tot tak, amely
né met la pot adott ki, és Rá ko si maga is né met ver set írt. Ám
mind ezen ré szek mel lett az áll: „ne künk ma gya rok nak” a ma -
gyar nyel vet né me tül ta ní tot ták. Il let ve ki csit ké sõbb: az ön kép -
zõ kör ma gyar rá lett és „ek kor már” ma gyar ru hát hord tak.73

Összes sé gé ben te hát itt nem annyi ra ar ról van szó, hogy Rá ko si
asszi mi lá ló dott, mint ar ról: ma gyar nak szü le tett, és már kis gye -
rek ként-kis di ák ként ki vet te ré szét a ma gya ro sí tás ból. „Né met sé -
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71 Uo. 201. Idõ rõl-idõ re más hogy is elõ ke rül a meg írás ide jé nek ho ri zont ja,
ami kor ki szól a szö veg bõl. Pél dá ul egy ko ri új ság író kol lé gá i nak: „Bol dog nak
mon da lak ben ne te ket, hogy meg nem ér té tek, amit ne kem meg kel lett ér nem.”
(135.) Ale xan der Ber nát tal való együtt mun kál ko dá sá nak be mu ta tá sát 1919-es sze re -
pé re való uta lás sal kez di (136).

72 Rá ko si 2009, 86.
73 Uo. 20., 34–35., 41.



ge” nem me rül fel, és így nem is kell a szö veg ben „össze bé kí te -
nie” ma gyar sá gá val.74 Mind ez ta lán össze függ az zal, hogy az
Em lé ke zé sek sze rint (és éle té ben is) min den fé le ger ma ni zá lá si, ger -
ma ni zá ló dá si tö rek vés sel, ten den ci á val szem ben fel lé pet (és tet te
nagy buz ga lom mal, ami ki vál tot ta Ady End re svá bok ból jött ma -
gya rok ra vo nat ko zó gú nyos „ki té tel ét” az Én nem va gyok ma gyar?
címû vers ben). Ez ha tá roz ta meg vi szo nyát Né met or szág gal
(Szekfû Rá ko si Jenõ elsõ vi lág há bo rú alat ti né met el le nes sé gé rõl
is ne ga tí van írt) és Auszt ri á val, el gon do lá sát az új ság írás ról és a
szín ját szás ról (be le ért ve a mû for dí tást is).

Itt té rek vissza a hosszabb pub li cisz ti kai ré szek sze re pé hez.
Ezek el sõ sor ban a kö vet ke zõ té má ról szól nak: Ma gyar or szág ger -
ma ni zá lá sá ról és ma gya ro sí tá sá ról, be le ért ve a ma gyar–né met vi -
szonyt; Ti sza Kál mán po li ti ká já ról;75 a vi lág há bo rú ról és a for ra -
dal mak ról;76 Ady „for ra dal mi” és „de ka dens” köl té sze té rõl. Eme
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74 Ter mé sze te sen mind ez csak a gye rek ko rá ról szó ló rész kap csán me -
rül-me rül het ne fel. Éle te ké sõb bi sza ka szá ról szól va ter mé sze tes nek te kint het jük
az ilyen meg jegy zé se ket: „Ma gyar or szá got […] a füg get len saj tó, az ön zet len hit,
az iro da lom, a mû vé szet s a ma gyar nyelv” „csi nál ja meg” (135.); „[…] a mi
mun kánk itt a Nép szín ház ban a fõ vá ros ma gyar sá gá ért folyt, s el sõ sor ban had já -
rat volt a né met ség õsi vára, a né met szín ház el len.” (181.); a Bu da pes ti Hír lap
prog ram ja a magyarosítás és a „magyar imperializmus” volt (188–189., 196.).

75 Ti sza Kál mán kap csán két szer is hang sú lyoz ta, hogy nem ér tet te meg a
ki egye zés lé nye gét – se ami kor el le nez te, se ami kor „or to dox híve lett”. Ez a két -
sze res rö vid lá tás ár tott a ma gyar nem zet ügyé nek. „Nem csak hogy a szel le mét
nem ápol ta [tud ni il lik a ki egye zés szel le mét], ha nem a be tû jé hez sem ra gasz ko -
dott, s né mely vív má nyát is fel ad ta. Eb bõl szár ma zott a […] véd erõ vi ta […]”
(123.) „Ti sza Kál mán, mi kor op po nált, nem tud ta, mit op po nál. Mi kor pe dig a ki -
egye zés alap já ra lé pett, nem tud ta, mit vé del mez. Nem csak hogy nem en ged te a
ki egye zés ben fenn tar tott nem ze ti jo gok kö ve te lé sét; nem is érte be az zal, hogy
fenn tart ja a ki egye zés betû sze rin ti ér tel mé ben, ha nem kap ha tó volt arra, hogy
vissza fej lessze, aminek következése volt az úgynevezett véderõvita […]” (203.)

76 Rá ko si vé le mé nye az 1918-as for ra da lom ról nem vál to zott, de a há bo rú ról 
nem 1914 és 1918 kö zöt ti cik kei szel le mé ben nyi lat ko zott: „A leg gyá vább for ra -
da lom, kis lel kek for ra dal ma, po já cák, bo hó cok for ra dal ma, aki ket vi lág ese mé -
nyek a tör té ne lem szín pa dá ra lök tek, s kik ott ki masz kí roz ták ma go kat, fel öl töt -
ték a tragikusok mezét, és forradalmi bukfenceket hány tak. De en nek a for ra dal -
mi gyá szos ko mé di á nak bor zal mas elõ sza va volt a nagy vi lág há bo rú. Ami nagy -
sze rût, di csõt, cso dá la to sat az em be ri ku ta tás, tu dás és al ko tó erõ az eu ró pai ci vi -
li zá ció el ért te tõ fo kán pro du kált, azt mind a gaz ság, ál nok ság, ön zés és ha szon le -
sés vet te a ke zé be, hogy pusz tí tó fegy ve rül hasz nál ja fel em ber em ber, nem zet
nem zet el len. Tö me ge sen ölõ fegy ver cso dák, ir tóz ta tó gyil kos gé pek, monst ru ó -
zus, hosszú ki lo mé te rek tá vol sá gá ról rom bo ló ágyú ször nyek, ten ger alatt já ró ha -
jók, le ve gõ ben bom bát hor dó re pü lõk, hal lat lan em ber tö me gek, Ame ri ka ha da i -
nak át ha jó zá sa Eu ró pá ba, a lö vész ár kok vi lá ga, ölõ gá zok rá fú já sa a had so rok ra,
az ár tat lan honnmaradtak ki éhez te té se blo ká dod ál tal: ezek en nek az elõ szó nak
az al cí mei, e ré mü le tes há bo rú fegy ve rei, meg ko ro náz va a vér- és kincs szom jas



ré szek, mint em lí tet tem, mû fa ji lag „ide ge nek” az Em lé ke zé sek szö -
ve gé tõl, il let ve az elsõ két téma ese té ben is mét lé se ket (is) je len te -
nek. (Az is mét lé sek még in kább mu tat ják ezek nek a ré szek nek a
hang sú lyos voltát.) Az eddigiek fényében nem meglepõ, hogy e
témák közül az elsõ a leginkább kidolgozott.

Rá ko si Ma gyar or szág ger ma ni zá lá sá ról és ma gya ro sí tá sá -
ról, il let ve a vi lág há bo rú ról szó ló né ze te it ezek alap ján kö vet ke -
zõ kép pen le het re konst ru ál ni:

A nem ze ti sé gek lá zí tá sá nak bé csi po li ti ká ját és a ger ma ni zá -
lást 1867-ben meg tör te Ma gyar or szág. En nek ha tá sá ra „[…] a ki -
egye zés tõl kezd ve a ma gyar ság szám ban is meg két sze re zõ dött.
Ha a tö rök hó dolt ság tól kezd ve foly tat ja Auszt ria ezt a po li ti kát:
mi cso da ma gyar bi ro dal ma lett vol na itt a nagy há bo rú ki tö ré se -
kor a Habs bur gok nak! Ez a har minc mil lió ma gyar, me lyet én hir -
det tem…”77

Ám 1870-ben „[…] már dol go zott ná lunk a Schulverein, már 
fel hang zott a né met da lár dák éne ke: »So weit die deutsche Zunge
klingt«; már dol goz tak a hû te len er dé lyi szá szok, és már emisszá -
riusok iz gat ták a dél vi dé ki ma gyar svá bo kat. Így a né met gyõ ze lem
ese tén ve sze de lem be ke rült mind az a vív mány, amit ne künk a hat -
van he te di ki ki egye zés a régi hely zet tel szem ben je len tett, és az utá -
nunk kö vet ke zõ nem ze dé kek még sok kal sú lyo sabb ön vé del mi har -
cot lesz nek kény te le nek vál lal ni, mint mi nõt meg vív tak kö zel négy -
száz évig az elõ zõ nem ze dé kek [Auszt ri á val].”78

Az elsõ vi lág há bo rú ban „Ne künk sem mi nyer ni va lónk nem 
volt ben ne, el len ben min dent koc káz tat nunk kel lett. […] Mert
vesz tés ese tén ki va gyunk szol gál tat va föld éhes szom szé da ink -
nak, ha pe dig meg nyer jük a há bo rút, az oszt rák szol da tesz ka fog
dik tál ni mind annyi unk nak, s kez dõ dik újra a szá za dos ön vé del -
mi harc.”79

„A Gond vi se lés a nagy há bo rú ban meg aláz ta a né me te ket,
saj nos min ket is. De a vi lág tör té net fo lya ma ta nem áll meg […] A
né met és a szláv ve sze de lem közé szo rít va ne künk csak egy me -
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em ber ál la ti szen ve dé lye i tõl. Hogy ne tör ték vol na ezek össze a nemzetek csont -
vá zát, hogyne készítették volna ki õket az õrjöngésre, a dúlásra, önfertõzésre és
politikai tébolyra.” (238–239.)

77 Rá ko si 2009, 243.
78 Uo. 138–139. Eh hez ha son ló an: „A Schulverein fen nen hir det te a né met

becs vá gyat, a Drang nach Ostent, az õ iz ga tá sa i kat dél-ma gyar or szá gi sváb ja ink
közt, s Nyu gat-Ma gyar or szá gon, az er dé lyi szá szok hût len sé gét […]” (208.).

79 Uo. 239.



ne dé künk van: a mi ma gyar sá gunk, ami egyen lõ a mi ma gyar nyel v -
ünk kel. Te hát min dent a vi lá gon, min den egyéb, ha még oly fon tos
ér de ket is, a nyelv ér de ké nek kell alá ja ren del nünk. Né met ség gel pe -
dig alá va gyunk ak náz va, ha nem vi gyá zunk, ak kor rob ban ta nak
fel ben nün ket, ami kor erre néz ve a le he tõ sé gük meg ér ke zik.”80

Rá ko si Jenõ azon ban nem al kot ta meg a „ma gyar vi dék –
ide gen Bu da pest” ket tõs sé gét, és így ter mé sze te sen ide gen volt
tõle a „bû nös Bu da pest” kon cep ci ó ja is: „Bu da pest fõ vá ros ab ban 
kü lön bö zik más eu ró pai fõ vá ros ok tól, hogy ezek mind a ma gok
nem ze ti ta la já ból nõt tek ki, Bu da pest el len ben olt vány. Ide gen
mag ból nõtt ide gen törzs re ol ta tott a ma gyar. S mi kor te rem ni
kezd te vol na a ne me sebb gyü möl csöt, ak kor bo tol ta tott el a nem -
zet. […] min dent olt vány út ján kel lett az ide gen pes ti s bu dai tör -
zsök re il lesz te ni, s min dent jó for mán száz éven be lül, hogy azzá
le gyen, ami a há bo rú kez de te elõtt kez dett len ni, s amit ma mind
is mét újjá kell élesz te ni: magyar, eleven, élõ, éltetõ fõvárossá.”81

Az Em lé ke zé sek Bu da pest-áb rá zo lá sa kap csán szin tén ér de -
mes a Há rom nem ze dékre utal ni, hi szen Szekfû pon to san el len ke zõ 
be ál lí tás ban sze re pel te ti a „zsi dó-ide gen” fõ vá rost.82 Sõt azért is,
mert a Rá ko si tól való pub li cisz ti kai és a „ma gyar nem zet tör té ne -
té rõl” szó ló ré szek nek job bá ra meg ta lál ha tó a „pár ja” a Há rom
nem ze dékben. A két mun ka te hát pár hu za mo san is ol vas ha tó – és
így fel tá rul hat a li be rá lis és az antiliberális múlt ér tel me zés szá -
mos kü lönb sé ge. Ilyen pél dá ul a du a liz mus li be rá lis po li ti kai elit -
jé nek Szekfû ál tal so kat kár hoz ta tott, Rá ko si ál tal utó lag is he lye -
selt asszi mi lá ció-pár to ló po li ti ká ja (Szekfûnél konk ré tan per sze a
zsi dó ság sze re pé rõl van szó). Igaz, mind a ket ten kri ti zál ják Ti sza 
Kál mánt azért, mert fe les le ges ál la mi-vár me gyei hi va ta lo kat kre -
ált az el sze gé nye dett „tör té ne ti osz tály ból” szár ma zó dzsent ri fi -
úk nak, akik a gaz da sá gi pá lya he lyett így eze ket a po zí ci ó kat vá -
laszt hat ták, és rö vid lá tó mó don vá lasz tot ták is. „Így ter me lõ dött
ki a dzsent ri nek az a ré sze, amely nek régi ne me si büsz ke sé ge át -
vál to zott osz tály gõg gé, és amely nek õsi bir to ká ból nem ma radt
más, mint a pre di ká tu ma és a cí me res név je gye” – írja Rá ko si. Ti sza
Kál mán „pro tek ci ós po li ti ká ja” az ál lam hi va ta lok „sza po rí tá sát”
ered mé nyez te – ol vas ha tó Szekfûnél. – „A zsi dó ság élénk gya kor la ti 
ér zé ké vel meg sem kí sér té a gentryvel a har cot fel ven ni, meg hagy ta 
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80 Uo. 209.
81 Uo. 157. 
82 Szekfû 1989, 260., 262., 270–271., 339–345.



neki a mi nisz té ri u mok és vár me gyék cif ra nyo mo rú sá gát, fenn az 
er nyõ nin csen kas-te kin té lyét, de an nál na gyobb erõ vel veté ma -
gát a jobb ke re set tel ke cseg te tõ pá lyák ra […]”83

A pár hu za mos ol va sás még egy do log ra fel hív ja a fi gyel met. 
A Há rom nem ze dék a ma gyar sá gon, a ma gyar or szá gi po li ti kai kö -
zös ség be lül meg ne vez el len sé ges és ve szélyt hozó tár sa dal mi
cso por to kat, ame lyek egyi ke a Rá ko si Je nõ-fé le, a ma gyar ság ra
jel lem zõ fe le lõs ség ér zet tel nem bíró asszimilánsoké. Az Em lé ke zé -
sek eb bõl a szem pont ból a Szekfû ál tal konst ru ált cso port (vagy
egy tag ja) ön ké pét tar tal maz za. Ez az ön kép „el len áll” a Sza bó
De zsõ, Tormay Cecile, Szekfû Gyu la ne vé vel is le ír ha tó (el len for -
ra dal mi) ha tal mi kí sér let nek, amely a tár sa dal mi cso por tok új faj -
ta fel osz tá sát és új ra de fi ni á lá sát cé loz ta. Ahogy Roger Chartier
fo gal maz: a tár sa dal mi cso por tok rep re zen tá ci ói kö zöt ti harc tét je 
a tár sa dal mi hi e rar chi á ban való elõbb re ju tás, hely cse re vagy a
ki ví vott hely meg tar tá sa.84 Ezért is volt fon tos Rá ko si Je nõ nek,
hogy mi ként áb rá zol ja magát, politikáját és helyét az irodalmi és
a közéletben, és hogy újra magyar hazafiként jeleníthesse meg
magát.

Összes sé gé ben azt lát juk te hát, hogy az Em lé ke zé sek a ma -
gya ro sí tás és a szer zõ ma gyar sá ga té má ját il le tõ en hûen mu tat ja
Rá ko si vi lág kép ét és sze mé lyi sé gét. Ki vé ve a „ma gyar nak szü le -
tett – ma gyar rá vált” kér dé sét, ami fe lett itt át sik lott. (A kéz irat -
ban utó la gos be tol dás az ön kép zõ kör elõtt álló „né met”, il let ve a
név ma gya ro sí tás tör té ne té be ce ru zá val be írt, itt a kur zív rész: „A
Rá ko si ne vet – hogy ma gyar ne vem le gyen – ott ad ták rám […]”.)85

Pe dig ez ta lán szá má ra sem volt prob lé ma men tes. Leg alább is
erre utal hat, hogy Szinnyei Jó zsef Ma gyar írók éle te és mun kái címû 
le xi ko ná ban a Rá ko si Jenõ cím szó nál is sze re pel az ön kép zõ kör
ma gyar rá vá lá sá nak amúgy nem túl ér de kes, lé nye ges kérdése –
amely szöveghez az információkat Rákosi szállította.86

130

83 Rá ko si 2009, 204–205.; Szekfû 1989, 242., 333.
84 Chartier 2009, 48.
85 Rá ko si-kéz irat, I. 43., 84.
86 Si ke rült „[…] a meg in dult po li ti kai moz gal mak nyo má sa alatt ma gyar

ön kép zõ tár su la tot ala kí ta nia, mely kez det ben ugyan né met nyel vû volt, 1859-tõl 
azon ban tel je sen ma gyar rá lett.” Szinnyei Jó zsef: Ma gyar írók éle te és mun kái. XI.
k., Popeszku–Rybay. 1906. In: http://mek.niif.hu/03600/03630/html/index.htm



Ki ha gyá sok, „fe lej té sek”

A pub li cisz ti kai ré szek te hát a pil la nat nyi hely zet (1926) és a Rá -
ko si iden ti tá sa szem pont já ból fon tos kér dé se ket hang sú lyoz zák.
Van nak azon ban olyan té mák, kér dé sek, ame lyek rõl az Em lé ke zé -
sekben csak igen röviden esik szó.

Rá ko si Jenõ hír la pi vi tái kö zül csak né hány ról írt iga zán rész -
le te sen: a Ze ne aka dé mi ai tör vény rõl, a pol gá ri há zas ság ról és a
csán gó-te le pí tés rõl. Va la mi vel rö vi deb ben – de szin tén je len tõ sü -
ket hang sú lyoz va – írt há rom má sik „nagy há bo rú já ról”: a „ki -
egye zé si had já rat”-ról, a ko a lí ció mel let ti küz del mé rõl és a vá -
lasz tó jo gi harc ról.87 (Ezek kö zül az elsõ, a har ma dik, a ne gye dik
és az ötö dik sze re pel a szö veg ben nem ze ti kér dés ként.) Vi szont
csak az 1918-as for ra da lom kap csán és csak meg em lí tet te, hogy
„[…] va ló sá gos iro dal mi ha di ál la pot fej lõ dött ki köz tem s az úgy -
ne ve zett Hol na po sok vagy Nyu ga to sok kö zött”. Mind ezt pe dig
az zal össze füg gés ben em lí tet te, hogy 1918-ban az „iro dal mat is
for ra dal ma sí tot ták”, és az Ady End re kö rül tö mö rü lõ nem ze dék
„át vet te a szel le mi élet ve ze té sét is”.88 Mi ként azt is le ír ta, hogy
va la ha egye dül õ szállt szem be az „Ady-is ko la de ka dens had já -
ra tá val”.89 Ez után pe dig rá tért Ady pá lyá já nak, köl té sze té nek
értékelésére.

Az Em lé ke zé sekbõl te hát nem is mer he tõ meg a Nyu gat és Rá -
ko si Jenõ kö zöt ti igen je len tõs, ha tá sá ban is szá mot te võ el len tét
lé nye ge, amely el len tét a ma gyar iro da lom ra di ká lis ket té vá lá sa -
ként és – tu laj don kép pen – há bo rú ja ként (volt) szo kás ér tel mez -
ni. Egy már hi vat ko zott 1927. ele ji Rá ko si-be széd azon ban azt
mu tat ja, hogy a mo dern iro da lom in téz mé nye i vel és kö ve tõ i vel
való konf lik tu sa eb ben az idõ szak ban is fon tos volt a szá má ra. Itt
az em lé ke zés kör nye ze té nek a ha tá sát ta nul má nyoz hat juk, ha
nem is ab ban a for má ban, hogy ugyan azt a tör té ne tet más ként
me sé lik el az em lé ke zõk, ha meg vál toz tat juk a kör nye ze tü ket –
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87 Rá ko si 2009, 236.
88 Uo. 244.
89 Uo. 245. – Rá ko si Jenõ Az Éb re dõ Ma gya rok ról címû ve zér cikk ében (Bu da -

pes ti Hír lap, 1920. má jus 9.) azt írta az Éb re dõ Ma gya rok egyik cso port já nak sze -
mé lyét ért tá ma dá sá ra vá la szul, hogy ami kor az éb re dõk még „alud tak”, ami kor
a ma gya rok a galileisták, nyu ga to sok, adysták (stb.) „nem nem ze ti és ma gyar”
irány za ta it kö vet ték, õ már ak kor ri a dót fújt. – Az Em lé ke zé sekben a tisz ti kü lö nít -
mé nyek rõl, a ha za fi as és a baj tár si egye sü le tek rõl azt írja, hogy Kun Béla bu ká sa
után tûn tek fel (Rá ko si 2009, 263.). A kéz irat ban itt egy ki hú zott és csak rész ben
ol vas ha tó rész van ar ról, hogy ezek nem a proletárdiktatúra ellen harcoltak
(Rákosi-kézirat, II. 117.).



ha nem ab ban, hogy a kör nye ze ti ha tá sok mit „hív nak elõ”.90 Ese -
tünk ben ar ról van szó ugyan is, hogy Berzeviczy Al bert a Kis fa -
ludy Tár sa ság 1927. feb ru ár ele ji ün ne pi köz gyû lé sén (az
Ady-kér dés kap csán) ar ról is be szélt, hogy a ma gyar iro da lom fõ
prob lé má ja a meg osz tott ság.91 Pár nap pal ké sõbb, Rá ko si szín -
mû írói ju bi le u mán má sok mel lett ezt a gon do la tot is ki fej tet te. Az 
ün ne pelt erre hosszan re a gált, még pe dig a szá zad ele ji pub li cisz -
ti ká i ból is me rõs mó don: esze rint iro dal munk mai be teg sé ge,
hogy két „fe le ke zet re” osz lik. „A be teg ség, a baj [azon ban] nem az 
iro da lom ban van, az nem az iro dal mi élet bõl fo lyik. Más ide gen
for rás ból ered a be teg ség. Az új idõk áram la ta a po li ti kai ér dek lõ dést
mind szé le sebb ré te gek re ter jesz ti ki. Ez ta lán a mo dern po li ti kai ha -
la dás nak hasz nál, de az iro da lom ra néz ve nagy ve sze del me ket
je lent. Mert nem az iro da lom csi nál pár to kat, az írók csi nál ják azo kat.
Az irodalom ártatlan, annak szent és nagy céljai vannak. De az
írók gyenge emberek, mint a politikusok. […] Pártokra oszlanak s 
a politika megmételyezi õket, rájuk csavarodik […]”92

Ez a szö veg – össz hang ban ko ráb bi írá sa i val – azt az ér tel -
me zést is meg en ge di, hogy Rá ko si sze rint a mo dern iro da lom
egyik baja az, hogy el tá vo lo dik az „ön cé lú ság tól”, és po li ti -
zál(ódik). És for dít va: ko ráb bi írá sa i ban (ez zel a be széd del össz -
hang ban) nem „kö ve tel te”, hogy min den ki az õ iro dal mi fel fo gá -
sát kö ves se; to váb bá több ször is hang sú lyoz ta, hogy a ma gyar
iro da lom egyet len ba rát ját és mû ve lõ jét sem tekinti ellenségének.

Pub li cisz ti ká ja alap ján az lát szik, hogy Rá ko si Jenõ nem volt 
ele ve az iro dal mi mo dern iz mus el len fe le. Nem ál lí tot ta, hogy a
mû vé szet nek min den kor a nem zet ügyé hez kell kap cso lód nia, és 
hogy csak eb ben az eset ben ér té kes – mi ként azt sem írta, hogy
ön ma gá ban et tõl egy mû al ko tás ér té kes len ne. A ma gyar és az
ide gen kul tú rák ta lál ko zá sát is azért tar tot ta ve szé lyes nek, mert a 
ma gyar kul tú rát fej let len nek, el ma ra dott nak tar tot ta.93 Olyan nak, 
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90 Mu rai And rás – Tóth Esz ter Zsó fia: Hely zet füg gõ. A kon tex tus sze re pe a sze -
mé lyes em lé ke zet tár sas szer ve zõ dé sé ben. In Mé dia ku ta tó, 2011. ta vasz.

91 Berzeviczy be szé dét és Ba bits Mi hály Nyu gatban meg je lent vá lasz cik két
köz li: Ba bits Mi hály: „En gem nem lá tott sen ki még.” Ba bits-ol va só könyv. Szerk.:
Sipos La jos. Historia Litteraria Ala pít vány, Ko ro na Ki adó, Bu da pest, 1999. II. k.
58–65., 72–76.

92 Rá ko si Jenõ hat van éves szín mû írói ju bi le u ma. Ün ne pi va cso ra Rá ko si Jenõ tisz te -
le té re. In Pes ti Hír lap, 1927. feb ru ár 15. (Ki eme lés az eredetiben.)

93 Eh hez kap cso ló dik a kö vet ke zõ meg jegy zé se: „[…] a mi ér tel mi sé günk
át la gá nak ala csony ní vó ja […] ká ro san hat vissza egész kul tu rá lis éle tünk re” Rá -
ko si. 2009, 44.



amely nem ké pes fel dol goz va be fo gad ni az „ide gen ele me ket”.94

(Az Em lé ke zé sekben kis sé kö vet ke zet le nül nyi lat ko zik az iro dal mi
mo dern ség rõl. Egy he lyütt elis me rõ leg ar ról is ír, hogy Toldy Ist -
ván volt „kö zöt tünk a leg mo der nebb köl tõ. Fran ci ás mo dor ban
írt víg já té ko kat […]”.95 Má sutt vi szont a mo dern köl té szet ér té két 
is két ség be von ta: a „mo dern köl té szet”, írta, nem „szik la”, ha -
nem „szél ka kas”, és „a bó dult kö zön ség, az egyen sú lyá ból ki ve -
tett kor dal nak hall ja a csi kor gá sát” – de ezt is egy Bárd Mik lós
nevû köl tõ rõl szó ló rész ben tet te. Rá adá sul a mo dern köl té szet re
itt jel lem zõ nek mu ta tott „pesszi miz mus”, „szi dal ma zás” és „ké -
tel ke dés” oka az, hogy a „Meghasonlás, hi tel vesz tett ség, pesszi -
miz mus haláltáncát járja a világ […]” – tehát a korszellem.)96

Igaz vi szont, hogy a mo dern köl té szet nyel ve ze tét nem min -
dig tud ta el fo gad ni (né mely kor ma gyar ta lan nak vél te) – vi szont
ép pen az Em lé ke zé sekben írta, egy gye rek ko ri em lé két kom men tál -
va: „[…] meg ta nul tam, hogy van nak ver sek ma gya rul írva, ame -
lyek jók, elég jók, néha na gyon jók, de nin cse nek ma gya rul.”97

A Nyu ga to sok vi szont szin tén a sa já tos nem ze ti je gye ket ke -
res ték az iro da lom ban, és min den nem zet al ko tó já tól el vár ták a
sa já tos nem ze ti színt, za ma tot. Né me lyi kük po li ti kai szán dé kok
mi att (mert a prog resszió és ma ra di ság po li ti kai-tár sa dal mi har -
cá ban is elõnyt re mélt et tõl) szán dé ko san fél re in terp re tál ta Rá ko -
si né ze te it.98 Azaz a „ma ra di – ha la dó” szem ben ál lás nem a fe lek
né ze te i bõl kö vet ke zett, ha nem a har ci szük ség dik tál ta. Eh hez
tár sul, hogy a Rá ko si–Nyu gat-vi szony 1919 után meg vál to zott,
ki egyen sú lyo zot tabb lett. A sze rep lõk res pek tál ták egy mást – Rá -
ko si Jenõ pe dig fi no mí tot ta Ady End re köl té sze té rõl val lott el -
gon do lá sát.99 Eb ben a vál tás ban meg ha tá ro zó sze re pe volt a me -
rõ ben meg vál to zott vi lág nak. Nyil vá no san az Em lé ke zé sekben fo -
gal maz ta meg elõ ször, de Be ne dek Mar cell me mo ár ja sze rint már
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94 Lásd Az ide gen ele mek be áram lá sa. In: 37. láb jegy zet.
95 Ez ter mé sze te sen nem mond el lent a „spe nót” azon meg ál la pí tá sá nak,

mi sze rint az egy ko ri újí tó kon zer va tív, az aka dé mi ai íz lés kép vi se lõ je lett. Rá ko si
2009, 150.

96 Uo. 304–305. Ezen a he lyen az olyan utó pi á kat os to roz ta, mint a szem for -
ga tó nak és fe les le ges nek ne ve zett Nép szö vet ség(i gondolat).

97 Uo. 35.
98 Ba logh Ta más (szerk.): Schöpflin Ala dár össze gyûj tött le ve lei. Pro Pannonia

Ki adó, Pécs, 2004. 56. – Igaz vi szont, hogy Ady 1911-ben így írt Schöpflinnek: „A
Nyu gat ügye […] jól ér zed: a sza bad, kul tú rás, mû vé szi iro da lom (ta lán hagy juk
el már a har ci »mo dern« jel zõt).” Uo. 94.

99 Lásd Sipos 2011.



pár év vel ezt meg elõ zõ en is más ként vé le ke dett Ady ról (ami kor
is kö zöl ni ter vez te Be ne dek Ady köl té sze tét di csõ í tõ dol go za tát a
Bu da pes ti Hír lapban, ám a fe le lõs szer kesz tõ, aki Beth len Ist ván
em be re volt a lap nál, nem já rult hoz zá).100 1926-ban már úgy gon -
dol ta, hogy Ady End re Pe tõ fi hez mér he tõ te het ség volt – ab ból
azon ban nem en ge dett, hogy a ma gyar nemzetnek sok kárt oko -
zott, illetve a cikkeibõl ismerõs módon, nem túl elegánsan azt
engedi sejteni, hogy Ady valójában pénzért elárulta a holnaposok 
mozgalmát.101

Rá ko si – a mo dern iro dal mi moz ga lom mal való össze csa pá -
sán túl – igen kur tán in téz te el to váb bá a Pes ti Hír lap ki adó ja és a
szer kesz tõ ség kö zöt ti, sza kí tás sal vég zõ dõ konf lik tust is, amely -
nek ered mé nye a Bu da pes ti Hír lap meg ala kí tá sa lett.102 En nek
egyik oka le het, hogy Rá ko si az Em lé ke zé sek írá sa kor már a Pes ti
Hír lap fõ mun ka tár sa volt (amit vi szont nem em lít). Vi szont a „B.
H.”-hoz kö töt te a mo dern ma gyar saj tó szü le té sét, és nem a há -
rom év vel ko ráb ban in dult Pes ti Hírlaphoz.

En nél is lé nye ge sebb, hogy a tiszaeszlári pert csak egy szer
em lí tet te, és ek kor is ennyit jegy zett meg: a Bu da pes ti Hír lap egyik 
mun ka tár sa, Ba logh Pál „Leg re me kebb mun ká ja volt egy cik ke,
amely ben a tiszaeszlári Scharf Mó ric-per bo nyo dal ma it fog lal ta
össze oly mû vé szi elõ adás ban és oly ke rek kom po zí ci ó ban, hogy
an nak is iz gal mas ol vas mány volt, aki a leg szor gal ma sabb ol va -
só ja volt a per tár gya lá sa i nak.”103 Ér de kes azért, mert a per igen
je len tõs hír la pi po lé mi át ered mé nye zett, és mert eb ben a Bu da pes -
ti Hír lap sa já tos po zí ci ót fog lalt el. Sa já to sat ab ban az ér te lem ben,
hogy ál lás pont ját, írá sa it az an ti sze mi ta tá bor is ma gá hoz kö ze li -
nek érez te, és nem tel je sen ok nél kül.104 En nek a „hall ga tás nak”
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100 Be ne dek Mar cell: Nap ló mat ol va som. Szép iro da lom Könyv ki adó, Bu da -
pest, 1965. 380–381.

101 „[…] annyit ron tott az íz lé sen, az er köl csön, a ma gyar egy sé gen, a nem -
zet sor sán ver se i vel, az zal a ti zen há rom mal [tud ni il lik ti zen há rom ki vá ló ver sé -
vel] nincs meg fi zet ve a nem zet kára.” Rákosi 2009, 246., 265.

102 Uo. 188.
103 Rá ko si 2009, 196.
104 Lásd pél dá ul: A tiszaeszlári bûn per. Bary Jó zsef vizs gá ló bí ró em lék ira tai. Ki -

rá lyi Ma gyar Egye te mi Nyom da, Bu da pest, 1933.; Kö vér György: A tiszaeszlári
drá ma. Tár sa da lom tör té ne ti lá tó szö gek. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2011. 414–417. –
Azt is tud nunk kell azon ban , hogy a Rá ko si szer kesz tet te Bu da pes ti Hír lapban
akár olyan ve zér cikk is meg je len he tett, amely el len té tes volt a lap és fõ szer kesz -
tõ je vé le mé nyé vel. Lásd Sziliczei Várady Gyu la: A ghettótól a tró nig. A ke let rõl fe -
nye ge tõ vö rös zsi dó vi lág rém. Kongoracz János kiadása, Törökszentmiklós, 1923.



az le het az oka, hogy Rá ko si ál lás pont ja idõ vel egyér tel mûbb lett, 
il let ve sze mé lyes jó kap cso lat ba ke rült több iz ra e li ta val lá sú vál -
lal ko zó val, új ság író val, és mi vel til ta ko zott a nu me rus clausus
tör vény el len és több cik ké ben ta gad ta a faj vé de lem ér tel mét, va -
la mint ki állt az iz ra e li ta val lá sú ma gya rok mel lett, 1919 után a ra -
di ká lis jobb ol dal sze mé ben fi lo sze mi ta lett.105 Tet te az Em lé ke zé -
sekben is, il let ve meg je le né se után egy év vel, 85. szü le tés nap ján,
ami kor az önéletrajzában szereplõ módon kommentálta a tényt,
hogy a Tanácsköztársaság alatt ki mindenkivel (zsidó nagy vál lal -
ko zók kal) ült börtönben.106

Az Em lé ke zé sekben még egy fel tû nõ „el hall ga tás ra” ta lál tam
pél dát. Rá ko si egy szó val sem em lí ti, hogy a nagy há bo rú alatt a
pa ci fiz mus el len küz dött, s lel ke sí tõ hadi be szé de ket tar tott, s
ilyen cik ke ket írt. Sõt: egy he lyen (a vi lág há bo rút azo no sít va) azt
fáj lal ja, hogy a saj tó nem tud ta kö ze lebb hoz ni egy más hoz a né -
pe ket, „de ép pen mi, a saj tó, vol tunk az, aki iszo nyú tá vol ság ra
ker get te õket egymástól.”107

Összeg zés

Rá ko si Jenõ Em lé ke zé sek címû al ko tá sá nak mû fa ja egy szer re me -
mo ár és még an nál is szub jek tí vabb ön élet rajz, amely pub li cisz ti -
kai be té te ket is tar tal maz.108 A kész szö ve get a szer kesz tés szán -
dé ká val lát ha tó lag se a szer zõ, se va la ki más nem ol vas ta át. Ezek 
mi att kis sé csa pon gó nak tû nik – mi köz ben Rá ko si több he lyen is
szól ar ról, hogy va la mi fé le ön élet raj zi el be szé lést ír, amely nek sa já -
tos sza bá lyai van nak. Eh hez tár sul, hogy nem egyet len né zõ pont -
ból konst ru ál ja meg az élet tör té net ét, amely eb bõl a szem pont ból
sem egy sé ges. Alap ve tõ en a pá lyá ja csú csá ról vissza te kint ve me -
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105 Ezek bõl a cik kek bõl szü le tett a Mi az igaz ság? címû so ro zat da rab ja ként
A zsi dó kér dés rõl címû fü ze te, amely mi att Rá ko si Jenõ Kolosváry-Borcsa Mi hály
A zsi dó kér dés ma gyar or szá gi iro dal ma címû kö te té ben „zsi dó ba rát” író ként sze re -
pel (Kolosváry-Borcsa é. n. 65., 229.)

106 Rá ko si, 2009. 258–259.; A ma gyar ke res ke dõk la ko má ja Rá ko si Jenõ 85 éves
szü le tés nap ja al kal má ból. In Pes ti Hír lap, 1927. november 12. 

107 Rá ko si 2009, 220., 239. (Utób bi ra lásd a 76. jegy ze tet.)
108 A hi vat ko zott Vi lág iro da lom le xi kon sze rint az em lé ke zés „egy adott kor

ala kí tó erõ i nek, er köl cse i nek, szo ká sa i nak stb. be mu ta tá sán túl ál ta lá ban a szer -
zõ sze re pé nek iga zo lá sá ul is szol gál.” A szer zõ „sze mé lyes él mé nye it csak a tör -
té nel mi ese mé nyek kel össze füg gés ben tol ja elõ tér be. Ta nús ko dik és nem vall.”
Az ön élet rajz „az em ber és a vi lág köl csön ha tá sát mu tat ja be egy élet út fo lya má -
ban, amely ben min den moz za nat az egyéniség kialakulását szolgálja, minden
tény élettapasztalattá válik.”



sé li el az éle tét; oly kor vi szont egy ké sõb bi, konk ré tan 1926. végi
pil la nat ból vissza néz ve te szi. (E ket tõ ség bõl fa ka dó bi zony ta lan -
ság mi att is ta nul sá gos az Em lé ke zé seket a ki csit ko ráb bi és/vagy
ki csit ké sõb bi élet út-ér tel me zé sek kel össze vet ni.) Az Em lé ke zé sek
ugyan is rész ben az élet út át ér tel me zé se, amely át ér tel me zés oka
a mû ke let ke zé sé nek kör nye ze te. Rész ben vi szont az át ér tel me -
zés kény sze ré nek való el len ál lás, amely kény szert a vi lág há bo rú
mi at ti sze mé lyes és kö zös sé gi ku dar cok, va la mint a kon ku rens
ér tel me zé sek je len tet ték, je lent het ték vol na. Csu pán eb bõl a mû -
bõl te hát nem is mer he tõ meg a szer zõ vi lág ké pe, éle te, és csak
rész ben tud ha tó meg in nen az is, hogy egy-egy ese ményt mi ként
élt át és ta pasz talt meg. Más ként fo gal maz va: má sod la gos ta pasz -
ta la ta (egy adott ese mény rög zí tett „él mé nye”) al kal man ként el tér
at tól az – újabb ta pasz ta la tok és mû fa ji okok mi att – „har mad szor”
is át for mált ta pasz ta lat tól, ami az ön élet raj zi vissza em lé ke zés ben ta -
lál ha tó, míg más ese tek ben in kább azo nos sá got lá tunk. Sum ma
sum ma rum: az Em lé ke zé sek vizs gá la ta (amint az min den más eset -
ben is ter mé sze tes) csak a tel jes élet út és élet mû is me re té ben le het -
sé ges, akár a té nye ket, akár a ta pasz ta la to kat ku tat juk.
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Bödõk Ger gely

MILAN HODŽA ÉS
A MA GYAR–SZLO VÁK VI SZONY
Ma gyar ság kép szlo vák tü kör ben

Az is mert szlo vák pub li cis ta, po -
li ti kai gon dol ko dó, mi nisz ter el nök 
és több szö rös mi nisz ter, Mi lan
Hod ža vissza em lé ke zé se 1942- ben 
je lent meg elõ ször, Lon don ban,
an go lul.1 A Szö vet ség Kö zép- Eu ró pá -
ban. Gon do la tok és vissza em lé ke zé sek
címû köny vet mél ta tói több re ér té -
kel ték a „ha gyo má nyos” me mo á -
rok nál: a szer zõ je ugyan is a sze -
mé lyes em lé kek fel ele ve ní té se
mel lett de mok ra ti kus el kö te le zett -
sé gé rõl is ta nú bi zony sá got tett és 

po li ti kai prog ra mot is kí nált a jövõ nem ze dék nek. Az emig rá ci ó -
ba kény sze rült 64 éves po li ti kust sú lyos be teg sé ge mel lett szá -
mos két ség is gyö tör te ha zá ja és szû kebb pát ri á ja – ahogy õ ne -
vez te – Kö zép-Eu ró pa jö võ jé rõl. A má so dik vi lág há bo rú még ja -
vá ban tar tott, ami kor Hodža már az egy sé ges Kö zép-Eu ró pa
gon do la tot hir det te. El kép ze lé se sze rint csak a Len gyel or szág ból, 
Cseh szlo vá ki á ból, Auszt ri á ból, Ma gyar or szág ból, Ju go szlá vi á -
ból, Ro má ni á ból, Bul gá ri á ból és Gö rög or szág ból álló fö de rá ció

1 Hodža, Milan: Federation in Central Europe. Reflections and reminiscences.
Jarrolds Publisher, Lon don, 1942. A me mo ár több mint öt év ti zed del ké sõbb je -
lent meg né me tül (Hodža, Milan: Schicksal Donauraum, Errinerungen. Amalthea-
 Verlag, Bécs, 1995.). Szlo vá kul és ma gya rul is a po zso nyi Kalligram Ki adó nál je -
lent meg (Hodža, Milan: Federácia v strednej Európe a iné štúdie. Kalligram Ki adó,
Po zsony, 1997.; Hodža 2004.). A szlo vák nyel vû kö tet a ma gyar tól annyi ban tér
el, hogy Hodža al kot mány ter vén kí vül két elõ adá sát is tar tal maz za. (Az egyik
Cseh szlo vá kia és Kö zép-Eu ró pa vi szo nyá ról, a má sik pe dig a mo dern na ci o na -
liz mus ról szól.)



ga ran tál ja majd a tér ség po li ti kai sta bi li tá sát. Két év vel ké sõbb,
tit ká rá nak, Michal Múdrynak mon dott ke se rû sza va i ból ér zé kel -
het jük Hodža mély ag go dal mát a már ér dek szfé rák ra osz tó dó
Eu ró pa élet ké pes sé gé rõl és fenn ma ra dá sá ról: „Ké sõbb majd
mind annyi an rá jön nek, hogy ott, ahol ér dek szfé rák van nak,
elõbb- utóbb tör vény sze rû en ki ala kul nak az el len té tek szfé rái is”. 
Hodža – Jászi Osz kár, Richard Coudenhove-Kalergi és má sok
mel lett – azt han goz tat ta, hogy „Kö zép-Eu ró pa és egész Eu ró pa
bé ké jé nek jö võ je a kon ti nens egy sé gé ben rej lik. És mi vel sze rin -
tem ez az igaz ság, ki tar tok emel lett az igaz ság mel lett, és úgy
gon do lom, az igaz sá got sem mi áron, sem mi lyen nyo más ra sem
sza bad fel ad ni.”2 

A könyv si ke rén fel buz dul va Hodža lan ka dat la nul dol go zott
an nak bõ ví tett ver zi ó ján, ame lyet
a Yale Egye tem ki adó ja kí vánt
meg je len tet ni. Egy flo ri dai kli ni -
kán vég re haj tott mû tét so rán
azon ban vá rat lan komp li ká ci ók
lép tek fel és Hodža nem éb redt fel
a nar kó zis ból. A „leg na gyobb szlo -
vák po li ti kus”– ahogy so kan ne -
vez ték – 1944. jú ni us 27-én, hunyt
el Clearwaterben. Ham va it a chi -
ca gói cseh nem ze ti te me tõ ben csak 
jel ké pe sen he lyez ték örök nyu ga -
lom ra, a csa lád ugyan is a há bo rú gyors be fe je zõ dé sé vel és a ha ma -
ro san be kö vet ke zõ ha za út tal szá molt. Ke ve sen gon dol ták, hogy az
el hunyt vég aka ra tá nak tel je sí té sé re 2002-ig kell majd vár ni.3 

*

Hodža élet mû vét már ha lá la kor is so kan mél tat ták, kü lö nö sen
nagy je len tõ sé get tu laj do nít va a me mo ár já nak is. A Ti mes pub li -
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2 Múdry, Michal: Milan Hodža v Amerike. Geringer Press, Chi ca go, 1947.
185. Idé zi Lukáè, Pavol In: Hodža 2004, 38. Hodža ame ri kai nim bu szát jól mu tat -
ja, hogy a chi ca gói sír fel bon tá sát és az új ra te me tést szer ve zõ Ladimir C. Zidek
chicagoi te me té si vál lal ko zó Hodžát a „szlo vák Ge or ge Wa shing ton ként” aposzt -
ro fál ta. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:leYobPrI2xgJ:
articles.chicagotribune.com/ 2002-06-22/news/0206220062_1_slovakian-
communist-rule-czechoslovakia+%22He+was+the+slovak+vers ion+of+Ge or -
ge+Wa shing ton%22&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu 

3 Hodžát nagy ál la mi ün nep sé gek ke re té ben te met ték újra a túróc szent -
mártoni Nem ze ti Pan te on ban, 2002. jú ni us 28-án.



cis tá ja sze rint „egész éle tét azon il lú zió el le ni harc töl töt te ki,
mely sze rint a ha tal mas szom szé dok kö zött élõ né pek ké pe sek
len né nek meg õriz ni füg get len sé gü ket anél kül, hogy együtt mû -
kö dést és szo li da ri tást épít se nek ki egy más kö zött. Esz mé nyé vel
össz hang ban arra buz dí tott, hogy a cseh szlo vák po li ti ka min de -
nek elõtt Kö zép-Eu ró pa kis ál la mai kö zöt ti köl csö nös meg ér tés
meg te rem té sé re irá nyul jon, és csak má sod sor ban játsszon va la -
mi fé le sze re pet az akár ke le ti, akár nyu ga ti nagy ha tal mak erõ po -
li ti ká já ban.4

Ám a má so dik vi lág há bo rú után a kö zép-eu ró pai ré gió tör té -
ne te Hodža el kép ze lé se i tõl egé szen el té rõ mó don ala kult. Hodža
Cseh szlo vá ki á ban til tó lis tá ra ke rült, sze mé lyét „el fe lej tet ték”, mû -
ve it ke ve set idéz ték, né ze te it pe dig el hall gat ták. Az 1990-es évek -
ben in dult Hodža egy faj ta „re ne szán sza”: az Eu ró pai Uni ó ba
igyek võ Szlo vá ki á ban öröm mel mu tat tak fel egy nyíl tan de mok ra -
ti kus, eu ro pé er elõ döt.5 Ham vai ha za ho za ta lá ról szám ta lan új ság -
cik ket ír tak, a te me té sén a szlo vák és cseh po li ti kai elit szí ne java
tisz te le tét tet te.6 Az óta a pub li cisz ti kák ban leg in kább a hu sza dik
szá zad leg na gyobb szlo vák po li ti ku sa ként és az eu ró pai in teg rá ció 
egyik szlo vák elõ fu tá ra ként sze re pel.7 Szlo vá ki á ban ma szá mos
köz in téz mény vi se li a ne vét, 2005-tõl évi rend sze res ség gel
Hodža- na po kat is tar ta nak és egy díj név adó ja is õ lett.8 Ha gya té ka 
frek ven tált ku ta tá si téma lett, Túrócszentmártonban éven te kon fe -
ren ci át tar ta nak az em lé ké re, sze mé lyét és mun kás sá gát ta nul má -
nyok és össze fog la ló kö te tek mél tat ják.9 Ra jon gói te le fon- csen gõ -
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4 Az új ság író Hodžának a kö tet elõ sza vá ban hang sú lyo zott gon do la ta i ból
me rí tett. Az idé zet, amit fel hasz nált a kö vet ke zõ: „[…] gyak ran harc ba kel lett
száll nom sa ját ba rá ta im el len is, akik túl sá go san gya nak vó ak vol tak ah hoz, hogy
fel ál doz zák azt az il lú zi ót, mely sze rint a ha tal mas szom szé dok kö zött élõ kis né -
pek ké pe sek len né nek meg õriz ni füg get len sé gü ket anél kül, hogy együtt mû kö -
dést és szolidaritást építsenek ki egymás közt.” Lásd Hodža 2004, 47.

5 Mikuláš Dzurinda szlo vák mi nisz ter el nök (1998–2006) és párt ja, az SDKU 
(Szlo vák Ke resz tény de mok ra ta Unió) po li ti kai cél jai ér de ké ben si ker rel hasz nál ta 
fel a po li ti kus nim bu szát, õt ma gát pe dig a „szlo vák eu ro pé er” szim bó lu má vá
emel ték. Lásd Maxiánová, Katarína: Waking the Dead: Milan Hodža and the Slovak
Road to Europe. In Slovak Foreign Policy Affairs, 2003/2. 65–73.

6 Az új ra te me tés rõl rész le te seb ben lásd http://www.czsk.net/dotyky/8_2002/ 
hodza.html 

7 Van nak ugyan ak kor, akik némi el len szenv vel vi sel tet nek Hodža iránt, a
cseh szlo vák ori en tá ci ó ja mi att.

8 A Hodža-na pok ról bõ veb ben: http://www.noveslovo.sk/c/9835/Milan_ 
Hodza_spaja_obcanov

9 A Hodžáról az 1938-ban meg je lent elsõ élet rajz fõ ként aktuálpolitikai
meg fon to lá sok sze rint író dott és pro pa gan da cé lo kat szol gált. Lásd Se bes tyén Mi -



hang ként is le tölt he tik egyik 1938 õszén el mon dott be szé dét.10

Át fo gó mo no grá fia el len ben nem szü le tett.
A Hodža-me mo ár ma gya rul mind össze nyolc éve ol vas ha tó. 

A Gon do la tok és vissza em lé ke zé sek al cí met vi se lõ mun ka nem
„klasszi kus” em lék irat. Mû fa ját ne héz meg ha tá roz ni.11 Az élet -
raj zi ele mek szin te csak ki egé szí tés ként je len nek meg ben ne, sok -
kal in kább po li ti kai végrendelet mint me mo ár. A szer zõ nagy ívû
tab ló ban mu tat ja be a Kö zép-Eu ró pá ra vo nat ko zó ma gyar és
nem ze ti sé gi – rend re el bu kott – föderalizálási ter ve ket, re for mo -
kat, dip lo má ci ai és gaz da sá gi kon cep ci ó kat. Mindvégig ar ról ír,
hogy a ré gió csak a ben ne lakó né pek „szo ros együtt mû kö dé sé -
vel” ma rad hat élet ké pes Né met or szág és Szov jet-Orosz or szág ár -
nyé ká ban. 

Hodža ke zé ben a tör té ne lem – és ben ne sa ját él mé nye i nek a
meg je le ní té se – csak gon do lat me net ét alá tá masz tó esz köz. Bát -
ran fel na gyít ja bi zo nyos tör té ne ti ese mé nyek je len tõ sé gét, vagy
ép pen el len ke zõ leg, lé nye ges dol go kat hall gat el, vagy mu tat be
in do ko lat la nul szûk sza vú an. Azt han goz tat ja ugyan, hogy „ami -
nek ta núi vol tunk, és ami ben köz re mû köd tünk, gya kor la ti lag
szin te min dent át fog”12 de tu laj don kép pen ön ké nye sen vá lo gat a
múlt ese mé nyei kö zött, meg le he tõ sen sza ba don ke zel ve mind az
idõ di men zi ót, mind a té má it is. Tör té ne lem szem lé le te jel leg ze tes, 
egy he lyütt pél dá ul Szlo vá kia tör té nel mi múlt ját vá zol ta fel,
mint egy két és fél ol da lon.13 Az egyes fe je ze te ken be lü li té má kat
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hály: Hodža Mi lán útja. Sekey Vik tor, Po zsony, 1938. Az 1992. évi Hodža-kon fe -
ren cia elõ adá sa it lásd Pekník 1994. Hodžának a köz gaz da ság ban be töl tött he lyét
és sze re pét tag lal ja: Cambel, Samuel: Štátnik a národohospodár, Milan Hodža
1878–1944. VEDA, Po zsony, 2001. Ugyan er rõl szól Pekník, Miroslav (szerk.):
Milan Hodža a agrárne hnutie. Ústav politickych vied SAV–VEDA, Po zsony, 2008.
Hodža te vé keny sé gé nek és ér dek lõ dé si kö ré nek ed di gi leg tel je sebb össze fog la ló -
ja az újratemetése évében jelent meg: Pekník 2002.

10 http://www.get-music.net/?l=mp3&id=847897&song=1938-09-18-
czr-speech-of-milan-speech-of-milan-hodza-czech-p 

11 A szer zõ sze rint az elsõ fe je zet mû faj ára leg in kább a vissza em lé ke zé sek, a 
be szá mo lók és a meg fi gye lé sek ki fe je zé sek il le nek. Hodža 2004, 45.

12 Uo. 45.
13 Olyan tör té ne ti et len fo gal mak kal is ope rál, mint pél dá ul Szlo vá kia a ko -

ra-kö zép kor ban. Má sok hoz ha son ló an ké sõb bi fo gal ma kat ve tít vissza ko ráb bi
ko rok ra, ahogy – té ve sen – a szlo vák ság tör té ne tét az „ezer éves el nyo más” el le ni
harc ként írja le. A szlo vák tör té ne ti mí to szok ról és di lem mák ról bõ veb ben lásd
Kováè, Dušan: Szlo vá kia tör té ne te. Kalligram Ki adó, Po zsony, 2001. 5–8. A szlo vák
és ma gyar tör té ne ti vi ták köl csö nös fe le lõs sé gé rõl, a gya ko ri ket tõs mér ce al kal -
ma zá sá ról és egy más ku ta tá si ered mé nye i nek neg li gá lá sá ról Tri a non kap csán
Roman Holec írt 2010-ben – tar tal mi meg ál la pí tá sa it te kint ve vi tat ha tó, de min -



nagy fo kú he te ro ge ni tás jel lem zi. Szá mos eset ben za va ró ki té rõk -
kel ta lál ko zunk, sok he lyütt pe dig meg le he tõ sen ter jen gõ sen ír,
bár re mek íráskészségének kö szön he tõ en a kö tet mind vé gig ol -
vas má nyos ma rad. Az el be szélt rö vid pa ne lek kö zött ugyan
idõn ként el-eltünik az össze füg gés. He lyen ként egyes szám har -
ma dik sze mély ben be szél ön ma gá ról.14 A sze mé lyé hez kö tõ dõ
tör té ne tek vagy kor tár sa i ról szó ló rö vid jel lem zé sek a me mo ár
leg iz gal ma sabb ré szei. Szí nes ada lé kul szol gál nak azok passzu -
sok is, ahol egy-egy be szé det, dip lo má ci ai ese ményt, par la men ti
ja vas la tot, fo lyo sói plety kát vagy anek do tá kat örö kít meg. Nagy
kár, hogy ezek bõl sincs sok, mert Hodža re mek meg fi gye lõ kész -
ség gel és jó stí lus ér zék kel ren del ke zett. 

A mû négy fe je zet bõl áll, ezek tar tal ma je len tõ sen el tér. Az
elsõ fe je ze tet a Mo nar chia trón örö kös ének, Fe renc Fer di nánd nak
és a Habs burg Bi ro da lom kü lön fé le föderalizálási el kép ze lé se i -
nek szen tel te. Ezt kö ve ti a két vi lág há bo rú kö zöt ti ma gyar, cseh -
szlo vák, len gyel és oszt rák kap cso la tok be mu ta tá sa, némi bal ká ni 
és né met ki te kin tés sel. An nak az ag rár de mok rá ci á nak a té zi se it,
amely Hodžát po li ti ka i lag leg in kább fog lal koz tat ta – és amely -
ben a tér ség né pe i nek egy le het sé ges össze kö tõ kap csát lát ta –
szin tén eb ben a fe je zet ben fej tet te ki. A fe je ze tet a má so dik vi lág -
há bo rú ba sod ró dó Eu ró pa cseh szlo vák bel- és kül po li ti kai kí sér -
le te i nek az epi ló gu sa zár ja le. A kö vet ke zõ ré szek ra di ká li san el -
tér nek az elsõ két fe je zet tö re dé kes, csa pon gó „té ma vá lasz tá sa i -
tól”. A har ma dik fe je zet ben Hodža a Kö zép-eu ró pai Szö vet ség
elvi alap ve té se it vá zol ta fel. A fe je zet az el gon dolt szö vet ség al -
kot mány ter vé nek be mu ta tá sa köré szer ve zõ dik. Az utol só fe je zet 
az el kép zelt Kö zép-Eu ró pa jö võ jé nek kér dé sét jár ja kö rül. Az ál -
ta la fel tett kér dés re, mi sze rint „Fenn tud-e ma rad ni a
közép-európai de mok rá cia, és hoz zá tud-e já rul ni a gaz da sá gi re -
form hoz?” Hodža ha tá ro zott igen nel fe lelt. Sõt: egye ne sen úgy
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den kép pen el gon dol kod ta tó – eset ta nul mányt. Ma gya rul lásd Holec, Roman: Tri -
a no ni ri tu á lék, avagy gon do la tok a ma gyar his to ri og rá fia egyes je len sé ge i rõl. In
Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le, 2011/4. 109–132. A ma gyar–szlo vák ter mi -
no ló gi ai kér dé sek rõl ta lán a leg át fo gób ban lásd Ma gyar–szlo vák ter mi no ló gi ai kér -
dé sek. (Szerk. Áb ra hám Bar na). PPKE BTK Szla visz ti ka – Kö zép-Eu ró pa In té zet
Szent Adal bert Kö zép-Eu ró pa Ku ta tó cso port, Piliscsaba, 2008.

14 Pél dá ul Hodža 2004, 57. Igaz, az em lék irat ok „õsé nek” te kint he tõ óko ri
gö rög tör té ne ti be szá mo lók ban rend sze rint ez volt a gya kor lat. Elég csak Xeno -
phón Anabasziszára és Julius Ca e sar A gall há bo rú ról címû munkájára gon dol nunk.



vél te, hogy csak egy erõs, kö zép-eu ró pai de mok rá cia az, ami iga -
zán ké pes sza va tol ni Eu ró pa biz ton sá gát. 

Saj nál hat juk, hogy a kö tet jegy zet ap pa rá tu sa szá mos ér te -
lem za va ró kro no ló gi ai, név- és fo ga lom be li pon tat lan sá got hagy
szó nél kül. A ma gyar ki adás nak pe dig nincs is „iga zi” szer kesz -
tõ je, pe dig ép pen a mû je len tõ sé ge mi att lett vol na szük ség pre cí -
zebb szö veg gon do zás ra. A név mu ta tó szin tén hasz nos lett vol na
az ol va sók nak.

A ma gyar ura lom ár nyé ká ban

Milan Hodža Szucsányban (Suèany), a szin te tel je sen szlo -
vá kok ál tal la kott Turóc vár me gyé ben szü le tett, 1878. feb ru ár 1-
 jén, evan gé li kus lel kész gyer me ke ként. A csa lá di em lé ke zet ele -
ve nen õriz te nagy báty ja, a 19. szá za di szlo vák nem zet éb resz tõ,
nyel vész, köl tõ és mozgalmár Michal Miloslav Hodža alak ját. A
te het sé ges fi úcs ka elõbb Besz ter ce bá nyán, majd Sop ron ban, Nagy -
sze ben ben, Bu da pes ten és Ko lozs vá ron is ta nult. A sop ro ni evan -
gé li kus lí ce um ból nem a maga jó szán tá ból tá vo zott: az is ko la ve -
ze té se ki csap ta a re ni tens és a Nem ze ti dal el ének lé sét meg ta ga dó
di á kot.15 Bu da pes ten jogi dip lo mát szer zett, Bécs ben pe dig a fi lo -
zó fia dok to rá vá avat ták. 21 éve sen a Budapester Abendblatt par la -
men ti tu dó sí tó ja, majd a je len tõs bu da pes ti szlo vák ér tel mi sé gi
Tót kör (Slovenský spolok) tit ká ra volt. Kar ri er je gyor san ívelt fel -
fe lé: a szá zad for du ló tól a Slovenský denníket, 1903-tól pe dig a ra -
di ká lis el len zé ki la pot, a Slovenský týždenníket szer kesz tet te.16

Az egy re is mer tebb új ság író szám ta lan cikk ben bí rál ta a Ma -
gyar Ki rály sá gon be lü li „egész ség te len” po li ti kai és gaz da sá gi vi -
szo nyo kat, hang sú lyoz ta a nem ze ti sé gi et ni kai töm bök alá ve tett
hely ze tét. Rop pant tá jé ko zott volt, kö szön he tõ en an nak is, hogy
hét nyel ven be szélt, a két vi lág há bo rú kö zöt ti szlo vák po li ti ku -
sok hoz, min de nek elõtt Andrej Hlinkához, Vavro Šrobárhoz és Jo -
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15 Ko vács Anna: A szlo vá kok éle te és kul tú rá ja Bu da pes ten a du a liz mus ko rá ban
1867–1918. Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar Szla -
visz ti ka – Kö zép-Eu ró pa In té zet Nyu ga ti Szláv Kul tu rá lis Ku ta tó cso port. Pilis -
csaba–Esztergom, 2006, 59.

16 Ko rai új ság írói és po li ti kai te vé keny sé gé rõl lásd Urban, Zdenek: K za -
èatkùm publicistické a politické èinnosti Milana Hodži. In: Pekník 2002, 29–36. A szlo -
vák he ti lap ban be töl tött sze re pé rõl pe dig Machala, Drahoslav: Milan Hodža v
Slovenskom týždenníku. In: Pekník 2002, 34–46. A szlo vák nem ze ti moz ga lom élén
el töl tött idõ sza ká ról ké szült disszer tá ció Mikula, Suzanna Maria: Milan Hodža
and the Slovak National Movement 1898–1918. Syracuse University, 1974.



zef Tisohoz ha son ló an õ is ki vá ló an tu dott ma gya rul. Mind annyi -
an a Mo nar chi án be lül vál tak po li ti kus sá, éve ken át kép vi se lõk
vol tak a ma gyar par la ment ben. 

Hodža po li ti zá lá sá nak elvi ki in du ló pont ja – ba rá ta i hoz és
har cos tár sa i hoz, min de nek elõtt a ro mán Alexandru Vaida- Voe -
vodhoz ha son ló an – az „ezer éves” el nyo mott ság élet ér zé se volt,
fõ cél ki tû zés ük a ma gyar ság erõ sza kos po li ti ká já val szem be ni el -
len ál lás, és a vá lasz tó jog, majd az önál ló ság kö ve te lé se volt.17 A
me mo ár ban kö vet ke ze te sen a ma gyar szup re má ci á val szem ben
egy re in kább szem be sze gü lõ és kö zös cé lo kat meg fo gal ma zó
„nem ma gya rok” tá bo rá ról be szél. A ma gyar ság és a nem ze ti sé -
gek vi szo nyá nak vég le ges meg rom lá sát, va la mint az egyes nem -
ze ti sé gek egy más ra ta lá lá sá nak gyö ke rét 1848–1949-re ve zet te
vissza, és sze mé ben Kos suth volt az, aki neg li gál ta a nem ze ti sé gi
kö ve te lé se ket. „Nem csu pán ve zet ni akar ták az or szá got, ha nem
ural muk alá von ni, és ma gya ro sí ta ni akar ták az összes ki sebb sé -
get, akik a régi Ma gyar or szá gon összes sé gé ben a több sé get al kot -
ták”.18 Sze rin te a ro má nok, a szer bek, a hor vá tok, a ru té nek, a
szlo vá kok és a né me tek egy sé ge sen lép tek fel a „vak me rõ és kö -
nyör te len” ma gya ro sí tás sal szem ben, ho lott ez pél dá ul a szlo -
vák ság ese té ben a leg ke vés bé sem fe lelt meg a va ló ság nak.19 Ön -
ma gá val el lent mon dás ban azt is írja, hogy hi á ba fo gal maz ta meg
Kos suth a Duna men ti né pek szö vet sé gé nek ter vét, ha a nem ze ti -
sé gek már „nem tud tak bi za lom mal te kin te ni meg té ré sé re egy
olyan ügy ben, ame lyet oly el ke se re det ten el len zett, ami kor dön -
tést le he tett vol na hoz ni.”20

Sze rin te az zal, hogy Fe renc Jó zsef 1867-ben „fel ál doz ta a nem -
ze ti sé ge ket” és köz re mû kö dött az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia lét -
re ho zá sá ban, „jó vá te he tet len hi bát” kö ve tett el. Hodža szá má ra
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17 Vaida-Voevodról lásd a kö tet ben L. Ba logh Béni ta nul má nyát.
18 Hodža 2004, 55.
19 An nak el le né re, hogy a 19. szá zad kö ze pén Ma gyar or szá gon, a ro má nok

után a szlo vá kok szá mí tot tak a leg né pe sebb nem ze ti ség nek (mint egy 1,8 mil lió
fõ vel), a szlo vák nem ze ti moz gal mak ren del kez tek a leg ki sebb tár sa dal mi tá mo -
ga tott ság gal a nem ze ti sé gek kö zül. A ma gyar hon véd ség ben mint egy 20 000-30
00 szlo vák ön kén tes szol gált. Er rõl lásd Ka tus Lász ló: Az ön tu da to so dás útja. Szlo -
vák nem ze ti moz ga lom a sok nem ze ti sé gû Ma gyar or szá gon. In Rubicon. 2008/4. 41.; il -
let ve Kosáry Do mo kos: Ma gyar or szág és a nem zet kö zi po li ti ka 1848–49-ben. His tó ria
Könyv tár, Bu da pest, 1999. 140–146. 1848 sze re pé rõl és he lyé rõl a szlo vák és a ma -
gyar tör té net írás ban lásd Pet rás Éva: 1848 meg íté lé se a szlo vák és a magyar tör té net -
írás ban. In: http://www.eokik.hu/data/files/129434691.pdf 

20 Hodža 2004, 116.



Fe renc Jó zsef hit sze gõ, ha mis, tak ti ká zó ural ko dó. (A cseh szlo -
vák tör té net írás egyik mar káns vo nu la ta sze rint Fe renc Jó zsef
mai na pig a Mo nar chia „sír ásó ja”.) „[Fe renc Jó zsef] Po li ti kai te vé -
keny sé ge arra kor lá to zó dott, hogy fél me gol dá so kat fo ga dott el
an nak ér de ké ben, hogy bi zony ta lan hely ze te ket el tud jon ke rül -
ni, ami per sze nem si ke rült, mert va ló já ban so ha sem ural ko dott,
ha nem hagy ta, hogy az ese mé nyek ural kod ja nak fe let te.”21 

Hodža „iga zi” hõse, a „jövõ jel ké pe” az el tö kélt Fe renc Fer di -
nánd.22 Erõs túl zás nak és utó la gos ro man ti ká zás nak vél jük, hogy
azt ál lít ja, hogy har cos tár sá nak és ba rát já nak, Alexandru Vaida-
 Voevodnak az „egye sült had se reg rõl” a ma gyar par la ment ben el -
mon dott be szé de ve zet te õt a trón örö kös „tá bo rá ba.” Hodža –
Vaida-Voevod re to ri kai ké pes sé ge i nek ki eme lé se mel lett – az al kal -
mat arra is fel hasz nál ja, hogy iro ni kus „ki szó lást” fûz zön a ma gyar
tör vény ho zás mun ká já ról. Ahogy meg tud hat juk: „[Vaida- Voevod]
ki vá ló szó nok volt, és ép pen a meg fe le lõ szen ve dé lyes ség gel ren -
del ke zett ah hoz, hogy ra gyog ni tud jon a ma gyar par la ment ben,
amely ha más sal nem is, de a leg ki vá lóbb ékes szó lás sal ki tûnt Eu ró -
pa összes tör vény ho zó tes tü le te kö zül.”23 Vaida-Voevod be szé de a
par la ment ben ha tal mas fel há bo ro dást kel tett, egyút tal ki vál tot ta a
ma gya rok kal szem be ni el len szen vét ad dig is alig lep le zõ Fe renc
Fer di nánd ro kon szenv ét. Más nap Brosch õr nagy a fõ her ceg gra tu lá -
ci ó ját köz ve tí tet te Vaida-Voevodnak, akit au di en ci á ra in vi tált a trón -
örö kös höz. A ta lál ko zó so rán Vaida-Voevod na gyon ba rát sá gos fo -
gad ta tás ban ré sze sült, ez pe dig meg nyi tot ta az utat Milan Hodža
szá má ra is.24

A fõ her ceg „az idõs Fe renc Jó zsef ki fe je zés te len te kin te te
erõs el len té te ként, aki min de nen csak töp ren ge ni tu dott […] ha -
tá ro zott sá got és fi a tal sá got ho zott.”25 Hodža már par la men ti po -
li ti zá lá sá nak kez de tén (1905-tõl volt par la men ti kép vi se lõ) kap -
cso la to kat ke re sett és ta lált a fõ her ceg hez. Ugyan an nak a Fer di -
nánd kö rül tö mö rü lõ Bel ve dere -kör nek volt az egyik osz lo pos
tag ja, amely nek Ot to kár Czernin, Aurel C. Popovici, Josip Frank,
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21 Uo. 56.
22 Uo. 60.
23 Uo. 77.
24 Uo. 78.
25 Uo. 53. Fe renc Fer di nánd 1863-ban szü le tett, te hát ép pen „fi a tal nak” már

nem volt te kint he tõ. Tónörökössé 1896-ban, 42 éve sen vált. Fe renc Fer di nánd ról a 
Hodža-me mo ár ma gyar ki adá sá ban né hány to váb bi fon tos szö veg hely: Uo.: 44.,
50–54., 84., 90. 95–100., 109–110.



Karl Lueger, Vaida-Voevod is. A trón örö kös tö rek vé se sok szem -
pont ból össze csen gett a fö de ra lis ta el ve ket hir de tõ és nem ze ti ra -
di ká lis dokt ri ne rek el kép ze lé se i vel, ha tel jes mér ték ben nem is
egye zett azok kal.26 Hodža po zi tí van ér té kel te, hogy a fõ her ceg
„felül tu dott emel ked ni az uni ver za liz mus fi lo zó fi á ján” és fel is -
mer te, hogy „a na ci o na lis ta ér zés a leg erõ sebb ha tó erõ.”27

Hodža Aurel Popovici hí res, 15 tag ál la mot tö mö rí tõ Nagy-
Auszt ria ter ve ze té nek meg je le né sét (1906) te kin tet te az utol só
olyan le he tõ ség nek, amely esélyt te remt he tett vol na arra, hogy –
ahogy fo gal ma zott – „kor má nyoz ha tó fel té te lek ma rad ja nak fenn 
a Habs burg Bi ro da lom ban”.28 

Plasz ti ku san áb rá zol ja az egyes nem ze ti sé gi eli tek fo ko za tos 
ki áb rán du lá sát a Habs bur gok kal köt he tõ meg egye zés ví zi ó já ból.
Ugyan ak kor a nem ze ti sé gek nek a ma gyar par la men ten be lü li el -
kép ze lé sei nem min den ben egyez tek: a szerb, a hor vát és a ro -
mán tak ti kát tar tóz ko dóbb nak mi nõ sí ti Hodža a szlo vá ko ké nál.
He lye sen ál la pít ja meg, hogy elõb bi ek min den kor szá mít hat tak
Belg rád és Bu ka rest tá mo ga tá sá ra, a szlo vák ság nak ugyan ak kor
csak a cse hek se gít het tek ab ban, hogy „meg me ne kül je nek a
szisz te ma ti kus ma gya ro sí tá si tö rek vé sek tõl.29 Hodža azt su gall ja, 
hogy õ mind vé gig elsõ kéz bõl tá jé ko zó dott a ro mán, szerb, hor -
vát és cseh po li ti kai ve ze tõk el kép ze lé se i rõl. In for mált sá ga jó tak -
ti kai ér zék kel és szer ve zõ kész ség gel is pá ro sult. Az egy re in kább
nem ze ti ra di ká lis re to ri kát al kal ma zó kép vi se lõ szin te soha nem
egyet len kon cep ci ó ban, ha nem min dig több al ter na tí vá ban gon -
dol ko dott. Ugyan ak kor sze mer nyi ké te lye sem volt ab ban – a
cseh tör té net írót és po li ti kus František Palackýt idéz ve –, hogy
„lé tez tünk Auszt ria elõtt is, és lé tez ni fo gunk utá na is.”30

Hodža jó po li ti kai ér zé két mu tat ja, hogy an nak el le né re,
hogy ked vel te Fer di nán dot, a trón örö kös sel vég hez vi he tõ föde -
ralizálás si ke ré ben nem bí zott tel jes mér ték ben. A Fe renc Fer di -
nánd hoz fû zõ dõ ben sõ sé ges vi szony fenn tar tá sa mel lett a po li ti -
kai ra vasz ság fon tos sá gá ra fi gyel mez tet ték a vi lág há bo rú elõt ti
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26 Lásd Horel, Catherine: A kö zép nek mon dott Eu ró pa. Aka dé mi ai Ki adó, Bu -
da pest, 2011, 82., il let ve Galandauer, Jan: Belvederská epizoda v životì a pamìti Mi -
lana Hodži. In: Pekník 2002, 85–94.

27 Hodža 2004, 105. Ugyan ak kor a fõ her ce get Hodža nem tar tot ta de mok ra -
tá nak, mint ahogy nem is volt az. 

28 Hodža 2004, 65.
29 Uo. 73.
30 Uo. 65. 



ro mán bel ügy mi nisz ter nek és pénz ügy mi nisz ter nek, Take
Ionescunak a sza vai is, aki eze ket mond ta 1913-as be szél ge té sük -
kor: „Ter mé sze te sen ön nek a le he tõ leg bi zal ma sabb kap cso la tot
kell fenn tar ta nia Fe renc Fer di nánd dal. Ön olyan hely zet ben van,
mint az az em ber, aki nek pén ze van a bank ban. Mi ért ne hasz nál -
ná fel ezt a pénzt? Ha meg te szi, az még nem zár ja ki an nak a le he -
tõ sé gét, hogy egy na pon va la mi más le he tõ ség adód jon.”31

Kor tár sak: jók és rosszak

Hodža Fe renc Fer di nánd ja szi go rú ne ve lés ben ré sze sült,
mé lyen val lá sos, ti tok za tos és a nyil vá nos ság tól ódz ko dó sze -
mély. „Ren dít he tet len volt, meg al ku vást nem is me rõ”, aki ál lan -
dó an gya na ko dott a ma gya rok ra, ugyan ak kor szö vet sé ges ként
te kin tett a bi ro da lom nem ze ti sé ge i re. Hodža meg jegy zi, hogy a
fõ her ceg egy va dá sza ton azt a ki je len tést tet te: „Tu dom, hogy
önö ket, nem ma gya ro kat el nyom ják Ma gyar or szá gon. Ám el jön
az idõ, ami kor önök fog nak ural kod ni itt.”32

A me mo ár ban ér de kes ada lé ko kat ta lá lunk a Mo nar chia és
Né met or szág dip lo má ci ai kap cso la ta i ról is. A Mo nar chi át a Né -
met Csá szár ság hoz 1879 óta szö vet ség kap csol ta egy más hoz,
amely ben azon ban a né met ipa ri és ka to nai po ten ci ál gyors nö ve -
ke dé se nyo mán mind in kább Ber lin do mi nan ci á ja ér vé nye sült. A
Mo nar chia sú lyá nak re la tív csök ke né sé vel együtt járt, hogy a
„ket tõs szö vet ség hez” 1882-ben csat la ko zott Olasz or szág a szá -
zad for du lón – a fran ci ák kal szem be ni gyar ma ti el len té tek el si mí -
tá sá val pár hu za mo san – egy re in kább ki fe je zés re jut tat ta a Mo -
nar chia ad ri ai (fõ leg al bán) ré sze i re vo nat ko zó te rü le ti as pi rá ci ó -
it. Hodža sze rint a fõ her ceg hely ze te így még ki szol gál ta tot tab bá
vált, s ezt ne he zen és „szo mo rú fáj da lom mal tûr te.” II. Vil mos
csá szár és Fe renc Fer di nánd vi szo nyá nak am bi va len ci á já ról és
õszin tét len sé gé rõl a kö vet ke zõt ol vas hat juk: „Va ló já ban mé lyen
meg ve tet ték egy mást, ugyan ak kor mind ket ten szin te ver seng tek
egy más sal, hogy bi zal mat épít se nek ki a má sik ban.”33 A több nyi -
re tar tóz ko dó ma ga tar tá sa és „sze me i nek hi deg fé nye” el le né re a
szí ve mé lyén am bí ció és becs vágy fû töt te a trón örö köst. A fõ her -
ceg re a szer vi liz mus vád ját so kan már Bosz nia-Her ce go vi na
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31 Uo. 73.
32 Uo. 52.
33 Uo. 96–97. 



1908-as an nek tá lá sa kor rá sü töt ték. Hodža sze rint ugyan ak kor a
trón örö kös a ka to nai ak ci ó hoz meg akar ta nye ri ma gá nak Orosz -
or szág támogatását is.

Hodža meg le põ en jól ér te sült nek tû nik, ami kor a trón örö -
kös Né met or szág hoz fû zõ dõ vi szo nyát mu tat ja be. El tú loz za az
in for mált sá gát, ke vés sé tû nik ugyan is va ló szí nû nek, hogy Fe renc 
Fer di nánd va ló ban meg osz tot ta vol na vele eze ket a gon do la ta -
it.34 A me mo ár vo nat ko zó ré szei sze rint Fe renc Fer di nánd nak a
Vil mos csá szár hoz fû zõ dõ vi szo nya nem csak ide gen ke dés bõl és
el len szenv bõl eredt, azt leg alább ennyi re az irigy ség is táp lál ta.
Fer di nán dot le nyû göz te Vil mos flot tá ja és a ten ge ri nagy ság
nyúj tot ta nagy ha tal mi presz tízs. Ezért „na gyon tar tott at tól, hogy 
el ve szít he ti még azt a kis da rab ten ger par tot is, ame lyet a gond -
vi se lés ado má nyo zott neki” – utalt a Mo nar chia ten ge ri ki já ra tát
fe nye ge tõ olasz el kép ze lé sek re.35 Hodža sze rint ugyan ak kor a fõ -
her ceg „kis sé fel szí nes, de elég gé in tel li gens” volt, aki vel õ, va la -
mint Aurel Popovici és né hány ro mán kol lé gá ja ér tet te meg a mo -
dern na ci o na liz mu sok je len tõ sé gét és a na ci o na liz mu sok kö -
zép-eu ró pai ver zi ó i ban rej lõ ve szé lye ket is.36 A fõ her ceg, ahogy
Hodžától meg tud juk, leg in kább Olasz or szág te kin te té ben ér zett
ag go dal mat. Hodža úgy vél te: Fe renc Fer di nánd a bal ká ni „pus -
ka po ros hor dó” le het sé ges meg ol dá sát in kább egy Orosz or szág -
ra is épí tõ meg egye zés ben lát ta, mint sem az olasz im pe ri a liz mus -
sal szem be ni bé kés meg ol dás esé lyé ben. Ezért tá mo gat ta olyan
lel ke sen az oszt rák–ma gyar ha di ten ge ré szet fej lesz té sét és új csa -
ta ha jók gyár tá sát. Tri eszt mel lett, az im po záns miramarei kas -
tély ban gyak ran nya ralt a csa lád já val együtt, sok szor ki rán dult
fe le sé gé vel és gyer me ke i vel a ten ge ren. Ilyen kor Hodža sze rint –
„nem az a ri deg em ber volt jég hi deg ki fe je zés sel az ar cán. Ott
[már mint Miramareban – B.G.] min dig tel ve volt lel ke se dés sel és
ins pi rá ci ó val. Ott min dig bol dog nak lát szott. Ott meg ál mod ta a
her ce gi ál mot, amely soha nem va ló sul ha tott meg.”37

Fe renc Jó zsef és Fe renc Fer di nánd mel lett má sok ki sebb
súllyal és ter je de lem ben sze re pel nek a kö tet ben. Hodža nem csak
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34 Az ész re vé telt kö szö nöm ifj. Bertényi Iván nak.
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és a Mo nar chia déli tar to má nya it érin tet ték. Olasz or szág majd 1915-ben a lon do -
ni tit kos tár gya lá son az an tant ol da lán tör té nõ had ba lé pé sé ért eze ket a te rü le te -
ket kéri – va gyis a trón örö kös ag go dal mai meg ala po zot tak vol tak.

36 Uo. 105.
37 Uo. 106.



fõ urak ról ér te ke zik, szá mos al ka lom mal be szá molt pél dá ul a
Mo nar chia fö de rá ci ó ját szor gal ma zó Popoviciról és a hoz zá sze -
mély sze rint is kö zel álló Vaida-Voevod te vé keny sé gé rõl, de fel -
tû nik az em lé ke zés ben a bé csi pol gár mes ter, Karl Lueger is, to -
váb bá a nem ze ti sé gi ve ze tõk kö zül olya nok, mint a hor vát Frano
Supilo vagy a szerb Svetozar Pribièeviæ.

Hodža a ma gyar arisz tok rá cia irá nyá ban a leg ke vés bé sem
mu tat szim pá ti át, és en nek idõn ként nyíl tan han got is adott: osz -
tot ta Fe renc Fer di nánd nak a ma gyar arisz tok rá ci á val szem be ni
fenn tar tá sa it.38 Hodža iro ni ku san je gye zi meg: „a ma gyar arisz -
tok rá cia min dig is ren del ke zett a sze mé lyes vonz erõ bi zo nyos
erõs ele me i vel, amellyel el tud ta bû völ ni mind az elõ ke lõ kül föl -
di e ket, mind pe dig sa ját csá szá ri fen sé ge it. Sa já tos ter mé sze té bõl
adó dó an Fe renc Fer di nánd egy ér tel mû en vo na ko dott meg ad ni
szá muk ra azt a le he tõ sé get, hogy az õ ká rá ra fej lesszék to vább
ezen ha gyo má nyos ké pes sé gü ket.”39 Má sutt ugyan ak kor be szá -
mol ar ról, hogy a fõ her ceg ki je len tet te, hogy egy ál ta lán nem vall ja a
kol lek tív bû nös ség el vét, és szá mos ma gyar ka to li kus mág nás sal –
pél dá ul a Zichy és Festetich gróf fal – bi zal mas vi szonyt ápol.40 

A vissza em lé ke zés ben fel tû nõ ma gyar sze rep lõk egyi ke
Kos suth Fe renc, aki nek elsõ em lí té se kor meg tud hat juk, hogy õ
volt a ma gyar–hor vát vi szonyt vég le ge sen meg ron tó hor vát el le -
nes tör vény be ter jesz tõ je. Az em lék irat szer zõi pon tat lan sá ga i -
nak egyik ek la táns pél dá ja, hogy Kos suth La jos fiát Hodža ma -
gyar mi nisz ter el nök ként sze re pel te ti.41

Ifj. Andrássy Gyu lá ról meg je gye zi, hogy Kos suth Fe renc
mel lett õ szá mí tott a má so dik Wekerle-kabinet (1906–1910) tény -
le ges ve ze tõ jé nek.42 Hodža sze rint Andrássy tu dott „Dr. Vaida és
jó ma gam szin te min den sze mé lyes tö rek vé sé rõl, [mi vel] fo lya -
ma to san fi gyel te tett ben nün ket a rend õr ség gel, ami kor Bécs be
men tünk.”43 Hodža kö te té nek leg ér de ke sebb ré szei azok a „ki té -
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38 Hodža 2004, 50. Fe renc Fer di nánd 1890 és 1892 kö zött, ka to nai ta nul má -
nya i nak utol só ál lo má sán Sop ron ban szol gált a Nádasdy-huszárezredben. Imá -
dott vá ro sát, Prá gát kel lett ott hagy nia sop ro ni szol gá la tá ért. A fõ her ceg nem ta -
nult meg ma gya rul. 1892-ben, dan dár tá bor nok ká tör té nõ ki ne ve zé sét kö ve tõ en
Sopronból a csehországi Budweisbe került. 

39 Uo. 51.
40 Uo. 84–85.
41 Uo. 70.
42 A „tri um vi rá tus” har ma dik tag ját, Apponyi Al ber tet ugyan ak kor nem

em lí ti meg, ahogy a ne vé hez köt he tõ „lex Apponyit” sem.
43 Hodža 2004, 84.



rõk”, ame lyek olyan tör té ne te ket örö kí te nek meg, ame lyek rõl a
po li ti ká ban ál ta lá ban nem ké szí te nek fel jegy zé se ket. Ilyen kor a
szer zõ egész pár be szé de ket is re konst ru ál, ugyan ak kor ezek va -
ló di sá gát na gyon ne héz (ha nem egye ne sen le he tet len) iga zol ni.
Fel je gyez te, hogy Fe renc Jó zsef un szo lá sá ra a fõ her ceg au di en ci -
án fo gad ta ifj. Andrássyt, de a ta lál ko zó egy ál ta lán nem volt si ke -
res. Fer di nánd más nap sze mé lye sen ezek kel a sza vak kal nyug -
tat ta meg az ag gó dó szlo vák kép vi se lõt: „Fo gad nom kel lett ezt az 
em bert. Õfel sé ge olyan ma kacs volt eb ben, hogy … és ne kem en -
ge del mes ked nem kel lett. Ké rem, kö zöl je ba rá ta i val, hogy a ki -
hall ga tás nak sem mi lyen po li ti kai je len tõ sé ge nincs. És ha len ne
is, a gróf soha éle té ben nem fog ja el fe lej te ni, amit mond tam
neki.[…] Higgye el, a fic kó olyan fe hér arc cal tá vo zott in nét, mint
ez a ké ze lõ.”44 Is me re tes, hogy Andrássy bel ügy mi nisz ter ként
(1906-tól) kö vet ke ze te sen fel lé pett a pa raszt ság kö ré ben mind
erõ tel jes eb ben je lent ke zõ szo ci a lis ta né ze tek el ter je dé sé nek a
vissza szo rí tá sá ért, és részt vál lalt az 1906-tól újra fel lán go ló vá -
lasz tó jo gi vi ták ban is. Ez utób bi ak ban a Kristóffy-féle en ge dé ke -
nyebb vá lasz tó jo gi ter ve zet tel szem ben az antidemokratikusabb
és bo nyo lul tabb „plu rá lis vá lasz tó jog” be ve ze té sé ért kar dos ko -
dott.45 Hodža be szá mol egy in ter jú ról is, amit nem sok kal
Andrássy bel ügy mi nisz te ri ki ne ve zé se után ké szí tett vele.
Andrássy hang sú lyoz ta, hogy te vé keny sé gé vel to vább ra is a ma -
gyar „arisz tok rá cia és dzsent ri” ve ze tõ po zí ci ó it kí ván ja biz to sí -
ta ni. Hodža fir ta tá sá ra, hogy fog ják-e kár pó tol ni, és ha igen, ak -
kor ho gyan azt a nem ze ti sé gi je löl tet, akit a vá lasz tás so rán at ro -
ci tá sok ér tek, a bel ügy mi nisz ter ker te lés nél kül a kö vet ke zõ ket
fe lel te: „Az ön je lölt je és tá mo ga tói a tör té nel mi ma gyar nem zet
és an nak ve ze tõ hely ze te el len har col nak. Ha ne kem ez és bár mi -
lyen tör vény kö zött kell vá lasz ta nom, nem ha bo zok vi lá go san ki -
je len te ni, hogy fü tyü lök a tör vény re.”46 Ugyan ak kor meg le põ,
hogy Hodža a me mo ár ban nem em lí ti a nem ze ti sé gek kel szem -
be ni in to le ran cia szim bó lu má vá vált csernovai sor tü zet, ami ép -
pen ifj. Andrássy Gyu la bel ügy mi nisz ter sé ge alatt dör dült el,
ahogy ki ma rad az oly sok szor em le ge tett lex Apponyi tör vény
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44 Uo. 84.
45 A „plu rá lis vá lasz tó jog” kon cep ci ó ja sze rint az anal fa bé ták nak 1/12, az

ol vas ni és írni tu dók nak 1, a 32., il let ve a 24. élet évü ket be töl tött há rom gyer me -
kes, leg alább 20 ko ro na adót fi ze tõ és a kö zép is ko la négy osz tá lyát el vég zett pol -
gá rok nak 2 vagy 3 szavazat járt volna.

46 Hodža 2004, 86–87.



is.47 Andrássy még egy szer meg ele ve ne dik a kö tet lap ja in: a Mo -
nar chia kül ügy mi nisz te re ként rá há rult az a tra gi kus sze rep,
hogy 1918. ok tó ber 28-án el fo gad ja a Wilson-jegyzéket.48

Hodža Wekerle Sán dort jog gal mond ja ki vá ló szak em ber -
nek, el vi tat ja azon ban tõle az „iga zi” ve ze tõi ké pes sé ge ket.49 A
Fejérváry Géza ve zet te „da ra bont kor mány” bel ügy mi nisz te re,
Kristóffy Jó zsef en nél va la mi vel több fi gye lem ben ré sze sül.
Hodža ér té kel te, hogy Kristóffy szor gal maz ta az ál ta lá nos vá -
lasz tó jog be ve ze té sé nek kor lá to zott for má ját, ha en nek mér té ke
el is ma radt a nem ze ti sé gek ál tal kö ve telt ál ta lá nos vá lasz tó jog -
tól.50 Kristóffy rá adá sul ugyan an nak a Fe renc Fer di nánd fõ her ceg 
kö rü li bi zal mas kör nek, „mû hely nek” (Werkstätte) volt az egyik
tag ja, mint Hodža. Kristóffy nim bu szá ról pe dig azt írja, hogy a
nem ze ti sé gek 1913-ig úgy te kin tet tek rá, mint a „jövõ em be ré re”.
Ugyan ak kor Kristóffy az az em ber volt, akit ide ha za „a dzsent ri
és az arisz tok rá cia a leg job ban gyû lölt, és ugyan csak az õ ér de me, 
hogy egy ál ta lán nem tö rõ dött az zal, hogy nép sze rû volt-e vagy
sem ezek ben a kö rök ben.”51 Hodža sze mély sze rint Ti szát,
Apponyit és Andrássyt na gyobb szó nok nak és po li ti kus nak tar -
tot ta, mint Kristóffyt, de õk a nem ze ti sé gi prob lé má kat il le tõ en
„szem el len zõt vi sel tek.” Hi á ba volt – Hodža sze rint –, hogy bár
Kristóffy „vi lá go san lát ta, hogy sú lyos vál ság kö vet ke zik be” a
küz de lem ben még is el bu kott, mert „di ag nó zi sa ál lam fér fi úi ké -
pes sé gek re val lott, ám sze mé lyes ere je nem volt elég sé ges” ah -
hoz, hogy szán dé ka it ke resz tül vi gye.52

Hodžát az elsõ vi lág há bo rú ki tö ré sét kö ve tõ en elõbb Veszp -
rém be in ter nál ták, majd jó össze köt te té se i nek kö szön he tõ en
Bécs be ke rül he tett, ahol elõbb a had ügy mi nisz té ri um ka to nai le -
ve le zé si osz tá lyán, majd pe dig a saj tó osz tá lyon dol go zott, ka to -
nai mi nõ ség ben.53 1918. ok tó ber 17-én Ti sza Ist ván el mond ta a
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47 Az 1907-es sor tûz ben 15-en vesz tet ték éle tü ket, ami kor a csend õrök az
Andrej Hlinka ve zet te szlo vák na ci o na lis ta tün te tõk közé lõt tek. Az ese mény leg -
újabb elem zé sét lásd Demmel Jó zsef: Az el fe lej tett sor tûz. In: „Egész Szlo vá kia el fért
egy tu ta jon…” Ta nul má nyok a 19. szá za di Ma gyar or szág szlo vák tör té nel mé rõl. Kalli -
gram Kiadó, Pozsony, 2009. 187–210.

48 Hodža 2004, 109.
49 Uo. 84.
50 Hodža vá lasz tó jo gi ter ve ze te az írás ra és ol va sás ra való te kin tet nél kü li,

tel jes és ál ta lá nos vá lasz tó jog ról szólt. Uo. 80.
51 Uo. 85.
52 Uo. 85–86.
53 Lásd Szar ka Lász ló össze fog la ló ját Szar ka Lász ló: Turóctól Chi ca gó ig. Mil -

an Hodza kö zép-eu ró pai útja. In: http://www.europaiutas.hu/20013/21.htm. Hodža



ma gyar par la ment ben rö vid, de an nál sú lyo sabb mon da ta it a Mo -
nar chia és ben ne a ma gyar ál lam há bo rús ve re sé gé rõl. Az em lék -
irat ban Hodža – egy meg nem ne ve zett ma gyar ba rát ja el mon dá -
sá ra ala poz va – be szá mol ar ról a je lent rõl, ami kor né hány nap pal
az omi nó zus ve re ség be je len té se után ba rá tai kor hol ták a mi nisz -
ter el nö köt, sze mé re vet ve a „szûk keb lû” ma gyar nem ze ti ség po li ti -
ka mu lasz tá sa it. Egyi kük két ség beeset ten pró bál ta meg gyõz ni Ti -
szát ar ról, hogy – a ka taszt ró fát el ke rü len dõ – kí sé rel je meg Iuliu
Maniut, Vaida-Voevodot és Hodžát be lép tet ni a ma gyar kor mány -
ba. Ti sza er rõl hal la ni sem akart, az 1913-ban meg sza kadt tár gya lá -
sok foly ta tá sá tól ugyan nem zár kó zott el, de ki je len tet te, hogy:
„nem ma gyar mi nisz te rek meg hí vá sa a kormányba na gyon ve szé -
lyes pre ce denst te rem te ne, és ezt csak to tá lis vész hely zet ese tén
tud nám el fo gad ni. Ami a tö me gek vá lasz tó jog gal való fel ru há zá -
sát il le ti, soha nem fo gom el fo gad ni az olyan ér tel met len, ön gyil -
kos po li ti kát, mint az ál ta lá nos vá lasz tó jog.”54

Bécs ben érte Hodžát Ti sza Ist ván üze ne te, amit gróf
Takács-Tolvay Jó zsef ve zér ka ri ez re des te le fo non köz ve tí tett. A
ma gyar mi nisz ter el nök pár nap pal az omi nó zus par la men ti ki je -
len té se után mi elõb bi ta lál ko zó ra in vi tál ta Bu da pest re. Hodža és
más nem ze ti sé gi ve ze tõk szá má ra Ti sza szá mí tott az egyik „ha lá -
los el len ség nek”, aki sze mé lyé ben tes te sí tet te meg mind azt a kér -
lel he tet len po li ti kát és ha tal mi gõ göt, ami el len évek óta küz döt -
tek.55 A küz de lem ben a szlo vák és a szerb nem ze ti sé gi ve ze tõk
még a ro má nok hoz ké pest is hát rá nyo sabb hely zet ben vol tak, ve -
lük ugyan is meg sem kí sé rel te a tár gya lást a mi nisz ter el nök,
noha a „ro mán pak tum tár gya lá sai” is vé gül ku darc cal vég zõd -
tek. Ez utób bi tár gya lá sok meg sza ka dá sát fõ ként az okoz ta, hogy 
Ti sza eny he po li ti kai en ged mé nyei (pél dá ul az 1894-ben be til tott
Ro mán Nem ze ti Párt mû kö dé sé nek az en ge dé lye zé se), va la mint
óva tos nyelv hasz ná la ti gesz tu sai már ré gen nem elé gí tet ték ki a
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vi szo nyát a vi lág há bo rú elõt ti szlo vák po li ti ká hoz elem zi Pekník, Miroslav: Mil -
an Hodža a slovenská po li ti ka v predvojnových mesiacoch. In: Pekník 2002, 131–155.

54 Hodža 2004, 107–108.
55 Vaida-Voevod tö mör meg fo gal ma zá sa sze rint Ti sza Ist ván volt „a di nasz -

tia és a nem ma gya rok szem pont já ból a leg in kább ve szé lyes.” Idé zi Hitchins,
Keith (szerk.): The Nationality Problem in Austria-Hungary. The Reports of Ale xan der
Vaida to Archduke Franz Ferdinand’s Chancellery. In Studies in East European History.
Vol. XVI II. E. J. Brill, Leiden, 1974. 87. Ti sza Ist ván nem ze ti sé gi po li ti ká já ról lásd
Pölöskei Fe renc: Ti sza Ist ván nem ze ti sé gi po li ti ká ja a vi lág há bo rú elõ est éjén. In Szá za -
dok, 1970/1. 3–34.



nyíl tan au to nó mi át kö ve te lõ ro mán kép vi se lõk igé nye it.56 Nem
cso da, hogy Hodžát na gyon meg lep te Ti sza hí vá sa, ál lí tá sa sze -
rint ugyan is az a há bo rú alatt há rom rend õr ség gel is fo lya ma to -
san fi gyel tet te.57 Ér de kes, hogy a mi nisz ter el nök üze ne tét tol má -
cso ló Takách-Tolvay pe dig Hodža bi zal mat lan sá gán le põ dött
meg, hi szen – ahogy mond ta – neki (már mint Hodžának) tud nia
kel le ne, hogy „[Ti sza] po li ti kai né zet kü lönb sé ge ik el le né re mi -
lyen jó vé le ménnyel van ön rõl.”58A meg hök kent Hodža idõ nye -
rés cél já ból né hány nap ha la dé kot kért, ugyan ak kor a ta lál ko zó ra 
a Ti sza el len el kö ve tett me rény let mi att nem ke rült sor.59 Hodža
sze rint Ti sza „sa ját ural ko dó osz tá lyá nak po li ti ká ját sze mé lye sí -
tet te meg, és éle té vel fi ze tett érte.”60 Egé szé ben véve Hodža Ti -
sza-port ré ja tel jes mértékben „emberi”.

Hodža Kár olyi Mi hály-port ré já ban fel idé zi az elsõ na pot,
ami kor a fi a tal po li ti kus meg je lent a Tisz telt Ház ban.61 Nagy
hang súlyt fek te tett a büsz ke gróf kü lönc sé gé nek be mu ta tá sá ra,
hi szen az: „tar tóz ko dó an ült né hány, több nyi re fi a tal kép vi se lõk
kö zött, arra sem tart va ér de mes nek õket, hogy a ma gyar kép vi se -
lõk kö zött ha gyo má nyos nak te kint he tõ ba rá ti gesz tust te gyen fe -
lé jük. Kör be né zett maga kö rül, ar cát ma gas ra emel te, de nem lá -
tott sen kit.”62 Kár olyi a Füg get len sé gi és 48-as párt ve ze tõ je ként a 
du a liz mus egyik fõ kri ti ku sá nak és a pol gá ri de mok rá cia egyik
szó szó ló já nak szá mí tott. Emel lett 1916 óta a nem ze ti sé gi tö rek vé -
se ket is tá mo gat ta, ugyan ak kor az ab ovo el len zé ki ve zé ri sze rep,
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56 Ti sza Ist ván szlo vá kok kal szem ben foly ta tott nem ze ti ség po li ti ká já ról lásd 
Vö rös Lász ló: Ti sza Ist ván nem ze ti sé gi po li ti ká ja és a szlo vá kok (1913–1915). In Fó rum
Tár sa da lom tu do má nyi Szem le. 2004/1. 155–164.

57 Az, hogy Hodžát is fi gyel ték, el kép zel he tõ. Ti sza fo lya ma to san meg fi gye -
lés és el len õr zés alatt tar tot ta a szlo vák és a ru szin nem ze ti sé gi ve ze tõ ket. Ezek
alap ján kre ál ták 1913–1914-ben a máramarosi nem ze ti sé gi pert, a „ru tén skizma-
 pört” is. Lásd Ke mény G. Gá bor: Ira tok a nem ze ti sé gi kér dés tör té ne té hez Ma gyar or -
szá gon a du a liz mus ko rá ban (1867–1918). VI. köt. (1913–1914). Ma gyar Tör té net tu -
do má nyi Intézet, Budapest, 1985. 62–85.

58 Hodža 2004, 106–107.
59 A Ti sza el len me rény let oka it össze gez te Bertényi Iván: A gyû lölt Ti sza Ist -

ván. In Kom men tár, 2011. 5. sz. 9–29. Ér de kes ugyan ak kor, hogy Hodža a mi nisz -
ter el nök in vi tá lá sá ról szó ló fe je zet nek em lék ira tá ban az „In ci dens Ti sza gróf fal” cí -
met adta, ho lott nem is jött létre találkozó. Hodža 2004, 106.

60 Hodža 2004, 108.
61 Kár olyi Mi hály ról lásd Haj dú Ti bor: Kár olyi Mi hály. Po li ti kai élet rajz. Kos -

suth Könyv ki adó, Bu da pest, 1978.; Uõ: Kár olyi Mi hály. A for du la tok em be re. In
Rubicon. 2010. 10. sz. 45–49.

62 Hodža 2004, 114. Kár olyi sze mé lyi sé gét ele me zi Tõkéczki Lász ló: Gróf
Kár olyi Mi hály sze mé lyi sé ge. In Rubicon. 2010. 10. sz. 50–51.



ami vel so kan fel ru ház zák, a vi lág há bo rú ki tö ré sé ig egy ál ta lán
nem volt igaz. Kár olyi a há bo rús po li ti ka egyik har sány an ti mi li -
ta ris ta kri ti ku sa ként ke rült iga zán a ref lek tor fény be. Hodža em -
lék ira tá ban egyet ér tõ en nyug táz za az arisz tok ra ta Kár olyi po li ti -
kai esz mé i ben be kö vet ke zõ vál to zá so kat. Esze rint: „el telt né hány 
év; ám ez idõ alatt hi he tet len vál to zá so kon ment át Ma gyar or -
szág leg arisz tok ra ti ku sabb sze mé lyi sé ge. A köz vé le mény az
egész or szág ban meg le põd ve lát ta, hogy Mi hály gróf el ha tá rol ja
ma gát Ti sza gróf tól,[…] nyil vá no san szem be szállt apó sá val, aki
nem volt más, mint Andrássy gróf…” Összes sé gé ben pe dig „egy
új Kár olyi Mi hály mu tat ko zott meg a régi Ma gyar or szág nak, egy
ra di ká lis de mok ra ta és a ma gyar füg get len ség har co sa.”63 Kár -
olyi vál to zá sa so ka kat meg döb ben tett. Hodža a nagy bir to kos
arisz tok ra ta ként de mok ra ti kus el ve ket hir de tõ gróf sze mé lyi sé -
gé ben be kö vet ke zõ vál to zá so kat nem a Ti szá val és Andrássyval
való ver sen gé sé nek, és nem a fe le ség, Andrássy Ka tin ka sze re pé -
nek tu laj do nít ja, ha nem olyan „ha gyo má nyos meg ér zés[nek],
amely ben a nagy ma gyar csa lá dok min dig is ki vá ló ak vol tak,
ami kor a nem ze ti és nem zet kö zi po li ti ka alap ve tõ kér dé se i vel
kel lett szem be néz ni ük.” Kár olyi Hodža sze rint nem tett mást,
mint meg fo gad ta Kos suth La jos 1848. feb ru á ri in ten ci ó it, ami kor
az arra fi gyel mez te tett, hogy a he lyes ma ga tar tás az, hogy „ahe -
lyett, hogy az ilyen fej lõ dés út já ba áll na, a noblesse-nek az új esz -
mék ve ze tõ ere jé vé kell vál nia. Ár tal mat lan ná kell ten nie eze ket
az esz mé ket úgy ala kít va õket, hogy meg fe lel je nek sa ját ér de ke i -
nek.”64

Úgy tû nik, hogy Hodžát nem iga zán ér de kel ték az 1918 õszi
ma gyar or szá gi ese mé nyek, a pol gá ri de mok ra ti kus for ra da lom
je len tet te vál to zá so kat pél dá ul egy ál ta lán nem ér té kel te. Az ál ta -
lá nos tö meg tün te té sek, a szét zi lá ló dott ál lam ha ta lom mal és
nagy fo kú ta nács ta lan ság gal jel le mez he tõ idõ sza kot Hodža alig
lep le zett ma lí ci á val írta le: „amit az új sá gok azok ban a na pok ban
for ra da lom ként ün ne pel tek, va ló já ban nem volt más, mint ha tal -
mas tö meg de monst rá ció, szá zez rek fel vo nu lá sa Bu da pest ut cá in, 
és né hány ki sebb össze tû zés egy du nai hí don.”65 Hodža jól lát ta a 
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63 Hodža 2004, 114.
64 Uo. 115.
65 Uo. 113. Hodža itt a „lánc hí di csa tá ra” utalt. 1918. ok tó ber 28-án a Lánc hí -

don ke resz tül nagy tö meg in dult a vár ba, hogy Habs burg Jó zsef fõ her ceg tõl ki e -
rõ sza kol ja Kár olyi Mi hály mi nisz ter el nö ki ki ne ve zé sét. A rend õr ség igye ke zett a



szét zi lá ló dott ma gyar köz ál la po to kat, en nek mér té két azon ban
el tú loz ta. Ahogy írja: „A ti sza vi rág-éle tû kor má nyok nak, me lyek
né hány eset ben csu pán pár órá ig vol tak ha tal mon, nem si ke rült
át hi dal ni uk a sza ka dé kot a kö zel múlt és a bi zony ta lan jövõ kö -
zött.”66

Szó vá kell ten nem Hodža-em lék irat ma gyar ki adá sá nak egyik
sú lyos for dí tá si pon tat lan sá gát. E sze rint Kár olyi „meg je lent a hi val -
ko dó ma gyar par la ment er ké lyén, és a vég nél kül ki a bá ló so ka ság
elõtt ki ki ál tot ta a Ma gyar Ta nács köz tár sa sá got.”67 Az ere de ti an gol
nyel vû kö tet ben (és az ezen ala pu ló szlo vák for dí tás ban) va ló já ban
Hodža – he lye sen – Ma gyar Nép köz tár sa sá got (Hungarian People’s 
Republic) em lít, és nem Ma gyar Ta nács köz tár sa sá got. A Nép köz tár -
sa ság ki ki ál tá sá nak be mu ta tá sá ban ugyan ak kor Hodža is té ve dett,
hi szen azt 1918. no vem ber 16-án a fel duz zasz tott lét szá mú Ma gyar
Nem ze ti Ta nács prok la mál ta, majd egy nép gyû lés ke re té ben a par -
la ment lép csõ jén hir det ték ki.68 

A vég já ték (1918–1920)

Fe renc Fer di nánd 1914. jú ni us 28-i meg gyil ko lá sa nyit va
hagy ta a kér dést, va jon „bi ro dal ma fenn ma rad ha tott vol na-e a
bel sõ át ala kí tá sok ré vén.”69 A nem ze ti sé gi ve ze tõk már jó val
pisz toly lö vés el dör dü lé se elõtt ko moly ké te lye ket fûz tek a trón -
örö kös eset leg si ke res re form ja i hoz, ez zel pár hu za mo san pe dig
mind ra di ká li sabb hang ne met ütöt tek meg. A er dé lyi ro má nok
Bu ka rest, a szer bek Belg rád tá mo ga tá sá val a há tuk mö gött, a
szlo vá kok pe dig a cse hek kel össze fog va egy re in kább sze pa ra tis -
ta cé lo kat fo gal maz tak meg, és a bi ro da lom ból való ki vá lá suk re -
a li zá lá sá ra ké szül tek. Az elsõ vi lág há bo rú vé gé re Hodža ma gyar -
or szá gi po li ti kai kar ri er jé nek az utol só ál lo má sá hoz ér ke zett: a
prá gai cseh szlo vák kor mány kép vi se lõ je ként õ tár gyalt a ma gyar
kor mánnyal a jö ven dõ ma gyar–szlo vák határról. 

Hodža kur tán, szenv te le nül ál la pít ja meg: „Az erõ fe szí té sek
eb ben az idõ szak ban ku dar cot val lot tak. 1914 jú ni u sá ban Fe renc
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tö me get a Lánc hí don fel tar tóz tat ni és a tö meg be lõt tek. Hár man éle tü ket ve szí -
tet ték, több mint ötvenen megsebesültek.

66 Hodža 2004, 113.
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Fer di nán dot agyon lõt ték.”70 Majd csak a vi lág há bo rú ki rob ba ná -
sá hoz kö tõ dõ hely szín rõl tesz em lí tést: „Ek kor ér ke zett a hír
Schönbrunnból, a csá szár nyá ri re zi den ci á já ról, hogy Õfel sé ge si -
ke re sen túl ju tott a hörg hu ru ton és a tü dõ gyul la dá son és test hõ -
mér sék le te már nor má lis. Ez volt a hely zet né hány hét tel Sza ra je -
vó elõtt.” A köz vet le nül ez után kö vet ke zõ mon da ta pe dig eny -
hén szól va be szé des: „Nem sok kal ez elõtt egy mo dern drá ma író
iz gal mas da rab ját mu tat ta be a Burgtheater Bécs ben.”71A foly ta -
tás ban mint egy fél ol da lon me sé li el a da rab tar tal mát, fo koz va
ez zel is a vi lág há bo rú és egy szín pa di mû je len tõ sé ge kö zött már
ed dig is or dí tó különbséget.

Hodža tu laj don kép pen már jó val a trón örö kös meg gyil ko lá -
sa elõtt el ve szí tet te a Mo nar chia föderalizálásba ve tett re mé -
nyét.72 1912-ig – ahogy írja – „a régi Tö rök or szá got te kin tet ték
»Eu ró pa be teg tes té nek«. Auszt ria-Ma gyar or szág is azzá vált.”73

Amel lett, hogy Hodža so ha sem egyet len al ter na tí vá ban gon dol -
ko dott, úgy vél te, hogy 1904-ig, Ang lia és Fran cia or szág kö zöt ti
„szí vé lyes egyet ér tés” meg kö té sé ig, eset leg 1907-ig, az an -
gol–orosz an tant meg ál la po dá sig ked ve zõ ki lá tá sok vol tak egy
Fer di nánd ál tal le ve zé nyelt át ala ku lás ra. „Az 1912–13-as bal ká ni
há bo rúk után, ami kor Ro má nia és Szer bia, és a há tuk mö gött
Orosz or szág je len tõ sen meg erõ sö dött, a fõ her ceg ki lá tá sai je len -
tõ sen gyen gül tek”74 – ez a le he tõ ség te hát meg szûnt.

Ugyan ak kor Milan Hodža egy re job ban „mû vel te” a po li ti -
ka csi ná lást, ez zel pe dig együtt járt a po li ti kai ma nõ ve re zé si tech -
ni kák mind tö ké le te sebb el sa já tí tá sa is. Re ál po li ti ká já nak egyik
leg plasz ti ku sabb meg fo gal ma zá sát ta lál juk a Fe renc Fer di nánd -
hoz írt epi ló gu sá ban. Esze rint: „egyet len fe le lõs po li ti kai ve ze tõ -
nek sem sza bad egy am bi ci ó zus trónöröksre tá masz kod nia, le -
gyen az bár mi lyen bá tor és bölcs.” Hodža sze rint a nem ze ti sé gi
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ve ze tõk él tek a le he tõ ség gel, hogy ki hasz nál ják a Fe renc Fer di -
nánd kí nál ta al kal mat a re form ra.”75

A fõ her ceg ha lá lá nak em lí tett is mer te té se (il let ve en nek hi á -
nya) szo ro san össze füg gött az zal, ahogy Hodža a vi lág há bo rú ra
te kin tett: mint ha tö ké le te sen meg fe led kez ne er rõl a ka tak liz má -
ról, amit a kor tár sak csak „nagy há bo rú nak” ti tu lál tak, és amely
annyi szen ve dés sel járt. Ahogy fen tebb ol vas hat tuk, Fe renc Jó -
zsef csá szár be teg sé gé rõl (hörg hu rut és tü dõ gyul la dás 1914-ben)
hat vá nyo zot tan töb bet ér te ke zett, mint Sza ra je vó ról. Hodža szin -
te csak olyan tör té nel mi moz za na to kat emelt ki, ame lyek mind a
vissza for dít ha tat lan „szét fej lõ dést” su gall ták. Vé gül is a Mo nar -
chia szét esé sét tör té nel mi szük ség sze rû ség nek te kin tet te, és sem -
mi lyen skru pu lu sa nem volt a fo lya mat le bo nyo lí tá sá val szem -
ben. Ál lás pont ja sze rint: „a mo nar chia pusz tu lá sa már fél év szá -
zad dal az elõtt el kez dõ dött az zal, hogy a Habs burg-di nasz tia
kép te len volt meg bir kóz ni a nem ze ti sé gi prob lé mák kal a de mok -
rá cia és az igaz ság el ve i vel össz hang ban. A vi lág há bo rú csu pán
szen te sí tet te a té nye ket.” S köz ben nagy vo na lú an el te kin tett at tól 
a tény tõl, hogy a vi lág há bo rú ki me ne te le alap ve tõ en be fo lyá sol ta 
az ese mé nye ket.76

A Szlo vák Nem ze ti Párt 1918. má jus 24-én Liptószent mik -
lóson össze gyûlt kép vi se lõi ki nyil vá ní tot ták, hogy az ön ren del -
ke zé si jog alap ján „Szlo vá ki át, Cseh or szá got és Mor va or szá got
ma gá ban fog la ló, önál ló ál lam” lét re ho zá sá ra ha tá roz ták el ma -
gu kat.77 Az önál ló so dás nem zet kö zi se gít sé get is ka pott, ami kor
1918 jú ni u sa és ok tó be re kö zött Fran cia or szág, Nagy-Bri tan nia,
az Ame ri kai Egye sült Ál la mok és Olasz or szág is au to nóm po li ti -
kai szerv ként is mer te el a Cseh szlo vák Nem ze ti Ta ná csot. Az
1918. ok tó ber 30-án, Túrócszentmártonban meg ala kult a Szlo vák
Nem ze ti Ta nács ki nyil vá ní tot ta a kor lát lan nem ze ti ön ren del ke -
zés el vét. A nyi lat ko zat vég sõ ver zi ó já nak meg fo gal ma zá sá ban
Milan Hodža is köz re mû kö dött.78 
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Hodža be szá mol Kár olyi Mi hály nak a Szlo vák és a Ma gyar
Nem ze ti Ta nács együtt mû kö dé sét in dít vá nyo zó táv ira tá ról. Vá la -
szá ban Hodža üd vö zölt ugyan „min den nem ze ti ala pon tör té nõ
együtt mû kö dést a Cseh szlo vák és a Ma gyar Köz tár sa ság kö -
zött”,79 a szlo vák ság kép vi se lõi az együtt mû kö dést han goz ta tó
szán dé kok mö gött va ló já ban (messze in do kol tan) a ma gyar ál -
lam in teg ri tá sá nak meg õr zé sét lep le zõ szán dé kot vé lel mez tek.
Az el sza ka dás tör té nel mi le he tõ sé gét nem akar ták el sza lasz ta ni.
A Kár olyi-kor mány nem ze ti sé gi ügyek kel meg bí zott tár ca nél kü -
li mi nisz te re, Jászi Osz kár az or szág sváj ci tí pu sú, kantonális át -
ala kí tá sát cél zó bel sõ fö de rá ció-ter ve ze tét ugyan is mer tet het te a
szlo vák kép vi se lõk kel, a ter ve zet azon ban a szlo vák önál ló so dá si 
ter vek kel már nem tu dott ér dem ben kon ku rál ni.80

1918 õszé hez kö tõ dik Hodža leg is mer tebb ma gyar or szá gi
sze rep lé se, ami kor a cseh szlo vák kor mány kép vi se lõ je ként Ma -
gyar or szág ra uta zott, hogy a szlo vák te rü le tek el sza ka dá sát je -
len tõ „likvidációs ügye ket” kép vi sel je.81 Meg döb ben tõ, hogy
vissza em lé ke zé sé ben Hodža mennyi re rö vi den tér csak ki a bu -
da pes ti tár gya lá sa i ra, a szûk sza vú sá ga mö gött azon ban ala pos
in do kok hú zód nak. Ál lí tá sa sze rint az volt a fel ada ta, hogy fel ve -
gye a kap cso la to kat a bu da pes ti an tant misszió ve ze tõ i vel, to váb -
bá hogy bé kés esz kö zök kel el ér je „azok nak a kü lön bö zõ ad mi -
niszt ra tív in téz ke dé sek nek és kap cso la tok nak az ér vény te le ní té -
sét, ame lyek Szlo vá ki át egé szen ad dig Ma gyar or szág hoz kö töt -
ték.”82 A te ker vé nyes fo gal ma zás oka: Hodža nem akart be szá -
mol ni ame ri kai ol va só i nak ar ról, hogy a ma gyar kor mány kép vi -
se lõ jé vel, Bartha Al bert tel foly ta tott tár gya lá sa i nak kez det tõl fog -
va csak fi gye lem el te re lõ és idõ nye rõ célja volt.

Az 1918. no vem ber 13-án alá írt belg rá di ka to nai kon ven ció
ér tel mé ben a ma gyar kor mány a Sza mos fo lyá sá tól ke let re, il le tõ -
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leg a Ma ros fo lyá sá tól-, va la mint a Sze ged–Baja–Pécs vo nal tól
dél re lévõ te rü le te ket ki ürí tet te.83 A de mar ká ci ós vo nal tól ke let re
il let ve dél re lévõ te rü le te ket ro mán il let ve fran cia és szerb csa pa -
tok száll ták meg, tel je sen tönk re téve Jászi tö rek vé se it. A fegy ver -
szü net ugyan ak kor nem ren del ke zett az észa ki ha tá rok ról, ezért
oda a Kár olyi csa pa to kat vo nul ta tott be, ame lyek a be szi vár gó
cseh csa pa tok kal szór vá nyos üt kö ze tek be ke ve red tek. A belg rá di
ka to nai egyez mény pil la nat nyi dip lo má ci ai si ker volt, a cse hek
ugyan ak kor erõ vel akar tak ér vényt sze rez ni a te rü le ti as pi rá ci ó -
ik nak. Míg Kár olyi a belg rá di fegy ver szü net tel in do kol ta a ma -
gyar ka to na ság je len lét ét, Karel Kramáø, cseh mi nisz ter el nök a
túrócszenmártoni ha tá ro zat ra és a ma gyar köz igaz ga tás tá vo zá -
sá ra hi vat ko zott. A te rü le tek meg szer zé se ér de ké ben a cse hek
szor gal maz ták a cseh ha di fog lyok és a Cseh Lé gi ók mi elõb bi ha -
za té ré sét, más fe lõl igye kez tek el ér ni, hogy a pá ri zsi dip lo ma ták a 
be nyo mu ló ma gyar ka to ná kat vissza pa ran csol ják, il let ve a cse -
hek nek ked ve zõ de mar ká ci ós vo na lat ál la pít sa nak meg. Ugyan -
ak kor Károlyiék Hodžát a cseh szlo vák kor mány hi va ta los meg bí -
zott já nak te kin tet ték, és szán dé ka i ban nem ké tel ked tek. A Hodža 
és Bartha Al bert kö zött 1918. de cem ber 6-án szü le tett meg ál la po -
dás nagy já ból a szlo vák–ma gyar nyelv ha tárt kö vet te. A prá gai
kor mány ugyan ak kor Hodžát de cem ber 2-án de za vu ál ta, ami ért
az a tár gya lá sok ba be vont a túrócszentmártoni kö vet ség tag ja it is 
és ha tás kör ét is több ször túl lép te. Vi szont az idõ köz ben meg sze -
re zett pá ri zsi dip lo má ci ai el is me ré sek nek kö szön he tõ en az 1918.
de cem ber 23-i an tant jegy zék a ko ráb bi tól jó val dé lebb re hú zó dó
és a cse hek nek sok kal elõ nyö sebb ha tár vo na lat ál la pí tott meg.84

Hodža a vissza em lé ke zés ben ki tér a ma gyar vö rös had se -
reg nek a cseh csa pa tok kal szem be ni észak-ma gyar or szá gi össze -
csa pá sa i ra is. Ahogy a tör té né se ket lát tat ja: „A ma gyar bol se vi -
kok erõs szö vet sé ges re ta lál tak bi zo nyos ma gyar na ci o na lis ta kö -
rök ben, ame lye ket meg mér ge zett a Szlo vá kia és Er dély vissza -
szer zé sé re irá nyu ló tö rek vé sek esz mé je. Cseh szlo vá kia könnyû
pré dá nak tûnt, mi vel csa pa ta i nak csu pán ki seb bik ré sze tért
vissza, a na gyob bik rész még min dig har colt a Vö rös Had se reg
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el len Szi bé ri á ban. Ma gyar or szág ezért Cseh szlo vá kia el len ve zet -
te had se reg ét és fe nye ge tõ gesz tu sok ra ra gad tat ta ma gát Ro má -
nia el len.”85 Ugyan ak kor az ese mé nyek va ló di kro no ló gi á ja el tért 
et tõl az in terp re tá ci ó tól. 1918. no vem ber–de cem ber ben el in dult
az utód ál la mi csa pa tok be szi vár gá sa a Kár pát-me den cé be. En nek 
kö vet kez té ben 1918. de cem ber 24-én Ko lozs vár ro mán, 1919 ja -
nu ár já ra Kas sa és Po zsony cseh szlo vák meg szál lás alá ke rült. A
Ta nács köz tár sa ság ún. hon vé dõ har ca it nem re ví zi ós cé lok ve zet -
ték. A meg szállt te rü le tek vissza szer zé sé nek szán dé ka ugyan je -
len volt a ka to nai fel sõ ve ze tés és a tisz ti kar kö ré ben, de a For ra -
dal mi Kor mány zó ta nács pro mi nen se it nem ez mo ti vál ta. Kun
Béla nem nem ze ti ala pon gon dol ko dott és leg ke vés bé sem állt a
te rü le ti in teg ri tás ta la ján.86

Ugyan ilyen fél re ma gya rá zó a ro mán ag resszió le gi ti má lá sa.
Hodža nem em lí tet te meg, hogy a ro mán ki rá lyi csa pa tok a leg -
ke vés bé sem vol tak te kin tet tel az 1919. már ci us 20-i ún. Vix- jegy -
zékben ki je lölt ha tár vo nal tisz te let ben tar tá sá ra. A ro mán ki rá lyi
csa pa tok a szá muk ra ki je lölt de mar ká ci ós vo na lon messze túl -
nyúl va nem csak Bu da pest re vo nul tak be, de a Ti szán túl és a
Duna–Ti sza-kö ze mel lett még az Észak-Du nán túlt is meg száll -
ták. A ma gyar Vö rös Had se reg moz gó sí tá sát és az 1919. áp ri li si
to bor zást fõ ként a ro mán elõ re nyo mu lás vissza ve ré se mo ti vál ta,
va la mint az, hogy meg aka dá lyoz zák a ro mán és a cseh szlo vák
had se reg le het sé ges egyesülését.

Úgy vé lem, Hodža tu da to san cse rél te fel az ese mé nyek sor -
rend jét, ame ri kai ol va só i nak így nem kel lett meg ma gya ráz ni a
nyil ván va ló an túl zó cseh szlo vák, ro mán és szerb te rü le ti kö ve te -
lé se ket. Hodža kon cep ci ó já ban a ma gyar „ag resszió” azért sze re -
pelt, mert ezek kel le he tett iga zol ni a te rü le ti kö ve te lé se ket. Ahogy
erre vo nat ko zó ál lás pont ját ki fej tet te: „A ma gyar ag resszió be bi -
zo nyí tot ta, hogy dél ke le ten Cseh szlo vá ki á nak szük sé ge volt a
Du ná ra mint ter mé sze tes ha tár ra, hogy meg véd hes se ma gát a
ma gyar in vá zi ó tól, és hogy a két fon tos ki kö tõ, Po zsony és Ko -
má rom bir tok lá sa nem volt elég a vé del mi ké pes ség szem pont já -
ból.”87 Ugyan ak kor a szer zõ azt is el hall gat ta, hogy a ma gyar
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„ag resszió” je len tõs mér ték ben csu pán a ma gyar et ni kai te rü le te -
ket véd te. A lo gi kai váz te hát így állt össze.

A bu da pes ti tár gya lá sok ról de za vu ált Hodža nem ke rült a
po li ti ka süllyesz tõ jé be: po li ti kai tá jé ko zott sá gá ra, ki ter jedt ro mán 
és ju go szláv kap cso la ta i ra ez után is szá mí tot tak. Egyi ke lett a
leg na gyobb po li ti kai kar ri ert be fu tott cseh szlo vák po li ti ku sok -
nak. Elõbb, 1922 és 1926 majd 1932 és 1935 kö zött me zõ gaz da sá gi 
mi nisz ter, 1926 és 1929 kö zött pe dig val lás és köz ok ta tás ügyi mi -
nisz ter. A né met fe nye ge tés leg ne he zebb idõ sza ká ban, 1935 de -
cem be ré tõl 1938 ok tó be ré ig pe dig Cseh szlo vá kia mi nisz ter el nö -
ke. Cseh szlo vá kia szét hul lá sa után elõbb fran cia ké sõbb brit és
ame ri kai emig rá ci ó ban élt.88 

Összeg zés

Milan Hodža a Cseh szlo vák Köz tár sa ság egyet len szlo vák
mi nisz ter el nö ke volt. Emig rá ci ó ban írt vissza em lé ke zé se fon tos
ada lé ko kat szol gál tat a szá mos vi tá val ter helt 20. szá za di ma -
gyar–szlo vák kö zös múlt jobb meg ér té sé hez. Po li ti kai pá lya fu tá -
sá nak elsõ sza ka szát a ma gyar szup re má cia ár nyé ká ban és a szlo -
vák nem ze ti ség po li ti kai tö rek vé sek élén töl töt te. A me mo ár ban
ezért a Mo nar chia tör té ne té nek egyes ese mé nye it szin te ki zá ró -
lag a nem ze ti sé gi küz del mek szem szö gé bõl, a föderalizálási ter -
vek fe lõl ér té kel te. A kö tet ol da la in né hány ma gyar, és nem ma -
gyar kor tár sá ról is ta lá lunk fel jegy zé se ket, a hoz zá juk fû zött jel -
lem zé sei ad ják a me mo ár iga zi „za ma tát”. Több nyi re azo kat mi -
nõ sí tet te po zi tív jel zõk kel, akik va la mi lyen mó don a ma gyar do -
mi nan cia le bon tá sá ban, il let ve a nem ze ti sé gek kel szem be ni
egyen lõbb vi szony meg te rem té sé ben gon dol kod tak. Hodža a
leg ke vés bé sem gon dolt vissza nosz tal gi á val az el tûnt bi ro da -
lom ra, a vi lág há bo rú ki tö ré sét és a Mo nar chia „ha gyo má nyos”
vi lá gá nak meg szû né sét tör té nel mi szük ség sze rû ség nek te kin tet -
te. A me mo ár ban szá mos pon tat lan ság és tu da tos fer dí tés is ta lál -
ha tó, kü lö nös te kin tet tel az 1918 és 1920 kö zöt ti idõ szak ra. Is mer -
te, de nem kü lö nö seb ben ked vel te a ma gya ro kat, ugyan ak kor az
egy más sal szem be ni konf lik tu so kat kö zép-eu ró pai dimenzióban
orvosolhatónak vélte. 
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88 Milan Hodža emig rá ci ó já ról lásd Jablonický, Jozef: Milan Hodža v
emigrácii (1939–1944). In: Pekník 1994, 172–175.



A me mo ár be szé des bi zo nyí té ka a ma gyar–szlo vák együtt -
élés te her té te le i nek. Ta lán a ma gyar–szlo vák kap cso la tok mai ál -
la po tá ra is ér vé nye sek a csí põs nyel vû, ki tû nõ kép zett sé gû dip lo -
ma tá nak, Ká nya Kál mán nak a VI. György ko ro ná zá sa kor Milan
Hodžához in té zett sza vai: „Bu da pest és Prá ga olyan messze van
egy más tól, hogy csak Lon don ban tud nak ta lál koz ni.”89
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Hornyák Ár pád

HÁ BO RÚ, AMIT EL VESZ TET TÜNK
Kons tan tin Fotiæ em lék ira tai

Konstantin A. Fotiæ a szer bi ai
Šabacon szü le tett 1891-ben. Jogi
ta nul má nya it rész ben Belg rád -
ban, rész ben Fran cia or szág ban,
Bor deaux -ban vé gez te. A bal kán
há bo rúk ban lo vas tiszt ként szol -
gált, az elsõ vi lág há bo rú ban pe -
dig a szaloniki front fran cia pa -
rancs nok sá ga és a szerb ve zér -
kar össze kö tõ tiszt je volt. Már
1915-ben a szerb kül ügy mi nisz -

té ri um ál lo má nyá ba ke rült és részt vett a pá ri zsi bé ke kon fe ren ci -
án. Dip lo ma ta ként szol gált töb bek kö zött Bern ben, Lon don ban,
Pá rizs ban, Stock holm ban és Bécs ben. Több al ka lom mal töl tött be
fon tos tiszt sé get a kül ügy mi nisz té ri um ban, így volt a nép szö vet sé gi 
osz tály ve ze tõ je, kül ügy mi nisz ter-he lyet tes és a po li ti kai osz tály ve -
ze tõ je. 1926-tól 1935-ig a dél szláv ki rály ság ál lan dó kép vi se lõ je a
Nép szö vet ség nél, s eb bé li mi nõ sé gé ben részt vett szin te va la -
mennyi a nem zet kö zi szer ve zet ál tal ren de zett nem zet kö zi kon -
fe ren ci án. 1935-ttõl a wa shing to ni ju go szláv kö vet ség ve ze té sé vel 
bíz ták meg, amit kegy vesz tett ség ként le he tett ér té kel ni, mi u tán
Wa shing ton a har min cas évek ben nem tar to zott a leg na gyobb
presz tízzsel bíró he lyek közé a bal ká ni ál lam kül ügyi szol gá la tá -
nak sze mé ben. A má so dik vi lág há bo rú kö ze led té vel, majd an nak 
so rán azon ban egy re von zóbb és fon to sabb dip lo má ci ai poszt tá
vált, amit je lez egye bek mel lett az is, hogy 1942-ben a kö vet sé get
nagy kö vet ség rang já ra emel ték, így Fotiæ lett a Ju go szláv Ki rály -
ság elsõ ame ri kai nagy kö ve te. Po li ti kai né ze tei mel lett a fon tos
po zí ci ó nak is be tud ha tó, hogy a wa shing to ni kö vet sze mé lye a

 



po li ti kai vi ták kö zép pont já ba ke rült az emig ráns ju go szláv kor -
mány ban és az Ame ri ká ba ki ván do rolt szer bek és hor vá tok kö -
zött. Fotiæ meg tar tá sát e fon tos posz ton a hor vá tok tart ha tat lan -
nak te kin tet ték, mert a nagy szerb gon do lat el kö te le zett hí vé nek
tar tot ták. Nem is ok nél kül, amit em lék ira tai is alá tá masz ta nak.
Két ség te len, hogy Fotiæ szor gal ma san gyûj töt te az ada to kat az
usz ta sák ál tal el kö ve tett bûn tet tek rõl, és azo kat ma ra dék ta la nul
el jut tat ta a szö vet sé ge sek kép vi se lõ i hez. Meg nyil vá nu lá sa i val és
nyi lat ko za ta i val, va la mint az zal, hogy szo ro san kö tõ dött a Szerb
Nem ze ti Szö vet ség lap já hoz, a Srbobranhoz éket vert az ame ri kai
dél szláv bevándorolt kö zös sé gek közé. Ko rá nak egyik leg si ke re -
sebb ju go szláv (szerb) dip lo ma -
tá ja volt, amit alá tá masz ta nak
ma gas vi selt tiszt sé gei. Fotiæ me -
mo ár kö te té nek1 szer kesz tõ je Sum -
ner Welles em lék ira ta it idé zi,
amely ben az ame ri kai kül ügy mi -
nisz ter-he lyet tes Fotiæot, az összes 
wa shing to ni kül kép vi se let dip lo -
ma tá ja kö zül a leg bri li án sabb, és a 
leg vi lá go sabb né ze tek kel bíró sze -
mély ként jel lem zi.2

Fotiæot 1946-ban, Dra¤a Mi -
hai loviæ pe ré ben – mint nagy szerb so vi nisz tát – tá vol lét ében 20
év fegy ház ra, ál lam pol gár sá gá tól való meg fosz tás ra és tel jes va -
gyon el kob zás ra ítél ték. Ha lá lá ig az Egye sült Ál la mok ban élt, és
az ame ri kai szerb emig rá ció doajen-jeként szám ta lan cikk ben és
szá mos könyv ben bí rál ta a Ju go szlá vi á ban vég be me nõ for du la tot 
és an nak kö vet kez mé nye it. Ezek kö zül a leg fon to sabb mun kát
The War we Lost, Yugoslavia’s Tragedy and the Failour of the West
cím mel 1948-ban köz zé tett em lék ira tai je len tik.3

Em lék ira tá nak bon col ga tá sá val igyek szem rá mu tat ni, hogy
írá sa mennyi ben tük rö zi a múl tat, hol (s va jon mi ért?) tesz hoz zá
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1 Fotiæ 1995.
2 Fotiæ 1995, 251. Sumner Welles szerb ba rát le he tett. Erre utal a Moscow

Setback címû cik ke, amely a Wa shing ton Postban je lent meg (1948. jú li us 13.) mely -
ben ar ról ír, hogy Tito ket tõs sze re pé bõl – a Ju go szláv Kom mu nis ta Párt és Moszk va 
hely tar tó ja – az em be ri nem leg szi lár dabb fa já nak, a szerb nem zet pél dá já ból me -
rít ve ta lált ma gá ra.

3 Fotitch, Constantin: The War we Lost, Yugoslavia’s Tragedy and the Failour of
the West. Vi king Press, New York, 1948., amely nek szerb nyel vû ki adá sát hasz nál -
tam a ta nul mány el ké szí té sé hez: Fotiæ 1995.



va lót lan ele me ket, il let ve en nek for dí tott ját: hol, és mi lyen in dít -
ta tás tól ve zérel ve von ki a múlt is mer te té sé nél lé nye ges össze te -
võ ket. Ez zel össze füg gés ben, amennyi re tõ lem te lik meg pró bá -
lom meg ma gya ráz ni, hogy az ezer ar cú po li ti kum hol, és mi kép -
pen ve zet te, adott eset ben (fél re) az em lé ke zõ tol lát.

*

Fotiæ em lék ira ta i ban, mint az ilyen jel le gû mun kák ban ál ta lá ban
szá mos pon tat lan ság van. Az Ansch lusst 1938 már ci u sa he lyett
feb ru ár ra te szi, a ma gyar–ju go szláv örök ba rát sá gi szer zõ dés alá -
írá sa nála meg elõ zi Ma gyar or szág csat la ko zá sa a Ten gely-ha tal -
mak hoz, amit ugyan csak té ve sen 1940. de cem ber 7-re da tál, a
Bal kán-an tant meg ala ku lást 1933-ra te szi a tény le ges 1934 he -
lyett, stb. Mind ez azt bi zo nyít ja, hogy az em lé ke zõ nem vet te a
fá radt sá got em lé kei fel fris sí té sé re és el len õr zé sé re, ha nem jó részt 
fej bõl ve tet te pa pír ra gon do la ta it, be nyo má sa it, em lé ke it. Az em -
lé ke zet fel fris sí té sé nek el ma ra dá sát ta lán az zal le het ma gya ráz ni, 
hogy vi szony lag kö ze li múlt ban, öt-tíz éven be lül ját szó dott ese -
mé nyek rõl ír. For rás ként leg gyak rab ban az ak ko ri ban leg fris sebb 
for rás gyûj te ményt, a né met–szov jet kap cso la to kat meg vi lá gí tó
do ku men tum kö te tet,4 és az ak ko ri ban egyik leg na gyobb könyv -
szen zá ci ót je len tõ Ciano-naplót,5 il let ve a ko ra be li pub li cisz ti kát
hasz nál ja.

A kö tet egé szét szá mos fél re ma gya rá zás és pon tat lan ság jel -
lem zi, ame lyek egy ré sze vél he tõ en in kább fa kad nem tu dás ból,
mint sem rossz in du lat ból vagy szán dé kos ság ból. Bár az utób bi ra
is bõ ven akad pél da. Az in for má ció hi á nyá ból adó dó fél re ma gya -
rá zás jel lem zõ ese te az Al bá nia 1939-es olasz be ke be le zé sé vel
kap cso la tos esz me fut ta tá sa. Az or szág olasz be fo lyás és meg szál -
lás alá ke rü lé sét Stojadinoviæ ju go szláv mi nisz ter el nök olasz ba -
rát sá gá ból ve zet te le, ho lott tud juk, hogy va ló já ban ar ról volt szó, 
hogy az al bán ki rály az olasz be fo lyás el len sú lyo zá sá ra igye ke -
zett Né met or szág gal jó vi szonyt ápol ni. Egye bek mel lett ez az al -
bán–né met ko ket tá lás ve zet te a Ducét arra az el ha tá ro zás ra, hogy 
a bal ká ni ál la mot tel jes egé szé ben be ke be lez ze, ez ál tal meg aka -
dá lyoz za azt, hogy ki ke rül jön fenn ha tó sá ga alól, s egyút tal te re -
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pet ad jon Né met or szág nak az olasz ér dek te rü let nek te kin tett Bal -
kán-fél szi ge ten.6 A nem tu dás szám lá já ra ír ha tó az is, hogy Fotiæ
azt ál lít ja, Nagy-Bri tan nia nem kí ván ta ki ter jesz te ni ga ran cia vál -
la lá sát Ju go szlá vi á ra is.7 Lon don ugyan is Ro má nia és Gö rög or -
szág mel lett Ju go szlá vi á nak is ter vez te, hogy ga ran ci át nyújt a
füg get len sé gé re, ám ezt vé gül is Belg rád nak Olasz or szág tól és
Né met or szág tól való fé lel mei mi att még sem tar tot ta kí vá na tos -
nak hi va ta lo san fel aján la ni.8

Fotiæ osz to zik a ju go szláv tör té net írás ban igen el ter jedt ego -
cent riz mus ban, amennyi ben haj la mos a nagy po li ti ka bi zo nyos
lé pé se it ele ve ju go szláv szem pont ból vizs gál ni, mint ha bi zony
Ju go szlá via lett vol na a nagy ha tal mi po li ti ka cél ki tû zé se i nek kö -
zép pont já ban. Ti pi kus pél dá ja en nek a lá tás mód nak a Ju go szlá -
via le ro ha ná sa elõt ti be ke rí tés in terp re tá ci ó ja, ame lyet Fotiæ úgy
ér té kel, hogy Hit ler elõ ze te sen a Ten gely mel lé ál lí tot ta Ma gyar -
or szá got, Ro má ni át és Bul gá ri át, hogy ily mó don Ju go szlá vi át
tel je sen be ke rít ve gya kor la ti lag le he tet len né te gye a kül sõ se gít -
ség nyúj tást szá má ra.9 Ez zel azt a ké pet tük rö zi, mint ha a Führer
cél ja ele ve Ju go szlá via kör be ke rí té se lett vol na, ho lott ez va ló já -
ban el sõd le ge sen csak szö vet sé ge sek ke re sé sét, a bri tek tá vol tar -
tá sát és a bal ká ni hát só ud var biz to sí tá sát cé loz ta.

A me mo ár egyik mel lé ke sen oda ve tett mon da tá ra csak azért 
ref lek tá lok, azért tar tom ér de mes nek meg em lí te ni, mert úgy vé -
lem, ér de kes pár hu zam fe dez he tõ fel az ál ta la je len ték te len sze -
mé lyi ség nek te kin tett Cincar Markoviæ ber li ni ju go szláv kö vet
kül ügy mi nisz te ri ki ne ve zé se és Bárdossy Lász ló bu ka res ti ma -
gyar kö vet ma gyar kül ügy mi nisz te ri ki ne ve zé se kö zött. Je le sül,
hogy Markoviæ sem ren del ke zett sem mi lyen párt kap cso lat tal, ki -
zá ró lag dip lo ma ta ként te kin tet tek rá, aki nek te kin té lye eb bõl fa -
kadt, de aki nek ép pen a párt kap cso la tok hi á nyá ban nem le he tett
ko moly sze re pe a kül po li ti kai irány vo nal ki dol go zá sá nál, ezért
biz to sít hat ta – vél te Fotiæ – a ré gens her ceg sa ját ki zá ró la gos be fo -
lyá sát a kül ügyek irá nyí tá sá ban.10 
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Az em lék irat szer zõ jé nek pon tat lan sá ga kü lö nö sen kár té -
kony ak kor, ami kor tör té nel mi et le nül fo gal maz a szerb–hor vát
ki egye zés kap csán, s a Cvetkoviæ–Maèek egyez mény nyo mán lét -
re jö võ Hor vát Bán sá got az 1941-ben lét re jö võ Füg get len Hor vát
Ál lam mal azo no sít ja.11 A szer bek elé ge det len sé gét ma gya ráz va
ér vei meg egyez nek az 1980-as évek ben fel buk ka nó szerb fé lel -
mek kel és ne hez te lés sel: igaz ság ta la nul von ták meg a ha tá ro kat,
és nem volt biz to sít va a kis hí ján egy mil lió szerb vé del me a Füg -
get len Hor vát Ál lam ban. A hor vá tok kal szem be ni el len szenv vé -
gig je len van Fotiæ vissza em lé ke zé sé ben. Jel lem zõ nek te kint het -
jük, hogy az Ante Paveliæ ve zet te ál lam lét re jöt tét egy faj ta össze -
es kü vés el mé let tel ma gya ráz za, ma gá é vá téve azt a to poszt,
amely lép ten-nyo mon meg je lent 1941 áp ri li sa után, mi sze rint a
hor vá tok el árul ták Ju go szlá vi át és fe le lõ sek az or szág össze om lá -
sá ért: „Gon do san ki ter velt tit kos te vé keny sé gük kel si ke rült meg -
nyer ni ük a kor mány ban lévõ fe le lõs és ma gas tiszt sé get vi se lõ
hor vá tok je len tõs több sé gét, il let ve azo kat, akik az or szág vé del -
mé nek biz to sí tá sá val vol tak meg bíz va. Az õ fel lé pé sük nagy mér -
ték ben hoz zá já rult a ju go szláv had se reg gyors össze om lá sá hoz.”
– írja.12  Né hány ol dal lal ké sõbb azon ban ép pen en nek el len ke zõ -
jé ért kár hoz tat ja a szlo vé no kat és a hor vá to kat, mond ván, hogy
azért ter he li õket fe le lõs ség a gyors ve re sé gért, mert az õ po li ti ku -
sa ik mi att kel lett az egész or szág ha tár men tén vé kony vé del mi
vo na la kat ki ala kí ta ni, mert õk ra gasz kod tak az or szág utol só tal -
pa lat nyi te rü le té nek a meg vé dé sé hez, így stra té gi a i lag rossz po -
zí ci ó ból kel lett szem be száll ni uk az el len ség gel.13 Nem mond ja ki, 
de imp li ci te utal rá, hogy a hor vát és szlo vén te rü le tek el vesz té se
árán na gyobb eséllyel si ke rül he tett vol na a szer bek lak ta te rü le te -
ket meg vé de ni. Ké sõbb azon ban maga is el is me ri, hogy a leg fel -
sõbb had ve ze tés ben a szer bek kö zött is vol tak olya nok, akik min -
den el len ál lást hi á ba va ló nak tar tot tak, s ezek ha tá sa (élü kön
Petar Pešiæ tá bor nok kal) be fo lyá sol ta más ma gas ran gú pa rancs -
no kok hoz zá ál lá sát. Más fe lõl a klasszi kus el len tét pár em lí té sé vel
– bi va lyok von tat ta sze ke rek a tan kok kal szem ben – rá mu tat arra
is, hogy a ju go szláv had se reg nem volt kel lõ kép pen fel sze rel ve.
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12 Fotiæ 1995, 78.
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Meg em lí ti ugyan ak kor azt is, hogy a had ve ze tés sem állt ké szen
a mo dern had vi se lés re, mert a pa rancs no kok az elsõ vi lág há bo rú
és a bal ká ni há bo rúk ta pasz ta la ta i ból és a múlt di csõ sé gé bõl él -
tek, el avult ha dá sza ti el ve ket val lot tak.14 En nél a mo men tum nál
meg fe led ke zik azon ban az „alat èini zanat” va gyis, hogy „a szer -
szám te szi a mes tert” szerb köz mon dás böl cses sé gé rõl, már pe dig 
mo dern ha di tech ni ka nél kül mi ként le het ne el vár ni a mo dern
had vi se lést?

Van nak a me mo ár nak olyan ele mei is, ame lyek bár ke vés sé
szû rõd tek be a tör té ne ti iro da lom ba, de még is meg fon to lás ra ér -
de me sek. Ilyen an nak fel ve té se, hogy Cseh szlo vá kia fel bom lá sa
és né met meg szál lá sa nem annyi ra a szö vet sé ges ki esé se mi att
járt ko moly kö vet kez mé nyek kel Ju go szlá vi á ra néz ve, ha nem el -
sõ sor ban ha di anyag el lá tás szem pont já ból. Hi szen ne he zen le he -
tett el vár ni a né me tek tõl, hogy egy olyan or szág nak szál lít sa nak
fegy vert a Škoda mû vek bõl - amely egyéb ként a két vi lág há bo rú
kö zöt ti kor szak ban a ju go szláv had se reg fõ fegy ver szál lí tó ja volt
-, amely nem kö te lez te el ma gát a Ten gely mel lett. Eb ben a hely -
zet ben ke rült Fotiæ elsõ íz ben fon tos fel adat meg ol dá sa elé „új”
ál lo más he lyén há rom év vel akk re di tá lá sa után: fegy vert kel lett
sze rez nie az Egye sült Ál la mok ból, még pe dig elsõ kör ben 144 va -
dász re pü lõ gé pet, ugyan ennyit bom bá zó ból és egyéb re pü lõ gép
tí pus ból va la mint 96 lég vé del mi üte get. A te kin té lyes lis ta, ame -
lyet Nediæ had ügy mi nisz ter ál lí tott össze, ame ri kai jó vá ha gyá sa
a leg fel sõbb hely rõl meg tör tént, az zal a meg jegy zés sel, hogy ki -
zá ró lag ma gán vál la lat ok ré vén lát ják tel je sít he tõ nek a ju go szláv
fegy ver igényt. A bíz ta tó kez de tet azon ban nem sok kal ké sõbb a
ke se rû csa ló dás kö vet te: ki de rült, hogy az ame ri kai fegy ver ipar
gõz erõ vel a fran cia és a brit fegy ver igé nyek ki elé gí té sé re kon -
cent rál, s eb ben a hely zet ben a ju go szlá vok igé nyei tel je sen hát -
tér be szo rul tak, 18 hó na pi le szál lí tá si ha tár idõ vel vál lal ták vol na
csak a re pü lõ gé pek le szál lí tá sát, rá adá sul igen bor sos árat szá -
mít va fel.15 Így ez zel a fel adat tal em lé ke zõnk nek raj ta kí vül álló
okok mi att nem si ke rült meg bir kóz nia.

Összes sé gé ben el mond ha tó, hogy a me mo ár író ja nem ta lált
ki meg nem tör tént ese mé nye ket, hi szen az ese mé nyek tény le ges
meg tör tén tét vi szony lag könnyen le het el len õriz ni. Azt vi szont
bát ran ki le het je len te ni, hogy elõ adá sá ban szá mos al ka lom mal
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ki szí nezi az ese mé nye ket. Ki dom bo rít va sa ját sze re pét, olyan mon -
da to kat ad sa ját maga vagy tár gya ló part ne re szá já ba, ame lye ket
biz tos nem mon dott egyi kük sem, mert egy sze rû en nem mond -
hat tak. Vagy nem fért vol na bele be osz tá suk ból fa ka dó vi sel ke dé -
si for ma kö tött sé ge i be, nem le he tett kom pe ten ci á juk, vagy csak,
mert egy sze rû en a dol gok lo gi ká ja mi att nem tör tén he tett úgy,
ahogy azt Fotiæ el mond ja. Erre egy ek la táns pél da a ju go szláv
kor mány pénz ki me ne kí té si ak ci ó já ról szó ló, egyéb ként ér té kes
in for má ci ók kal szol gá ló, elsõ kéz bõl való be szá mo ló ja. Ami kor
ugyan is a ju go szláv kor mány ban egy re in kább do mi náns sá vált
az a né zet, hogy kény te le nek lesz nek en ged ni a né met nyo más -
nak, Belg rád szük sé ges nek lát ta az Ame ri ká ban le tét be he lye zett
ér té ke i nek át vi tel ét más or szá gok ba, mi u tán a Ten gely hez való
csat la ko zás azt az ame ri kai lé pést von ta vol na maga után, hogy
be fa gyaszt ják a ju go szláv kint lé võ sé ge ket. Ak ko ri ban a ju go szláv
kor mány tu laj do nát ké pez te mint egy 50 mil lió dol lár ér té kû arany,
s mint egy 22 mil lió dol lár egyéb ér ték pa pír ban, kész pénz ben,
köt vény ben, stb. Ezek át uta lá sá ról kor mány meg bí zá sá ból a Ju -
go szláv Nem ze ti Bank úgy ren del ke zett, hogy rész le tek ben szál -
lít sák át bra zí li ai ban kok ba. Ezt az Egye sült Ál la mok igen csak
ne hez mé nyez te, és több al ka lom mal in ter ve ni ált Fotiænál. (Ál lí tá -
sa sze rint köz ve tí tõi ré vén maga Roose velt el nök is.) Az ügyet vé -
gül a me mo ár író em lé ke ze te sze rint oly mó don ol dot ták meg,
hogy Fotiæ ja va sol ta: an nak ér de ké ben, hogy el ke rül jék an nak lát -
sza tát, mi sze rint az Egye sült Ál la mo kat ki zá ró lag az arany ér -
dek li, az el nök ne gör dít sen aka dályt az át utal ni kí vánt 10 mil lió
dol lár tranz ak ci ó ja elé, más fe lõl, õ tá jé koz tat ta ar ról a kor má nyát, 
hogy min den to váb bi tranz ak ci ó ra vo nat ko zó uta sí tás a jugoszláv
va gyon azon na li be fa gyasz tá sát von ná maga után az Egye sült
Ál la mok ban. Ja vas la ta el ér te cél ját, más nap te le fo non tá jé koz tat -
ták, hogy az el nök egyet ér tett a vé le mé nyé vel. Nem sok kal ké -
sõbb, már ci us 18-án azon ban a ju go szláv kor mány is mét olyan
uta sí tást adott ki, amely to váb bi 15 mil lió dol lár ér té kû arany át -
szál lí tá sá ra adott meg bí zást a Federal Reserv Bank ból, ez út tal
Ar gen tí ná ba. Te kin tet tel a hely zet sú lyos sá gá ra, Roose velt el ha -
tá roz ta – ol vas hat juk a me mo ár ban –, hogy sze mé lye sen üzen Pál 
ré gens nek, ter mé sze te sen Fotiæon ke resz tül. El mon dá sa sze rint
olyan mér ték ben át érez te a hely zet sú lyát, hogy azt ja va sol ta a
kül ügyi ál lam tit kár-he lyet tes nek, Sumner Welles-nek, hogy
amennyi ben kor má nya nem von ja vissza az át uta lást, azon nal fa -
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gyasszák be a Federal Reserve Bank ban õr zött összes ju go szláv
va gyont, mond ván, ez tel je sen össz hang ban van Ju go szlá via né -
pe i nek ér de ke i vel, hogy ara nyuk ne ke rül jön Hit ler ke zé be. Más -
nap a ju go szláv kor mány tö röl te a tranz ak ci ót, amit Fotiæ egye -
dül az ame ri kai el nök ha tá sá nak tu dott be.16 

Ez a rész let több szem pont ból is erõ sen sú rol ja a hi he tõ ség
ha tá rát. Alig ha va ló szí nû, hogy Roose velt, még ha köz ve tí tõk út -
ján is, sze mé lye sen fog lal ko zott vol na ez zel az üggyel. Még ke -
vés bé hihetõ, hogy Fotiæ az ame ri kai arany éh ség lát sza tá nak el -
ke rü lé sé nek ürü gyé vel, ilyen sza vak kal bír ta jobb be lá tás ra és en -
ge dé keny ség re az el nö köt. Har mad részt nem va ló szí nû, hogy
1941 már ci u sá ban egy ju go szláv dip lo ma ta kor má nya aka ra tá val
szem be száll va már an nak ve szé lyé vel fog lal ko zott vol na, már ha
egy ál ta lán fel me rült ben ne ez a gon do lat, hogy or szá ga arany -
kész le te ne ke rül jön né met kéz be. Alig ha le he tett ugyan is re á lis
le he tõ ség ként szá mí ta ni a Har ma dik Bi ro da lom Ju go szlá via el le -
ni támadását, hi szen a dél szláv kor mány el len ál lá sa egy re gyen -
gült Ber lin nyo má sa alatt, a Ten gely-szer zõ dés meg kö té sé vel pe -
dig nem állt fent an nak ve szé lye, hogy Ber lin köz ve tett úton ki -
szi vattyúz ná a ju go szlá vok Ame ri ká ban õr zött va gyo nát. Ti pi kus 
pél dá ja ez a tör té net, a ké sõbb be kö vet ke zett ese mé nyek hez iga -
zí tott elõ zõ le ges he lyes cse lek vés és vé le ke dés be ál lí tá sá ra, a sa ját 
sze mé lyes sze rep ki dom bo rí tá sá ra, s nem utol só sor ban an nak az 
el tö kélt ség nek a de monst rá lá sá ra, hogy õ és nem ze te ké szek ál -
do za tok árán is ten ni (a ju go szláv kor mány jo gos tu laj do na fe let ti 
ren del ke zés jo gá nak meg vo ná sa) a ma ga sabb cé lok el éré sé ért, a
ná cik le gyõ zé sé ért.

Az em lék irat ér té ke lé sé nél fi gye lem be kell ven nünk azt, hogy
Fotiæ az Egye sült Ál la mok ban élt a há bo rú után, az ame ri kai kor -
mány ven dég sze re tet ét él vez ve. Nyil ván elõ nyös lett vol na szá -
má ra, ha to váb bi szim pá ti át sze rez ame ri kai kor mány za ti kö rök -
nél. Vé gig meg fi gyel he tõ az em lék ira tá ban, mennyi re kesz tyûs
kéz zel bá nik az ame ri ka i ak kal. De még a bri tek kel is, da cá ra an -
nak, hogy he lyen ként ko moly kri ti ká val il le ti Chur chill nek az
emig ráns ju go szláv kor mány irá nyá ban foly ta tott po li ti ká ját, de
ezt olyan szenv te le nül te szi, hogy iga zá ból nem ér zõ dik ki be lõ le
a ha rag vagy sér tõ dött ség. El len tét ben a Szov jet uni ó val szem ben
meg ütött hang nem tõl, nem is be szél ve a hor vá tok iránt ér zett el -

171

16 Uo. 51–52.



len ér zés rõl, de min dent fe lül múl a Tito és a ju go szláv kom mu nis -
ták iránt ér zett gyû lö le te, ami vé gig kí sé ri az emlékiratot.

Sze met szú ró az a mód, ahogy a hor vá to kat tel je sen neg li gál -
ja a Ju go szlá via fel bom lá sát meg elõ zõ dip lo má ci ai tár gya lá sok fel -
idé zé se kor. Egyéb ként is csak na gyon szûk sza vú an fog la ko zik a
hor vá tok kal a há bo rú elõt ti idõ szak tár gya lá sá nál. Meg em lí ti õket
ugyan – mint akik prob lé má kat kel tet tek –, mint a bel po li ti kai fe -
szült ség fon tos össze te võ it, de nem szen tel ne kik na gyobb te ret az
em lék irat meg fe le lõ lap ja in. A két vi lág há bo rú kö zöt ti Ju go szlá vi át 
egy ér tel mû en a szer bek ál la má nak te kin ti, a szlo vé ne ket pe dig
szin te meg sem em lí ti. Az el be szé lõ sze rint a bri tek és né me tek
egy aránt a szer bek re, a szerb ség re hi vat koz nak, ami kor meg te -
szik a Ju go szlá vi á nak szó ló aján la ta i kat. En nek szem lé le tes pél dá -
ja ként hoz za fel Leopold S. Amery17 ve ze tõ brit kon zer va tív po li ti -
kus fel szó la lá sát az al só ház ban, aki a há rom ha tal mi egyez mény el -
uta sí tá sá ra bíz tat va Ju go szlá vi át, ugyan csak a szer bek bá tor sá gá ra 
apel lált, amellyel le nyû göz ték a vi lá got az elsõ vi lág há bo rú ban.18

Eb ben a mo men tum ban ter mé sze te sen le het némi igaz ság, hi szen
a vi lág há bo rú elõtt és alatt is Szer bia volt az egyet len dél szláv ál -
lam, így ért he tõ en az tes te sí tet te meg a dél szláv szem ben ál lást.
Ne héz lett vol na a szlo vé nek és a hor vát domobránok19 vi téz sé -
gé re hi vat koz ni, hisz, ha volt is olyan, an nak ép pen az an tant lát -
ta a ká rát.

A Dušan Simoviæ és tiszt tár sai ál tal már ci us 27-én vég re haj -
tott puccsot, amellyel meg dön töt ték a há rom ha tal mi egyez mény -
hez való csat la ko zást alá író ju go szláv kor mányt Fotiæ nem te kin -
tet te ka to nai puccs nak, da cá ra an nak, hogy ka to nák haj tot ták
vég re, ha nem egy nép fel ke lés ered mé nyé nek, amely nek ve ze tõi a 
szerb kö ve te lé sek kel össz hang ban cse le ked tek.20 Nem em lí ti azon -
ban, hogy me lyek is vol tak ezek a szerb ér de kek: sem mis sé ten ni a
Sporazumot, az 1939 au gusz tu sá ban meg kö tött szerb–hor vát meg -
egye zést, amely ben lét re jött a Hor vát Bán ság Ju go szlá vi án be lül,
il let ve lét re hoz ni egy szerb egy sé get Ju go szlá vi án be lül. Ehe lyett
ar ról be szélt, hogy Simoviæék a nép aka ra tá val és ér zé se i vel egye -
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17 Leopold S. Amery (1873–1955) szá mos ma gas tiszt ség be töl tõ je, töb bek
kö zött az Ad mi ra li tás elsõ lord ja, gyar mat ügyi mi nisz ter, a má so dik vi lág há bo rú
ide jén az a kor mány In di á ért fe le lõs mi nisz te re.

18 Fotiæ 1995. i.m. 59.
19 A Mo nar chia ide jén a Ma gyar Ki rá lyi Hon véd ség hez ha son ló an fel ál lí tott 

hor vát hon véd ség.
20 Fotiæ 1995, 61. 



zõ po li ti kát akar tak foly tat ni. Ugyan ak kor maga is el is me ri, hogy 
szo rult hely ze té ben, el ke rü len dõ a Né met or szág gal való konf lik -
tust az új kor mány is el is mer te a bé csi szer zõ dést, je le sül Ju go -
szlá via csat la ko zá sát a há rom ha tal mi egyez mény hez. Ez zel a
ténnyel tu laj don kép pen õ maga an nul lál ja a ko ráb bi ol da la kon a
szer bek el len ál lá sá ról, ten gely el le nes meg nyi lat ko zá sa i ról mon -
dot ta kat. Ezt az el lent mon dást a ké sõb bi ek so rán sem tud ta fel ol -
da ni.

*

Ame ri ká ban fe szült han gu lat ban fo gad ták a hírt Ju go szlá via meg -
tá ma dá sá ról (1941. áp ri lis 6.) – ol vas hat juk a me mo ár ban. A ne ves
és be fo lyá sos jo gász, Frank L. Polk el nök le té vel meg ala kult a Ju go -
szláv ba rát Ame ri ka i ak Tár sa sá ga, amely nek tag ja volt Hamilton
Fisch Armstorng a Foreign Affairs be fo lyá sos szer kesz tõ je is. Ju go -
szlá via de facto meg szû né sé vel azon ban szer zõnk po zí ci ó ja nem
ren dült meg. Cordell Hull kül ügy mi nisz ter köz le mény ben is mer te 
el to vább ra is Ju go szlá via wa shing to ni kép vi se lõ jé nek, és az ame -
ri kai kor mány köz re mû kö dött ab ban, hogy a Ju go szláv Nem ze ti
Bank tu laj do nát ké pe zõ össze gek át ke rül je nek a ju go szláv emig -
ráns kor mány szám lá já ra.

Fotiæ ol va sa tá ban – mint lát hat tuk – Ju go szlá via egyen lõ volt
a szerb ség gel, amit me mo ár já ban is igye ke zett alá tá masz ta ni, oly 
mó don, hogy más nem ze tek kép vi se lõ i vel, el sõ sor ban az Egye sül 
Ál la mok el nö ké vel is di rekt vagy in di rekt mó don el mon dat ta.
Nem vé let len, hogy ép pen Roose velt szá já ba ad ilyen ki je len té se -
ket, vele cé loz tat erre, hi szen az el nök már nem élt, ami kor a kö tet 
meg je lent. 

A ju go szláv kö vet, majd nagy kö vet szá mos al ka lom mal ta -
lál ko zott Roose velt tel, aki min dig ba rát sá go san fo gad ta. Elsõ al -
kal mak egyi ke 1941. áp ri lis 3. volt, ami kor is em lé ke ze te sze rint a
ma gyar kö vet, Ghika21 elõt te ment be az el nök höz, át ad ni meg bí -
zó le ve lét, ám alig öt per cet ma radt bent az el nök nél, aki csak ad -
dig tar tóz tat ta a ma gyar kö ve tet, amíg el mond ta neki, mi a vé le -
mé nye kor má nyá ról és a po li ti ká já ról.22 (Az el be szé lés e pont ján
Fotiæ szin te ki ka csint az ol va só ra.) Az ame ri kai el nök kel a ju go -
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21 Ghika György, Pe lé nyi Já nost vál tot ta a wa shing to ni ma gyar kö vet ség
élén 1940 ok tó be ré ben.

22 Fotiæ 1995, 67.



szlá vi ai ese mé nyek és az or szág jö võ jé rõl foly ta tott be szél ge té sek 
so rán –el mon dá sa sze rint – el sõ sor ban a szer bek kap tak sze re pet. 
Ez al ka lom mal is tá vo zá sa elõtt Roose velt meg kér dez te õt mint
szer bet, s nem mint Ju go szlá via kép vi se lõ jét, hogy vé le mé nye
sze rint nem len ne-e jobb a szer bek szá má ra, ha is mét ho mo gén
nem zet ál lam má ala kul ná nak, el sza kad va nyu ga ti te rü le tek tõl. Is -
mét erõ sek len né nek, nem kel le ne ere jü ket a vég te len bel sõ vi ták -
ra és prob lé mák ra pa za rol ni uk. Fotiæ alig ha nem itt is a sa ját vá -
gya it adta az el nök szá já ba, an nál is in kább biz ton ság gal ál lít ha tó 
ez, mert szá mos egyéb he lyen is ha son ló an nyi lat ko zik az el nök – 
leg alább is ál lí tá sa sze rint.23 Pél dá ul 1942. ok tó ber 5-én, ami kor át -
ad ta nagy kö ve ti meg bí zó le ve lét, ál lí tá sa sze rint Roose velt a Ju go -
szlá via há bo rú utá ni vissza ál lí tá sá ról Chur chill ja vas la tá ra ki ad ni
kí vánt an gol–ame ri kai nyi lat ko zat kap csán azt mond ta neki, hogy
nem ér tett egyet Chur chil lel, mert vé le mé nye sze rint er rõl el sõ sor -
ban a szerb nép nek kell dön te nie.24 Mind er re azt fe lel te, hogy a
hor vá tok és szer bek, nyel vük ben, tár sa dal mu kat te kint ve ha son ló
né pek, amely ta lán a há bo rú fo lya mán és az el múlt két év ti ze des
idõ szak hi bá in okul va meg ta nul ták már ho gyan kel le ne be ren dez -
ni ál la mu kat.25 Ez a mon da ta azon ban na gyon ma gá nyo san áll az
em lék ira tá ban. Szin te sem mi hez sem le het csa tol ni. Úgy tû nik, ezt
csak azért írta, hogy de monst rál ja: igaz ta la nok a vá dak, ame lyek
õt nagy szerb so vi niz mus sal és Ju go szlá via he lyett Nagy-Szer bia
meg te rem té sé nek vá gyá val vá dol ták. Ezek a vá dak nem vol tak
alap nél kü li ek. Em lék ira ta i ban maga is ki fej tet te né ze te it a vi lág -
há bo rú utá ni Ju go szlá vi á ról, ame lye ket egyéb ként a há bo rú so rán
mind vé gig nyil vá no san is han goz ta tott. Esze rint csak is fö de ra tív
ala pon lát ta el kép zel he tõ nek Ju go szlá via új já a la kí tá sát, amely ben
a há rom fö de rá lis egy ség (Szer bia, Hor vát or szág és Szlo vé nia) ele -
gen dõ tér rel ren del ke zik au to nó mi á ja ki tel je sí té sé hez.26 Ugyan -
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23 Egyéb ként is fenn tar tás sal kell ke zel nünk eze ket a so ro kat, hi szen az
ame ri kai po li ti ka ak kor is köz is mer ten óva tos volt az ál lam ha tár ok meg vál toz ta -
tá sát il le tõ en, leg alább is ott, ahol az Egye sült Ál la mok nak nem volt ér de kelt sé ge.
Már pe dig a Balkán nem tartozott ezen területek közé.

24 Fotiæ 1995, 144.
25 Uo. 144.
26 Uo. 215. Alig ha vé let len, hogy ez az el kép ze lé se tel je sen össze cseng a

cset nik moz ga lom ve ze tõ ide o ló gu sa, Stevan Moljeviæ ál tal fel vá zolt Ju go szlá vi á -
val. Moljeviæ szin tén há rom fö de ra tív egy ség ben kép zel te el a jövõ dél szláv ál la -
mát: nagy Szer bi á val, nagy Szlo vé ni á val és a ket tõ közé be éke lõ dött kis Hor vát -
or szág gal. Lásd Petranoviæ, Branko – Zeèeviæ, Momèilo (szerk.): Jugoslovenski fe -
de ralizam. Ide je i stvarnost. Prosveta, Beograd, 1986,  680.



csak han got adott azon né ze té nek, hogy a szerb és a hor vát te rü -
le tek kö zöt ti ha tárt az et ni kai vo na lak men tén kell meg von ni és
nem a jól-rosszul meg ala po zott tör té ne ti jog alap ján.27

Fotiæ je len tõs te ret ad em lék ira ta i ban a ju go szláv emig ráns
kor mány te vé keny sé gé nek, az azon be lül dúló szerb–hor vát el len -
tét nek, ame lyek ki éle zõd tek azt kö ve tõ en, hogy a szer bek iránt
köz tu dot tan mély el len ér zé sek kel vi sel te tõ Juraj Krnjeviæ ke rült a
kor mány fõ-he lyet te si poszt ra. (Azu tán, hogy Vlatko Maèek, akit
ez a poszt a Hor vát Pa raszt párt elnöként meg il le tett, Hor vát or -
szág ban ma radt). Fotiæ ál lí tá sa sze rint, amit egyéb ként sem mi -
lyen ok irat nem tá maszt alá, a kor mány ban még an nak a nyi lat -
ko zat nak az el fo ga dá sa is há rom na pos vita ered mé nye volt,
amely ben a ju go szláv emig ráns kor mány dek la rál ta szán dé kát,
hogy Szö vet sé ge sek ol da lán a har cot a vég sõ gyõ ze le mig fog ják
foly tat ni.28

A hor vát kor mány ta gok kö vet ke ze te sen ta gad ták a Füg get -
len Hor vát Ál lam ál tal a szer bek kel szem ben el kö ve tett bor zal -
mak meg tör tén tét – há bo rog Fotiæ em lék ira tá ban –,s ez sze rin te
egyik meg ha tá ro zó ele me volt a kor má nyon be lü li ci va ko dás nak, 
kü lö nö sen, hogy a hor vá tok a szerb kor mány tag tár sa ik ké ré sé re
sem vol tak haj lan dó ak nyil vá no san el ítél ni az usz ta sák rém tet teit.29

Mind ez az Egye sült Ál la mok ban élõ szer bek és hor vá tok kö zött
is ko moly el len té tek ki ala ku lá sá hoz ve ze tett, oly annyi ra, hogy
vi szo nyuk már-már el len sé ges sé vált, s az ame ri kai kor mány ko -
mo lyan ag gó dott, hogy meg bont hat ja az or szág bel sõ bé ké jét,
ami nyil ván va ló an túl zás. En nek fo lyo má nya ként 1942. szep tem -
ber 12-én több ame ri kai kor mány hi va tal, a kül ügy mi nisz té ri um,
az igaz ság ügy- mi nisz té ri um, a há bo rús pro pa gan da hi va tal és a
had se reg kép vi se lõi Wa shing ton ban össze hív ták a ju go szláv szár -
ma zá sú ame ri ka i ak ér te kez le tét, ame lyen fel szó lí tot ták a dél szláv
szer ve ze te ket, hogy ír ja nak alá egy es küt, amely ben kö te le zik ma -
gu kat, hogy min den ben kö ve tik az ame ri kai kor mány irány vo na lát, 
amely va la mennyi ame ri kai egy sé gét tes te sí ti meg, faji és nem ze ti
szár ma zás tól füg get le nül, s szem be száll nak min den tö rek vés sel,
amely a ju go szláv szár ma zá sú ame ri ka i a kat egy más el len akar ja
for dí ta ni. Fotiæ úgy tud ta, hogy ezt a hor vá tok alá ír ták, de a szerb
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29 Fotiæ 1995, 101.



szer ve ze tek kép vi se lõi nem vol tak haj lan dó ak alá ír ni, mond ván,
hogy ha za fi as sá guk és kö te les ség tu da tuk mi att egyéb ként sem
ten né nek sem mi olyat, ami új ha zá juk nak ár ta na, s kü lön ben is,
le tet ték már a hû ség es küt, ami kor meg kap ták az ame ri kai ál lam -
pol gár sá got.30 Fotiæ nem vi szi to vább ezt a szá lat. Nem mond
sem pro sem kont ra vé le ményt ar ról, hogy va jon a szer bek jól cse -
le ked tek-e vagy hely te le nül. Nem szá mol be ar ról sem, hogy mi
volt az ame ri kai kor mány za ti szer vek re a gá lá sa erre a lé pés re. Ez
leg alább is meg le põ, hi szen ko ráb ban min den rõl és min den ki rõl
volt vé le mé nye, amit meg osz tott az ol va sók kal.

Sok he lyen le het meg kér dõ je lez ni em lék irat írónk sza va hi he -
tõ sé gét, rá mu tat ni csúsz ta tá sa i ra, pon tat lan sá ga i ra. Azt min den -
eset re el hi het jük neki, hogy ko moly sze re pet ját szott a bács kai
ma gyar vé reng zé sek rõl szó ló hí rek ter jesz té sé ben és fel na gyí tá -
sá ban. Eb bé li te vé keny sé ge le írá sá nál is szám ta lan pon tat lan sá -
got ta lál ha tunk. Ele ve a „raz zia” ki rob ba ná sá nak oka ként azt je -
löl te meg, hogy Csúrog és Zsablya szerb la kos sá ga vé del mé re
kelt azok nak a szerb lá nyok nak, aki ket e fal vak ból a ma gyar ka -
to nák erõ szak kal akar tak el hur col ni a ka to nai nyil vá nos há zak ba.
Ho lott tud juk, hogy nem er rõl volt szó, ha nem ere de ti leg egy
meg tor ló-el ret ten tõ ak ci ó ról. A szer bek mé szár lá sá ról szó ló hí rek 
ha tá sá ra Vaj da ság szer te meg moz du lá sok ra ke rült sor, ami re a
ma gyar ka to nai ha tó sá gok óv in téz ke dés bõl leg alább 15 000 szer -
bet és zsi dót mé szá rol tak le csak Új vi dé ken és kör nyé kén 1942.
ja nu ár 23. és 27. kö zött – ol vas hat juk a me mo ár ban.31 Azt azon -
ban nem ma gya ráz za meg, mi ért kel lett a zsi dó kat is le mé szá rol ni, 
ha egy sze rû en „csak” elõ vi gyá za tos sá gi okok és bün te tés volt a
meg tor lá sok hát te ré ben.

Fotiæ to váb bi té ve dé se az em lék irat ezen  ré szé nél az, hogy
ál lí tá sa sze rint Hit ler egész Vaj da sá got oda ad ta a ma gya rok nak
szol gai se gít ség nyúj tá su kért cse ré be. „Egye dül Ro má nia volt az, amely 
bár szin tén a Ten gely tag ja volt, nem vett részt eb ben a rab lás ban. Ro -
má nia el uta sí tot ta Hit ler aján la tát, hogy meg sze rez ze a Bá nát szerb ré -
szét. Ro má nia ve ze tõi nem fe lej tet ték el, hogy a ro mán és a szerb nem zet
év szá zad okon ke resz tül élt szom széd ság ban, s kö zöt tük soha nem volt
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fegy ve res vi szály. El uta sí tot ták ezért, hogy a régi ba rát sá got fel rúg ják
hol mi je len ték te len szer ze mé nyért, amely nek tar tós sá ga egyéb ként is bi -
zony ta lan volt.” – írja Fotiæ. Több szö rö sen té ved. Hit ler soha nem
tett aján la tott Antonescunak a ju go szlá vi ai Bá nát meg szál lá sá ra,
mert ha tett vol na, ak kor Ro má nia több mint bi zo nyos, hogy kap -
va ka pott vol na az al kal mon, hogy meg sze rez ze azo kat a te rü le -
te ket, ame lyek mi att már az elsõ vi lág há bo rú vé gén, fel rúg va a
né pe ik kö zöt ti „év szá za dos ba rát sá got” haj szál hí ján fegy ve res
konf lik tus ba bo nyo ló dott a Szerb–Hor vát–Szlo vén Ki rály ság gal.
Ezen elõz mé nyek is me re té ben Hit ler ilyen irá nyú aján la ta nél kül
is biz tos ra ve het jük, hogy a ro má nok igen is igényt tar tot tak a
Bán ság Ju go szlá vi á hoz ke rült ré szé re.32 Mi ért mond tak vol na le a
te rü let gya ra po dás le he tõ sé gé rõl, ami kor fél év le for gá sa alatt bõ
egy har mad dal csök kent Ro má nia te rü le te?! A ro mán te rü le ti igény 
lé te zé sét tá maszt ja alá az is, hogy a né me tek el sõ sor ban a te rü let
mi at ti ma gyar–ro mán vi szály le he tõ sé gé nek el ke rü lé se cél já val
ma gya ráz ták, mi ért nem kap ta meg Ma gyar or szág az egyéb ként
kért, és ere de ti leg neki meg is ígért bá ná ti te rü le tet.33

*

Fotiæ köny vé nek je len tõs ré szét a Ju go szlá via te rü le tén ki ala ku ló
el len ál lá si cso por tok (kom mu nis ták, cset ni kek) te vé keny sé gé nek,
a ve lük foly ta tott nagy ha tal mi kom mu ni ká ció és a hoz zá juk való
vi szony, va la mint az emig ráns kor mány hely ze té nek is mer te té se
te szi ki. A kom mu nis ta párt és Tito par ti zán jai tûn nek fel a leg sö té -
tebb szín ben, ami nek hát te ré ben vél he tõ en az áll, hogy egy nem -
ze ti szem pont ból el fo gult sze mély szá má ra õk tes te sí tet ték meg a
nem zet és ha za áru lás fo gal mát. Nem zet áru lók, mert szupra na cio -
nálisak, kí vül rõl (Moszk vá ból) irá nyí tot tak, és „so ra ik ban több ség -
ben vol tak a rend szer rel elé ge det len ele mek, min de nek elõtt a ma gyar és
né met ki sebb sé gek, ame lyek ki akar ták nyil vá ní ta ni az el ve szí tett há bo rú
és a vele el vesz tett pri vi lé gi u ma ik mi at ti elé ge det len sé gü ket” – ol vas suk
a me mo ár ban.34 Itt is mét csúsz tat a szer zõ, hi szen a ma gya rok és a
né me tek va ló ban szám ará nyuk nál na gyobb mér ték ben vol tak je -
len a ju go szláv kom mu nis ta moz ga lom ban, még is messze nem
tet ték ki a párt több sé gét. Mint ahogy az sem áll ja meg a he lyét,
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hogy a pri vi lé gi u ma ik el ve szí té se mi att áll tak vol na a kom mu nis -
ták so ra i ba, a kom mu nis ta párt tag ok ugyan is jel lem zõ en nem a
ko ráb bi pri vi lé gi u mo kat él ve zõ osz tá lyok ból ke rül tek ki.

A ju go szláv kom mu nis ták ha ta lom ra ju tá sát Fotiæ egy össze -
es kü vés el mé let tel, elõ re ki ter velt for ga tó könyv meg va ló su lá sá -
val ma gya ráz za. Esze rint a ju go szláv kom mu nis ták a spa nyol or -
szá gi nem zet kö zi bri gá dok ban kap cso lat ba ke rül tek más ál la mok 
kom mu nis ta ve ze tõ i vel, ka to nai is me re tek re tet tek szert, tö ké le -
te sí tet ték az il le gá lis mun ká val és pro pa gan da te vé keny ség gel
kap cso la tos is me re te i ket, összes sé gé ben ké szül tek arra a nap ra,
ami kor a ked ve zõ nem zet kö zi hely zet le he tõ vé te szi a Szov jet -
unió szá má ra, hogy Eu ró pa, s vég sõ cél ként a vi lág meg hó dí tá sá -
ra in dul ja nak.35 Szer zõnk nyil ván va ló an szél sõ sé ge sen an ti kom -
mu nis ta és szov jet el le nes in terp re tá ci ó ban mond ja el és mi nõ sí ti
az ese mé nye ket és moz ga tó ru gó i kat, de ne fe led jük, a kö tet
1948-ban je lent meg, a vissza em lé ke zõ vi szony lag friss em lé kek -
re tá masz ko dott. Alig két év vel va gyunk el íté lé se, va gyon- és ál -
lam pol gár sá gá tól való meg fosz tá sa, örök emig rá ci ó ra ítél te té se
után, a hi deg há bo rús szem ben ál lás elsõ sza ka szá ban a csúcs pont 
ide jén. En nek fé nyé ben is kell ér tel mez ni ezt az el mé le tét, il let ve
mind azt, amit Ti tó ról, a ju go szláv kom mu nis ták ról és par ti zán -
moz ga lom ról, va la mint az új berendezkedésrõl ír.

A Ju go szlá via te rü le tén ki bon ta ko zó igen össze tett pol gár -
há bo rús hely zet is mer te té sé nél Fotiæ nem tö rek szik a tel jes ség re,
csak egy as pek tu sá val fog lal ko zik be ha tób ban, je le sül a Tito és
Dra¤a Mihailoviæ kö zöt ti el len tét tel és a kom mu nis ták és cset ni -
kek kö zöt ti el len sé ges ke dés sel. Az usz ta sa–kom mu nis ta pol gár -
há bo rús szál csak em lí tés szint jén ke rül elõ az em lék irat ban. Eb -
bõl a küz de lem bõl, mint tud juk Tito ke rült ki gyõz te sen, de Fotiæ
ezt a gyõ zel met egy ér tel mû en a kom mu nis ták meg té vesz tõ tak ti -
ká já nak, a Nyu gat fél re ve ze té sé nek és a Szov jet unió ál tal a Ti tó nak 
fel té tel nél kül nyúj tott tá mo ga tás nak tud ja be. Szem ben a Fotiæ
sze rint egye nes, õszin te, a Nyu gat felé el kö te le zett Mihailoviæ-tyal, 
akit egyet len nagy ha ta lom sem tá mo ga tott, s aki nek egyet len le gi -
ti má ci ó ja a szerb nem zet ra gasz ko dá sa és a ju go szláv emig ráns
kor mány ban való rész vé te le volt. Tito jól ki hasz nál ta a hor vát or -
szá gi és nyu gat-bosz ni ai el ke se re dett szer be ket, akik az usz ta sa
ter ror elõl a he gyek be me ne kül tek – írja. Eze ket a bosszút szom jazó, 
har col ni vá gyó szerb tö me ge ket igye ke zett meg nyer ni. A kom -
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mu nis ták jól tud ták, ke se reg a me mo ár író ja, hogy a szerb pa rasz -
tok nem kom mu nis ták, ezért pro pa gan dá juk ban ke rül ték a kom -
mu niz mus bár mely for má já nak az em lí té sét, he lyet te a nem ze ti
pat ri o tiz must tol ták elõ tér be, a par ti zá no kat ha za fi ak ként ál lít va
be, akik az usz ta sák el len har col nak. Ily mó don si ke rült eze ket a
szer be ket meg nyer ni és a par ti zá nok közé be so roz ni. Ve lük si ke -
rült fel töl te nie a szék hely ét 1942-ban Nyu gat-Bosz ni á ba át te võ
par ti zán moz ga lom meg fo gyat ko zott so ra it. Tito „meg té vesz tet -
te” a Bal kán iránt leg in kább ér dek lõ dõ nagy ha ta lom, Nagy-Bri -
tan nia mi nisz ter el nök ét, meg té vesz tõ tak ti ká já val si ke rült elõbb
se gít ség re szert ten nie, majd had vi se lõ fél ként el is mer tet nie ma -
gát, s a Szov jet unió, majd az Egye sült Ál la mok tá mo ga tá sá val,
ki túr va a ha ta lom ból a le gi tim emig ráns ju go szláv kor mányt,
meg va ló sí tot ta a kom mu nis ta be ren dez ke dést. Eb ben az ol va sat -
ban ez tu laj don kép pen egy si ker tör té net, per sze ne ga tív si ker tör -
té net, ahol a Go nosz tri um fál… Ter mé sze te sen Fotiæ nem összeg -
zi ezt ezek kel a sza vak kal, de ki mon dat la nul, az egyes ele me ket
össze ol vas va az ol va só óha tat la nul ide konk lu dál. Tito si ker tör té -
ne tét Fotiæ nagy rész ben a mes te ri en ren de zett pro pa gan dá nak is
tu laj do nít ja. Ez is ért he tõ nek, el fo gad ha tó ma gya rá zat nak tûnt a
kor be li ame ri kai köz vé le mény szá má ra.36

A me mo ár lap ja in a ko ráb ban iga zi szerb nem ze ti hõs ként be -
mu ta tott, a nem ze té ért ag gó dó és sor sá ért fe le lõs sé get érzõ Mi -
hailoviæ a tör té net el mon dá sa so rán egy re in kább a pe ri fé ri á ra szo -
rul. Pe dig a kez det iga zán bíz ta tó an in dult. Mihailoviæ szin te egyik 
nap ról a má sik ra a szö vet sé ge sek ked velt hõse lett, csil la go kig ma -
gasz talt tet te it fel na gyít va kö zöl ték a nyu ga ti saj tó ban, rá di ó ban és 
film hír adók ban, s a Csen des-óce á ni és a ke le ti front ról ér ke zõ
csüg gesz tõ hí re ket a Mihailoviæról és cset nik je i rõl szó ló hír adás ok -
kal el len sú lyoz ták, lel ken dez ve a szer bek sza bad sá gért foly ta tott
har cá nak rég múlt ba vissza nyú ló tra dí ci ó já ról. Egy nagy pél dány -
szá mú lap 1942-ben Tyimosenko mar sall és MacArthur tá bor no -
kok mel lett Mihialoviæot vá lasz tot ta az év leg ki emel ke dõbb ka to -
nai sze mé lyi sé gé nek.37 Elsõ ol va sás ra ezek az ál lí tá sok hi he tet le -
nek és túl zó nak tûn het nek, ám még is iga zak. A ju go szláv emig -
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ráns kor mány min dent el kö ve tett, hogy ki szá mí tott pro pa gan da -
te vé keny ség ré vén Mihailoviæ sze re pét és je len tõ sé gét fel na gyít -
sák, ami vel ter mé sze te sen a maga po zí ci ó ját mint szö vet sé ges
had vi se lõ fé lét, kí ván ta meg erõ sí te ni Lon don ban. Ter mé sze te sen
1941-ben és 1942 elsõ fe lé ben a bri tek nek is ka pó ra jött egy hõsi
el len ál lás Eu ró pá ban, amit a ha zai pro pa gan da cél ja i ra épp úgy
fel le he tett hasz nál ni, mint a meg szállt Eu ró pá ba su gár zott
BBC-adá sok ban.38 Mihailoviæot a had ügy mi nisz ter ré ki ne ve zé se -
kor a brit la pok a szerb Ro bin Hood-nak ne vez ték, aki egye dül
küzd a meg szállt Eu ró pá ban és 80 000–120 000 har co sá val né met
had osz tály ok tu cat ja it köti le.39 A cset ni kek heroizálásának csúcs -
pont ját II. Pé ter ki rály ame ri kai lá to ga tá sa je len tet te 1942 jú ni u sá -
ban. A 20th Century Fox film stú dió fil met ké szí tett a cset ni kek rõl 
(Chetniks! The Fighting Guerrilas) amely ben Draža Mihailoviæ ele -
gáns tisz ti egyen ru há ban fris sen bo rot vál tan ve zény li lel kes har co -
sa it, s neve hal la tán az el len ség re meg fé lel mé ben.40 Nem sok kal
ezt kö ve tõ en azon ban el len ke zõ elõ je lû fo lya mat vet te kez de tét,
ami nek vé gé re a cset ni ke ket ki vet ték a tá mo ga tan dó moz gal mak kö -
zül, majd nagy ha tal mi nyo más ra ki zár ták az emig ráns kor mány ból
Mihailoviæot, aki nek vé gül te je sen ma gá ra hagy va a kom mu nis ta
bí ró ság elõtt (kon cep ci ós) per ben kel lett szá mot ad nia tet te i rõl.

Em lék irat írónk sze mé ben Mihailoviæ ár tat lan, mond hat ni
vér ta nú, aki mint egy nem zet kö zi össze es kü vés ál do za ta lett. Sze -
rin te ez a fo lya mat már 1942-ben kez de tét vet te, még pe dig az
Egye sült Ál la mok ban, ahol az ot ta ni dél szláv szár ma zá sú kom -
mu nis ták és más „ha la dó” cso por tok lap ja ik ban egy re több ké -
telyt fo gal maz tak meg Mihailoviæ tény le ges mû kö dé sé vel és si -
ke re i vel kap cso lat ban. Eb ben élen jár tak az ame ri kai hor vá tok,
akik, amíg Mihailoviæot hõs ként ün ne pel ték nem mu lasz tot ták el
hang sú lyoz ni, hogy ka to nái kö zött szá mos hor vát is van – ke se -
reg Fotiæ. Amint azon ban meg kez dõ dött a kam pány Mihailoviæ
le já ra tá sá ra, töb bé nem em lí tet ték, hogy hor vá tok is tá mo gat ják a 
küz del mét, majd mi u tán ki de rült Ti tó ról, hogy hor vát, azon nal
lel ke sen mögé áll tak, mert meg vol tak gyõ zõd ve ar ról, hogy Tito
kom mu nis ta meg gyõ zõ dé se el le né re sem fe lejt he ti el hor vát szár -
ma zá sát. Mi u tán el ér ke zett az az idõ, ami kor a szö vet sé ge sek hi -
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va ta lo san Ti tót te kin tet ték az el len ál lás egyet len ve ze tõ jé nek, a
hor vá tok úgy vél ték, se gít sé gé vel sem mis sé te he tik mind azo kat
az usz ta sák ál tal el kö ve tett rém tet te ket, ami ket a hor vát po li ti ku -
sok nem akar tak el is mer ni.41

Fotiæ in terp re tá ci ó já ban Mihailoviæ le já ra tá sá ban, ahogy a cset -
nik ve zér egek be eme lé sé ben is a bri tek jár tak az élen. Kez det ben az
Egye sült Ál la mok kor má nya nem akart hi telt adni Mihailoviænak és 
a cset ni kek nek a né me tek kel és az ola szok kal való kol la bo rá lá sá ról
szó ló vá dak nak, de vé gül Wa shing ton ra is ha tás sal volt a brit kor -
mány egy re erõ tel je sebb el len ér zé se Mihailoviæ-tyal szem ben. Ezen
hí resz te lé sek el len sú lyo zá sá ra Fotiænak si ke rült el ér nie, hogy az ame ri -
ka i ak is küld je nek össze kö tõ tisz te ket Ju go szlá vi á ba mind két tá bor -
ba, cset ni kek hez és a par ti zá nok hoz is. Az olasz ka pi tu lá ci ó ból is a
par ti zá nok húz tak hasz not, akik kö ze lebb vol tak az Ad ri á hoz, mint
a cset ni kek. Rá adá sul azt a pa ran csot kap ták, hogy a par ti zá nok nak
kell át ad ni uk a fegy vert, és két olasz had osz tályt csak rö vi debb harc 
si ke rült a cset ni kek nek le fegy ve rez ni ük. Ter mé sze te sen nem mu -
laszt ja el meg je gyez ni, hogy Mihailoviæék ezen ak ci ó já ban a két ame -
ri kai tiszt is részt vett.42 Az ame ri kai tisz tek rész vé te le a har cok ban
ele ve ke vés sé hi he tõ – hi szen nem har col ni küld ték õket oda, ha -
nem meg fi gyel ni – de még ha részt vet tek is a cse te pa té ban, alig ha
le he tett túl nagy ha tá suk an nak ki me ne te lé re. Min den eset re rész vé -
tel ük meg em lí té sé vel a me mo ár szer zõ je vél he tõ en „jó pon tot” re mélt
sze rez ni a be fo ga dó or szág nál. Szán dé ko san hasz ná lom a ’csete -
paté’ ki fe je zést, hi szen, ha az igen el fo gult Fotiæ csak ki sebb harc nak 
írja le az össze tû zést, nagy va ló szí nû ség gel csak azért em lít ve, hogy
le gyen va la mi, ami vel alá tá maszt hat ja a cset ni kek el tö kélt sé gét a
meg szál lók kal való harc ra, ak kor nyíl ván nem volt ko moly harc.

Össze gez ve az em lék irat ala pos át ta nul má nyo zá sa után ki -
ala kult össz be nyo má sa i mat, úgy vé lem, hogy a me mo ár lap ja in
meg ele ve ned nek egy mély pat ri o tiz mus tól át ha tott szerb dip lo -
ma ta ví vó dá sai és küz del mei nem ze te és azon túl nö võ ha zá ja sor -
sa fe lett. Fotiæ em lék ira tai, szi go rú for rás kri ti ka al kal ma zá sá val
több pon ton ér té kes for rá sai a má so dik vi lág há bo rú dél szláv te rü -
le ten zaj ló ese mé nye i nek, szin te meg ke rül he tet le nek a má so dik vi -
lág há bo rús ju go szláv–ame ri kai kap cso la tok ta nul má nyo zá sá hoz,
de fon tos ada lé kok kal szol gál nak az emig ráns ju go szláv kor má -
nyon be lül zaj ló po li ti kai csa tá ro zá sok történetéhez is.

181

41 Fotiæ 1995, 142.
42 Uo. 159.



Hen ri de Montety

AURÉLIEN SAUVAGEOT: AZ EL -
LENÕR ZÖTT SZUB JEK TI VI TÁS*

A je len mun ka tár gya az em lé -
kek ta nul má nyo zá sa, il let ve
annak az el té rés nek a vizs gá la ta,
amit az em lé kek az írás és a té -
nyek kö zött lét re hoz nak. 

Aurélien Sauvageot ese te kü -
lön le ges, ta lán egye ne sen rossz nak 
tûnõ vá lasz tás, mert ez a fran cia
na gyon ke vés tényt idéz fel, in -
kább a lég kör, a han gu la tok ér -
dek lik; ha pe dig még is té nye ket

em lít, ta lál ko zók ról és a leg több eset ben ma gán jel le gû vi ták ról
van szó, ame lye ket ne héz, ta lán fö lös le ges is len ne el len õriz ni.
Az õ ese té ben a vizs gált tá vol ság nem annyi ra az idõ be li el tá vo -
lo dás ból kö vet ke zik (ami az em lé kek tor zu lá sát ered mé nye zi),
mint in kább a szem lé lõ dõ te kin tet sa já tos sá gá ból: egy fran cia
nézi Ma gyar or szá got, és eb ben a Ma gyar or szág ban Fran cia or -
szág tü kör kép ét lát ja – bár két ség te le nül egy ko ráb bi Fran cia or -
szág ét, ami bõl in extremis, bi zo nyos idõ fak tor meg je le né se kö -
vet ke zik, azon ban itt egy olyan idõ té nye zõ rõl van szó, amely in -
kább a kol lek tív mí to szok hoz, sem mint az in di vi du á lis em lé ke -
zet hez kap cso ló dik. A tü kör ben Sauvageot va ló já ban a ne mes ség
Franciaországát lát ja. Sauvageot bi zo nyos ér te lem ben olyan fran -
cia re pub li ká nus volt, aki el té vedt egy or szág ban, amit a szé les
ér te lem ben vett ne mes ség irá nyí tott, olyan tár sa dal mi osz tály,
ami tõl sa ját ha zá já ban két ség kí vül min dig is tá vol állt, mind lé -
lek ben, mind a té nyek szint jén. 

* A ta nul mány az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap
társ fi nan szí ro zá sá val ké szült. (A tá mo ga tás szá ma TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-
2010-0003.)



Sauvageot 1987-ben 90 éves volt, ami kor meg je len tek fran ci -
á ul az em lék ira tai,1 amit egy év vel ké sõbb ma gyar ra is le for dí tot -
tak Ma gyar or szá gi élet utam cím mel.2 Pon to sab ban szól va tu laj don -
kép pen ’a ma gyar éle té nek em lé ke i rõl’ van szó, ame lyek az 1923
és 1931 kö zöt ti évek re nyúl nak vissza, ami kor az Eöt vös Colle -
giumban la kott, és fran ci át ta ní tott mes te re, a nyel vész Antoine
Meillet uta sí tá sá ra. Ta ní tó mes te re ugyan is el sõ sor ban ah hoz ra -
gasz ko dott, hogy fi a tal ta nít vá nya sze mé lye sen is mer ked jen meg 
a ma gyar nyelv tit ka i val, mert rá akar ta bíz ni a finn ugor ta nul -
má nyok tan szék ét, amit Pá rizs ban ter ve zett lét re hoz ni. Az em lí -
tett tan szék lét re is jött, az École
des langues orientales ke re té ben,
és Sauvageot irá nyí tá sa alatt állt
egé szen nyug díj ba vo nu lá sá ig, va -
gyis 1967-ig. Sauvageot hét, a ma -
gyar nyelv vel és ci vi li zá ci ó val
fog la ko zó köny vet írt, be le szá -
mol va a két nyel vû szó tá rát is. Kö -
zöt tük van az a két mû, amely
mos ta ni mun kánk kö zép pont já -
ban áll: a már em lí tett Em lék irat -
ok, más fe lõl a Découverte de la
Hongrie, va gyis a Ma gyar or szág fel fe de zé se, ami 1937-ben je lent
meg, va gyis köz vet le nül a hosszú ma gyar or szá gi tar tóz ko dá sát
kö ve tõ en.3 

Aurélien Sauvageot em lék ira ta i nak tör té ne ti ér té ke 

An nak, aki az Em lék irat ok tör té ne ti ér té ke és mód sze rei iránt ér -
dek lõ dik, Sauvageot maga ad út ba iga zí tást, rög tön az elsõ ol da -
la kon. Az elõ szó ban a kö vet ke zõ ket írja: „Mint min den ta nú ság -
té tel, nem le het más, mint rész le ges, és ezért rész re haj ló. A be szá -
mo ló ab ban az ér te lem ben fe lel meg a va ló ság nak, hogy én sze -
mé lye sen így ta pasz tal tam. Min den szub jek tív te hát, hi szen sze -
mé lyes él mé nye im re épül.”4 Ne vez zük ezt a mód szert „el len õr -
zött szub jek ti vi tás nak”. A jel zõ meg vá lasz tá sa nem a vé let len
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mûve, tel jes ér tel me an nak függ vé nyé ben bon ta ko zik ki, ahogy
meg is mer jük Sauvageot sze mé lyi sé gét, aki ko ránt sem volt fan -
tasz ta. Imá dott tu do má nyá nak, a nyel vé szet me to di ká já nak meg -
fe le lõ en, nagy ked vét lel te a dol gok rend sze re zé sé ben, be azo no -
sí tá sá ban, „fel cím ké zé sé ben”. Más fe lõl, Sauvageot az em lí tett el -
já rá sát a vá lasz tott tárgy sa já tos sá gá val is ma gya ráz ta. Sze rin te
ugyan is Ma gyar or szág csak ilyen mód szer se gít sé gé vel tá rul hat
fel tel je sen a meg fi gye lõ elõtt: „Egy ci vi li zá ció nem tisz tán ra ci o -
ná lis – írja –, ha nem em be ri” és ah hoz, hogy meg ért sük, „iga zod -
nunk kell mind az ér zel me i hez, mind a gon do lat vi lá gá hoz.”5 E
meg fon to lá sok szel le mé ben, Sauvageot élet út já nak egyes sa já tos -
sá gai is óha tat la nul a pszihológiai mély sé gek felé visz nek: sa ját
el be szé lé se sze rint, há rom éves ko rá ban (1900-ban) rö vid idõ re se -
gí tõ ma gyar ke zek közé ke rült a Ke le ti pá lya ud va ron, ami kor
édes any já val Kons tan ti ná poly ból Pá rizs ba tart va át szállt Bu da -
pes ten. Más fe lõl, hogy „déd ap ja, nagy ap ja és apja is fran cia re -
pub li ká nus volt”,6 ez a tény Sauvageot-t az észa ki ci vi li zá ci ók
felé von zot ta (pá lyá ja kez de tén ger ma nis ta volt), ahol „egye dül
az erény szá mít”. Más ként meg fo gal maz va: Sauvageot az eszét
az észa ki or szá gok nak, szí vét azon ban Magyarországnak adta.

Az erény, le gyen az re pub li ká nus, vagy más, nem csu pán rá -
ci ó ból, ha nem fe gye lem bõl is áll. Sauvageot jel lem zõ je, hogy kor -
dá ban tar tott, vagy in kább el len õr zött szen ve dé lyes ség gel ûzte a
tu do mányt. Két ség kí vül en ge del mes sé get ta nú sí tott, ami kor
1923-ban Antoine Meillet Bu da pest re küld te, de lát ni fog juk,
hogy szí ve sen szállt szem be mind az írott, mind az írat lan sza bá -
lyok kal, le gyen szó akár a ma gyar tár sa da lom, akár a fran cia
szel le mi és aka dé mi ai kö rök elõ írá sa i ról. Bizonyos értelemben
sajátos szelektív módon fogta fel a fegyelmet.

Tér jünk vissza a rá ci ó hoz. Sauvageot bár messze ke rült az
észa ki or szá gok tól, meg õriz te azon ban azt a tö rek vé sét, hogy
min dig éssze rû hely zet elem zés sel jár jon el. Fo lya ma tos erõ fe szí -
tés sel igye ke zett a dol go kat a sa ját jel lem zõ ik sze rint, és nem va -
la mi fé le ide o ló gia alap ján meg ítél ni. Bele ért ve a ma gá ét is (amit
e he lyütt a kis sé ho má lyos szo ci a liz mus ki fe je zés sel fog lal ha tunk 
össze). Em lék ira ta i nak a leg ele jén rög tön vi lá go san le szö ge zi a
Hor thy -rend szer rel kap cso la tos ál lás pont ját. Egy fe lõl a ma gyar
par la men tet „jel ké pes nek” mi nõ sí ti, amely szél sõ sé ge sen ret rog -
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rád szel le mi ség re tá masz ko dik,7 más fe lõl el is me ri, hogy nem üt -
kö zik meg egy „igaz ság ta la nul fel da ra bolt”8 or szág na ci o na liz -
mu sán, aminek Elzászéhoz hasonlítja a sorsát. Számára a re vi zi o -
niz mus nem számított halálos bûnnek.

Ezt az össze tett ál lás pon tot nem volt könnyû tar ta nia, sõt
bá tor ság kel lett hoz zá – az ár nyalt meg kö ze lí tés va ló já ban több
el len sé get, mint ba rá tot szer zett neki min den tá bor ban. Sau va -
geot be szá mol ar ról, hogy olyan em be rek, akik (ter mé sze te sen)
nem tud tak róla min dent, re ak ci ós nak bé lye gez ték. Mind ez zel
szem ben vi gasz tal ta az a meg gyõ zõ dé se, hogy egye dül õ lát, a
szó erõs ér tel mé ben. (Hány al ka lom mal írta le az Em lék irat ok -
ban, hogy õ nyi tot ta fel a bu da pes ti fran cia kö vet ség sze mét!).
Ezért en ged te meg ma gá nak, hogy ala po san meg bí rál ja a fran cia
kul tu rá lis at ta sé, Jean Mistler re gé nyét, az 1929-ben meg je lent
Ethelkát, an nak okán, hogy a szer zõ úgy írta le „Ma gyar or szá got,
ahogy õ azt is mer ni vél te”.9 A bí rá lat szi go rú volt, mi vel Sau -
vageot ép pen azt a szub jek ti vi tást ve tet te Mistler sze mé re, amit
sa ját ma gá nak vi szont meg en ge dett. Igaz, hogy Mistler, leg alább
is eb ben a re gényben, ro man ti kus volt, más fe lõl a ma gya ro kat ke vés -
bé sze rette. Sauvageot sze mé ben ez két ség kí vül két sú lyos hi bá -
nak szá mí tott, aki egyéb ként az em be rek meg íté lé sé nél szí ve sen
fo gal ma zott igen ke mé nyen.

Pa ra do xon: fe u dá lis nép de mok ra ti kus nyelv vel?

Sauvageot sze rint, ha egy né pet meg aka runk is mer ni, a nyel vé -
hez kell for dul ni, mert az min den igaz sá got ma gá ban rejt róla.
Kü lö nö sen igaz ez a ma gya rok ra, akik nek olyan a tör té nel mük,
hogy a nyel vi rend sze rü ket „fo lya ma to san ere de ti ér tel mé nek ke -
re te in kí vül hasz nál ták, egy eu ró pai re a li tás ki fe je zé sé re, olyan
esz kö zök kel, ame lye ket több mint ezer öt száz éve Eu ró pa és
Ázsia ha tár vi dé ke in ala kí tot tak ki azok az õsök, akik a tö rök
sztyep pe nagy ci vi li zá ci ó já ban él tek”.10

Sauvageot Ba bits Mi hállyal szem ben Adyt End rét ked vel te,
Ba bits írás mód ját túl ci zel lált nak ta lál ta. Ba bits és né hány más
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szer zõ ala pos is me re té ben úgy vél te, hogy a nyu ga tos írók kö ré -
nek mû vei ál ta lá ban ke vés bé kü lön böz nek más nem ze te ké tõl.
Ez zel szem ben Ady „eg zo ti kus” Sauvageot szá má ra. Mó ric zot is
nagy ra be csül te. En nek kap csán Gyergyai Al bert azon há bor gott,
hogy a fran cia ba rát ja job ban érzi ma gát Mó ricz tár sa sá gá ban,
mint Kosz to lá nyi val, Ba bits csal, vagy Ka rin thyval. „Pe dig ez na -
gyon könnyen ma gya ráz ha tó – fej tet te ki Sauvageot – Mó ricz
egye nes volt, egy sze rû, ugyan ak kor át ha tol ha tat lan, mint ha
egyet len fá ból fa rag ták vol na, míg a töb bi ek, akár hogy is igyek -
szem nem így gon dol ni, komp le xu so sak vol tak, már amennyi re
meg tu dom ítél ni.” Sauvageot érez te, hogy Mó ricz nyel ve számára
min dig is el ér he tet len ma rad. „Azt az anya tej jel kel lett meg ta nul -
ni, a ti szai táj szí vé ben. Ott élt ben ne az iga zi ma gyar iden ti tás.”11

Fi gyel jünk fel az ere de ti ség je len tõ sé gé re! Sauvageot egy -
szer nyil vá no san han got adott an nak a szá má ra is meg le põ fel fe -
de zé sé nek, hogy a 14 szá zad ele jén írt Óma gyar Má ria-si ra lom
mint ha a neo la tin nyel vek tõl köl csö nöz te vol na a vers mér ték ét.
Ma gyar ba rá tai há bo rog tak ezen, hi szen ezt a ver set mind ad dig a 
tisz ta ma gyar szel lem meg nyil vá nu lá sá nak tar tot ták.12 „Nyel vé -
ben él a nem zet” – Szé che nyi hí res mon dá sá nak má ni á kus is mé -
tel ge té se („a ma gyar nyelv nél kül nincs ma gyar nem zet” mond ta 
Sauvageot) te hát fél re ér té sek re is ve zet he tett. Más fe lõl, Sau va -
geot meg je gyez te azt is, hogy a nyelv újí tást jó val meg elõ zõ en
már ja ví tot ták és gaz da gí tot ták a hasz ná lat ban levõ szó kin cset
Ma gyar or szá gon. Egy ért he tõ és „de mok ra ti kus” nyelv ki ala kí tá -
sá ról volt szó. (Az utób bi ra a fran cia nyel vész a ’szemész’ szó pél -
dá ját hoz za, amit egy sze rû en a ma gyar ’szem’ szó ból al kot tak, s
jó val köz ért he tõbb így, mint a fran cia meg fe le lõ je, az ’ophtal mo -
logiste’, amely nek nincs köze a fran cia szem, va gyis az ’oeil’ szó -
hoz.13) És Sauvageot cso dál ko zás sal veti fel a kö vet ke zõt: „Igen, a 
nyelv, amit a ma gyar eli tek szá za do kon ke resz tül ala kít gat tak, a
fel sza ba du lás és a fel emel ke dés esz kö zé vé vált mind azok számára, 
akik be szél ték, írás ban hasz nál ták. Mi ként volt le het sé ges, hogy
az az or szág, amely ez zel a nyelv vel volt meg áld va, ennyi re vissza -
ma ra dott fe u dá lis vi szo nyok alatt nyö gött?”14 Gombocz Zol tán,
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az Eöt vös Collegium igaz ga tó ja, mi köz ben azt bi zony gat ta fran -
cia ba rát já nak, hogy a finn ugor ma gya rá zat túl le egy sze rû sí tõ,
ar ról is meg tud ta gyõz ni, hogy az igaz ság egy ci vi li zá ci ó ról az
em be rek szí vé ben rej tõ zik.15 Min den eset re ez a fur csa val lo más
nem kom pen zál ja azt a mint egy tíz ol dal nyi elem zést, amely a
nyelv és nem ze ti men ta li tás kö zöt ti szim bi ó zis ról szól. Ne fe led -
jük: Sauvageot sze rint egy nép rõl az igaz sá got a nyelv hor doz za.
Így, sze rin te az ano má li át a nyelv bõl fel tá ru ló igaz ság hoz, va gyis
a de mok ra ti kus jel leg hez ké pest az 1930-as évek ma gyar po li ti kai 
rend sze re je len tet te. Mi vel ma gya ráz ha tó ez? Ta lán ki sebb ren dû -
sé gi komp le xus – vagy pe dig a modernitás di lem má ja, a sza bad -
ság paradoxona. Sauvageot is be le üt kö zött a ma gyar apóriába:
Ma gyar or szág ön ma ga ma rad hat-e mi köz ben mo der ni zá ló dik?16

A ma gyar elit va jon le het-e egy szer re azo nos az zal, amit Sau -
vageot a Hor thy kor szak ban sze mé lye sen is meg ta pasz tal ha tott,
ugyan ak kor a 19. szá zad nagy egyen lõ sí tõ ál má nak az örö kö se
is? Más kép pen fo gal maz va, foly tat va a gon do la tot: va jon a Hor -
thy kor mány zat re ak ci ós jel le ge, amely elsõ elem zés re el len té tes
a jó ma gyar el vek kel, va ló ban az egyet len olyan esz köz, amely
ké pes meg õriz ni a ma gyar va ló sá got a rom bo ló ha tá sú mo der ni -
zá ci ó val szem ben? Ez va ló ban ke gyet len di lem ma ként je lent ke -
zett, fõ ként egy prog resszív re pub li ká nus szá má ra.

Ugyan ak kor, mi ként azt már meg ál la pí tot tuk a ma gyar po li -
ti kai re vi zi o niz mus kap csán, Sauvageot nem volt ér zé ket len a
pat ri ó ta ér vek re, és a nyel vet il le tõ en bi zo nyo san leg alább annyi -
ra el fo gad ta azo kat, mint ami a ha tá ro kat il le ti. Ezt bi zo nyít ja az
is, mi sze rint „a nyelv volt a ma gya rok élet be vá gó prob lé má ja”:
Sauvageot szim pa ti zált Kosz to lá nyi nak a he ves re ak ci ó já val,
amit Antoine Meillet A ci vi li zá ció nyel vei címû köny ve vál tott ki,
mi vel ab ban a ma gyar nyelv saj ná la tos mó don, nem ka pott he -
lyet.17 ... Rá adá sul ez a nyel vi pat ri o tiz mus, Sauvageot sze mé ben, 
a nép tõl jövõ ér ze lem fris ses sé gé vel bírt. „Ezen az ér zé sen az elit
osz to zott a nép tö meg gel. Az a fo ga lom, hogy ma gyar, nem vesz -
tet te el a presz tí zsét. Ez meg vál toz ta tott en gem – ahogy írja –
mind ah hoz ké pest, amit Fran cia or szág ban túl gyak ran hal lot tam, 
és fõ ként a szép lel kek tõl, akik ön ma gu kat men tes nek tar tot ták az 
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elõ í té le tek és a ha gyo má nyok ha tá sá tól.”18 Sauvageot azon ban
szi go rú an hû ma radt né hány, szá má ra oly ked ves elv hez, így a
már em lí tett rá ció tisz te le té hez, és a más ság irán ti, bi za lom mal
teli nyi tott ság hoz. És ezért nem „dõlt be” a ma gyar prog resszí -
vek nek, vagy nyu ga to sok nak sem. Egy al ka lom mal, ami kor vet te 
a bá tor sá got, hogy - megint csak kö zön ség elõtt - át for máz zon
egy sza kaszt a Tí már Vir gil fia címû Ba bits Mi hály re gény fran cia
vál to za tá ban, Ba bits ezért na gyon til ta ko zott. Sauvageot vi szont
va ló sá gos kri ti kai el mé le tet al ko tott eb bõl a ma gyar nyelv rõl ide -
gen nyelv re való for dí tás ra vo nat ko zó an. „A legmélyükben, sõt
néha nyil vá no san is [a ma gyar írók – H.M.] min dig azt hiszik,
hogy a világon egyedül õk tudnak idegen nyelvre fordítani egy
magyar kifejezést, bármi legyen is az. Ennek köszöngetõ az a sok, 
a rossz fordítás miatt elrontott kiadvány.”19 

A for ra da lom: A (Fran cia or szág ról táp lált) il lú zi ók meg ta lá lá sa (Ma -
gyar or szá gon)

A ma gya rok, akik Sauvageot sze rint „nyel vük sze rint de mok ra ti -
kus” be ál lí tott sá gú ak, a két vi lág há bo rú kö zött te kin tély el vû rend -
szer ben él tek. Mi ként ma gya ráz ha tó ez a pa ra do xon? Bibó Ist ván 
meg gyõ zõ ma gya rá zat tal szol gált erre: a 19. szá zad ban, a nem -
zet épí tés Ma gyar or szá gon nem járt együtt a de mok ra ti kus jo gok
gya kor la tá nak bõ vü lé sé vel, mi vel a ma gyar ne mes ség nem mer te 
át ad ni az or szág irá nyí tá sát a nép nek, még ke vés bé nem ze ti sé -
gek nek, és ezt a ten den ci át csak meg erõ sí tet te az, hogy szá za do -
kon ke resz tül be hó dolt a Habs burg ural ko dók nak.20 Bor si-Kál -
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A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi án, 1999. feb ru ár 15-én tar tott szék fog la ló elõ adás
szö ve ge. In: http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/lit/nyu gat.htm

20 Bibó Ist ván: A ke let-eu ró pai kis ál la mok nyo mo rú sá ga. In Ma gyar Elekt ro ni kus
Könyv tár, http://mek.niif.hu/02000/02043/html/194.html



mán Béla to vább mé lyí tet te Bibó elem zé sé nek tár sa dal mi vo nat -
ko zá sa it. Vé le mé nye sze rint Ma gyar or szá gon a pol gár ság, mi -
köz ben fo lya ma to san a ne mes ség stá tu szá ra és kül sõ sé ge i nek át -
vé te lé re tö re ke dett, az osz tály kü lönb sé gek meg erõ sí té sé hez já -
rult hoz zá, mi köz ben Fran cia or szág ban és más nyu ga ti or szá -
gok ban mind a ne me si, mind a pol gá ri osz tály egy rend sze res,
egy irány ba mu ta tó „ci vi li zá ci ós fo lya ma ton” ment ke resz tül,
ami egye dül ké pes arra, hogy de mok ra ti kus és mo dern tár sa dal -
mat hoz zon lét re. In nen ered a ma gyar fej lõ dés mint egy két év -
szá za dos meg ké sett sé gé nek ma gya rá za ta.21 

A ma gam ré szé rõl itt egy ki egé szí tõ fel te vést sze ret nék meg -
fo gal maz ni, amely Sauvageot meg fi gye lé se i re épül, pon to sab -
ban, arra, ahogy õ Fran cia or szá got a sa ját ma gyar ta pasz ta la tai
alap ján szem lél te.

Sauvageot már a 1937-ben meg je lent köny vé ben is rend kí -
vül be zár kó zó nak írta le a ma gyar tár sa dal mat. A csú csán álló
arisz tok rá cia Sauvageot vé le mé nye sze rint „igen so kat gon dol a
tör té nel mi kül de té sé rõl”, olyan mér ték ben, hogy „se hol má sutt a
«ne mes ség kö te lez» jel szót nem vet ték olyan ko mo lyan, mint
itt.”22 Az arisz tok rá cia koz mo po li ta volt, és ily mó don „élõ kap -
cso la tot je len tett a ho nos la kos ság és a kül vi lág kö zött.”23 Csak -
hogy, mi köz ben más or szá gok arisz tok rá ci á ja ha nyat lás nak in -
dult, a ma gyar egy szer csak „a leg fon to sabb nyu ga ti or szá go kat
irá nyí tó kö ze gek hez való ka pocs nél kül ta lál ta ma gát, mint az an -
gol nagy pol gár ság, a fran cia re pub li ká nu sok, a nem ze ti szo ci a lis -
ta né me tek, a fa sisz ta ola szok.”24 Vé gül pe dig, a ma gyar arisz tok -
rá cia el sze gé nye dé se azt ered mé nyez te, hogy a föl dek „ná luk
mer kan ti lis tább szel le mû ban ká rok és új gaz dag ok ke zé re ke rült,
akik kö zött sok volt a zsi dó.”25 Olyan új „pénz só vár” gaz dák je -
len tek meg, akik a vi dé ken be ve zet ték „a mo dern ka pi ta lis ta gya -
kor la tot.”26 A má so dik osz tály, amit Sauvageot plu tok rá ci á nak
hí vott, azok ból a „nem ne me sek bõl áll, akik a pénz ügy le tek bõl és 
ke res ke de lem bõl gaz da god tak meg”, akik „har ci szö vet ség be
szer ve zõd tek, hogy alat tom ban meg hó dít sák a rend szert és az ál -
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la mot”.27 Amennyi re az arisz tok rá cia koz mo po li ta volt, annyi ra
kö tõ dött a nagy pol gár ság a nem ze ti kö zeg hez.28 (Sauvageot az új 
tár sa dal mi cso por tok „hi val ko dó na ci o na liz mu sát” szá mos al ka -
lom mal meg fi gyel te és le ír ta). A har ma dik he lyen kö vet ke zett a
dzsent ri, amely akár ké pes volt ön ma gát is tönk re ten ni, csak -
hogy egy szint re ke rül jön az arisz tok rá ci á val; vé gül, a ne gye dik
he lyen pe dig a kö zép pol gár ság és az ér tel mi ség állt, amit a fel -
szá mo ló dás ve szé lye fe nye ge tett. Sauvageot sze rint a dzsent ri és
a pol gá ri ér tel mi ség szo mo rú sor sa volt az a ve szély, ami a ma -
gyar tár sa da lom ra rá ne he ze dett. Egy fe lõl, a pol gá ri ér tel mi ség
vissza fej lõ dé se „a ma gyar ci vi li zá ció ha nyat lá sá nak”29 koc ká za -
tát hor doz ta ma gá ban (tra gi kus di lem ma, hogy bár nem ze ti volt,
csak úgy tu dott túl él ni, ha fel ad ja nem ze ti kül de té sét30). Más fe -
lõl, ami dzsent rit il le ti, nem csak, hogy tra gi kus sors ra ren del te -
tett, de a sa ját ma gá ról al ko tott képe is el lent mon dá sos volt, mi -
vel egy szer re volt har co san ir re den ta, erõ sen „kö tõ dött Nagy-
 Ma gyar or szág em lé ké hez”, de ha son ló kép pen ra gasz ko dott di -
csõ sé ges 1848-as múlt já hoz, és ez zel tu laj don kép pen a fran cia
for ra da lom esz mé i hez is kö tõ dött.31 A ma gyar dzsent ri – ez tel je -
sen nyil ván va ló – prob lé mát oko zott Sauvageot-nak. Ez nem is
ke rül te el a Découverte de la Hongrie címû köny ve re cen zen sé nek
fi gyel mét. 1938-ban a prog resszív ke resz tény szel le mi sé gû Ko runk
Sza va fo lyó irat ban meg je lent, egyéb ként mél ta tó hang vé te lû bí rá -
lat ki emel te, hogy a szer zõ arány ta la nul so kat fog lal ko zott az
elem zé sé ben ez zel a tár sa dal mi osz tállyal.32

Lás suk most, mit gon dolt er rõl Sauvageot öt ven év vel ké -
sõbb. Meg ál la pít ha tó, hogy Découverte de la Hongrie-ben ki fej tett
gon do la tok nagy já ból azo no sak a Souvenirs de ma vie hongroise-
 ban írot tak kal, de a ké sõb bi mû ben ki fej té sük pon to sabb. Amit
ko ráb ban sze mély te len szo ci o ló gi ai tab ló ba ren dez ve áb rá zolt,
azt a ké sõb bi mû ben már egyé ni szin tû és sok kal rész le te zet tebb
elem zés ben mu tat ta be, ami nek ré vén a ma gyar lé lek rõl is jó val
el mé lyül tebb ké pet fes tett. A ko ráb ban sze mé lye sen is ta pasz talt
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té nyek tõl való idõ be li el tá vo lo dás nak kö szön he tõ en, sok kal ár -
nyal tabb le írás vá lik le het sé ges sé pél dá ul a prob le ma ti kus dzsent ri
iden ti tás ról. Ami kor Sauvageot fel vá zol ja a port ré it tu laj don kép -
pen szin te iro dal mi el já rást követ.

Az a sze mély, akit Sauvageot a leg mé lyeb ben ele mez, egy
„dzsent ri szár ma zék”, akit egy „Jô” (Zsó)-nak be cé zett, fran ci át
ta ní tó ma gán ta nár ba rát nõ je mu ta tott be neki. Né hány be szél ge -
tés ke re té ben (a be szél ge té sek 1926-tól egy meg ha tá ro zat lan idõ -
pon tig tar tot tak), a kér de zett ma gyar las san ként fel tár ta elõt te az
„el mé le tét”: egye dül a ma gyar ne mes ség ké pes az or szág kor -
mány zá sá ra, mert an nak van ér zé ke a be csü let hez (szá má ra az
or szág kor mány zá sa lé nye gé ben a bé ke szer zõ dé sek fe lül vizs gá -
la tá nak el éré sé vel volt azo nos); ami a pol gá ro kat il le ti, õk csak a
pénz re gon dol nak. A „dzsent ri szár ma zék” nem tart ja nagy ra az
ér tel mi sé gi e ket sem, és tart a pa rasz tok tól (en nek oka i ról nem
beszél), akiket csak egy kommunista hatalom képes magához
ölelni.33

Ezek bõl a be szél ge té sek bõl Sauvageot azt a kö vet kez te tést
von ta le, hogy „sem mit sem le het vár ni et tõl a tár sa dal mi osz tály -
tól”, amely 1789 Franciaországát jut tat ta eszé be.34 Egyéb ként a be -
szél ge tõ tár sa „rej té lyes mon da tok ban” fe jez te ki ma gát, ame lyek
mö gött Sauvageot egy olyan vá ra ko zást vélt fel fe dez ni, hogy „jön
majd va la mi fé le apo ka lip ti kus ese mény, ami nek kö szön he tõ en Ma -
gyar or szág el len sé gei meg fog nak sem mi sül ni azt kö ve tõ en, hogy
gyõ ze del mes ke dik a fa siz mus.” Sauvageot fel té te les for má ban at tól
tar tott, hogy „az osz tály ér dek … eset leg odá ig megy, hogy fel ve ti
Eu ró pa leg alább is egy ré szé nek a le rom bo lá sát ab ban a re mény ben, 
hogy Ma gyar or szág gyõz te sen ke rül het ki be lõ le”.35 Eb ben a di ag -
nó zis ban né hány elem nek a posteriori meg fo gal ma zott jós lat jel le ge 
volt, kü lö nö sen Eu ró pa le rom bo lá sa és a kom mu niz mus ra vo nat ko -
zó profécia.36 

Sauvageot az új gaz dag ok kal szem ben csu pán nagy meg ve tést
ér zett. Hatvany bá ró nál egy va cso rán pél dá ul fel há bo ro dott a há zi -
gaz da le ke ze lõ mo do ra, in diszk rét kér dé sei mi att. És annyi ra „meg -

191

33 Sauvageot 1937, 87–98.
34 Uo. 199.
35 Uo. 246.
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tok ra ta is meg jó sol ta, Hoyos gróf sze rint egy fe lõl az arisz tok rá cia bu ta sá ga, más -
fe lõl a pol gár ság nak ön ma ga kor mány zá sá ra való kép te len sé ge együt te sen a kom -
mu ni z mus hoz ve zet. Uo. 117.



un do ro dott” ami kor ez a „parvenu ka pi ta lis ta” el me sél te, Ady
mennyi re meg aláz ta ma gát, hogy a gaz dag me cé nás tól né hány ko -
ro nát kap jon, hogy ké sõbb, mi u tán Hatvany Fran cia or szág ba emig -
rált, so sem volt haj lan dó ta lál koz ni vele.37 

Levonhatunk né hány ta nul sá got Aurélien Sauvageot ta pasz ta -
la ta i ból, meg fi gye lé se i bõl, rög esz mé i bõl, és né hány té ve dés nek
tûnõ meg ál la pí tá sá ból, ame lyek mint egy sû rít mé nyét al kot ják nem
is a fran cia–ma gyar kap cso la tok nak, ha nem an nak, amit fran -
cia–ma gyar lel ki is me ret nek ne vez he tünk. Sauvageot ma gá ról, mint
egy régi re pub li ká nus csa lád le szár ma zott já ról be szél, ahol a fran cia 
for ra da lom nem csu pán em lék, ha nem olyan ese mény, amely to -
vább ra is él a szí vek ben. Szem lé le tes pél dá val il luszt rál va ezt, el -
mond ta, hogy ki vá ló vi szony ban volt Louis de Vienne-nel, Fran cia -
or szág bu da pes ti kö ve té vel, aki nem ri adt vissza at tól, hogy kap cso -
la tot tart son egy szo ci a lis tá val (ez Sauvageot), mert ez a nem zet ja -
vai ál tal „ne me sí tett” és meg gaz da go dott „nagy pol gár” tu laj don -
kép pen „mint annyi an má sok, ra gasz ko dott a Köz tár sa ság hoz, és
nem fe lej tet te, hogy a For ra da lom nél kül fel te he tõ en köz ren dû nek
szü le tik, ki té ve min den ne mû meg aláz ta tás nak”.38 Akár elhisszük
ezt Sauvageot-nak, akár nem – a ma gam ré szé rõl itt alig hi szek neki 
–, de ha Louis de Vienne szim pá ti át is ta nú sí tott irá nyá ban, en -
nek hát te ré ben min den bi zonnyal az utób bi nak az ab szo lút ha ta -
lom ra vo nat ko zó el kép ze lé se állt (va gyis ar ról a ha ta lom ról, ami -
vel a nagy kö vet or szá ga pol gá rai fe lett ren del ke zik), vagy pe dig
önös ér dek dik tál ta, hi szen úgy tû nik, Sauvageot a dip lo ma ta iro -
dal mi szárny pró bál ga tá sa i hoz igye ke zett se gít sé get nyúj ta ni.
Egy do log biz tos, e pél dát me rész ség len ne ál ta lá no sí ta ni. Ha
igaz is, hogy a nem ze ti ja va kon való meg gaz da go dás, még a Na -
pó le on alatt szer zett cí mek nél is na gyobb gya lá zat nak szá mí tott
bi zo nyos tra di ci o ná lis és fõ ként vi dé ki kö rök ben, egé szen a XX.
szá zad ele jé ig, azok a nagy ipa ros kö rök, ami hez Louis de Vienne
(és a Wendel csa lád is) tar to zott, ke vés bé vol tak erre ér zé ke nyek.
Más fe lõl az, hogy ha né hány na gyon arisz tok ra ta sza lon (át me -
ne ti leg) be zá rult is va la ki elõtt, még nem je len tet te egy ben a köz -
tár sa ság ügyé nek fel vál la lá sát, még ak kor sem, sõt fõ ként nem,
ha az il le tõ an nak kö szön he tett min dent. (E te kin tet ben lásd Hatvany 
báró idé zett vi sel ke dé sét.) Ami itt fon tos, hogy Sauvageot a fran cia
for ra dal mat jól meg ha tá ro zott eré nyek kel akar ja fel ru ház ni.

192

37 Uo. 177.
38 Uo. 217.



Ál ta lá no sab ban, né hány el szórt meg jegy zés se gít sé gé vel,
Sauvageot imp li cit mó don a Fran cia Köz tár sa ság ide ál ké pét raj -
zol ja meg, amely köz vet le nül a For ra da lom szü lött je, mely utób bi 
ki zá ró lag a pol gár ság mûve. Át ve szi te hát azt a szé les kör ben
osz tott né ze tet, mi sze rint a fran cia ne mes ség ki vé tel nél kül re ak -
ci ós lett vol na, aki vel szem ben a pol gár ság ki har col ta a for ra dal -
mat, ha nem is a kard dal, de leg alább is dár dá val. Ma gyar or szág
kap csán ez zel szem ben kép ze let ben el fo gad ja, ma gá é vá te szi azt
a szá mos tör té nész ál tal le írt sa já tos vo nást, mi sze rint (1848-ban)
itt a ne mes ség küz dött az egyen lõ sé gért, és azt a tör té nel mi sze -
re pet vál lal ta fel, amit Fran cia or szág ban a pol gár ság (vagy
mond juk úgy, a har ma dik rend) töl tött be. E te kin tet ben igen
szem be öt lõ az a té ve dé se, hogy sze rin te a Vi lá gos nál ki vég zett ti -
zen há rom tá bor nok mind a ma gyar kö zép ne mes ség bõl szár ma -
zott. (Ezt még az 1987-es ki adás láb jegy ze te i nek a szerkesztõje is
kiemelte.39) Számára a magyar nemesség 1848-at jelenti, és vice-
 versa. 

Sauvageot szem lá to mást öröm mel hang sú lyoz za azt az éles
kü lönb sé get, ami a népi Fran cia or szág, amely bõl õ is szár ma zott,
az 1789-es for ra da lom Franciaországa, il let ve a ma gyar dzsent ri,
az 1848-s ma gyar for ra da lom kö zött ki mu tat ha tó. Az utób bi ak -
hoz egyéb ként, minden nek el le né re maga is von zó dott. Az egyik
ol da lon a nép Franciaországa örök ké va ló len ne, a má sik ol da lon
a ma gyar dzsent ri, amely el árul ta sa ját esz mé nyét, fo ko za to san
re ak ci ós sá vált. Íme, is mét, a tör té net írás ál ta lá no san el fo ga dott
ér tel me zé se. Min den eset re, egy mér sé kel ten me rész ér ve lés alap -
ján azt mond hat nánk, hogy Sauvageot, ahogy egy re job ban meg -
is mer ke dett a ma gyar tör té ne lem mel, lep lez ni kí vánt va la mit.
Ne ve ze te sen azt, hogy a két for ra da lom hát te ré ben álló tár sa dal -
mi erõk nem is vol tak annyi ra kü lön bö zõ ek, mint ahogy az elsõ
pil lan tás ra tû nik. Egy szó val azt, hogy az 1789-es fran cia for ra da -
lom nem ké pe zett egyet len ho mo gén „blok kot”, és hogy a ne -
mes ség egy ré sze, leg alább annyi ra, mint a pol gár ság egy ré sze,
részt vett az egyen lõ sí tõ fo lya mat elõ ké szí té sé ben és meg in dí tá -
sá ban, ami a meg va ló sí tá sa so rán az új tár sa dal mi erõk ke zé ben
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vi szony lag ka o ti kus és fo ko za to san deg ra dá ló dó ese mény so ro -
zat tá vált. Sauvageot egyéb ként, szo ci a lis ta meg gyõ zõ dé sé tõl ve -
zet ve, elé ge det len sé gé nek adott han got a pol gá ri kor mány zat tal
szem ben, mi vel az hût len lett a for ra dal mi esz mék hez. Igen ki fe -
je zõ, amit az Em lék irat ok ban mond, tud ni il lik, hogy a fran cia
dip lo ma tá kat szán ták a ma gyar ba rá ta ik, mert „érint kez ni ük kel -
lett azok kal a ször nyû sé ges ate is ta és vul gá ris re pub li ká nu sok -
kal.” Két ség te le nül, ezt az ér zést a ma gya rok nak tu laj do ní tot ta,
sõt nem ne héz itt némi (töb bé-ke vés bé fi nom) iró ni át is fel fe dez ni 
a sza bad kõ mû ves Sauvageot ré szé rõl. Mind ez zel együtt, emel jük 
ki, ugyan eb ben a be kez dés ben ar ról is be szá mol, hogy õt magát
is mennyire elborzasztotta néhány, legutóbb Magyarországra lá -
to ga tó francia politikai delegáció.40 A saját személyes ta pasz ta la -
ta – mint francia szocialistáé – tehát részben igazolta azt a túlzó
bírálatot, amit a magyar nemesek szájába adott. 

Vé gül lás suk, ho gyan is já rul hoz zá mind ez Ma gyar or szág
(és Fran cia or szág) tör té nel mé nek meg ér té sé hez. Egy fe lõl azt kel -
le ne fi gye lem be ven ni, hogy az új gon do la tok iránt el kö te le zett,
és a fran cia min ta nyo mán járó ma gyar ne mes ség nem tet te ma -
gá é vá „a pol gár ság sze re pét”. E he lyett egy sze rû en el fo gad ta a
fran cia ne mes ség egy ré szé nek szá za do kon ke resz tül, és egé szen
a nagy for ra da lo mig táp lált né hány gon do la tát és tö rek vé sét,
ame lyek a leg na gyobb tö me gek eman ci pá ci ó já ra irá nyu ló fo lya -
mat ré szét al kot ták. Ez a szel le mi ség moz gat ta töb bek kö zött La
Fayette-et, d’Alembert-t, Mirabeau-t, hogy Robespierre-rõl ne is
be szél jünk. E fér fi ak egyi ke sem volt „dek lasszált elem”, mind -
egyi kük mint ne mes cse le ke dett, át hat va at tól a fran cia eman ci -
pá ci ós álom tól, ami ugyan úgy lé te zett tár sa dal mi osz tá lyuk kö re -
i ben mint más, ret rog rá dabb ten den ci ák. A re pub li ká nus Sau -
vageot Ma gyar or szág és an nak for ra dal már ne mes sé ge irán ti lel -
ke se dé se mö gött (itt az orosz anar chis ta her ce gek rõl is be szél het -
nénk) mint ha egy ho mály ban ha gyott igaz ság áll na, amit ma gá -
nak sem val lott be, mi ként több fé le okok ból ki fo lyó lag hon fi tár -
sa i nak nagy több sé ge sem, füg get le nül a po li ti kai és lel ki be ál lí -
tott sá guk tól, és ami nem más mint a fran cia ne mes ség egy ré szé -
nek a nagy for ra da lom ban való rész vé te le. Ne vez zük ezt a je len -
sé get a ha la dás ki sa já tí tá sá nak. Va ló ban ki sa já tí tás ról van szó, hi -
szen vég sõ so ron, ta lán a for ra da lom elsõ pil la na tá tól kezd ve,
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nem a leg na gyobb tö me gek eman ci pá lá sá ról volt szó, ha nem in -
kább egy tár sa dal mi osz tály nak egy má sik kal tör té nõ le vál tá sá -
ról. Eb bõl a te kin tet bõl a csá szár ság és a jú li u si mo nar chia igen
jel ké pes. Az osz tály harc elve (amely pol gá ri ide o ló gia Guizot-nál,
ugyan úgy mint Marx ese té ben) szin tén szimp to ma ti kus, hi szen jól
lát ha tó, hogy az alap ve tõ el len té tek iga zá ból mind egyi kük eset ben
min dig ugyan azon tár sa dal mi osz tá lyon be lül je lent kez tek, csak az
adott tár sa dal mi osz tály volt más. 

A fen ti ek ben utal tunk a tör té nel mi fo lya mat idõ be li kü lönb sé -
gé re Fran cia or szág és Ma gyar or szág kö zött. Egy fél év szá zad, ta lán, 
va gyis egy sze rû en az a tá vol ság, ami el vá laszt ja a ma gyar 1848-at a
fran cia 1789-tõl. 1848-ban Ma gyar or szá got 1789 egyen lõ sí tõ szel le -
me még tisz tán érin tet te meg. Ké sõbb, a ré gió sa já tos té nye zõi ha tá -
sá ra (a neo ab szo lu tiz mus, a nem ze ti sé gi kér dés, a ki egye zés), a ma -
gyar ne mes ség szem elõl té vesz tet te sa ját tör té nel mét és fo ko za to -
san el fo gad ta azt a mo dern és ha ma ro san re pub li ká nus sá váló Fran -
cia or szág ál tal ter jesz tett gon do la tot, mi sze rint a ne mes ség nem
kom pa ti bi lis az egyen lõ sí tõ gon do la tok kal. 

Em lé ke zet, írás, igaz ság

Arra a kér dés re ke res ve a vá laszt, hogy mi lyen ér té ke van a tár sa -
da lom-, szû keb ben a tör té net tu do mány szem pont já ból a me mo á -
rok nak, mind össze annyit kí vá nok még egy szer hang sú lyoz ni,
hogy ha Sauvageot-nak csu pán az 1937-ben fran ci á ul írt Ma gyar -
or szág fel fe de zé se címû köny vét ele mez nénk, an nak alap ján té ves
kö vet kez te té sek re jut nánk. Az mun ka ugyan is, egye bek mel lett
ma gá ban rej tett bi zo nyos el fo gult sá go kat a ma gyar ne mes ség, a
dzsent ri irá nyá ban. A negy ven év vel ké sõbb írt Em lék irat ok – a
sok kal sze mé lye sebb hang vé te lû, a ko ráb bi nál ke vés bé szo ci o ló -
gi ai és jó val iro dal mibb könyv, amely va lós sze mé lyek gon do la -
ta it és pá lya fu tá sát írja le – ol va sa ta tet te szá mom ra le he tõ vé, leg -
alább is úgy vé lem, hogy mé lyeb ben be ha tol jak Aurélien Sauvageot 
lel ki vi lá gá ba, és ott rá ta lál jak a fran cia for ra dal mat il le tõ en egy faj ta
fran cia komp le xus ra, amit a „fran cia–ma gyar szel lem” és an nak tü -
kör já té ka tárt fel. 
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Püski Le ven te

JOBB OL DA LI RA DI KA LIZ MUS ÉS
KON ZER VA TI VIZ MUS LÁ ZÁR
AN DOR Em lé ke zé se i ben

A má so dik vi lág há bo rú be fe je -
zõ dé se új ál lam be ren dez ke dés
ki ala ku lá sát és új ve ze tõ ré teg ha -
ta lom ra ke rü lé sét hoz ta ma gá val 
Ma gyar or szá gon. A ko ráb bi idõ -
szak po li ti kai elit jé nek – más
meg pró bál ta tá sok mel lett – az -
zal is szem be sül nie kel lett, hogy
a kor társ tör té net írás ban egy re
ne ga tí vabb és el íté lõbb ér té ke lé -
sek je len tek meg a Hor thy -kor -

szak ról és an nak ve ze tõ i rõl. Mind ez arra ösz tö nöz te az érin tet te -
te ket, hogy meg ír ják sa ját, hi te le sebb nek és va ló sabb nak vélt ké -
pü ket a két vi lág há bo rú ról és a kö zöt tük el telt két év ti zed rõl. A
je len ség ré sze ként szá mos me mo ár ké szült. Az emig rá ci ó ban ír -
tak egy más után meg is je len tek, kö zü lük Hor thy Mik lós
1952-ben írt em lék ira ta a leg is mer tebb.1 Az itt hon el ké szül tek vi -
szont nem lát hat tak nap vi lá got, jól le het egy ré szü ket a tör té net -
írás fel hasz nál ta.2 Bi zo nyos sa já tos vo ná sok kal, de ebbe a sor ba
szá mít ha tó Láz ár An dor Em lé ke zé se im címû mun ká ja is.3

1 Elsõ ma gyar nyel vû ki adá sa Hor thy Mik lós: Em lék ira ta im. Talleres Grá -
ficos Cagnasso y Cia.. – Soc. de Resp. Ltda., Bu e nos Ai res, 1953.; Az elsõ ha zai
(le gá lis) ki adá sa: Eu ró pa–His tó ria, Bu da pest, 1990.

2 A szak mai kö rök ben leg is mer tebb és leg töb bet for ga tott mun ka a göm -
bösista An tal Ist vá né volt, amely nek nagy ré sze a rend szer vál tás után publikussá 
vált. An tal 2004. Lásd még Ada tok az An tal–Göm bös-fé le „döm ping saj tó” meg te rem té -
sé hez. (Rész le tek An tal Ist ván em lék ira ta i ból). Köz li: Ger gely Jenõ. In Múl tunk,
2004/2. 243–287.

3 Láz ár 1995.



Láz ár An dor 1882-ben szü le tett Pá pán, re for má tus, ne me si
szár ma zá sú szü lõk gyer me ke ként. Kö zép is ko lá it a pá pai kol lé gi -
um ban, fel sõ fo kú ta nul má nya it a bu da pes ti egye tem jogi ka rán
vé gez te el, majd ezt kö ve tõ en (1906-tól) ügy véd ként dol go zott.
Ön ma gát ko mo lyabb po li ti kai am bí ci ók tól men tes sze mély ként
jel le mez te ugyan, szá mos tény még is arra utal, hogy több akart
len ni egy sze rû ügy véd nél, élt ben ne va la mi fé le köz éle ti sze rep -
vál la lás am bí ci ó ja. Több jo gi-pénz ügyi jel le gû, el mé le ti mun ká ja
je lent meg és szá mos tár sa dal mi egye sü let ben vál lalt sze re pet,
ame lyek kö zül az Or szá gos Pro tes táns Patronázs Egye sü let ben
be töl tött fõ tit ká ri po zí ci ó ja emel he tõ ki. Az elsõ vi lág há bo rú évei
alatt el ke rül te a ka to nai szol gá la -
tot, így tár sa dal mi te vé keny sé ge
és ez zel együtt köz éle ti is mert sé -
ge to vább erõ sö dött. A köz vet len 
po li ti zá lás tól a for ra dal mak
alatt, majd azt kö ve tõ en is tá vol
tar tot ta ma gát – ne vel te té sé nek,
po zí ci ó já nak meg fe le lõ en – a
jobb ol da li erõk felé ori en tá ló -
dott. Be kap cso ló dott több tár sa -
dal mi egyesület te vé keny sé gé be
és kap cso lat rend sze re is to vább
bõ vült. A Tár sa dal mi Egye sü le tek Szö vet sé gén ke resz tül ke rült
egy re szo ro sabb sze mé lyes kap cso lat ba Göm bös Gyu lá val és kö ré -
vel. En nek kö szön he tõ en az 1930- as évek ele jé tõl nagy táv la tok
nyíl tak meg elõt te a po li ti kai élet ben. 1931-ben fél évig ál lam tit kár
volt Göm bös mel lett a hon vé del mi mi nisz té ri um ban, jú li us tól pe -
dig – Szen tes kül döt te ként – a kép vi se lõ ház nak is tag ja lett. A gaz -
da sá gi vál ság kö vet kez té ben – az ál lam igaz ga tás bi zo nyos te rü le -
te in be ve ze tett ta ka ré kos sá gi in téz ke dé sek ré sze ként – el vesz tet te
ugyan ál lam tit ká ri ál lá sát, 1932 ok tó be ré ben még is el ér ke zett pá -
lyá ja csú csá ra az zal, hogy meg kap ta a Göm bös-kor mány ban az
igaz ság ügyi tár ca irá nyí tá sát. Mi nisz te ri bár sony szék ét a kor -
mány fõ ha lá la után is meg tart hat ta, kö zel két évig. 1938–1939 fo -
lya mán egy re job ban hát tér be szo rult, az zal össze füg gés ben, hogy
a kor mány po li ti ka a jobb ol da li ra di ka liz mus irá nyá ba for dult.
1938 már ci u sá ban meg vált mi nisz te ri poszt já tól, ugyan ezen év no -
vem be ré ben csat la ko zott az Imrédy Bé lá val szem be for du ló kor -
mány pár ti po li ti ku sok hoz, 1939 má ju sá ban pe dig kép vi se lõi meg -
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bí za tá sa ért vé get. Ezt kö ve tõ en vissza tért ügy vé di, jog ta ná cso si
mun ká já hoz.

A má so dik vi lág há bo rú utá ni po li ti kai vi szo nyok sem mi -
lyen le he tõ sé get sem nyúj tot tak szá má ra po li ti ku si pá lyá ja foly -
ta tá sá ra, ta pasz ta la ta it és tu dá sát azon ban rö vid ide ig más te rü le -
ten hasz no sí tot ta: 1946 és 1948 kö zött a Dunamelléki Re for má tus
Egy ház ke rü let fõ gond no ki tisz tét töl töt te be. Az 1951. évi, a régi
rend szer ve ze tõ it súj tó ki te le pí tés ré sze ként az Al föld re ke rült.
Kény szer lak hely ét csak 1953-ban, a Nagy Im re-kor mány meg ala -
ku lá sát kö ve tõ en hagy hat ta el. Le ány fa lu ra köl tö zött és ott élt
vissza vo nul va, 1971-be be kö vet ke zett ha lá lá ig. A me mo ár ját is
Le ány fa lun írta: a munkát valamikor az 1960-as évek elején
kezdte el és kisebb-nagyobb megszakításokkal 1967-ig folytatta.

A me mo ár írót mód szer ta ni és te ma ti kai szem pont ból több -
fé le ki in du ló pont ve zet het te. Azt több íz ben is le szö ge zi, hogy
sze mé lyes tör té nel met, azaz a sa ját élet út ját kí ván ja meg ír ni. A
po li ti kai ese mé nyek is mer te té sé nél ál ta lá ban véve nagy vissza fo -
gott sá got ta nú sít, ami csak rész ben ma gya ráz ha tó a ta pasz talt jo -
gász óva tos sá gá val, aki tisz tá ban van ál lí tá sai sú lyá val. Má sok tól 
– töb bek kö zött Gratz Gusz táv tól – el té rõ en lát ha tó an nem tö re -
ke dett tör té né szi ba bé rok ra, a nagy po li ti ka ese mé nye i nek is mer -
te té se, elem zé se csak igen kor lá to zott mér ték ben kap he lyet a
me mo ár lap ja in. Vé gig el sõ sor ban sa ját él mé nye i nek le írá sá ra
kon cent rál, s idõn ként utal is arra, hogy a köz tör té ne ti ese mé -
nyek a hi va ta los for rá sok ból – tör vé nyek, par la men ti nap lók és
iro má nyok stb. – job ban meg is mer he tõk, mint az em lék irat ból.4
Eh hez a hoz zá ál lást a kény szer is erõ sí tet te, hi szen sem hi va ta los
do ku men tu mok, sem sze mé lyes ha gya ték nem állt ren del ke zé sé -
re, ame lyek se gít het ték vol na az em lé kek fel idé zé sét és rend sze -
re zé sét. Az 1950-es évek ele jé nek há nya tott vi szo nyai kö ze pet te
Láz ár jegy ze tei el vesz tek. Rá adá sul ki te le pí té se alatt annyi ra
meg rom lott a látása, hogy idõvel megvakult. Memoárját nem is
saját kezûleg írta, hanem emlékezetbõl diktálta, s sem átnézni,
sem kijavítani nem tudta a már elkészült szöveget.5

A biografikus ív je len ti ugyan a me mo ár fõ vo nu la tát, a szer -
zõ idõn ként még is egy faj ta kor raj zot is nyújt. Le ír ja, hogy lát ta és
élte meg – el sõ sor ban az 1920 és 1939 kö zöt ti idõ szak – köz tör té -
ne ti ese mé nye it, mi lyen nek is mer te meg a po li ti kai élet azon sze -
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rep lõ it, akik kel sze mé lyes érint ke zés be ke rült. Ma gán élet és köz -
élet sa já tos ke ve re dé se kö vet kez té ben mun ká ja több fé le szem -
pont ból is for rás ér té kû. Egy részt tár sa da lom tör té ne ti ol dal ról,
amennyi ben az ol va só be te kin tést nyer egy sze mély, il let ve raj ta
ke resz tül egy tár sa dal mi cso port élet vi szo nya i ba, élet mód já ba.6
Más részt a Láz ár-me mo ár po li ti ka tör té ne ti mun ka is. A szer zõ
per sze vi gyá zott, hogy – el té rõ en más em lé ke zé sek tõl7 – a köz tör -
té ne ti vo nal ne vál jon ural ko dó vá, de az zal is tisz tá ban volt, hogy 
mint az ese mé nyek köz vet len és ak tív ré sze se, olyan tu dás és in -
for má ci ók bir to ko sa, ame lyek rõl az írott/le vél tá ri források nem,
vagy csak alig szólnak, így bizonyos értelemben mûve képes
hiteles és valós képet nyújtani.8

A me mo ár meg írá sát va ló szí nû sít he tõ en két té nye zõ mo ti -
vál ta. Egy részt a múlt köz ve tett mó don való új ra élé sé nek, az em -
lé ke zés nek az igé nye egy olyan em ber ré szé rõl, aki szí ve sen és bi -
zo nyos elé ge dett ség gel te kint vissza sa ját élet út já ra és egy olyan
idõ szak ra, amely ben lát ha tó an jól érez te ma gát. Más részt – amint
azt már je lez tük – egy ér tel mû en el kí vánt ha tá ro lód ni at tól az ér té -
ke lés tõl, me lyet az 1950-es évek ma gyar or szá gi tör té né szei ad tak a 
Hor thy -kor szak ról. Eb be li tö rek vé se annyi ban nem volt hi á ba va ló, 
hogy több meg ál la pí tá sát utóbb a tör té net írás iga zol ta. Így Láz ár
ha tá ro zot tan el uta sí tot ta azt a hi va ta los fel fo gást, mi sze rint a két
vi lág há bo rú kö zöt ti ma gyar ál lam be ren dez ke dés fa siz mus lett
vol na.9 Szin tén jog gal hang sú lyoz ta, hogy té ves és le egy sze rû sí tõ
szem lé let az arisz tok rá ci át ural ko dó osz tály ként be ál lí ta ni. En nek
kap csán arra mu ta tott rá, hogy a mág nás cso port va ló ban ko moly
tár sa dal mi te kin téllyel bírt, köz vet len po li ti kai sze rep lé se és ér dek -
ér vé nye sí té si ké pes sé ge azon ban kor lá to zott volt.10
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6 Az ilyen tí pu sú me mo á rok jel leg ze tes pél dá ja a kor szak ból Odesalchi
Eugénie: Egy her ceg nõ em lé ke zik c. em lék ira ta. Gon do lat Ki adó, Bu da pest, 1987.

7 Jel leg ze tes po li ti ka tör té ne ti me mo ár nak te kint he tõ töb bek kö zött a már
em lí tett An tal Ist ván vagy ép pen Zsitvay Ti bor mun ká ja. Zsitvay Ti bor: Ma gyar -
or szág 1921–1941. Szerk.: Sipos Pé ter és Csiffáry Ta más. Palatinus-Ráday Gyûj te -
mény, Bu da pest, 1999.

8 Pritz Pál sze rint „A vissza em lé ke zõ olyan meg élt tu dás sal ren del ke zik,
amit a his to ri kus több nyi re ele ve nem bir to kol hat”. Pritz Pál: Az ob jek ti vi tás mí to -
sza? Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat, Budapest, 2011. 149. 

9 Erre néz ve lásd Püski Le ven te: De mok rá cia és dik ta tú ra kö zött. A Hor thy -
-rend szer jel le gé rõl. In: Romsics 2000, 206–213.

10 Láz ár 1995, 240., 257. Eh hez azt le het hoz zá ten ni, hogy az arisz tok rá cia
hely ze te a kor sza kon be lü li is in ga do zott. 1919 és 1921 kö zött úgy tûnt, po li ti kai
sú lya cse kély lesz az el len for ra dal mi erõk tá bo rán be lül. A Beth len-érá ban az
arisz tok ra ták már szá mot te võ po li ti kai be fo lyás sal ren del kez tek, és köz éle ti sze -



Láz ár kri ti kai alap ál lá sa mö gött olyan sze mé lyi ség áll, aki -
nek volt át fo gó és ko he rens vé le mé nye a kor ról, amely ben élt. Az
ol va só ter mé sze te sen könnyen ész re ve szi, hogy a szer zõ alap ve -
tõ en az el len for ra dal mi erõk szem szö gé bõl nézi az ese mé nye ket,
ami bi zo nyos fo kig ma gá tól ér te tõ dik, hi szen éve ken át a Hor thy -
-kor szak po li ti kai-kor mány za ti elit jé nek ak tív ré sze se volt. Ez az
el len for ra dal mi alap ál lás azu tán túl zá sok ra ra gad tat ja a szer zõt,
s kri ti kai haj la ma in kább csak ott buk kan elõ, ahol nin csen köz -
vet len sze mé lyes érin tett sé ge. Lát ha tó an szem ben áll ugyan az
elsõ vi lág há bo rút kö ve tõ for ra dal mi moz gal mak kal, de nem ide -
a li zál ja a szá zad elõ ma gyar or szá gi vi szo nya it. Az ak ko ri po li ti -
kai ve ze tõ ré te get több te kin tet ben is el ma rasz tal ja: sze mé re veti a 
szük sé ges mun kás jó lé ti in téz ke dé sek el mu lasz tá sát, a nem ze ti sé -
gi kér dés sel va la mint a nagy ha tal mi erõ vi szony ok kal való re á lis
szem be né zés és az ál ta la igen csak óhaj tott bel sõ nem ze ti egy sé -
gért cse lek vés hi á nyát.11 Ugyan ak kor a há bo rú ki tö ré sé nek ma -
gya rá za tá nál arra az igen csak fel szí nes ki je len tés re szo rít ko zik,
hogy „a nem ze tet az er kölcs és a jog is me re te ál lí tot ta be a há bo rú 
szol gá la tá ba”.12 Szin tén ez a sa já tos ket tõs ség nyil vá nul meg a
ké sõb bi ese mé nyek kap csán is. Az 1918/1919-es idõ sza kot alap -
ve tõ en a sze mé lyes él mé nyek ural ják, a köz tör té net csak idõn -
ként kap te ret. Ne ga tív hoz zá ál lá sa az ese mé nyek hez – el len for ra -
dal mi szem lé le té bõl kö vet ke zõ en – nem meg le põ, ez azon ban nem 
je len ti azt, hogy az õszi ró zsás for ra dal mat pusz tán egy szûk kör
mohó ha ta lom vá gyá val ma gya ráz ná, mint aho gyan ké sõbb szá -
mos po li ti kus tár sa tet te, il let ve a hi va ta los pro pa gan da a köz vé le -
mény felé suly kol ta. El is me ri, hogy a for ra da lom ki tö ré sé ben a sú -
lyos szo ci á lis hely zet és az el lá tá si ne héz sé gek, a tár sa da lom há bo -
rús erõ fe szí té sek ben való ki fá ra dá sa, va la mint az ál ta lá nos bé ke -
vágy is ko moly sze re pet ját szott. Kár olyi Mi hály ról vi szont csak
annyi ban tesz em lí tést, hogy ki je len ti, a gróf ké pes sé gei és am bí ci -
ói nem vol tak egyen súly ban.13 A szer zõ te hát nem csak szub jek tí -
van vi szo nyul a köz tör té ne ti ese mé nyek hez, ha nem sze lek tál kö -
zöt tük, és szá mos eset ben tu da to san szûk sza vú: a prob le ma ti kus
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rep vál la lá suk is ki szé le se dett, a kor szak má so dik fe lé ben is mét fo ko za to san hát -
tér be szorultak. 

11 Láz ár 1995, 72–73., 88–89.
12 Láz ár 1995, 88. Per sze nem csak a szer zõt, ha nem a ko ra be li po li ti kai osz -

tály ve ze tõ ré szé hez tar to zó tár sa it is meg le he tõ sen gyen ge kül po li ti kai is ko lá -
zott ság jel le mez te.

13 Láz ár 1995, 104.



kér dé sek re csu pán rö vi den utal, mé lyebb elem zé sek be se hol sem
bonyolódik.

Láz ár, mi köz ben el uta sít ja azo kat az utó la gos ér té ke lé se ket,
ame lyek a Hor thy -kor sza kot egy ol da lú an ne ga tív szín ben lát tat -
ják, gyak ran az el len ke zõ vég let be esik. A po li ti kai vi szo nyok be -
mu ta tá sá nál lé nye gé ben véve az ak ko ri hi va ta los ál lás pon tot
vissz han goz za, ami kor „tel je sen és tisz tán” al kot má nyos rend szer -
rõl be szél.14 Igaz, nem tá masz kod ha tott azok ra a tör té net írói mun -
kák ra, ame lyek az em lék irat írá sa kor már szak sze rû ala pos ság gal
tár ták fel a po li ti kai be ren dez ke dés jel leg ze tes sé ge it: cá fol ták a fa -
siz mus vád ját, mi köz ben ki mu tat ták a dik ta tó ri kus vo ná sok ér vé -
nye sü lé sét is.15 Lé tez tek azon ban már két vi lág há bo rú kö zött is
olyan kri ti kai szem lé le tû ál lás pont ok, me lyek re leg alább ref lek tál -
ha tott vol na. Így azu tán a szer zõ egyet len szó val sem be szél a vá -
lasz tó jog gal kap cso la tos ano má li ák ról, a sza bad ság jog ok kor lá to -
zá sá ról, s sze rin te a vá lasz tá si küz del mek, ha idõn ként he ve sek is
vol tak, de min dig a tör vé nyes ke re tek kö zött zaj lot tak.16 Ugyan eb -
bõl a né zõ pont ból arra he lye zi a súly pon tot, hogy Ma gyar or szág
szá má ra a min tát a nyu ga ti or szá gok de mok ra ti kus be ren dez ke -
dé se je len tet te. A ma gyar tár sa da lom ban – sze rin te – a dik ta tó ri -
kus irány za tok nak nem volt bá zi sa: sem a bol se viz mus nak, sem a
ná ciz mus nak. Köz ben per sze el hall gat ja, hogy a kor szak má so dik
fe lé ben a hit le ri ál lam je len té keny ha tás gya ko rolt a ha zai köz és
po li ti kai élet re, s az 1930-as évek vé gé re a ha zai nem ze ti szo ci a lis ta
pár tok je len tõs tár sa dal mi tá mo ga tott ság gal bír tak.

Po li ti ka tör té ne ti szem pont ból a mun ka leg ér de ke sebb, leg fi -
gye lem re mél tóbb ré szei az 1930-as évek rõl, il let ve kü lö nö sen a
Göm bös-érá ról szól nak, nem vé let le nül, hi szen Láz ár ek kor vált a 
po li ti kai elit be fo lyá sos tag já vá. Göm bös sel való kap cso la ta az
1920-as évek kö ze pé re da tál ha tó, az év ti zed vé gé re már an nak
leg szû kebb mun ka tár si kö ré hez tar to zott, és kar ri er je is egy ér tel -

201

14 Láz ár 1995, 240.
15 Az elsõ ilyen kí sér let Lac kó Mik lós mun ká sá gá hoz köt he tõ. Ál lás pont já -

nak leg rész le te sebb ki fej té se: Lac kó Mik lós: Vál sá gok-vá lasz tá sok. Tör té ne ti ta nul -
má nyok a két há bo rú kö zöt ti Ma gyar or szág ról. Gon do lat Ki adó, Bu da pest, 1975.
298–316. Láz ár egy sí kú ér té ke lé sé tõl el té rõ en nap ja ink ra lé nye gé ben kon szen zus
ala kult ki ar ról, hogy a kor szak ál lam be ren dez ke dé sé ben a par la men tá ris ele mek 
mel let, dik ta tó ri kus vo ná sok is ki mu tat ha tó ak. Ide so rol ha tó min de nek elõtt a
sza bad ság jog ok kor lá to zott ér vé nye sü lé se, a parlamenti váltógazdaság
jogi-politikai eszközökkel történõ kizárása és a kormány hatalmának túlsúlya. 

16 Láz ár 1995, 180–182. A szer zõ egyet len szó val sem em lí ti az 1935-ös vá -
lasz tá so kat kí sé rõ at ro ci tá so kat.



mû en hoz zá köt he tõ. A faj vé dõ ve zér elõbb ta nács adó ként, majd
ál lam tit kár ként vet te maga mel lé a hon vé del mi mi nisz té ri um ba,
vé gül 1932-ben – elé ge dett sé ge jeleként – igazságügyi minisztert
csinált belõle.

A szer zõ az ér tel mi ség so ra i ból ke rült a po li ti ka vi lá gá ba.
Szé les körû és be fo lyá sos sze mé lyes kap cso lat rend szer rel ren del -
ke zett, de nem volt úgy mond hi va tá sos po li ti kus. Mi nisz ter ként
és kép vi se lõ ként igye ke zett ke rül ni a konf lik tus hely ze te ket, a
kor mány párt ban nem volt ak tív, és be szé dei is in kább vissza fo -
gott sá got mu tat tak. Eb bõl kö vet ke zõ en va ló szí nû leg nem volt túl 
nagy rá lá tá sa a po li ti kai fo lya ma tok ra, s elem zõ kész sé ge sem te -
kint he tõ át la gon fe lü li nek. Így azután a Gömbös-kormány
mûködésérõl leírtak kevésnek és gyakran felszínesnek tûnnek.

Mind ezek el le né re a me mo ár je len tõs rész ben össz hang ban
van a gömbösi po li ti ká ról nap ja ink ra a tör té nész szak má ban ki -
ala kult kép pel, il let ve szá mos ada lék kal gaz da gít ja azt. Láz ár – a
tár gyalt idõ szak má sik is mert „kró ni ká sá hoz”, An tal Ist ván hoz
ha son ló an – le ír ja, ho gyan tö re ke dett és ké szült Göm bös Gyu la a
kor mány za ti ha ta lom meg szer zé sé re. Töb bek kö zött meg em lí ti,
hogy Göm bös már Beth len Ist ván bu ká sa után is szá molt az zal,
hogy õ fog kor mányt ala kí ta ni, s eb ben Láz ár nak fel aján lot ta a
pénz ügyi tár cát.17 Ami kor azu tán, egy év vel ké sõbb re a li tás sá
vált a faj vé dõ ve zér nagy álma, az em lék irat rész le te sen és alap -
ve tõ en hi te le sen le ír ja a kor mány ala kí tás kö rü li tár gya lá so kat:
ho gyan ke rült sor az egyes szak em be rek ki vá lasz tá sá ra, mi lyen
ér dek cso por tok kí ván sá ga it és igé nye it vet te fi gye lem be Göm -
bös.18 A kér dés nap ja ink ra vi szony lag ala po san fel tárt ugyan,
még is a me mo ár a rész le tes sé ge és az ár nyalt meg kö ze lí té se okán 
még ma is idõ sze rû nek tû nik. An tal tól el té rõ en ugyan is – aki
min den kit asze rint ér té kel, hogy Gömbös vagy Bethlen
emberének tekinthetõ-e – Lázár rámutat, hogy egyes miniszterek
kiválasztása távolról sem ilyen egyszerûen zajlott.19

Ha son ló an fi gye lem re mél tó ak a ve ze tõk rõl, mi nisz ter tár -
sak ról adott rö vid jel lem zé sek. Az ef fé le dol gok ter mé sze te sen
ere den dõ en szub jek tí vak, de még is ér té ke sek. Egy po li ti kus te vé -
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17 Láz ár 1995, 185–186.
18 Láz ár 1995, 202–203.
19 Sze rin te Göm bös so ká ig vo na ko dott at tól, hogy Kállay Mik lós nak adja a

föld mû ve lés ügyi tár cát, Fabinyi Ti ha mér ki vá lasz tá sa a ke res ke del mi mi nisz té ri -
um élé re pe dig in kább bi zo nyos gaz da sá gi ér dek cso por tok irá nyá ba igé nyelt
egyez t e tést. 



keny sé gé nek a vizs gá la tá nál ugyan is fon tos szem pont az is, ho -
gyan lát ták õt kor tár sai, s Láz ár bi zo nyos ér te lem ben jó meg fi -
gye lõ volt. Az a jel lem zés, ame lyet az 1930-as évek kor mány fõ i -
rõl nyújt – Kár olyi Gyu lá ról, Da rá nyi Kál mán ról, Imrédy Bé lá ról
–, egyes pon to kon meg erõ sí ti, il let ve né mi leg ár nyal ja a tör té net -
írás ál tal az em lí tett po li ti ku sok ról ki ala kí tott ké pet.20 A me mo ár -
nak va ló szí nû leg ak kor lett vol na iga zi ha tá sa, ha a meg írá sát kö -
ve tõ en azon nal ki adás ra ke rül, ami re per sze nem volt re á lis
esély.21 1995-re azon ban, ami kor meg je lent, szá mos meg ál la pí tá -
sa már nem bírt az új don ság ere jé vel, mert a kor szak kulcs fi gu rá -
i ról ké szült fel dol go zá sok sok esetben részletesebb és szak sze -
rûbb – bár az emlékirat megállapításainak nem feltétlenül el lent -
mon dó – képet rajzoltak.

Láz ár po zí ci ó já ból el vi leg kö vet kez ne, hogy az em lék irat
szer zõ jé nek po li ti kai né ze tei kö zel áll tak a faj vé dõ tá bo ré hoz. A
szer zõ azon ban ön ma gát kon zer va tív po li ti kus ként áb rá zol ja, és
eb bõl a szem szög bõl te kin ti át a kor szak po li ti kai fo lya ma it is. El -
íté li a kor szak ele jén te vé keny ke dõ kü lö nít mé nyes cso por tok ter -
ror cse lek mé nye it, egyes szél sõ jobb ol da li szer ve ze tek – el sõ sor ban
az Éb re dõ Ma gya rok Egye sü le te – ki len gé se it és az an ti sze mi tiz -
mu su kat.22 Ez zel szem ben lé nye gé ben véve po zi tív ké pet fest
Beth len Ist ván mi nisz ter el nök sé gé rõl. Mél tat ja a kon szo li dá ci ót, a
beth le ni po li ti ka leg fõbb ered mé nyei köz zé so rol ja a gaz da ság si -
ke res re konst ruk ci ó ját, a jog rend hely re ál lí tá sát, a kü lö nít mé nyek
és a „túl zás ba vitt an ti sze mi tiz mus” vissza szo rí tá sát,23 va la mint a
fel sõ ház lét re ho zá sát.24 A ne ve ze tes frank ha mi sí tá si ügy rõl ki fej -
tett vé le mé nye pe dig a ko ra be li hi va ta los ál lás pont hû in terp re tá -
ci ó já nak te kint he tõ. Az egész ha mi sí tás – je len ti ki – ha za fi as in dít -
ta tá sú, de ka lan dor ak ció volt; az ál lam igaz ga tá si szer vek „ko moly 
mun kát vé gez tek” az ügy fel de rí té se ér de ké ben, mely rõl Beth len -
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20 Láz ár kü lön hang sú lyoz za Imrédy Béla nagy mun ka bí rás sal tár su ló akar -
nok sá gát, vagy Da rá nyi Kál mán ha bo zó, óva tos ko dó jel le mét. Láz ár 1995,
205–206., 208.

21 A me mo ár nem je len tett for rást Ger gely Jenõ Göm bös rõl szó ló mo nog rá -
fi á já hoz sem. Ger gely 2001, 341.

22 Láz ár 1995, 106.
23 Láz ár nem fej ti ki pon to san a zsi dó kér dés sel kap cso la tos né ze te it, de va -

ló szí nû sít he tõ en osz tot ta azon jobb ol da li po li ti kus tár sai fel fo gá sát, akik sze rint a
zsi dó ság szá mot te võ ré sze – el sõ sor ban a for ra dal mak alatt – el pár tolt a nem ze ti
esz mé tõl. Lásd Beth len Ist ván em lék ira ta 1944. A be ve ze tõt írta Romsics Ignác.
Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1988. 128.

24 Láz ár 1995, 144–147.



nek nem volt tu do má sa.25 Itt bi zony még a ke vés bé tá jé ko zott ol -
va só nak is fel tûn het, hogy Láz ár nem pár tat lan szem lé lõ je, ha -
nem köz vet len ré sze se az ese mé nyek nek. Õ volt ugyan is az egyik 
vád lott, a Göm bös ba rá ti kö ré hez tar to zó Ba ross Gá bor vé dõ je.
Beth len nel szem be ni bí rá la ta is meg le he tõ sen mér sé kelt ke re tek
kö zött mo zog. Nem kéri szá mon a po li ti kai de mok ra ti zá lás el ma -
ra dá sát, ehe lyett a re for mok las sú sá gá ra, il let ve két konk ré tum ra
– a ha di köl csön-köt vé nyek va lo ri zá ci ó já nak el ma ra dá sá ra és
egyes mi nisz té ri u mok pa zar ló gaz dál ko dá sá ra – he lye zi a hang -
súlyt.26

Eb bõl az alap ál lás ból nem könnyû fel adat a Beth len–Göm -
bös vi szony nak, il let ve utób bi né zet rend sze ré nek az ér tel me zé se, 
amit Láz ár nem is ké pes el lent mon dás ok tól men te sen meg vá la -
szol ni. Egy íz ben azt hang sú lyoz za, hogy ket tõ jük cél jai kö zött
nem volt lé nye gi kü lönb ség. Az el té rés in kább csak ab ban ra gad -
ha tó meg, hogy Beth len „a nem ze ti ide ák meg va ló sí tá sát” csak
„hosszabb, fo ko za tos mun ka és meg erõ sö dés ré vén re mél te el ér -
ni”.27 Más he lye ken vi szont el is me ri a kö zöt tük lévõ mar káns el -
té ré se ket.28 Ezek kö zül jó ér zék kel mu tat rá arra, hogy az eli tek
tá mo ga tá sá nak meg szer zé sé re kon cent rá ló Beth len nel szem ben
Göm bös – bár ér té kel te a szak tu dást – „a tö meg erõ ket, a tö meg -
moz gal ma kat te kin tet te po li ti kai erõk nek és eze ket akar ta kor -
mány za tá nak bá zi sá vá ten ni”.29 Emel lett a ge ne rá ció vál tást, a fi a -
ta labb nem ze dék elõ tér be he lye zé sé re való tö rek vést, va la mint a
po li ti kai rend szer át ala kí tá sá nak ter vét eme li ki. Láz ár több íz ben 
is ki tér arra, hogy Göm bös mi lyen nagy ra ér té kel te a nem ze ti szo -
ci a lis ta és a fa sisz ta ál lam tel je sít mé nye it: „bá mul ta Mus so li nit
[…] cso dál ta a né met had ve ze tés ki vá ló sá gát és igen nagy ha tás -
sal volt rá Hit ler sze mé lyes és egyé ni ha tal má nak nagy tel je sí tõ -
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25 Láz ár 1995, 148. Az ügy po li ti kai hát te ré re néz ve lásd Ablonczy Ba lázs: A
frank ha mi sí tás. Há lók, sze mé lyek, dön té sek. In: Múl tunk, 2008/1. 29–56.; Or mos Má -
ria: Ha mis fran kok kal teli bõ rön dök. In: Skan da lum –Ma gyar köz éle ti bot rá nyok
1843–1991. T-Twins Ki adó, Bu da pest, 1993. 175–192. ; Romsics Ig nác: Fran cia or -
szág, Beth len és a frank ha mi sí tás. In Tör té nel mi Szem le, 1983/1. 78–81.

26 Láz ár 1995, 154.
27 Láz ár 1995, 209.
28 Láz ár 1995, 212.
29 Láz ár 1995, 208. Láz ár itt meg erõ sí ti azt a szak mai ál lás pon tot, amely sze -

rint a kor mány párt át ala kí tá sát cél zó ak ció Göm bös tõl in dult ki. Lásd Vonyó Jó -
zsef: Akart-e Göm bös dik ta tú rát? In: Mér le gen a XX. szá za di ma gyar tör té ne lem – ér tel -
me zé sek és ér té ke lé sek. Szerk.: Püski Le ven te és Valuch Ti bor. 1956-os In té zet – Deb -
re ce ni Egye tem Történelmi Intézet, Debrecen, 2002. 189–199.



ké pes sé ge”.30 Majd hoz zá te szi, hogy a két dik tá tor ha tá sa alatt
„for ron gott ben ne” va la mi fé le rendszerátalakító re form gon do la -
ta.31 Láz ár ugyan ak kor le szö ge zi, hogy sze mély sze rint tõle az ef -
fé le el kép ze lé sek tá vol áll tak, sõt szem be he lyez ke dett ve lük. En -
nek alá tá masz tá sá ra em lí tést tesz egy va la mi kor 1932. no vem ber
vé gén, kor mány za ti és párt ve ze tõk rész vé te lé vel le zaj lott ér te -
kez let rõl, ame lyen Göm bös a kor mány ha tal mát erõ sí tõ al kot -
mány re form gon do la tá val állt elõ. Láz ár sze rint egye sek – köz tük 
két mi nisz ter, Fabinyi és Hóman – ki té rõ vá la szo kat ad tak, de õ
és Beth len ha tá ro zot tan el ve tet ték az öt le tet és sík ra száll tak a
„tör té ne ti” al kot mány vé del me mel lett. Fel lé pé sük ha tá sá ra pe -
dig a ta nács ko zás vé gén Göm bös is meg hát rált.32 Köz vet le nül
nem mi nõ sí ti a Mar ton Béla ál tal irá nyí tott, a kor mány párt át ala -
kí tá sá ra vo nat ko zó ak ci ót, de el íté li a Göm bös kör nye ze té ben lévõ,
szél sõ sé ges gon dol ko dá sú po li ti ku so kat. Ami kor pe dig 1935-ben a
kor mány fõ nek si ke rül a beth le ni tá bor nagy ré szét, sze mély sze rint
a volt kor mány fõt is ki szo rí ta ni a Nem ze ti Egy ség Párt já ból, Láz ár
arra konk lú zi ó ra jut, hogy „az új par la ment szel le mi ní vó ja meg íté -
lé sem sze rint ala cso nyabb volt a régi par la ment szel le mi szín vo na -
lá nál”.33 Láz ár nem mond ja ki ugyan, de ér zé kel he tõ en nem tart ja
he lyes nek a Göm bös és Beth len kö zöt ti sza kí tást, il let ve azt az ál lás -
pon tot vall ja, hogy a köz te és Göm bös kö zött fenn ál ló kö ze li kap -
cso lat nak in kább sze mé lyi, mint elvi alap jai vol tak.

Per sze jog gal fel vet he tõ, nem egy sze rû konst ruk ci ó ról van-e 
szó, ar ról, hogy a szer zõ utó lag kí ván ja ma gát a mér sé kelt, kon -
zer va tív po li ti kus po zí ci ó já ban el he lyez ni, amely el fo gad ha tóbb -
nak, sza lon ké pe sebb nek tûnt a má so dik vi lág há bo rú utá ni év ti -
ze dek ben. Láz ár mi nisz te ri és kép vi se lõi te vé keny sé ge meg erõ sí -
ti azt a ké pet, ame lyet a szer zõ ön ma gá ról mu tat. Az em lí tett al -
kot mány jo gi ér te kez let nek ugyan nem ma radt fenn írá sos do ku -
men tu ma, de – ami rõl Láz ár már nem be szél – Göm bös ké sõbb
vissza tért a kér dés re. Az 1933. feb ru ár 10-i mi nisz ter ta ná csi ülésen
a kor mány je len tõs struk tu rá lis át ala kí tá sá val állt elõ, s a rész le -
tek ki dol go zá sá val ép pen az igaz ság ügyi mi nisz ter lett meg bíz -
va. A kö vet ke zõ na pok ban Göm bös – bi zal mas kör ben – már tar -
tal má ban is más és még na gyobb sza bá sú kon cep ci ó val állt elõ.
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30 Láz ár 1995, 210.
31 Láz ár 1995, 212. 
32 Láz ár 1995, 212–213.
33 Láz ár 1995, 230.



Esze rint a kép vi se lõ há zat – a köz vet len vá lasz tá si elv kor lá to zá -
sá val és a kor po rá ci ós rend szer be ve ze té sé vel – tel je sen át kel le ne 
ala kí ta ni, a fel sõ há zat meg szün tet ni és a he lyé re va la mi fé le ál -
lam ta ná csot ál lí ta ni.34 To váb bá ki kel le ne ter jesz te ni a vég re ha tó
ha ta lom jog kör ét is. Láz ár azon ban Göm bös mind egyik újí tá sá -
val szem be he lyez ke dett. A kor mány szá má ra a fenn ál ló tör vé -
nyek kel lõ en tág fel ha tal ma zást biz to sí ta nak – je len tet te ki egyik
le ve lé ben –, a mi nisz te ri á lis struk tú ra át ala kí tá sa pe dig ve szé lye -
sen meg bont ja a mi nisz te rek és a kor mány fõ egy más hoz való vi -
szo nyát. Ami a par la men tet il le ti, el ve tet te az egy ka ma rás tör -
vény ho zás esz mé jét és a kép vi se lõ ház ra di ká lis át for má lá sát. Bár
a tit kos vá lasz tó jog ve szé lye it il le tõ en osz tot ta Göm bös ag go dal -
mát, erre vo nat ko zó an azon ban ele gen dõ nek vél te a kor mány zó
és a fel sõ ház jog kör ének a ki ter jesz té sét.35 Ja vas la ta azért kü lö nö -
sen ér de kes, mert ké sõbb ép pen a kon zer va tív tá bor fog ja fel ka -
rol ni a há rom al kot mány jo gi kér dés – vá lasz tó jog, ál lam fõ, fel sõ -
ház – össze kap cso lá sát. Kon zer va tív po li ti ku sok és pub li cis ták
lesz nek azok, akik azt han goz tat ják, a vá lasz tó jog tel je sen tit kos -
sá té te lé nek el len sú lyo zá sá ra erõ sí te ni kell a kor mány zói ha tal -
mat és a fel sõ ház jogkörét.36

Láz ár a Göm bös-éra alatt nem vett részt azok ban az ak ci ók -
ban – a kor mány párt cent ra li zált tö meg párt tá szer ve zé se, a fõ vá -
ro si köz igaz ga tás át ala kí tá sá nak ré sze ként az ön kor mány za ti jo -
gok szû kí té se, az új kor mány pár ti saj tó meg te re mé se, to váb bá
Beth len deb re ce ni bá zi sá nak a fel szá mo lá sá ra tett erõ fe szí té sek –, 
ame lye ket a po li ti kai élet részt ve võ i nek szá mot te võ ré sze a dik -
ta tó ri kus rend szer ki ala kí tá sá ra lett lé pé sek ként ér té kelt. Párt po -
li ti kai ren dez vé nye ken Láz ár csak rit kán je lent meg, és ha nyi lat -
ko zott is ál ta lá no sabb kér dé sek rõl, ak kor azt tá vol ról sem a ra di -
ká lis re for mok el kö te le zett je ként tet te. Apponyi Al bert ha lá lát
kö ve tõ en pél dá ul a kor mány zat Imrédy Bé lát kí ván ta in dí ta ni
Jász be rény kép vi se lõi man dá tu má nak meg szer zé sé ért. A vá lasz -
tá si kam pány ré sze ként 1933. feb ru ár 26-án Láz ár is be szé det
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34 Ger gely 2001, 242–244.
35 Ger gely 2001, 244–246.
36 1935-ben Göm bös igen tar tóz ko dó ma ga tar tást mu ta tott egy ide ig a fel sõ -

ház po zí ci ó it erõ sí te ni szán dé ko zó tö rek vé sek kel szem ben.
37MTI kny, 1933. feb ru ár 26., http://mol.arcanum.hu/mti A 1933/34 évi

költ ség ve tés bi zott sá gi tár gya lá sa kor pe dig ki je len tet te, „meg nyug vás sal tölt el
az az egyet ér tõ meg ál la pí tás, hogy a mai idõk nem al kal ma sak na gyobb ará nyú
tör vény al ko tó mun ka vég zé sé re”. MTI kny, 1933. áp ri lis 26., http://mol.arca -
num.hu/mti



mon dott, amely ben az óva tos ság és szak sze rû ség mel lett tett hi -
tet, hoz zá té ve, hogy „csak azok mer nek bát ran ígér get ni, akik
tud ják, hogy soha nem ke rül nek olyan hely zet be, hogy ígé re te ik
be vál tá sát szá mon kér jék tõ lük”.37 A Nem ze ti Egy ség Párt ja 1934. 
ja nu ár 21-i, szen te si gyû lé sé nek egyik szó no ka ként – töb bek kö -
zött – a jog rend és a jog biz ton ság fon tos sá gát emel te ki.38 Láz ár
te hát nyi lat ko za ta i val nem adott okot arra, hogy a korabeli
közvélemény szélsõséges politikusként tekintsen rá, s ismert volt
az is, hogy kapcsolatokat tart fenn egyes nagytõkés körökkel.39

A kor mány fõ bi zo nyos fo kig elé ge det len le he tett vele. Erre
utalt, hogy Láz ár sze rint 1935 ele jén, ami kor több mi nisz ter ki vált 
a kor mány ból, fel me rült az õ le cse ré lé sé nek a gon do la ta is. Bár
le vál tá sá ra vé gül nem ke rült sor, az vi szont tény, hogy Göm bös
az igaz ság ügyi mi nisz té ri um po li ti kai ál lam tit ká rá nak tet te meg
ad di gi saj tó fõ nök ét, az egyéb ként jo gász vég zett sé gû An tal Ist -
vánt. An tal Ist ván me mo ár já ból is mert, hogy Láz ár mi nisz ter
pon to san meg ér tet te, hogy egy faj ta kont roll gya nánt ke rült mel -
lé je a kor mány fõ egyik bi zal mas mun ka tár sa, aki egyéb ként a ra -
di ká lis re for mok el kö te le zett hí vé nek szá mí tott.40 Az már más
kér dés, hogy Láz ár a tõle meg szo kott mó don, em lék ira tá ban
egyet len szó val sem tér ki erre a szá má ra nyil ván kel le met len tör -
té net re. A Göm bös és Láz ár kö zöt ti vi szony to váb bi la zu lá sá nak
jele volt az 1935. évi vá lasz tá so kat meg elõ zõ po li ti kai ma nõ ver is. 
A kor mány fõ már ci us ele jén ki csi kar ta Hor thytól a par la ment fel -
osz la tá sá ról és az elõ re ho zott vá lasz tá sok meg tar tá sá ról szó ló
kor mány zói le ira tot. Láz ár er rõl elõ ze te sen sem mit nem tu dott, s
An tal sze rint Göm bös csak õt és a párt el nö két, Sztranyavszky
Sán dort tá jé koz tat ta a si ker rõl.41 Szin tén Láz ár kon zer va tív né ze -
te i re utal, hogy az 1935. évi par la men ti vá lasz tá sok al kal má val –
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38 „A po li ti kai nyu ga lom, a za var gás- és erõ szak men tes ség, az egyén jo ga i -
nak tisz te le te, az igaz ság szol gál ta tás ural ma, a kul tú ra vi rág zá sa nem olyan kö -
rül mé nyek-e, ame lyek Ma gyar or szá got ma min den ki sze mé ben […] kí vá na tos
or szág gá te szik.” – je len tet te ki. MTI kny, 1934. január 21., http://mol.arcanum.
hu/mti 

39 A kor szak egyik szín vo na las po li ti kai na pi lap já nak, a Pes ti Nap lónak az
új ság író ja, Dernõi Ko csi Lász ló sze rint „ha Chorin vagy a Weiss csa lád, Bíró Pál
vagy Vida Jenõ, a nagy bank ok és nagy vál la lat ok akar nak va la mit, raj ta ke resz tül
’üzenhetnek’ a kor mány nak”. Dernõi Ko csis Lász ló: Po li ti ku sok és ka lan do rok. Kos -
suth Könyv ki adó, Bu da pest, 1967. 269. Ez a kap cso lat per sze ké sõbb, mi nisz te ri
kar ri er jé nek be fe je zõ dé se után vált igazán erõssé.

40 An tal 2004, 25.
41 An tal 2004, 385–387.



mi köz ben a kor mány pár ti je löl tek több nyi re ra di ka liz mu suk kal,
Beth len-el le nes sé gük kel tûn tek ki – a mi nisz ter igen visszafogott
és mértéktartó programbeszédet mondott, amely mindenekelõtt
a nemzetvédelem, az országépítés fontosságára, valamint az õsi
alkotmány értékeire helyezte a hangsúlyt.42

Láz ár lát ha tó an egy faj ta li be rá lis szí ne ze tû kon zer va ti viz -
must kép vi selt, po li ti kai né ze tei alap ján te hát in kább beth lenis -
tának te kint he tõ. Emel lett va ló szí nû leg meg volt gyõ zõd ve ar ról,
hogy Beth len – an nak el le né re, hogy már nincs kor mány za ti po zí -
ci ó ban – és per sze a mö göt te ál lók, még min dig ko moly po li ti kai
erõt és ha tal mat kép vi sel nek, te hát min den faj ta nyílt konf lik tust
ke rül ni kell ve lük.43 Kon zer va tív fel fo gá sá nak azon ban min dig
óva to san adott han got, nyíl tab ban in kább csak in for má lis szin ten
fo gal ma zott. A nyil vá nos ság felé alap ve tõ en Göm bös hí ve ként és
tá mo ga tó ja ként je lent meg. A szer zõ te hát utó lag, a me mo ár já ban
sok kal egyér tel mûbb nek, vi lá go sabb nak lát tat ja ön ma ga sze repét.44

Kér dés per sze, ha az igaz ság ügyi mi nisz ter – né ze tei, és
rész ben te vé keny sé ge alap ján – va ló ban in kább Beth len nel ro ko -
nít ha tó, ak kor ho gyan tu dott éve ken át együtt mû köd ni a jobb ol -
da li ra di ka liz mus ve zér alak já nak szá mí tó Göm bös sel? A di lem -
má ra Láz ár maga is több fé le ma gya rá za tot ad. Amint már szó
volt róla vissza em lé ke zé sé ben kí sér le tet tesz a Beth len és Göm -
bös kö zöt ti kü lönb sé gek eli mi ná lá sá ra, ha mar be lát ja azon ban
en nek kép te len sé gét és más mód szer rel él.45 Nem vesz tu do mást
ar ról, hogy a haj da ni ve zér ka ri tiszt már az el len for ra da lom gyõ -
zel me kor (1919–1920 tá ján) a szél sõ jobb ol dal egyik pro mi nens
alak ja volt, aki egypárti dik ta tú ra meg va ló sí tá sá ra tö re ke dett.46

Ki seb bí te ni igyek szik to váb bá Göm bös rend szer-át ala kí tó el kép -
ze lé se i nek sú lyát és tu da tos sá gát, s he lyet te más té nye zõ ket emel 
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42 Haj dú föld, 1935. már ci us 19. 
43 Erre utal, hogy az 1935 vá lasz tá so kon csak azu tán fo gad ta el a ré szé re fel -

kí nált deb re ce ni kép vi se lõ sé get – azaz Beth len Ist ván he lyét –, hogy a kor mány -
párt he lyi szer ve ze te tett egy for má lis gesz tust a volt miniszterelnök felé.

44 Itt te hát nem annyi ra utó la gos iden ti tás te rem tés rõl, mint in kább iden ti -
tás-meg erõ sí tés rõl be szél he tünk. En nek kap csán lásd Gyáni Gá bor: Em lé ke zés,
em lé ke zet és a tör té ne lem el be szé lé se. Napvilág Kiadó, Budapest, 140–143.

45 Ez egye dül kül po li ti kai vo nat ko zás ban iga zol ha tó. Láz ár ugyan is arra
he lye zi a hang súlyt, a beth le ni és a gömbösi vo nal kö zött nem volt mar káns el té -
rés. Lásd Romsics Ig nác: Beth len Ist ván. Ma gyar ság ku ta tó In té zet, Bu da pest, 1991. 
254., Pritz Pál: Ma gyar or szág kül po li ti ká ja Göm bös Gyu la mi nisz ter el nök sé ge ide jén
1932–1936. Akadémiai kiadó, Budapest, 1982.

46 Vonyó Jó zsef: Göm bös Gyu la jobb ol da li ra di ka liz mu sa. In: Romsics 2009,
243–274.



ki. A me mo ár ban soha nem ta gad ja, mi lyen szo ros vi szony fûz te
õt Göm bös höz, és több íz ben szól el is me rés sel an nak po li ti ku si
ké pes sé ge i rõl, di na mi kus, ha tá ro zott ve ze té si stí lu sá ról, a szak -
mai tu dás irán ti tisz te le té rõl, ar ról az el szánt sá gá ról, hogy ki ve -
ze ti az or szá got a gaz da sá gi vál ság te rem tet te sú lyos hely zet bõl.
Láz ár az zal eme li ki még job ban Göm bös rá ter mett sé gét, hogy
elõd jé vel, a szûk lá tó kö rû és csak az ál lam ház tar tá si egyen súly
hely re ál lí tá sá ra kon cent rá ló Kár olyi Gyu lá val, va la mint a ve ze tõi 
stí lu sá ban vissza fo gott, óva tos, sõt ki fe je zet ten szín te len Da rá nyi
Kál mán nal ál lít ja szem be. Szel le mes és igen jel lem zõ nek tû nik
Göm bös fel fo gá sá ra, hogy – Láz ár sze rint – az egyik leg el sõ mi -
nisz ter ta ná csi ülé sen ki je len tet te: „ti csak dol goz za tok ko mo lyan
[…] a blöf fö ket bíz zá tok én rám, mert ah hoz én ér tek iga zán”.47

Te hát Láz ár Göm bös sze mé lyi, ve ze tõi ké pes sé ge i re, a vál ság ke ze -
lés re, s va la mi fé le nem rész le te zett konst ruk tív al ko tó mun ká ra
he lye zi a hang súlyt, és ki seb bí te ni igyek szik a mi nisz ter el nök ra di -
ká lis re form ter ve i nek je len tõ sé gét. A kor mány fõ ben „sem érett
meg al kot má nyunk meg vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó an sem mi ne mû
terv” – je len ti ki egy íz ben, hoz zá té ve, hogy „Göm bös Gyu la na -
gyon nép sze rû, a kor mány jól dol go zik”.48 

Láz ár egy to váb bi tech ni ká val is él, me lyet nem csak itt al kal -
maz, ha nem vé gig visz a kö tet egé szén. A szer zõ olyan nak áb rá zol ja
ön ma gát, mint aki nem konfrontatív em ber, a mun ka tár sa i val jó vi -
szont tud ki ala kí ta ni, s ud va ri a san sen ki rõl sem ad éle sen ne ga tív
vé le ményt. En nek pél dá ja ként, ami kor 1935 ele jén, po li ti kai okok ból 
több mi nisz ter ki vált a kor mány ból, Láz ár annyi val in té zi el az
ügyet, hogy csak „ho má lyo san” lát ta a mi nisz ter el nök leg kö ze leb bi
ter ve it. A ki éle zõ dött Göm bös–Beth len el len té tet pe dig arra az
egyéb ként va lós, bár nem elég sé ges ma gya rá zat ra szû kí ti, mi sze -
rint Göm bös a kor mány párt irá nyí tá sát is sze ret te vol na a sa ját ke -
zé be ven ni. Ami kor a par la ment fel osz la tá sát kö ve tõ en Beth len ki -
lé pett a Nem ze ti Egy ség Párt já ból és fel me rült, hogy a kor mány zat 
új je löl tet in dít he lyet te Deb re cen ben, az igaz ság ügyi mi nisz ter
neve ke rült szó ba. Az em lék irat sze rint Láz ár csak azu tán vál lal ta
a je lö lést, hogy egy ér tel mû lett, Beth len nem kí ván fel lép ni az al -
föl di nagy vá ros ban. Ar ról vi szont nem ír, hogy erre mi lyen kö rül -
mé nyek kö zött ke rült sor. A volt kor mány fõ ugyan is ere de ti leg
kész volt el fo gad ni a Nem ze ti Egy ség Párt he lyi szer ve ze té nek
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aján la tát és pár ton kí vü li ként a lis ta élé re áll ni, az zal a fel té tel lel,
hogy ne le gye nek olyan je lölt tár sai, akik ko ráb ban részt vet tek a
Vásáry Ist ván pol gár mes ter – egyik leg fõbb deb re ce ni híve – el le ni
küz de lem ben. A kor mány zat he lyi ex po nen sei azon ban nem kí -
ván ták tel je sí te ni ezt az egyéb ként sze rény nek mond ha tó kí ván sá -
got, így je lez ve az aján lat ál sá gos vol tát.49 Ar ról a ké nyes té má ról
is hall gat a szer zõ, hogy kis gaz da pár ti el len fe le, Hegymegi Kiss
Pál azzal vá dol ta meg õt a saj tó ban, hogy a deb re ce ni vá lasz tá son
tör tént tör vény te len sé gek az õ tud tá val és be le egye zé sé vel zaj lot -
tak le.50

Az, hogy Láz ár ho gyan ke rült egy tõle igen csak el té rõ né ze -
te ket val ló po li ti kus mel lé, s fu tott be az ol da lán ko moly kar ri ert,
jó részt egyé ni té nye zõk kel ma gya ráz ha tó. Láz ár ré szé rõl az
1920-as évek ele jé tõl fi gyel he tõ meg na gyobb ak ti vi tás. Bár köz -
vet len tiszt sé get nem vál lalt, de igye ke zett be kap cso lód ni a kü -
lön bö zõ el len for ra dal mi moz gal mak te vé keny sé gé be. Ele in te – a
li be rá lis-de mok ra tá kat és a le gi ti mis tá kat ki vé ve – több irány ba
is tá jé ko zó dott anél kül, hogy egy ér tel mû en el kö te lez te vol na ma -
gát. Va ló szí nû sít he tõ, hogy ha te vé keny sé ge Beth len lá tó kö ré be
ke rül, és az po zí ci ót kí nál a szá má ra, azt Láz ár öröm mel el fo gad -
ja és ak kor egy ér tel mû en bethlenista po li ti kus ként vá lik is mert té. 
Ez azon ban nem kö vet ke zett be, sõt, ket te jük kö zött soha nem
ala kult ki szo ro sabb sze mé lyes kap cso lat. Ami kor Láz ár ál lam tit -
kár lett, tett ugyan be mu tat ko zó lá to ga tást az ak kor mi nisz ter el -
nök Beth len nél, de be szél ge té sük hû vös és for má lis volt. Göm bös 
vi szont fel fi gyelt rá, és mi vel szük sé ge volt egy olyan jo gász ra,
aki szá mot te võ és jól hasz nál ha tó gya kor la ti tu dás sal ren del ke -
zik, egy re fon to sabb meg bí zá sok kal lát ta el. Láz ár ügye sen és
meg bíz ha tó an lát ta el mun ká ját, így Göm bös min den bi zonnyal
szak em be ri mi nõ ség ben von ta be õt kor má nyá ba. Az is mel let te
szólt, hogy – elõb bi több hí vé tõl el té rõ en – Láz ár nem volt egy
mar káns és ka rak te res po li ti kus, így Göm bös nek nem kel lett fél ni 
at tól, hogy idõ vel önál ló so dik és ve szélyt je lent het rá néz ve. A
másik oldalon a helyzet még egyszerûbb lehetett: Gömbös nagy
karriert biztosított Lázár számára és tudomásul vette, hogy a
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kényesebb, problémásabb politikai ügyektõl távol tartja magát, õ
pedig amennyire csak lehetett, igyekezett lojális lenni irányába.

Láz ár An dor ese té ben ért he tõ, hogy mi ért kö tött ki Göm bös
ol da lán és tar tott ki mel let te. Csak hogy más kon zer va tív po li ti -
ku sok is ké szek vol tak arra, hogy vál lal ják a Göm bös sel való
együtt mû kö dést. Itt per sze nem el sõ sor ban Beth len Ist ván ra
vagy K állay Mik lós ra le het gon dol ni, akik nél az együtt mû kö dés
alap ja ki zá ró lag tak ti kai kény szer lehetett.

Zsitvay Ti bor, Kornis Gyu la vagy ép pen Kár olyi Gyu la51 hely -
ze te azon ban lé nye ge sen el tért Láz ár tól, en nek el le né re a Beth -
len–Göm bös sza kí tás után is kap cso lat ban áll tak a kor mány fõ vel
és együtt mû köd tek vele. A kap cso la tot az érin tet tek nyíl tan vál lal -
ták, sõt Kornis – nyil ván va ló túl zás sal – nap ló já ban bi zal mas vi -
szony ról ír ket tõ jük kö zött.52 Per sze, bi zo nyos fokú kény sze rû al -
kal maz ko dás az õ ese tük ben is fenn áll ha tott, hi szen az zal tisz tá -
ban kel lett len ni ük, hogy ál lam- és tár sa da lom-fel fo gá suk tól igen -
csak tá vol áll Göm bös a maga dik ta tó ri kus re form ter ve i vel. Láz ár
a me mo ár já ban erre a kér dés re is kí nál ma gya rá za tot. Sze rin te
Göm bös a maga hi á nyos és egy ol da lú – alap ve tõ en ka to nai – mû -
velt sé gé vel va ló ban von zó dott az eu ró pai dik ta tú rák iránt, de – te -
szi hoz zá – „nem érett meg al kot má nyunk meg vál toz ta tá sá ra vo -
nat ko zó lag sem mi ne mû terv” ben ne.53 Az iga zi prob lé mát te hát –
foly tat va a gon do lat me ne tet – nem õ, ha nem szél sõ sé ges gon dol -
ko zá sú ta nács adói je len tet ték – a me mo ár Mecsér And rást,
Kunder An talt, Petneházy An talt és Szakváry Emilt eme li ki –,
akik idõ vel ko moly be fo lyás ra tet tek szert a kor mány fõ nél.54 Ter -
mé sze te sen alig ha va ló szí nû, hogy olyan ta pasz talt po li ti ku sok,
mint Zsitvay, hit tek vol na a „jó ki rály – rossz ta nács adók” gon do -
lat me net ben, rá adá sul a bel sõ gömbösi kör jó val szé le sebb és
össze tet tebb volt an nál, mint amit Láz ár je lez. Vi szont jog gal fel -
té te lez he tõ, hogy a je len ség mö gött az az el kép ze lés hú zó dott
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51 Zsitvay a NEP fõ vá ro si ta go za tá nak volt a ve ze tõ je, Kár olyi a fel sõ ház
tény le ges ve zér alak já nak, Kornis pe dig a ko ra be li köz éle ti egyik meg ha tá ro zó
személyiségének számított. 

52 Kül föl di út ja i ról ha za tér ve Göm bös – írja Kornis – „már más nap ebéd re
hí vott és bi zal ma san, tit kos po li ti kai ter ve i vel együtt min den tár gya lá sát elém
tár ta s utó lag meg be szél te. MTA K, Kornis Gyu la nap ló ja, 2. Ms 4287/104. Kornis 
Gyu la nap ló ja, 2.

53 Láz ár 1995, 212. Az nem ál la pít ha tó meg pon to san, hogy itt szán dé kos el -
hall ga tás ról vagy na i vi tás ról van szó Láz ár ré szé rõl. Göm bös ugyan is jó val tu da to -
sabb és kon cep ci ó zu sabb po li ti kus volt an nál, mint ami lyen nek Láz ár be ál lít ja õt.

54 Láz ár 1995, 213–214.



meg, mi sze rint Göm bös sel te het tár gyal ni, egyez ked ni, és a mi -
nisz ter el nök el té rít he tõ egy ra di ká li sabb re form po li ti ká tól. S ta -
gad ha tat la nul vol tak olyan je len sé gek, ame lyek ebbe az irány ba
mu tat tak. Láz ár nak igaz ság ügyi mi nisz ter ként több ké nyes kér -
dés sel is fog lal koz nia kel lett, de azt min dig si ker rel el há rí tot ta,
hogy ilyen tar tal mú tör vény ja vas lat tal a par la ment elé áll jon.55 A
kor mány nak az 1935. évi vá lasz tá so kat kö ve tõ en, az áp ri lis 14-i
mi nisz ter ta ná cson el fo ga dott négy éves mun ka prog ram já nak eb -
bõl a szem pont ból leg prob le ma ti ku sabb ele mét a saj tó jog át ala kí -
tá sá nak és egy új ér dek kép vi se le ti rend szer fel ál lí tá sá nak a ter ve
je len tet te.56 Ami kor pe dig Göm bös 1935 ele jén – Beth len nel való
egyez te tés nél kül – át ala kí tot ta kor má nyát, az új mi nisz te rek
nem vol tak szél sõ sé ges po li ti kai be ál lí tott sá gú ak.57 Per sze azt,
hogy Göm bös sel hosszú tá von is ki le het ala kí ta ni va la mi fé le
együtt mû kö dést, vagy pe dig a kor mány fõ fog ja ki és fel hasz nál ni
a kon zer va tív po li ti kai cso por to kat cél ja el éré se ér de ké ben, a jövõ
dönt het te vol na el. Nem volt ugyan is sem mi ga ran cia arra néz ve,
hogy a fen ti kon zer va tív po li ti ku sok va ló ban ké pe sek lesz nek
hosszabb tá von is ér dem ben be fo lyá sol ni Göm böst. A kér dés je len -
tõ sé gét alá húz za, hogy a köz tu dat ban – dön tõ en Hor thy em lék ira -
ta nyo mán – el ter jedt az az ál lí tás, mi sze rint a mi nisz ter el nö köt
csak ko rai ha lá la men tet te meg at tól, hogy a kor mány zó ne vált sa
le õt.58 Láz ár azon ban sem mi ef fé lét nem em lít em lék ira tá ban. Kér -
dé ses te hát, hogy va lós volt-e a szán dék az ál lam fõ ré szé rõl, vagy
csu pán egy utó lag te rem tett le gen dá ról van szó.

Göm bös ko rai ha lá la egy ér tel mû hely ze tet te rem tett a kon -
zer va tív tá bor és Láz ár An dor szá má ra is. Em lék irat írónk bár -
sony szé ke a kor mány vál tás sal sem for gott ve szély ben, te kint ve,
hogy az új kor mány fõ, Da rá nyi Kál mán elõd je összes mi nisz te rét
meg tar tot ta. De itt en nél több rõl volt szó. Láz ár a te vé keny sé ge
alap ján igen jól be le si mult abba a kon zer va tív szí ne ze tû, a göm -
bösi vál to zá sok tól rész ben el ha tá ro ló dó po li ti ká ba, amely Da rá -
nyi mi nisz ter el nök ség ének elsõ fe lét jel le mez te. Min de nek elõtt a
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56 Ger gely 2001, 291–292.
57 Koz ma, Da rá nyi és Bor nem issza kö zül, utób bi állt szem ben leg éle sebb

Bethlenékkel, de õ in kább szak mai fel ada tok kal foglalkozott.
58 Kó nya Sán dor: Göm bös kí sér le te to tá lis fa sisz ta dik ta tú ra meg te rem té sé re.

Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 1968. 192.; Gergely 2001, 304.



bethlenista po li ti ku sok meg elé ge dé sé re vil lám gyor san meg sza ba -
dult ál lam tit ká rá tól,59 mi nisz ter ként elõ ter jesz tett re form jai pe dig
igen csak messze áll tak min den faj ta ra di ka liz mus tól. Még Göm bös 
alatt, 1935–1936 for du ló ján Láz ár irá nyí tá sa mel lett fo gad ta el a
par la ment a hit bi zo mány ok át ala kí tá sá ról szó ló tör vényt, amely
meg szün te tés he lyett a hit bi zo má nyi bir to kok kor lá to zá sá ra épült
és azt is hosszú tü rel mi idõt hagy va kí ván ta meg va ló sí ta ni.
1937-ben a kor mány zó és a fel sõ ház jog kör ének ki bõ ví té se volt a
leg fon to sabb fel ada ta, me lyek meg va ló sí tá sá nál lát ha tó an a rend -
szer vé de lem kon zer va tív szem pont ja it ér vé nye sí tet te. Az em lé ke -
zés ha son ló alap ál lást mu tat. A szer zõ egy ál ta lán nem so rol ta ma -
gát azon ún. „Göm bös-ár vák” közé – nem is volt az –, akik ve zé -
rük ha lá lá val po li ti kai ér te lem ben és sze mé lyi kar ri er te kin te té ben
egy aránt part vo nal ra ke rül tek. A szer zõ szá má ra 1936 után egy ér -
tel mû en a szél sõ jobb je len tet te a leg fõbb po li ti kai el len fe let: el len -
zé ki ol da lon a nem ze ti szo ci a lis ta moz ga lom, kor mány pár ton be lül 
pe dig a cs-csoport né ven is mert ra di ká lis szárny.60

Láz ár nak a kor mány ból való ki vá lá sá ra 1938. már ci us ele jén
ke rült sor. A hi va ta los in do kot meg ren dült egész sé ge je len tet te,
de szer zõnk egy ér tel mû en po li ti kai okok ra ve zet te vissza, konk -
ré tan arra, hogy meg bom lott a kor mány fõ és köz te ad dig fenn ál -
ló össz hang. Amint köz tu dott, 1938 ele jé tõl va ló ban lé nye ges vál -
to zás állt be a Da rá nyi-kor mány po li ti ká já ban. Olyan mó do su lás, 
amely a szél sõ sé ges erõk kel szem be ni en ge dé keny sé get és bi zo -
nyos ra di ká lis re for mok fel ka ro lá sát fog lal ta ma gá ba. Mi vel Láz -
ár azon kor mány ta gok so rá ba tar to zott, akik párt vo na lon nem
vol tak ak tí vak, nem tö re ked tek arra, hogy va la mi fé le tá bort épít -
se nek ma guk köré,61 a mi nisz ter ség tõl való meg vá lás po li ti kai té -
ren je len tõs hát tér be szo ru lás sal járt együtt. En nek kö vet kez té ben 
a me mo ár nak az 1938 már ci u sa utá ni idõ szak kal fog lal ko zó ré sze 
leg fel jebb né hány apró mo men tum mal tud ja az is mert ese mé -
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59 An tal 2004, 499. ’Cs-csoport’-nak ne vez ték a kor mány pár ti frak ció szél sõ -
jobb ol da li szár nyát, ame lyet kb. 20–25, más for rá sok sze rint 40 fõs tár sa ság al ko -
tott, akik ki tûn tek har sány, ag resszív po li ti zá lá si stí lu suk kal. Utóbb, mi u tán több
olyan kép vi se lõ tar to zott hoz zá juk, akik nek ne vé ben a „cs” betû sze re pelt, cs-
 cso portként is em le get ték õket.

60 Láz ár 1995, 252–253.
61 A szer zõ úgy ál lít ja be ön ma gát, mint aki igen jó kap cso lat ban volt a kor -

szak szá mos po li ti kai-köz éle ti sze rep lõ jé vel, más for rá sok azon ban et tõl el té rõ
ké pet mu tat nak. Zsitvay Ti bor sze rint, aki nek po li ti kai kö tõ dé sei rész ben hoz zá
ha son ló an ala kul tak, Láz ár ön ma gát „nagy ra tar tó” em ber volt, aki vél he tõ en
nem ör ven dett nagy nép sze rû ség nek. Zsitvay Tibor, 1999. 278.



nye ket ki egé szí te ni, egyet len kér dés ki vé te lé vel. A mi nisz te ri
poszt tól való tá vo zá sát kö ve tõ en, an nak ér de ké ben, hogy hang -
sú lyo sab ban tud jon len ni a köz élet ben, több írá sa je lent meg a
kon zer va tív-li be rá lis Pes ti Nap ló ban, ami tár sul va is mert po li ti -
kai né ze te i vel, egy új kar ri er le he tõ sé gét ígér te. A szer zõ sze rint
va la mi kor 1938 nyár vé gén Beth len Ist ván, aki be fo lyá sos ta nács -
adó ként tá mo gat ta azt Est-kon szernt, nagy vo na lú aján lat tal for -
dult felé: arra kér te, ve gye át a vál la lat hoz tar to zó la pok fõ szer -
kesz tõi tisz tét. Az aján lat az egyértelmû anyagi elõnyökön túl
azzal a reménnyel kecsegtetett, hogy Lázár ismét befolyásos
közéleti szereplõvé válhat. Az akció azonban – a szerzõ szerint
kizárólag Imrédy ellenállása miatt – megbukott.62

Rész ben li be rá lis-kon zer va tív fel fo gá sá ból, rész ben az Imré -
dyvel ki ala kult sze mé lyes el len té té bõl kö vet ke zõ en Láz ár azon kép -
vi se lõk köz zé tar to zott, akik 1938 õszén nyíl tan szem be for dul tak a
mi nisz ter el nök dik ta tó ri kus és egyéb re form ter ve i vel, részt vet tek
az Imrédyt le sza va zó par la men ti ak ci ó ban és a kor mány párt ból is
ki lép tek. Bi zo nyos ér te lem ben ez már a vég já ték volt. 

Láz ár be kap cso ló dott ugyan a disszi den sek kon zer va tí vabb
szí ne ze tû, Kornis és Sztranyavszky ne vé vel fém jel zett szer vez ke -
dé sé be, a cso por to su lás az 1939 évi vá lasz tá si ve re sé get kö ve tõ en
azon ban el tûnt a szín rõl. Jól le het Láz ár po li ti kai kar ri er je az 1920- as 
évek vé gén a faj vé dõ tá bor ból in dult, az 1930-as évek má so dik fe -
lé re egy ér tel mû en a kon zer va tí vok ol da lá ra ke rült. Utób bi ak lát -
ha tó an szí ve sen fo gad ták õt, míg a szél sõ jobb egy faj ta áru ló ként
te kin tett rá, de a po li ti kai pá lyák ilyen faj ta in ga do zá sa egy ál ta lán 
nem egye di je len ség az 1930-as évek át ala ku ló vi szo nyai kö zött.
Min den bi zonnyal ép pen ez, a po li ti kai erõ vi szony ok ban a szél -
sõ jobb ja vá ra tör té nõ át ren de zõ dés ve ze tett ah hoz, hogy a ma ga -
tar tá sá ban és nyi lat ko za ta i ban több nyi re igen óva tos Láz ár kar ri -
er je hir te len vé get ért. A volt igaz ság ügyi mi nisz ter tu do má sul
vet te a ki ala kult hely ze tet és nem tö re ke dett arra, hogy bár mi
áron ha tal mi po zí ci ó ba ke rül jön vissza. Bár a Kállay-kormány
alatt tör tént kí sér let arra, hogy fel sõ há zi tör vény ho zó le gyen be -
lõ le,63 a to váb bi ak ban – má so dik vi lág há bo rú évei alatt – ér de mi
po li ti kai te vé keny sé get már nem folytatott.
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62 Láz ár, 1995. 272–273.
63 Láz ár sze rint Kállay Mik lós mi nisz ter el nök ként meg pró bál ko zott az zal,

hogy be jut tas sa õt a fel sõ ház ba, de a terv meg va ló sí tá sa ku dar cot val lott. Kállay
nem em lí ti meg az ese tet az em lék ira tá ban, az vi szont tény, hogy 1942 és 1944 kö -
zött több ne ves kon zer va tív po li ti kus valóban felsõházi törvényhozó lett.



Pihurik Ju dit

„AZ IGA ZAT, …CSAK IS
AZ IGA ZAT…”
Ullein-Reviczky An tal me mo ár já nak for rás ér té ké rõl

Az ál ta lam vizs gált me mo ár1

nem elõ ször ke rül gór csõ alá: fél
év szá za da Ránki György szem -
be sí tet te a le vél tá ri for rá sok kal
Hor thy Mik lós, Kállay Mik lós,
Kertész Ist ván és Adonyi Fe renc
em lék ira tai mel lett Ullein- Re -
viczky An tal 1946-ban ke let ke zett, 
fran cia nyel vû vissza te kin té sét is.2
A kö tet tel jes ma gyar nyel vû for -
dí tá sa vé gül 1993-ban je lent meg
az Eu ró pa Ki adó Ext ra Hun gariam

so ro za tá ban.3
Ullein-Reviczky An tal4 a dip lo má cia és a jog tu do mány te rü -

le tén is szá mot te võ ered mé nye ket mu tat ha tott fel, rá adá sul azon
1 Ullein-Reviczky 1993, 74.
2 Ránki György: Em lék irat ok és va ló ság Ma gyar or szág má so dik vi lág há bo rús

sze re pé rõl. Hor thysta po li ti ka a má so dik vi lág há bo rú ban. MTA Tör té net tu do má nyi In -
té zet, Bu da pest, 1964. Ránki maga is rész ben el fo gult nak te kin tet te a fel dol go zá -
sát, hi szen – mi ként köny ve be ve ze tõ jé ben is utalt rá – bi zo nyos mér té kig vi ta -
irat nak szán ta, és cél ja el sõ sor ban a há bo rús fe le lõs ség meg ál la pí tá sa volt. Uo.
15–16. A Ránki ál tal vizs gált me mo á rok: Hor thy Mik lós: Em lék ira ta im. Talleres
Gráficos Cagnasso y Cia, Bu e nos Ai res, 1953.; Nikolas Kállay: Hungarian pre mi er.
A personal account of a nation’s struggle in the Second World War. Co lum bia Univ. P.,
New York, 1954.; Stephan D. Ker tész: Diplomacy in a Whirpool. Hun ga ry between
Nazi Germany and Sovjet-Russia. University of Notre Dame Press, Notre Dame,
USA, 1953.; Adonyi-Naredy Fe renc: A ma gyar ka to na a má so dik vi lág há bo rú ban
1941–1945. Kleinmayr, Kla gen furt, 1954.; Ullein-Reviczky An tal: Guerre allemande, 
paix russe. Le drame hongrois. Baconnière, Neuchâtel, 1947.

3 Ullein-Reviczky 1993.
4 Ullein-Reviczky An tal (Sop ron, 1894 – Lon don, 1955) dr., dip lo ma ta és

jog tu dós. 1923-tól 1938-ig kü lön bö zõ ma gyar kül kép vi se le te ken tel je sí tett szol gá -



ke ve sek közé tar to zott, akik te võ le ges sze re pet vál lal tak a má so -
dik vi lág há bo rú alatt a szö vet sé ges ál la mok kal való kap cso lat te -
rem tés ben. De az sem kö zöm bös, hogy 1938-tól 1943 szep tem be -
ré ig a Kül ügy mi nisz té ri um, és 1942 ta va szá tól a mi nisz ter el nök -
ség saj tó osz tá lyá nak fõ nö ke, majd Ma gyar or szág né met meg szál -
lá sá ig stock hol mi kö vet volt. Na ci o ná lé já nak fon tos ele me, hogy
tö rök or szá gi tar tóz ko dá sa ide jén nõ sült meg, fe le sé ge an gol dip -
lo ma ta csa lád ból szár ma zott, így a szö vet sé ge sek hez való kö tõ dé -
se csa lá di kap cso la ton is ala pult, bár ter mé sze te sen nem eb bõl fa -
kadt. 1945 után emig rá ci ó ban élt, rö vid tö rök or szá gi tar tóz ko dás
után Genf, majd Pá rizs adott ott hont neki, vé gül Lon don ban te le -
pe dett le.

Az Ullein-Reviczky-memoár a dip lo ma ta-po li ti ku si vissza te -
kin té sek egyik ti pi kus da rab ja:
ma gá ban fog lal ja a Hor thy -kor -
szak leg fon to sabb je len sé ge i nek,
ese mé nye i nek a szer zõ ál tal hi te -
les nek te kin tett ver zi ó ját, ese ten -
ként ki emel ve, fel na gyít va – má -
sutt ha nya gol va a sa ját sze re pét. A 
tör tén tek fel idé zé se kor nem je len -
nek meg a szá má ra komp ro mit tá -
ló té nyek, így a há bo rú elsõ sza ka -
szá ban a né met gyõ ze lem be ve tett 
hite, s a há bo rús pro pa gan dá ra
gya ko rolt be fo lyá sa sem. Hang sú lyo zó dik vi szont a szö vet sé ge sek -
kel való kap cso lat te rem tés re irá nyu ló te vé keny sé ge, és he lyet kap -
nak – utó lag – prófétikusnak te kint he tõ meg nyil vá nu lá sai, ám a
me mo ár ban nem le he tünk ta núi ezen for du lat mi ként jé nek.

Ullein-Reviczky 1946-ban, friss él mé nyek alap ján ve tet te pa -
pír ra em lé ke it, ami kor még zaj lot tak a há bo rús fe le lõs ség re vo ná -
sok, és a fõ bû nös Né met or szág mel lett az „utol só csat lós” Ma -
gyar or szág is ott ült a kép ze let be li vád lot tak pad ján. Ez ma gya -
ráz hat ja a szer zõ alap ál lá sát, amely nek meg ha tá ro zó ele me a né -
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la tot, ez után vált a ma gyar saj tó irá nyí tás meg ha tá ro zó alak já vá, majd 1943-ban
kap ta újabb dip lo má ci ai meg bí za tá sát. Már 1942-tõl fon tos sze re pet ját szott a
nyu ga ti szö vet sé ge sek irá nyá ban tör té nõ kapcsolatfelvételi kí sér le tek ben. A jog -
tu do mány te rü le tén is je len tõ set al ko tott, ku ta tá sa a nem zet kö zi jog té ma kö ré re
irá nyult. Fe le sé ge Cyril James Cumberbatch isz tam bu li brit kon zul lá nya, Lovice
Louisa Grace volt. Gyermekük, Lovice Maria Reviczky közremûködött apja me -
mo ár já nak összeállításában.



met be fo lyás hang sú lyo zá sa a ma gyar bel- és kül po li ti ká ban egy -
aránt.

Ha a vi lág há bo rú ban gyõz tes szö vet sé ge sek Ma gyar or szág
há bo rús sze re pét nem is te kin tet ték ha son ló sú lyú nak, mint Hit ler
ál la má ét, és a há bo rús fõ bû nö sök kö zött nem is ült ma gyar po li ti -
kus a nem zet kö zi bí ró ság elõtt, a Szov jet unió el le ni tá ma dás hoz
való ön kén tes csat la ko zás, a ma gyar zsi dó ság el pusz tí tá sá ban való 
köz re mû kö dés és a dél vi dé ki raz zi ák té nye el ha nya gol ha tó vá sem
tet ték a ma gyar sze re pet. A vi lág szer te vég re haj tott fe le lõs ség re
vo nás sal egy idõ ben Ma gyar or szá gon is zaj lot tak a nép bí ró sá gi
pe rek, 1946-ban még nem vol tak egy ér tel mû ek a „Ho gyan to -
vább?” mó do za tai sem – ez is meg ha tá roz ta a szer zõ nek a Hor thy  -
kor szak ról és egyes po li ti ku sok ról al ko tott vé le mé nyét.

Csak e té nye zõk fi gye lem be vé te lé vel ér tel mez he tõ, hogy
Ullein- Reviczky a „ma gyar ná cik” – nála né met báb nak te kin tett,
né met ér de ke ket kép vi se lõ szél sõ jobb ol da li ak – sze re pét, és
vissza me nõ le ge sen olyan je len sé gek, ten den ci ák meg lét ét, je len -
tõ sé gét hang sú lyoz za, ame lyek nem vol tak annyi ra szá mot te võ -
ek, mint ál lít ja. És az is, hogy a Né met or szág mel let ti ki ál lás leg -
fõbb esz kö zé nek, a saj tó nak a te vé keny sé gét úgy tár gyal ja, mint -
ha an nak irá nyí tá sá ban neki nem lett vol na ki tün te tett sze re pe.
Ho lott – bár fel hív ja a fi gyel met en nek meg té vesz tõ célú, tu da tos
vál la lá sá ra Te le ki ré szé rõl – a köz vé le mény irá nyí tá sá ban, a pro -
pa gan da köz ve tí té sé ben kulcs sze re pe volt a kü lön bö zõ or gá nu -
mok nak.

A me mo á rok vizs gá la tá nak alap ve tõ mód ja a szer zõk ál tal
írot tak össze ve té se a szak iro da lom ered mé nye i vel és a fel tárt for rá -
sok (akár sa ját, egyéb tár gyú-mû fa jú ira ta ik) té nye i vel, cél ra ve ze tõ
azon ban azt is meg vizs gál ni, hogy a kor tár sak ál lí tá sai mennyi ben
egyez nek meg és hol tér nek el egy más tól. Ullein- Re viczky em lék -
ira tá nak elem zé se kor a két mód szer kom bi ná lá sá ra tö rek szem.

Az elsõ, szem be öt lõ tény, hogy a szer zõ egyes té má kat ala -
po san kö rül jár, más te rü le te ken csak „bor zol ja a fel színt.” En nek
ter mé sze te sen szub jek tív okai is van nak – ezek re még vissza té -
rünk – de Ullein-Reviczky az zal ma gya ráz za a hi á nyo kat, hogy
fõ ként em lé ke i re ha gyat ko zott, mert csak sa ját fel jegy zé se it és né -
hány meg men tett ira tot hasz nál ha tott mun ká ja so rán.5 En nek el -
le né re fel buk kan szö ve gé ben a „Szó ról szó ra a kö vet ke zõ ket
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5 Ullein-Reviczky 1993, 14.



mond tam…”6 for du lat, s a me mo á rok ese té ben gya ko ri fo gás sal
élve több ször idéz fel pár be szé de ket – ál lí tá sa sze rint pon to san.
Tény be li té ve dé sei is van nak, ám ez sem szo kat lan a vissza te kin -
té sek ben, így nem tu laj do nít ha tunk kü lö nö sebb je len tõ sé get an -
nak, hogy pél dá ul meg fe led ke zik a Göm bös Gyu lát kö ve tõ Da rá -
nyi Kál mán mi nisz ter el nök rõl,7 vagy Kár pát al ja vissza csa to lá sát
a har ma dik re ví zi ós lé pés ként em lí ti,8 il let ve négy „had üze net -
rõl” ír, ta lán a Ju go szlá via el le ni tá ma dás ban való rész vé tel re is
utal va.9 Ju go szlá vi át azon ban Ma gyar or szág nem tá mad ta meg;
an nak szét esé se nyo mán vo nult be a ma gyar hon véd ség a Dél vi -
dék re, Bárdossy Lász ló pe dig nem üzent ha dat sen ki nek, ha nem
a ha di ál la po tot je len tet te be a Szov jet uni ó val és az Egye sült Ál la -
mok kal szem ben, il let ve nem re a gált a ha son ló kö vet kez mé nye -
ket ki lá tás ba he lye zõ an gol ul ti má tum ra, elõ idéz ve ez zel
Nagy-Bri tan nia és Ma gyar or szág kö zött is a ha di ál la pot be áll tát.

Ullein-Reviczky meg gyõ zõ len dü let tel rót ta so ra it, ha tá sos
ér vek kel épí ti fel te ó ri á it, szel le mes, he lyen ként hu mo ros stí lu sa
ma gá val ra gad ja az ol va sót, így azon szer zõk közé tar to zik, akik
könnyen el tud ják fo gad tat ni az ese mé nyek ál ta luk fel vá zolt ver -
zi ó ját. He lyen ként szín pa di a san fo gal maz, jo gász ként tár gya ló -
ter mi han gu la tot idéz ve, pél dá ul a má so dik vi lág há bo rú val kap -
cso lat ban, a cím ben is idé zett for du la tot hasz nál va: „Az iga zat fo -
gom el mon da ni te hát, csak is az iga zat, de még sem a tel jes igaz sá -
got, hisz az oly ha tár ta lan és annyi ra össze tett, hogy egész
könyv tá rak fog nak meg tel ni e min den há bo rúk leg na gyob bi kát
tag la ló mû vek kel, s még így sem fog ják tud ni ki me rí te ni a le gen -
dák tár há zát, még ke vés bé azt a for rást, amely bõl az igaz ság fa -
kad hat.”10 Pa ra dox, de a mû faj sa já tos sá ga i ból ere dõ hely zet, hogy
e fel is me ré sek el le né re Ullein-Reviczkyt is jel lem zi a tel jes ség igé -
nye, a hit, hogy si ke rült tár gyi la gos nak ma rad nia. Bár azt is le -
szö ge zi, hogy „a ma gunk iga zá nak” min den áron való be bi zo nyí -
tá sá ra való tö rek vés el len té tes ez zel,11 ugyan ak kor a me mo ár írók 
leg fõbb cél ja még is csak leg in kább ez szo kott len ni.

219

6 Uo. 94.
7 Uo. 42.
8 Uo. 28.
9 Uo. 122.

10 Uo. 74.
11 Uo. 205–206.



Ullein-Reviczky An talt – úgy mond – a há bo rús pusz tí tás té -
nye ins pi rál ta a vissza te kin tés re,12 míg pél dá ul Beth len Ist ván
1944-ben a né met meg szál lás passzív fo gad ta tá sát te kin tet te a
ma gyar tör té ne lem mély pont já nak, s en nek oka it igye ke zett fel -
tár ni.13 Ám em lék ira tá ban a volt dip lo ma ta is nagy te ret szen tel
en nek a passzi vi tás nak, ki emel ve sa ját ak tív el len ál lá sát, s mé -
lyen el hall gat va azt a tényt, hogy Bárdossy „saj tó cé zá ra ként” so -
ká ig min dent meg tett a né met gyõ ze le mért. Ez an nak ide jén tel je -
sen lo gi kus fo lyo má nya volt a te rü le ti re ví zió né met kéz bõl tör tént
el fo ga dá sá nak, hi szen azok meg tar tá sa ki zá ró lag né met gyõ ze lem
ese tén volt re á lis. Az or szág sor sát meg ha tá ro zó kül po li ti kai kér dé -
sek mel lett bel po li ti kai té má kat is érint a me mo ár, s van nak ben ne
tár sa da lom- és men ta li tás tör té ne ti ki je len té sek is. Ullein-Reviczky
kü lön bö zõ te ma ti ká jú fej te ge té sei egye net len szín vo na lú ak, mert a
nem zet kö zi hely zet ala pos elem zé se i vel szem ben sztereotíp és fel -
szí nes az ál ta la fel vá zolt ma gyar ság kép, bi zony ta lan, el fo gult a de -
mok rá cia-ér tel me zé se, és a „nép pel” kap cso la tos meg jegy zé sei sem
tük röz nek re á lis tár sa dal mi ta pasz ta la to kat.14 Nem fe lel meg a va lós 
hely zet nek az sem, hogy a ma gyar or szá gi nem ze ti szo ci a lis ta és ra -
di ká lis po li ti kai, tár sa dal mi tö rek vé se ket, je gye ket ki zá ró lag kül sõ
ha tás kö vet kez mé nyé nek és egy sé ges nek te kin ti.

A szer zõ egyik cél ja „el fo ga dott le gen dák, meg le võ hi e del -
mek” el osz la tá sa15 volt, bár ez a me mo á rok ese té ben több nyi re
annyit je lent, hogy a szer zõ más le gen dák kal és hi e del mek kel kí -
ván ja he lyet te sí te ni a ré geb bi e ket. Az ál ta la leg in kább vi ta tott né -
zet, me lyet cá fol ni sze ret ne, a te rü let-vissza csa to lá sok és a há bo -
rús sze rep vál la lás ok-oko za ti össze füg gés be ho zá sa. Nem csu pán 
az õ me mo ár já ban ol vas ha tunk ha son ló fej te ge té se ket,16 s va ló -
ban má sutt is fel buk kan a dol gok feje te te jé re ál lí tott lo gi ka, mely
sze rint Hit ler ez zel vi szo noz ta vol na Ma gyar or szág rész vé tel ét
„Né met or szág há bo rú já ban”. A leg egy sze rûbb cá fo lat az idõ be li -
ség re való hi vat ko zás len ne, hi szen a had ba lé pést meg elõz te a
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12 Uo. 14. – Va ló já ban fõ cél ja ter mé sze te sen a maga meg szé pí tett sze re pé -
nek a be mu ta tá sa volt.

13 Beth len 1988, 122.
14 Újpétery Elem ér, volt lissza bo ni kö vet sé gi tit kár me mo ár já ban rész le te zi

a dip lo má ci ai kar ha zai tár sa dal mi ta pasz ta la ta i nak hi á nyos sá ga it. Újpétery 1987. 
275–276.

15 Ullein-Reviczky 1993, 15.
16 Meg té vesz tõ nek, csa ló ká nak ne ve zi, és cá fol ja Beth len Ist ván is azo kat az

ér ve ket, me lyek sze rint az „örök hála” is arra kö te lez te vol na Ma gyar or szá got,
hogy ki áll jon Né met or szág mellett. Bethlen 1988, 113.



re ví zió, de a szer zõ nem erre hi vat ko zik, ha nem 1946-ban ak tu á -
li san – s ho mály ban hagy va a konk ré tu mo kat – arra, hogy e né ze -
tet „bi zo nyos kül föl di pro pa gan da” táp lál ja „né mely ma gyar po -
li ti ku sok kal, akik a ha zá juk nak fel rótt, ál lí tó la gos té ve dé sek el is -
me ré sé vel igye kez nek meg ala poz ni te kin té lyü ket oda ha za.”17 

A me mo ár kö zép pont já ban an nak vizs gá la ta áll, hogy el ke -
rül he tõ volt-e a had ba lé pés, mely is mét egy nagy ál do za tok kal
járó, vesz tes há bo rú kö vet kez mé nye i nek az el vi se lé sé re kény sze -
rítette az or szá got.18 E kér dés kap csán a szer zõ több íz ben vissza -
tér a nagy ha tal mak és a kis ál la mok le he tõ sé ge i nek el té rõ vol tá ra,
s nem áll egye dül az zal az ál lí tás sal, hogy Ma gyar or szág nak –
föld raj zi hely ze te mi att – vá lasz ta nia kel lett: a né met, vagy szov -
jet be fo lyás nak en ged jen. Eb bõl adó dó an te kin ti (an nak ér de ké -
ben, hogy ha tal mas fe le lõs sé gét tel je sen el mos sa) a had ba lé pést
el ke rül he tet len nek, a sors aka ra tá ból be kö vet ke zõ nek pél dá ul
Hor thy Mik lós is: „Ha ha zám sze re pét vizs gá lom a har min cas
évek ben, két év ti zed táv la tá ból és az zal az utó la gos meg lá tó ké -
pes ség gel, amely hez a má so dik vi lág há bo rú ször nyû ta pasz ta la -
tai jut tat tak ben nün ket, arra a meg gyõ zõ dés re kell jut nom, hogy
a tör té ne ti ese mé nyek fej lõ dé sét vég zet sze rû kény szer in té zi.
...egy kis ál lam cse lek vé si sza bad sá ga gya kor lat ban min dig kor -
lá to zást szen ved...”19 Ha son ló ál lás pon tot fejt ki szer zõnk, aki
már köny vé nek al cí mé vel – Ma gyar or szág drá má ja – is azt su gall ja, 
hogy csu pán kül sõ té nye zõk ját szot tak sze re pet a tör tén tek ben:
„Ám mi vel Ma gyar or szá got más or szá gok kal együtt, toll pi he
mód já ra so dor ta ma gá val a ha tal mas erõk for ga ta ga, ta lán nem
túl zás azt ál lí ta ni, hogy sok kal in kább ezek az erõk ha tá roz ták
meg az or szág sor sát, sem mint a ma gyar dip lo má cia töb bé vagy
ke vés bé si ke res sakk hú zá sai. […] …a kis or szá gok, a gi gá szi vi -
lág fel for du lás ok kö ze pet te, nem ala kít ják a tör té nel met, ha nem
el szen ve dik.”20 Ullein-Reviczky a nagy ha tal mak le he tõ sé gét kor -
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17 Ullein-Reviczky 1993, 15. Le het sé ges, hogy a szer zõ itt Rá ko si Má tyás ra
és a moszk vai emig rá ció más tag ja i ra utal. Me mo ár já ban ke vés a sztá li niz mus ra
vo nat ko zó meg jegy zés, a Szov jet uni ó val kap cso lat ban óva to san, an nak há bo rús
vesz te sé ge ket hangsúlyozva nyilatkozik.

18 E kér dés meg íté lé sé ben mar kán san el té rõ vé le mé nyek fo gal ma zód nak meg
szak mai ber kek ben is, lásd pél dá ul Szakály Sán dor: Volt-e al ter na tí va? Ma gyar or szág a 
má so dik vi lág há bo rú ban. Ister, Bu da pest, 1999. 125., 136.; Joó 2008. 13–15.

19 Hor thy 1993, 175.
20 Ullein-Reviczky 1993, 24. Joó And rás meg gyõ zõ en ér vel amel lett, hogy

kül po li ti kai „szi mul tán sakk játsz ma” so rán ki ala kult ál la po tot hiba „el ke rül he -
tet len vég zet ként” be ál lí ta ni. Joó 2008, 14. 



lát lan nak te kin ti – tud juk, ez nincs így – s a konk lú zi ót is több
vál to zat ban meg fo gal maz za, bár ezek lé nye ge ugyan az: a nagy -
ha tal mak min dig sa ját po li ti ká ju kat foly tat ják, a ki csik re csak
annyi ban fi gyel nek, amennyi ben azok hasz nuk ra le het nek.21 A tér -
ség ben el sõ sor ban a né met–szov jet erõ tér be fo lyá sol ta az it te ni kis -
ál la mok, köz tük Ma gyar or szág sor sát – bár ho gyan po li ti zál tak is.
A szer zõ ala po san kö rül jár ta az e kö zel sé gé bõl fa ka dó ne héz sé ge -
ket, ter mé sze te sen nagy te ret szen tel ve a ma gyar re ví zi ós igény -
nek, de hang sú lyoz va a bé kés meg va ló sí tás szán dé kát is – nem
tér ve ki arra, hogy Ma gyar or szág nak fegy ver rel, sa ját erõ bõl nem
volt esé lye az el vesz tett te rü le tek vissza fog la lá sá ra. Vé gül még is
ki vá laszt két sze mélyt, akik nek sze rin te is ér dem le ges be fo lyá suk
volt az ese mé nyek re – Werth Hen ri ket és Bárdossy Lász lót. Eb ben
tel je sen iga za van, „csu pán” ott hi bá zik na gyot, hogy ép pen a fõ
fe le lõs rõl, Hor thy Mik lós ról nem ejt szót. Na gyon ért he tõ en egyet -
len po li ti kus ról al kot ide a li zált ké pet: Kállay Mik lós ról, aki nek mi -
nisz ter el nök sé ge ide jén neki kü lö nö sen fon tos sze re pe volt a szö -
vet sé ge sek kel való kap cso lat fel vé tel ben.

Ha va la ki tõl, ak kor egy dip lo ma tá tól kü lö nö sen el vár ha tó a
nem zet kö zi erõ vi szony ok ala pos is me re te. Még is azt lát juk, hogy 
Ullein-Reviczky több, az erõ vi szo nyo kat fi gyel men kí vül ha gyó
meg jegy zést tett mind Né met or szág gal, mind a Szov jet uni ó val és 
a szö vet sé ges ál la mok kal kap cso lat ban. Az arány té vesz tés egyik
pél dá ja a kas sai vas út vo nal hasz ná la tá ra irá nyu ló né met ké rés el -
uta sí tá sá nak kom men tá lá sa: „…és nyom ban sür gõs pa ran csot
ad tak a had se reg nek, hogy száll jon szem be a né me tek kel, ha
még is ked vük tá mad na erõl tet ni az át vo nu lást.”22 A foly ta tás ban
a szer zõ még azt is le szö ge zi, hogy a né me tek nem a ke mény fel -
lé pés mel lett dön töt tek, mert „…Né met or szág … meg ér tet te, hogy
egész Ma gyar or szág – a né met zsold ban ál ló kat ki vé ve – kész
meg vé de ni be csü le tét.”23 Majd pon to sít va ér ve lé sén meg jegy zi: a 
né me tek tud ták, hogy az idõ ne kik dol go zik, ezért nem erõl tet ték 
a vas út hasz ná la tot, és elég erõ sek vol tak ah hoz is, hogy fel õröl jék 
a ma gya rok el len ál lá sát akár erõ szak kal, akár a „re ví zi ós kár tya”
ki ját szá sá val. Ez a ket tõs ség több he lyütt jel lem zi a szer zõ nek az
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21 Ullein-Reviczky 1993, 11.
22 Ullein-Reviczky 1993, 49. Nem em lí ti, hogy 1939. szep tem ber 11. után a

ma gyar kor mány hoz zá já rult a ha di anyag szál lí tás hoz – zárt va go nok ban, ka to -
nai kí sé ret nél kül. Ju hász Gyu la: Ma gyar or szág kül po li ti ká ja 1919–1945. Kos suth
Könyv ki adó, Bu da pest, 1988. [3. ki adás] 224.; Wilhelmstrasse 1968, 262., 263. sz.

23 Ullein-Reviczky 1993, 50.



egyes té mák kal kap cso la tos vé le mény al ko tá sát: il lu zó ri kus ki je -
len té se ket re á lis meg jegy zé sek kel el len pon toz, vagy va lós hely -
zet le írást dé li bá bos ki je len tés sel relativizál.

Mi vel a szer zõ cél ja a te rü let-vissza csa to lá sok és a had ba lé -
pés köz ti kap cso lat cá fol ta, nagy ter je de lem ben tár gyal ja a re ví zió 
prob lé má ját. A ko ra be li ma gyar kül po li ti kai gon dol ko dás egyik
nagy gyen ge sé ge a ma gyar–né met vi szony to tá lis fél re ér té se
volt. Nem vet ték tu do má sul, hogy az elsõ vi lág há bo rú utá ni Né -
met or szág le gyõ zött, meg alá zott ál la po tá ban is nagy ha ta lom ma -
radt, amely a ko ráb bi po zí ci ó ját vég le ge sen el vesz tett Ma gyar or -
szág ra már sze rény sú lyá nak meg fe le lõ en te kin tett, míg ná lunk
még to vább dí vott a bi ro dal mi gon dol ko dás. Kö vet ke zõ leg té ve -
sen ma gyar–né met kö zös ér dek nek te kin tet ték a re ví zi ót, és ab -
ban a hit ben, hogy Hit ler cél ja csu pán a ver sailles -i béke meg bon -
tá sa, au to ma ti ku san szá mí tot tak a né met se gít ség re. Erre vo nat -
ko zó an rend re vol tak fi gyel mez te té sek, me lyek je lez ték: Né met -
or szág en nél sok kal töb bet akar,24 s a ma gyar te rü le ti igé nyek tá -
mo ga tá sa egy ér tel mû en alá ren de lõ dött a né met cé lok nak.
Vissza te kint ve Ullein-Reviczky is meg je gyez te: Hit ler ugyan új
ren det akart, de ha kel lett, a re ví zi ó ra hi vat ko zott.25 A kér dés rõl
szól va a me mo ár nem érin ti a sok nem ze ti sé gû Mo nar chia és a
tör té nel mi Ma gyar or szág nem ze ti sé gi prob lé má it, ez zel kap cso -
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24 Újpétery Elem ér fel idé zi Walter Funk sza va it, aki vel 1938 ele jén geo po li ti -
kai és gaz da sá gi kér dé sek rõl be szél ge tett. A né met gaz da ság ügyi mi nisz ter arra
utalt, hogy ha pro to koll kí sé rõ je rend sze res ol va só ja a Zeitschrift für Geopolitiknak,
ak kor tud nia kell, mi vár Ma gyar or szág ra: a né met gaz da sá gi tér be való be il lesz -
ke dés. Újpétery 1987, 57. Dálnoki Ve ress La jos, aki 1938-ban ka to nai at ta sé volt
Bécs ben, Hit ler nek az Ansch luss után ott el mon dott be szé dé rõl re fe rált a Kül -
ügy mi nisz té ri um nak: „Már pe dig ezt a há bo rút ger mán ja im mal egye dül és ki zá -
ró lag az õ ér de kük ben fo gom meg vív ni és nem óhaj tok más né pek szó szó ló ja
len ni.” – idéz te sza va it, meg je gyez ve: nem tud ja, je len té se túl ju tott-e az író asz tal -
fi ó kon. Ve ress 1970, 157. Beth len Ist ván 1944 nya rán gyil kos iró ni á val áb rá zol ta a
két or szág vi szo nyát: „...Hit ler po li ti ká ja a Du na-me den cé ben soha nem irá nyult
arra, hogy Szent Ist ván bi ro dal mát, amely ben a ma gyar faj a ve ze tõ té nye zõ, új -
ból fel épít se és e ré vén do mi ná ló té nye zõ vé te gye a Du na-völ gyé ben, ha nem
arra, hogy ezen a te rü le ten élõ nép faj ok köl csö nös erõ vi szo nyai egyik nek se bil -
len je nek a ja vá ra, köl csö nös rivalitásuk fenn ma rad jon és e ré vén Né met or szág
do mi ná ló sze re pe az összes fö lött állandósíttassék. […] Az a gon do lat, hogy a
mai Né met or szág ég a vágy tól, hogy Ma gyar or szág újra 21 mil li ós, erõs ál la mot
al kos son, amely mint hû csat ló sa, he lyet te majd rend ben tartja a Duna-medencét, 
azokhoz az együgyû politikai illúziókhoz tartozik, amelyekkel kávéházi po li ti ku -
sa ink vagy a náluk még naívabb nyilasaink szeretik  áltatni a jóhiszemû ma gya -
ro kat…” Bethlen 1988, 106–107.

25 Ullein-Reviczky 1993, 19.



la tos po li ti kai gya kor la tát, csak a tri a no ni béke igaz ság ta lan sá gát
és az el csa tolt te rü le tek ma gyar sá gá nak diszk ri mi ná lá sát.

A re ví zió elsõ lé pé sé hez, a Fel vi dék déli ré szé nek vissza csa -
to lá sá hoz ve ze tõ, 1938. au gusz tus 23-ától kez dõ dõ kieli ta lál ko -
zó ról26 Ullein-Reviczky igen fe lü le te sen em lé ke zett meg, csu pán
Hor thy Mik lós Hit ler nek adott, ha tá ro zott „nem” vá la szát idéz te
fel.27 A ma gas szin tû kül dött ség nek ar ról kel lett dön te nie, hogy
Ma gyar or szág vál lal-e fegy ve res kez de mé nye zõ sze re pet a re ví -
zió ér de ké ben. A ma gyar po li ti ku sok nem mer ték vál lal ni a
Führer ter vé ben rej lõ óri á si koc ká za tot – a Fel vi dék vissza nye ré -
sé ért meg tá mad ni Cseh szlo vá ki át – és a vissza uta sí tott Hit ler hó -
na pok ra me gor rolt a ma gya rok ra, mert mi at tuk rá kény sze rült a
mün che ni tár gya lás ra.28 Vissza ve tít ve utó la gos ta pasz ta la ta it –
hogy a si ke res re ví zi ó nak volt sze re pe a né met kö tõ dés erõ sö dé -
sé ben, és köz vet ve a had ba lé pés ben is – a szer zõ nyil ván nem vé -
let le nül azt hang sú lyoz ta, hogy a vé gül nagy ha tal mi dön tõ bí rás -
ko dás sal, az elsõ bé csi dön tés sel be kö vet ke zõ lé pés nem je len tett
há bo rús szán dé kot.

Az 1939. már ci u si kár pát al jai re ví zió kap csán Ullein- Re -
viczky is da gaszt ja az önál ló ma gyar kez de mé nye zés le gen dá ját:
„…a ma gyar kor mány tu dat ta Ber lin nel, hogy az adott kö rül mé -
nyek re te kin tet tel el ha tá ro zott szán dé ka a Kár pát al ját vissza il -
lesz te ni az ezer éves ha zá ba.”29 Nem meg le põ mó don Hory And -
rás30 ha son ló kép pen ál lít ja be az ese mé nye ket: 1939 már ci u sá ban, 
ami kor „Hit ler úgy szól ván órák alatt fel szá mol ta Cseh szlo vá ki -
át”, és Szlo vá kia ki mond ta füg get len sé gét, „a ma gyar kor mány
nem ma rad ha tott tét len” – ezért már ci us 16-án a had se reg be vo -
nult Kár pát al já ra.31 Ezt a be vo nu lást azon ban meg elõz te Hit ler
„en ge dé lye”, mely rõl egyik szer zõ sem ejt szót.32 A sa ját maga ál -
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26 Hor thy Mik lós és kí sé re te a Prinz Eugen ne héz cir ká ló víz re bo csá tá sa al -
kal má ból ér ke zett Kielbe, de mint em lék ira tá ban írja, gya nak vást kel tett ben ne,
hogy a né me tek olyan fel tû nõ en szá mí tot tak régi hi va tá sa irán ti von zal má ra.
Hor thy 1993, 209. A témáról ld. Pritz 1995, 296–298.

27 Ullein-Reviczky 1993, 17–18.
28 Pritz 2011, 127.
29 Ullein-Reviczky 1993, 26–27.
30 Hory And rás (1883–1971) dip lo ma ta, ró mai, majd var sói kö vet.
31 Hory 1987, 255.
32 A ka to nai ak ci ót meg elõ zõ en Csáky Ist ván kül ügy mi nisz ter kér te Hit ler

jó vá ha gyá sát, Erdmannsdorf bu da pes ti né met kö vet pe dig össze fog lal ta fel tét ele -
i ket: a né met gaz da sá gi, köz le ke dé si igé nyek ki elé gí té se és a Kár pát al ján élõ népi 
né me tek jo ga i nak el is me ré se. Wilhelmstrasse 1968, 195., 196., 197. sz.



tal írot tak egy né mely passzu sát is cá fo ló an ko moly ta lan Ullein-
 Reviczky azon meg jegy zé se, hogy a „ma gyar dip lo má cia men tes
volt ugyan min den il lú zi ó tól, de kény te len volt szá mol ni a té -
nyek kel, min de nek elõtt azok leg sú lyo sab bi ká val: Né met or szág -
gal…”33 Mint lát juk, õ is osz to zik a szo ká sos hi bá ban: ha utó lag
hi bás nak te kint he tõ dön tés rõl volt szó, a né met be fo lyást hang -
sú lyoz ta, ha po zi tív for du lat ról, ak kor azt a ma gyar vir tus bi zo -
nyí té ká nak te kin tet te.

A má so dik bé csi dön tés rõl szól va a po li ti kai hát tér fel vá zo -
lá sa kor a szer zõ az ál ta la egyéb ként nagy ra be csült Te le kit úgy ál -
lít ja be, mint aki sa ját vesz tét okoz ta az zal, hogy nem tu dott el -
len áll ni az er dé lyi re ví zió le he tõ ség nek, és szin te va kon sé tált a
csap dá ba, mellyel vég képp el kö te lez te ma gát Né met or szág nak.34

Újpétery Elem ér, aki Te le ki kí sé re té nek tag ja volt Bécs ben, azt je -
gyez te fel, hogy a tár gya lá sok után a mi nisz ter el nök a kö vet kez -
mé nyek re gon dol va le han gol tan nyi lat ko zott, s itt hon nem kért
az ün nep lés bõl sem.35 Az elõz mé nye ket rész le te sen be mu ta tó, a
ro mán kér dés rõl 1940. au gusz tus 21-én, a mi nisz ter ta ná cson re fe -
rá ló Hory And rás nak a me mo ár ja vi szont Ullein-Reviczky ál lás -
pont ját lát szik erõ sí te ni: fel idé zi, hogy Keresztes-Fischer Fe renc
bel ügy mi nisz ter kér dé sé re – „Meg fon tol ta-e a kor mány, hogy az
út, amely re lé pünk, mi lyen kö vet kez mé nyek hez ve zet het?” – Te -
le ki a kö vet ke zõ vá laszt adta: „Ez a po li ti ka, ame lyet kö ve tünk,
nem új. Az egész ma gyar nem zet ezt val lot ta, ami kor Tri a non
után ki mond ta, hogy ’Nem, nem, soha!’. Ez a po li ti ka a nem zet
sza bad el ha tá ro zá sá ból szü le tett, s mi an nak csak a vég re haj tói
va gyunk.” A mi nisz ter ta ná cson egye dül Zsin dely Fe renc ál lam -
tit kár fo gal maz ta meg a ma gyar had erõ fel ké szült sé gé vel kap -
cso la tos ké te lye it, de õt Csáky Ist ván a kö vet ke zõ kép pen ok tat ta
ki: „Na gyon ké rem az ál lam tit kár urat, hogy szí ves ked jék a ka to -
nai kér dé sek meg íté lé sét az arra egye dül il le té kes ka to nai té nye -
zõ ink re bíz ni.”36 A kül ügy mi nisz ter il le té kes sé gét sa ját sza va i val
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33 Ullein-Reviczky 1993, 24.
34 Uo. 60–62. Ha son ló prob lé má val küz dött Barcza György is, aki nek em lék -

ira tá ról írott elem zé sé ben Pritz Pál tra gi ko mi kus nak ne ve zi a volt lon do ni kö vet
azon tö rek vé sét, hogy Te le ki vel szem ben Csáky Ist ván kül ügy mi nisz ter önál ló
po li ti kai fe le lõs sé gét hang sú lyoz va „az ál ta la esz mé nyí tett” mi nisz ter el nö köt
„szin te már szel le mi fo gya té kos sá” deg ra dál ja – nyil ván va ló an ha mis mó don te -
he tet len nek, passzívnak állítva be külpolitikai téren. Pritz 2011, 220–221.

35 Újpétery 1987, 141.
36 Hory 1987, 330.



cá fol hat juk, mert né hány nap pal ko ráb ban Hory And rást tá jé -
koz tat va azt ál lí tot ta, hogy a biz tos gyõ ze lem re mé nyé vel tá mad -
hat nák meg Ro má ni át, rá adá sul min den kül sõ se gít ség nél kül.37

Ám a ma gyar had se reg nek a ro mán ha tá ron való fel vo nul ta tá sát
más kép pen íté li meg La ka tos Géza ve zér ez re des, ami kor össze -
fog lal ja a re ví zi ó val kap cso la tos vé le mé nyét: „Az 1938-as krí zist
sze ren csénk re há bo rú nél kül úsz tuk meg. 39-ben Kár pát al ja arány -
lag könnyen az ölünk be hullt, 40-ben Er dély fele, vé gül 41-ben
Bács ka és a Dél vi dék. Mind e mû ve le tek kö zül ka to na i lag a leg -
könnyel mûbb gesz tus ként a Ro má nia el len való fel vo nu lást je löl -
het jük meg. Ez a lé pés, ha ko moly mér kõ zés re ke rült vol na sor,
te kin tet tel re pü lõ ink rop pant hi á nya i ra, sú lyos ve re ség gel vég zõ -
dött vol na.”38 Az er dé lyi kér dés sok szem pont ból víz vá lasz tó
volt, s nem vé let len az egy más nak el lent mon dó vé le mé nyek sora: 
majd’ min den eset ben – s nyil ván a mi nisz ter el nök re ak ci ó i ban is
– a vágy és a re a li tás üt kö zött egy más sal, ami kor a kor tár sak vé -
gig gon dol ták a le he tõ sé ge ket és a tör tén te ket. 

Ullein-Reviczky Ma gyar or szág utol só füg get len kül po li ti kai 
cse le ke de té nek te kin ti az 1940 de cem be ré ben Ju go szlá vi á val
meg kö tött örök ba rát sá gi szer zõ dést, ami ál lí tá sa sze rint Hit ler
el le né re jött lét re.39 Mi vel azon ban az be le il lett Hit ler nek a Bal -
kán nal kap cso la tos ter ve i be, fon tos volt szá má ra ez a ma gyar lé -
pés, és ki fe je zet ten tá mo gat ta meg va ló su lá sát,40 e ki je len tés a ma -
gyar–né met erõ vi szony vég le tes fél re ér té sét is il luszt rál ná, ha
nem az zal foly ta tód na, hogy a né me tek egy elõ re hagy ták báb ja i -
kat ját sza ni, mert ak kor még nem fû zõ dött ér de kük a bal ká ni cse -
lek vés hez. Ám a szer zõ a vo nat ko zó mon da tok le zá rá sa kor újra a 
füg get len po li ti kai cse lek vés il lú zi ó já ról ír – „Még mi oszt juk a la -
pot, még mi énk a játsz ma!” – nem hagy va nyit va a kér dést, hogy
re a li tás ér zé ke gyõ zött-e a hely zet meg íté lé sé ben.

A Ju go szlá vi á val való meg ál la po dás kap csán Ullein-Re -
viczky he lye sen ál la pít ja meg, hogy az nem je len tet te a te rü le ti
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37 Uo. 311.
38 La ka tos 1992, 41–42. Nem tud ni, hogy a szer zõ itt elõ re utal az 1942. ja nu -

á ri saj kás vi dé ki és új vi dé ki raz zi ák ra, vagy té ves adatot közöl.
39 Ullein-Reviczky 1993, 68–70. Barcza György még ha son ló mó don is fo gal -

maz: „A ma gyar–ju go szláv ba rát sá gi szer zõ dés, me lyet a né me tek gya nak vás sal
fo gad tak… […] Te le ki ál ta la füg get len sé gün ket kí ván ta bi zo nyí ta ni, és […] ama
gyû rû bõl ke re sett po li ti kai ki utat, me lyet a né me tek kö rü löt tünk lé te sí tet tek…
[…] Hit ler és dip lo má ci ai rossz szel le me, Ribbentrop mind ezt nagy bi zal mat lan -
ság gal szemlélte.” Barcza 1994, 1. köt. 489.

40 Pritz 2011, 222.



re ví zi ó ról való le mon dást, csu pán a prob lé ma el na po lá sát, s na -
gyon rö vid idõ múl va már a ba rá ti vá vált or szág el le ni tá ma dás -
hoz való csat la ko zás ról kel lett dön te ni. A me mo ár ban itt tör té nik
elõ ször uta lás a Hon véd Ve zér kar önál ló po li ti kai sze rep vál la lá -
sá ra, és a né me tek kel való együtt mû kö dé si kész sé gé re: „a kor -
mány háta mö gött” már meg egyez tek a csa pa tok át vo nu lá sá nak
a rész le te i ben. A to váb bi ak is mer te té se el lent mon dá sos: Te le ki
áru lás nak mi nõ sí tet te a lé pést, de nem tett sem mit, mert „ha
most fel ve szi a kesz tyût, ame lyet az egyéb ként né met szár ma zá -
sú Werth tá bor nok do bott neki, túl sá go san könnyû di a dalt sze -
rez ne Né met or szág nak és ma gyar hû bé re se i nek.”41 Ezen ir re á lis
for du lat tal fe je zi be Ullein-Reviczky a gon do lat me ne tet, is mét
csak te he tet len báb nak tün tet ve fel Te le kit.

Két ség te len, hogy a te rü let-vissza csa to lá sok so rán a ma gyar
had se reg ve ze tés önál ló el kép ze lé se i nek egy re na gyobb te ret en -
ged tek, és az sok eset ben a kor mány el len õr zé se nél kül cse le ke -
dett,42 de a ka to nai sze rep vál la lás ról – ek kor is – a po li ti ku sok
dön töt tek. Ullein-Reviczky a ka to nai szer vek dél vi dé ki túl ka pá -
sa it is szó vá tet te, a „fi a tal náci tisz tek re” há rít va a fe le lõs sé get.43

Minden nek a kö vet kez mé nye erõ szak, jog tip rás lett, gyû löl kö dés 
a nem ze ti sé gek kö zött, s a szer zõ az zal zár ta le a té mát, hogy bár
a há bo rú ké sõb bi sza ka szá ban tör tén tek egész nép cso por to kat
érin tõ ke gyet len ke dé sek (nem egy ér tel mû, hogy a ma gyar el le nes 
dél vi dé ki at ro ci tá sok ról tu dott-e), de mint írja, ez sem men ti fel
azo kat, akik 1941–1942-ben sár ba ti por ták az em be ri jo go kat
Bács ká ban.44

Ullein-Reviczky (bár nem volt ott a kor mány zó dol go zó szo -
bá já ban) a had ba lé pés fon tos ta nú ja volt, s ha tá ro zot tan ál lít ja,
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41 Ullein-Reviczky 1993, 85. Werth Hen rik va ló ban a né me tek kel való
együtt mû kö dés híve volt, de ezt fel te he tõ en nem szár ma zá sa ha tá roz ta meg. A
hadi hely zet meg vál to zá sát kö ve tõ en már 1943-tól meg je lent az a vé le mény, mely 
a tisz ti kar egy ré szé nek sváb szár ma zá sá val ma gya ráz za a né met szö vet ség szor -
gal ma zá sát ré szük rõl. A „sváb ka to na tisz tek” be fo lyá sá nak sze re pé rõl szá mos
me mo ár ban ol vas ha tunk ha son ló vé le ményt. Lásd Ká dár 1978, 255. I. köt.; Kállay 
1991, 1. köt. 263–269.; Nagybaczoni Nagy Vil mos: Vég ze tes esz ten dõk 1938–1945.
Gon do lat Kiadó, Budapest, 1986. 195–196.; Shvoy 1983, 121.; Újpétery 1987,
278–279.

42 Ullein-Reviczky 1993, 90. A dél vi dé ki ka to nai köz igaz ga tás ki épü lé sé rõl,
sze re pé rõl lásd A. Saj ti Eni kõ: Im pé ri um vál tá sok, re ví zió és ki sebb ség. Ma gya rok a
Dél vi dé ken 1918–1947. Nap vi lág Ki adó, Budapest, 2004.161., 174–178.

43 Ullein-Reviczky 1993, 119–120.
44 Uo. 91.



hogy 1941-ben Ma gyar or szá gon nem volt há bo rús ké szü lõ dés,45

sem szov jet el le nes kam pány, s eb ben iga za van: el sõ sor ban az el -
csa tolt te rü le te ket bir tok ló szom szé dos né pe ket te kin tet ték el len -
ség nek, a leg fõbb kül po li ti kai cél a te rü le ti re ví zió bé kés meg va -
ló sí tá sa volt. A Szov jet uni ó val szem ben nem vol tak kö ve te lé sek,
a két or szág ará nyai és ka to nai fel ké szült sé ge is ki zár ta, hogy el -
len fél ként szó ba jö hes sen. Bár a szer zõ tö rek vé se arra irá nyul,
hogy ne hoz za össze füg gés be a re ví zi ót a had ba lé pés sel, a vissza -
csa tolt te rü le tek meg tar tá sá nak igé nye, és Dél-Er dély vissza szer zé -
sé nek re mé nye bi zonnyal sze re pet ját szott ben ne. Õ, mint már
esett róla szó, a ma gyar had ve ze tés – esõ sor ban Werth Hen rik –
sze re pét és a né met nyo más meg lét ét hang sú lyoz za. Azért tart ja
a Hon véd Ve zér kar fõ nö két a leg fõbb fe le lõs nek, mert õ ál lí tot ta,
hogy szov jet re pü lõk vol tak a tá ma dók, így Hor thyt is be fo lyá sol -
va gya kor la ti lag kész hely zet elé ál lí tot ták Bárdossyt.

1941 jú ni u sá ban Ullein-Reviczky jól lát ta a mi nisz ter el nök
tak ti ká zá sát, a gesz tu sok, sza vak sú lyá nak mér le ge lé sét, óva tos
lé pé se it, me lyek kel pró bál ta ki pu ha tol ni a né me tek szán dé ka -
it-kí ván sá ga it, s meg õriz ni a füg get len ség lát sza tát. Eb ben a ké -
nyes hely zet ben a szer zõ nek is volt két fon tos „je le ne te”, me lye -
ket nem azo nos hang súllyal em lít me mo ár já ban. Igyek szik
ugyan is „el ken ni” azt az ak ko ri (em lék ira tá ban el len ben mé lyen
el ta ga dott) po li ti kai fel fo gá sá ból szer ve sen kö vet ke zõ bal fo gá sát, 
ami kor 1941. jú ni us 23-án Bárdossynak egy, a Kül ügy mi nisz té ri -
um mun ka tár sai elõtt tett, bi zal mas nak szánt köz lé sé rõl tá jé koz -
tat ta a Né met Táv ira ti Iro dát. Ez zel igen kel le met len hely zet be
hoz ta, mert a né met kö vet ha ma ro san re a gált a hír re – ma gya rá -
za tot kér ve, s kö zöl ve: „a leg ke ve sebb, amit te het nek”, ha meg -
sza kít ják a dip lo má ci ai kap cso la to kat a Szov jet uni ó val. A mi nisz -
ter el nök szem re há nyá sát a szer zõ – ál lí tá sa sze rint – „el en ged te a
füle mel lett.”46 Nem ilyen nagy vo na lú a jú ni us 27-ei ese mé nyek
fel idé zé se kor, ami kor a ha di ál la po tot be je len tõ saj tó köz le mény
ál ta la ja va solt kor rek ci ó já nak tör té ne tét be szé li el – igen rész le te -
sen. Ki eme li, hogy a mi nisz ter el nök a vele való be szél ge tés ha tá -
sá ra ja ví tot ta ki a saj tó köz le mény szö ve gét, ki húz va a „ha di ál la -
pot ban le võ nek te kin ti ma gát” for du la tot, be he lyet te sít ve az zal,
hogy „be ál lott a ha di ál la pot.”47 A lé nye gen ez nem vál toz tat,
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45 Uo. 46.
46 Uo. 94–95.
47 Uo. 98–99.; Újpétery 1987, 179.



mert a hang súly azon van, hogy ma gyar rész rõl nem volt meg a
hely zet dip lo má ci ai tisz tá zá sá nak igé nye – 1946-ban vi szont
nagy sú lya le he tett a tény nek, hogy Ma gyar or szág nem ha dat
üzent a Szov jet uni ó nak, ha nem egy nem pro vo kált tá ma dás ra re -
a gált.48 A me mo ár e nap kap csán fel idé zi Bárdossynak egy meg -
le he tõ sen sej tel mes mon da tát is: „Mi vel ka to ná ink a né me tek kel
össze játsz va el tö kél ték, hogy sem mi tõl sem ri ad nak vissza, hogy
be le von ja nak min ket a há bo rú ba – mert hisz nyil ván er rõl van
szó –, le he tet len ség el ke rül nünk ezt a há bo rút, kü lö nös te kin tet -
tel arra, hogy Ro má nia már had vi se lõ fél lett.”49 A for rá sok ban ez 
idá ig nem me rült fel olyan uta lás, mely azt iga zol ná, hogy
1941-ben a kor tár sak zöme né met vagy né met–ma gyar pro vo ká -
ci ó ra gya na ko dott vol na,50 ezért úgy vé lem, Bárdossy sem ilyen
gya nú já nak adott han got – ha el hang zott ez a mon dat – in kább
Werth Hen rik ve he mens pró bál ko zá sá ra cé loz ha tott.

Há bo rús sze rep vál la lás ról lé vén szó, kulcs fon tos sá gú a ma -
gyar had erõ meg íté lé se.51 Ullein-Reviczky nem volt tisz tá ban en -
nek po ten ci ál já val, bár több al ka lom mal utalt lét szám be li, fel sze -
re lés be li hi á nyos sá gok ra, 1942 ja nu ár já ra vo nat ko zó an még is há -
rom had se reg rõl ír, mint ha már fel áll tak vol na. Igaz, a Hon véd
Ve zér kar fõ nö ké nek tá jé koz ta tá sá ra hi vat ko zik, s ab ban az sze re -
pelt, hogy a ma gyar 2. had se reg ki szál lí tá sa után „két had se re get
érin tet le nül az or szág ban tart ha tunk a sa ját szük ség le tünk re.”52

A kér dés rõl La ka tos Géza a kö vet ke zõ ket írta: „Így kö vet ke zett
be nem so ká ra, hogy a kü lön ben is Potyomkin szer ve zé sû há rom
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48 La ka tos Géza em lék ira ta sze rint Werth Hen rik azt mond ta: há bo rús ok -
ként „jól jött” a kas sai bom bá zás, bár ki haj tot ta vég re. La ka tos 1992, 41. A had ba
lé pés kö rül mé nye i rõl, Werth Hen rik sze re pé rõl lásd Pritz 2005, 263–280.; Domb -
rády Ló ránd: Werth Hen rik: aki rõl nem be szé lünk. Argumentum, Budapest, 2005.

49 Ullein-Reviczky 1993, 100.
50 Czettler An tal utal rá, hogy már 1941 nya rán ter jedt a né met pro vo ká ció

híre fõ ként az „an gol ba rá tok,” a kon zer va tí vok és a bal ol da li pol gá ri pár tok kö -
ré ben, de for rás ra nem hi vat ko zik. Czettler 2000, 49. Ullein-Reviczkyt idéz ve –
Bárdossy fen ti mon da ta alap ján – úgy véli: a mi nisz ter el nök „lel ke mé lyén ta lán
meg volt ar ról gyõ zõd ve, hogy né met pro vo ká ci ó ról van szó…” Czettler 2000, 55. 
Vissza em lé ke zé sé ben ha son ló kö vet kez te tés re jut – ugyan csak Ullein-Reviczkyt
idéz ve – Szegedy-Maszák Aladár is. Szegedy-Maszák 1996, 2. köt. 38–41.

51 1937 vé gén a ma gyar had erõ sze mé lyi ál lo má nya 85 332 fõ volt, a fej lesz -
tés fel gyor su lá sa után, 1941 nya rá ra a ki kép zet tek lét szá ma még min dig alig ha -
lad ta meg a 100 000 fõt. Kál mán Dá ni el: A ma gyar ki rá lyi hon véd ség a má so dik vi lág -
há bo rú ban. HL TGY 2721. 8–9., 113.

52 Ullein-Reviczky 1993, 118.



ma gyar had se reg bõl53 ki vo nult a 2-ik, és pe dig az 1. és a 3. fegy -
ver ze té nek és fel sze re lé sé nek ká rá ra. Az itt hon ma radt csa pa to -
kat va ló ság gal »le vet kõz tet ték«.”54

Az Ullein-Reviczky-memoárnak a Szov jet unió el le ni há bo -
rú val kap cso la tos szö veg ré szei azt mu tat ják, hogy a ma gyar had -
erõ ál la po tá nak je len tõ sé gét a szer zõ nem tud ta pon to san fel mér -
ni. A mi nisz ter el nök 1944. feb ru á ri me mo ran du mát kom men tál -
va ki eme li, hogy „Uk raj ná ban csak nyolc, bé ke ál lo mány ra csök -
ken tett had osz tá lyunk van”,55 s azt is hang sú lyoz za, hogy ek kor
már nincs a szov jet had szín té ren har co ló ma gyar ala ku lat, ami
egye dül ál ló a „né met el nyo más alatt álló kis or szá gok” kö zött.
Emi att sem a szer zõ, sem a mi nisz ter el nök nem ér tet ték, hogy az
„oro szok” mi ért te kin tik el len ség nek az 1941 nya rá tól el le nük ha -
dat vi se lõ ál la mot.56 Ullein-Reviczky sze rint Kállay „re mé li,”
hogy „az oro szok tar tóz kod ni fog nak Ma gyar or szág meg tá ma -
dá sá tól” – ho lott szá muk ra Ma gyar or szág ugyan olyan ag resszor
volt, mint Né met or szág, vagy a töb bi tá ma dó juk. Fel leng zõs nek
tû nik az a ki je len té se, mely sze rint vissza tar tó ere je len ne an nak,
hogy „az or szá gunk el len eset leg meg in du ló of fen zí va már maga
is fel fo koz ná az ön vé de lem ér zé sét – amit a me mo ran dum a
’legtermészetesebb em be ri ösz tön nek’ mi nõ sít –, és vá lasz lé pés re 
kény sze rí te ne ben nün ket.”57 Hoz zá kell azon ban még ten nünk,
hogy az ame ri ka i ak 1943-ban va ló ban szá mol tak a ma gyar had -
erõ há bo rú ból való ki vo ná sá nak elõ nye i vel.58
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53 La ka tos Géza Werth Hen ri ket hi báz tat ja azért, hogy az or szág ban és kül -
föld ön is té ves kép élt a ma gyar had erõ rõl. Werth 1938-ban, a Hon véd Ve zér kar
fõ nö ke ként el ér te, hogy meg kap ja a hon véd ség fõ pa rancs no ki tisz tét is, és meg -
szer vez ze nek há rom had se reg-pa rancs nok sá got. La ka tos sze rint a kö vet kez mény 
az lett, hogy bel- és kül föld ön is el hit ték, már si ke rült fel ál lí ta ni há rom ma gyar
had se re get. Ezek azon ban még 1942-ben is csu pán a szer ve zés ál la po tá ban vol tak.
La ka tos 1992, 42–43.

54 Uo. 56. A fel sze re lés, el lá tás prob lé má i ról lásd Pihurik 2007, 45–58.
55 A Szov jet unió te rü le té nek mint egy fél mil lió négy zet ki lo mé te res ré szén

lát ták el a meg szál ló fel ada to kat a ma gyar ala ku la tok, ame lyek nek 1943-ban 90
000 volt az össz lét szá ma. Ungváry 2004, 38.

56 Ma gyar or szág 1941. jú li us 1-jé tõl a Kár pát-cso port tal és a Gyors had test -
tel, mint egy 90 000 fõs had erõ vel vett részt a Szov jet unió el le ni 1941. évi had mû -
ve le tek ben. Ungváry 2004, 20–21. 1942 ta va szá tól a 207 000 fõs 2. ma gyar had se -
re get ve zé nyel ték a szov jet had szín tér re, ez után Ma gyar or szág né met meg szál lá -
sá ig va ló ban nem tör tént újabb je len tõs sze rep vál la lás, csu pán a csa pa tok fel töl té -
se. A 2. ma gyar had se reg tör té ne tét lásd Sza bó Pé ter: Don-ka nyar. A ma gyar ki rá lyi
2. hon véd had se reg tör té ne te (1942–1943). Corvina Kiadó, Budapest, 2001.

57 Ullein-Reviczky 1993, 173.
58 Borhi 2009, 17.



Ullein-Reviczky a kül po li ti kai té mák kö zött a leg na gyobb
te ret a szö vet sé ge sek kel való kap cso lat te rem tés ben ját szott sa ját
sze re pé nek és svéd or szá gi misszi ó já nak szen te li. A me mo ár ke -
let ke zé si kö rül mé nye i bõl adód hat a szer zõ azon – kö pö nyeg for -
ga tó – ál lí tá sa, mely sze rint a ma gyar nép sze mé ben nem a né me -
tek vol tak a szö vet sé ge sek és nem az ame ri ka i ak az el len ség, ha -
nem for dít va, és a több ség nem kí ván ta a né me tek gyõ zel mét.59

Az em lé ke zõ meg nyi lat ko zá sa it sem könnyû e té má ban át te kin -
te ni: utó lag han goz tat ja fo lya ma tos né met el le nes sé gét, de po zí ci -
ó já ból adó dó an az 1942 elõt ti idõ szak ból in kább az el len ke zõ jé re
van ada tunk.60 A kér dés meg íté lé se azért sem könnyû, mert több -
nyi re a né met és ma gyar ná ci kat em le ge ti a ma gyar ér de kek el -
áru ló i ként, de nem fe led kez he tünk meg ar ról, hogy a kez de ti né -
met si ke rek a hit le riz mus sal nem szim pa ti zá lók kö ré ben is erõ sí -
tet ték az elsõ vi lág há bo rús fegy ver ba rát ság tra dí ci ó ját, a kö zös
sé rel mek nö vel ték a bé ke kö tés vesz te se i nek szo li da ri tá sát, és a si -
ke res re ví zió to vább ala poz ta a szö vet sé ge si hû sé get. Ilyen ér te -
lem ben a szer zõ so ká ig szin tén né met ba rát nak szá mí tott, még ha
a hit le riz must nem is te kin tet te kö ve ten dõ pél dá nak. 1942-tõl
egy re rit kult a ha son ló an gon dol ko dók tá bo ra, de az is két ség te -
len, hogy a Borhi Lász ló ál tal fel tárt ame ri kai for rá sok rész ben
meg erõ sí tik a fen ti vé le ke dést.61

Ullein-Reviczky szá má ra a tö rök or szá gi an gol ro ko na i nál tett 
lá to ga tá sa te rem tett le he tõ sé get arra, hogy 1942 nya rán el sõ ként
köz ve tít sen a ma gyar kor mány és Ang lia kép vi se lõi kö zött,62

stock hol mi tar tóz ko dá sa ide jén ame ri kai hír szer zõk kel is tár -
gyalt,63 s egyes for rá sok sze rint az el sõk kö zött ve tet te fel a Szov -
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59 Ullein-Reviczky 1993, 113–114.
60 Andorka Ru dolf ny. tá bor nok, volt mad ri di kö vet nap ló já ban 1942. áp ri lis 

14-én a kö vet ke zõ kép pen kom men tál ja Ullein-Reviczky for du la tát: „Ullein ször -
nyen antinémet ér ze lem ben be szélt. Mi cso da egy alak!” Andorka 1978, 230.

61 Ame ri kai vé le mény sze rint a ma gyar kö zép osz tály, a pa raszt ság és a tisz -
ti kar egy ré sze né met ba rát, a tár sa da lom több sé ge azon ban nem, az arisz tok rá cia
és az egy há zi ve ze tés pe dig an gol ba rát és orosz el le nes volt. Borhi 2009, 10. És
„Az OSS nem lát ta je lét an gol- vagy Ame ri ka ellenességnek Magyarországon…”
Uo. 34.

62 „Ullein-Reviczky fel ha tal ma zást ka pott, hogy kí sé rel jen meg kap cso la tot
te rem te ni hi va ta los brit té nye zõk kel. Ez si ke rült is neki, és meg ál la po dás szü le -
tett, hogy a ma gyar kor mány a had ve ze tõ ség gel egyet ér tés ben ki küld he ti egy
meg fe le lõ inst ruk ci ók kal és kell meg ha tal ma zás sal el lá tott bizalmi emberét.”
Kállay 1991, 2. köt. 126.

63 Borhi 2009, 29.



jet uni ó val való kon tak tus szük sé ges sé gét is.64 Ta gad ha tat lan ezen
ese mé nyek ben való sze re pe, ame lyet vissza em lé kez ve túl hang sú -
lyoz. Joó And rás hív ja fel a fi gyel met arra, hogy Kállay nak vol tak
fenn tar tá sai a saj tó fõ nök kel szem ben, mert az idõn ként az õ meg -
ke rü lé sé vel in téz ke dett. Ezt az is bi zo nyít ja, hogy a ma gyar kül po -
li ti ka irá nyí tó it fel so rol va – sa ját maga, Hor thy, a Kül ügy mi nisz té -
ri um po li ti kai osz tá lya, Keresztes-Fischer Fe renc és Beth len Ist ván
(„mint kí vül ál ló”) – kö zött nem em lí ti meg a ne vét.65

Kállay Mik lós 1944. már ci us 1-jén Stock holm ba kül dött le ve -
le és a szer zõ kom men tár ja66 pon to san tük röz az il lú zi ó i kat, és il -
luszt rál ja a „ho gyan lát juk ma gun kat mi és ho gyan lát nak ben -
nün ket má sok” kont raszt ját is.67 A mi nisz ter el nök két ség beesett,
lát va a szö vet sé ge sek „kö zö nyét” (hi szen nem kö zöny rõl, ha nem
me rõ ben el té rõ ér dek vi szo nyok ról volt szó), nem érti vi sel ke dé -
sü ket, mert hi szi: ha zá ja „még is csak tett egyet-mást a ná ciz mus
el len, a né me tek há bo rú ja el len, va gyis a szö vet sé ge sek erõ fe szí -
té sei ja vá ra!”68 A Kállay-kormánynak a szö vet sé ge sek felé tett
gesz tu sai kö zül ta lán a leg fon to sabb ka to nai ada tok ki jut ta tá sa
volt,69 de res pek tál ták a vi szony la gos bel po li ti kai sta bi li tást és a
zsi dó la kos ság de por tá lá sá tól való el zár kó zást is. Ám a bé ke ta po -
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64 Ká dár Gyu la Ullein-Reviczkyt „ab szo lút nyu gat ba rát” po li ti kus nak ne -
vez ve írja le a té má ra vo nat ko zó be szél ge té sü ket. Ká dár 1978, II. köt. 638 – 639.

65 Joó 2008, 48–49. Szegedy-Maszák Ala dár is szó vá te szi, hogy Ullein- Re -
viczkyt nem le het le be szél ni a „kü lön utak já rá sá ról.” Szegedy-Maszák 1996, 2.
köt. 214.

66 Ullein-Reviczky 1993, 130–140.
67 Ha son ló szi tu á ci ót rög zít Pritz Pál a Szegedy-Maszák Ala dár ál tal ké szí -

tett 1943 jú ni u si me mo ran dum kap csán: „Mert két ség beeset ten ta pasz tal ták,
hogy Lon don ban nem akar ják meg ér te ni azt, ami szá muk ra ab szo lút evi dens
volt, hogy a ma gyar ság, a ma gyar ál lam, ha úgy tet szik a ma gyar rend szer,
amely eb ben a tér ség ben egyet len ként õriz te meg azo kat a vo ná sa it, ame lyek
(Finn or szág mel lett) igen csak kü lön böz tek a hit le ri szö vet sé gi rend szer ben élõ
or szá gok bel po li ti kai sa já tos sá ga i ról, szó val mind ez együtt olyan ér té ket kép vi -
sel, amely vélhetõleg London számára is méltányolható és méltányolandó.” Pritz 
2011b, 137.

68 Ullein-Re vicz ky 1993, 141. Az an gol szász szö vet sé ge sek kel, a bal ká ni part -
ra szál lás sal kap cso la tos ma gyar el kép ze lé sek re a li tá sá ról lásd Borhi 2009. Ame ri kai
for rá sok alap ján egy ér tel mû a fõ mo ti vá ci ó juk: sem mi kép pen nem akar ták pro vo -
kál ni Moszk vát a kis csat lós ál la mok kal kö ten dõ kü lön bé ke gya nú já val (uo. 14.).
Cél juk – akár azok né met meg szál lá sa árán is – a har co ló né met had erõ csök ken -
té se volt (uo. 18., 42.).

69 „Ma gyar or szág jó szán dé kát nem csak sza vak bi zo nyí tot ták. Ha hin ni le -
het az ame ri kai tit kos szol gá lat ál tal ké szí tett fel jegy zés nek, 1943 de cem be ré ben
az OSS már bõ sé ges mennyi sé gû ka to nai ada tot ka pott Ma gyar or szág ról svéd,
sváj ci és tö rök or szá gi csa tor ná kon ke resz tül.” Borhi 2009, 35.



ga tó zá sok si ke re szem pont já ból nem a ma gyar kül po li ti ka jó
vagy hi bás lé pé sei vol tak a meg ha tá ro zók – s ennyi ben iga zat kell 
ad nunk a szer zõ nek a kis ál la mok ki szol gál ta tott sá gá ra vo nat ko -
zó an – ha nem a hasz nos ság elve a szö vet sé ges cé lok el éré sé ben.70

A ma gyar po li ti ku sok ezt leg fel jebb sejt het ték vol na, ha nin cse -
nek meg gyõ zõd ve ar ról, hogy ha zá juk nak fon to sabb sze re pe van 
a tér ség ben an nál, mint amit tár gya ló part ne re ik szán tak neki. A
meg szó lí tot tak más je len tõ sé get tu laj do ní tot tak bi zo nyos ma gyar 
gesz tu sok nak, sza vak nak, s õk hi tet len ked ve fo gad ták azok fel -
tét ele it, el sõ sor ban, mint Ullen-Reviczky több ször is hang sú lyoz -
za, a fel té tel nél kü li meg adás el vét.

Fen ti ek mel lett a szer zõ utal hat sa ját pró bál ko zá sá ra is, mely -
nek ke re té ben a sem le ges or szá gok ban épí tett ki egy el sõ sor ban saj -
tó mun ka tár sak ból álló há ló za tot az zal a cél lal, hogy lép je nek kap -
cso lat ba szö vet sé ges új ság írók kal. Er rõl Kállay is em lí tést tesz em -
lék ira tá ban: „Ullein-Reviczky An tal kö vet, a KÜM saj tó osz tá lyá -
nak ve ze tõ je, aki nek ki tû nõ fi a tal gár da állt ren del ke zé sé re, fo ko -
za to san ki épí tet te a saj tó at ta séi rend szert, és csu pa meg bíz ha tó
em bert de le gált a fon tos posz tok ra. Ez zel kap cso la tot te remt ve a
sem le ges és szö vet sé ges ál la mok új ság író i val, a leg hasz no sabb
mun kát vé gez ték in for má ci ós szol gá la tunk ban.”71 Az öt let még
Te le ki Pál tól szár ma zott, és Bárdossy is tu dott ezen pró bál ko zá -
sok ról, a szer zõ te hát nem elõz mé nyek nél kül lá tott hoz zá eme
„má so dik dip lo má ci ai vo nal” ki épí té sé hez,72 mely nek ne héz sé ge it 
jól mu tat ja, hogy ki kül dött jei más, ha son ló cé lo kért te vé keny ke dõ
kol lé gá ik kal szem be is ke rül het tek. Gya nak vás sal fo gad ta pél dá ul
a szö vet sé ge sek kel való tár gya lá sok ban sze re pet ját szó Wodianer
An dor lissza bo ni kö vet az Ullein-Reviczky ál tal a fen ti cél lal de le -
gált, s neki köz vet le nül je len tõ Újpétery Elemért.73

A ma gyar po li ti ku sok kö zül Ullein-Reviczky Te le ki rõl,
Bárdossyról és Kállayról vá zolt fel rész le te sebb port rét. Ro kon -
szen ve egy ér tel mû en Kállayé, Te le ki rõl dif fe ren ci ált, de el lent -
mon dá sos ké pet al kot, Bárdossy bûn bak sze re pét ár nyal ja, igaz -
ság ta lan nak tart ja, ám szá mos hi bás lé pé sét fel idéz ve vé gül õ is
szin te egy sze mé lyi fe le lõs ként ír róla.74
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70 Erre vo nat ko zó ame ri kai for rá sok ra hi vat ko zik Borhi 2009, 8., 18., 32.,
42., 45.

71 Kállay 1991, 2. köt. 120.
72 Joó 2008, 58–66.; Pritz 2011b, 139.
73 Lásd er rõl rész le te sen Újpétery 1987, 179., 206. és 196–198., 216–217.
74 Ullein-Reviczky 1993, 28.



A kor tár sak szá má ra szin te le he tet len né tet te az el fo gu lat lan 
vé le mény al ko tást Te le ki Pál nak a – hely zet ki út ta lan sá gát demonst -
ráló – ön gyil kos sá ga, mi nisz ter el nök ség ének meg íté lé se azon ban 
ké sõbb sem könnyû. Kül po li ti ká já nak po zi tív ér té ke lé sé ben – a
fegy ve res sem le ges ség re való tö rek vé se ho no rá lá sa ként – szin te
tel jes a kon szen zus, s va ló szí nû leg tra gi kus ha lá la fe led te ti el,
hogy mi nisz ter el nök sé ge ide jén vált Ma gyar or szág egy re in kább
meg ha tá ro zó part ne ré vé Né met or szág.75 Beth len Ist ván is el is -
me rõ en szól Te le ki rõl a vissza em lé ke zé sé ben, s ál lít ja: so ha sem
vit te vol na bele a há bo rú ba az or szá got,76 bel po li ti ká já ról azon -
ban igen csak le han go ló an nyi lat ko zik: az 1939-es vá lasz tá sok
után meg vál to zott össze té te lû or szág gyû lés nem tel je sí tet te leg -
fon to sabb funk ci ó it: a sza bad ság jog ok vé del mét, a köz vé le mény
irá nyí tá sát, a kor mány mun ká já nak el len õr zé sét, így nem mû -
köd he tett olyan fé ke zõ erõ ként sem, amely a há bo rú ba lé pést
meg aka dá lyoz ta vol na, és sé rel me zi a saj tó sza bad ság kor lá to zá -
sát is.77 Vé gül így jel lem zi az 1941-re ki ala ku ló bel po li ti kai hely -
ze tet: „A ma gyar köz élet re las san ként a dik ta tú rás bu tu lás köde
lom hán ter pesz ke dett széj jel, úgy érez tük, hogy a ma gyar al kot -
mány be rozs dá so dott ke re kei meg szûn tek fo rog ni és be ál lott a
ha lál, a tö ké le tes csönd, ame lyet csak mohó fér gek rá gá sa za vart
meg néha.”78

Ullein-Reviczky ha son ló ál la po to kat rög zít, de ezt is a né met 
be fo lyás nak tu laj do nít ja. Mint ko ráb ban utal tam rá, a ma gyar or -
szá gi nem ze ti szo ci a lis ta és ra di ká lis po li ti kai, tár sa dal mi tö rek -
vé se ket, je gye ket a kül sõ ha tás kö vet kez mé nyé nek te kin ti. Úgy
véli, Te le ki élet fel fo gá sa kü lön bö zött a ná ci ké tól, mert an gol ne -
ve lést ka pott, „meg gyõz ni akart, nem pa ran csol gat ni,” pa ci fis ta
volt, aki tisz ta szí vé bõl sze ret te a né pét. „Ter mé sze té nél fog va jó
em ber volt; el ítél te a sze gé nyek ki zsák má nyo lá sát, a gyen gék el -
nyo má sát.”79 Ti pi kus hoz zá ál lás sal csak po zi tív em be ri tu laj don -

234
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sá ga it eme li ki, az ál ta lá nos sá gok szint jén, és nem ve szi fi gye lem -
be a po li ti kai ka rak ter azon vo ná sa it – le gyen elég itt Te le ki an ti -
sze mi tiz mus ára utal ni – me lyek nél kül nem tel jes a port ré. Te le kit 
szin te Don Quijote-i póz ban áb rá zol ja a szél sõ sé gek kel való re -
mény te len szél ma lom harc ban, mi köz ben igye ke ze te sze rint át -
ala kí ta ná a vá lasz tá si rend szert, a kor mány pár tot, nota bene
meg vé de né az el len zé ki saj tót és a bal ol da li pár to kat is. Ál lí tá sa
sze rint a mi nisz ter el nök nek az 1939-es vá lasz tá so kon csak fé lig
si ke rült a „bi zal má ra mél tó kép vi se lõk” szá mát nö vel nie, mert
nem tud ta meg vál toz tat ni a vá lasz tá si rend szert, s en nek egyik
oka a ma gyar bel po li ti kai éle tet már ek kor fel ügye lõ Né met or -
szág lett vol na.80 E ne he zen ér tel mez he tõ ki je len té sek vagy a
szer zõ po li ti kai éles lá tá sát fe lül író il lú zi ó it tük rö zik, vagy ak tu á -
lis cél lal íród hat tak, olyan irá nyult sá got tu laj do nít va Te le ki nek,
ame lyek nem jel le mez ték te vé keny sé gét. Sõt, az ol va só nak olyan
ér zé se tá mad, mint ha Ullein-Reviczky idõn ként össze mos ná Te -
le ki és Kállay alak ját, mert me mo ár ja sze rint az utób bi igye ke zett
na gyobb te ret en ged ni a bal ol da li saj tó nak a köz vé le mény dif fe -
ren ci ál tabb tá jé koz ta tá sa cél já ból.81

Bárdossy Lász ló sze re pét Ullein-Reviczky igen rész le te sen
mu tat ja be, s bár „posz tu musz ta nú val lo má sa” nem men ti fel a
bûn bak ká lett ké sõb bi mi nisz ter el nö köt, leg alább utal arra, hogy
a tör té ne lem íté lõ szé ke elõtt maj dan nem egye dül fog ülni a vád -
lot tak pad ján.82 1946-ban odá ig nem me rész ke dik, hogy a kor -
mány zó fe le lõs sé gét is fel ves se, de – fõ ként a ma gyar ka to nai ve -
ze tés sel szem ben – ár nyal ja a mi nisz ter el nök le he tõ sé ge it. Azt
nem mond hat nánk, hogy a szer zõ a Te le ki vel vagy Kállayval
szem be ni tisz te let hang ján szól na róla: Ullein-Reviczky sze rint
Bárdossy Te le ki sor sá ból csak annyit ér tett meg, hogy az el len
akart áll ni a né me tek nek, de ez nem volt le het sé ges – su gall va a
kö vet kez te tést, hogy az új mi nisz ter el nök erre kí sér le tet sem tett.
Bárdossy bûn bak ká vá lá sá nak fo lya ma ta a me mo ár ból is nyo -
mon kö vet he tõ, a for du lat az Egye sült Ál la mok kal szem ben a ha -
di ál la pot be je len té se kor áll be. A szer zõ idé zi Bárdossynak az
ame ri kai kö vet elõtt mon dott, a va lós hely zet tõl tá vol álló sza va -
it: „Ma gyar or szág füg get len or szág és nem hagy ja, hogy pa ran -
csol gas sa nak neki!”83 Kállay Mik lós vi szont mi nisz ter el nök ké való 
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ki ne ve zé se után le zaj lott be szél ge té sük re em lé kez ve Bár dossy -
nak a neki szó ló, az elõb bi ek nek el lent mon dó, s prófétikusnak
tûnõ mon da ta it köz li: „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 vagy, 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. Te vi szont 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.”84 Nem el kép zel -
he tet len, hogy Kállay az el le ne meg fo gal ma zott vá da kat szed te
utó lag cso kor ba, s adta Bárdossy szá já ba.

Kállay Mik lós ról Ullein-Reviczky régi ba rát ként, el is me rés -
sel em lé ke zik, messze nem az imént idé zet tek szel le mé ben.85 Ki -
ne ve zé sé nek hí rét õ vit te meg neki, s ta lál ko zá suk ra, mely nek so -
rán két sé ge it fe jez te ki, maga Kállay is hi vat ko zott sa ját em lék ira -
tá ban, sõt, egy be kez dést át is vett Ullein-Reviczky szö veg bõl.86

Eb ben ar ról be szélt, hogy ér zé se sze rint még nem idõ sze rû a ki -
ne ve zé se, mert õ a Te le ki-vo nal híve, és a né me tek kel szem ben je -
len leg nem le het a ma gyar po li ti kát kép vi sel ni. A szer zõ vá la sza
a kö vet ke zõ volt: „Le het, mind ez igaz – fe lel tem nyu god tan –, de
ha tá ro zot tan tu dom, a kor mány zó a fe jé be vet te, hogy a te szol -
gá la tod hoz fo lya mo dik, ugyan is meg van gyõ zõd ve róla, hogy te 
vagy a leg hi va tot tabb vissza te rel ni az or szág po li ti ká ját régi, ha -
gyo má nyos med ré be.”87 A fen ti so rok, va la mint az, hogy a ké sõb -
bi ek ben a „nagy ma gyar drá ma” leg ne me sebb és leg job ban fél re -
is mert alak já nak ne ve zi Kállayt, jól il luszt rál ják Ullein-Re vicz -
kynek a drá ma i ság irán ti von zal mát.88

A me mo ár két kér dés rész le te sebb tár gya lá sát ke rü li fel tû nõ
mó don: az egyik a ma gyar ka to nai sze rep vál la lás a Szov jet uni ó -
ban, a ma gyar ka to nák te vé keny sé ge a meg szállt te rü le te ken, a
má sik a po li ti kai an ti sze mi tiz mus ha tá sa, kö vet kez mé nyei. Le -
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het, hogy ezen té mák meg íté lé sé hez 1946-ban még nem volt meg
a kel lõ táv lat – s hoz zá te het jük: még ma is vi tá kat gerjesztenek. A 
né met meg szál lás té nye so kak szá má ra fe lül ír min dent, és a
holokauszt ször nyû sé ge el fe di az an ti sze mi ta tör vé nyek, ren de le -
tek kö vet kez mé nye it, a szov jet meg szál lás pe dig a Szov jet unió
meg tá ma dá sát és az ott tör tén te ket. Ullein-Reviczky is súly ta lan -
ná te szi a több száz ezer em ber eg zisz ten ci á lis és jogi ki sem mi zé -
sét meg va ló sí tó, tí zez rek szá má ra köz vet len élet ve szélyt is je len -
tõ89 an ti sze mi ta po li ti kát, mert rö vid éle tû nek, és a náci ren del ke -
zé sek hal vány má sá nak tün te ti fel azt. Vé le ke dé se sze rint pusz -
tán a né met be fo lyás kö vet kez mé nye volt, és a meg szál lá sig nem
ül döz ték a zsi dó kat Ma gyar or szá gon:90 „Nem tet ték fa sisz tá vá
Ma gyar or szá got a fa siz mus bû nös je gye i vel szennye zett, noha
még az al kot má nyos idõ szak ból szár ma zó bi zo nyos in téz ke dé -
sek, el sõ sor ban a kü lön bö zõ zsi dó el le nes tör vé nyek – a náci tör -
vény ho zás hal vány után za tai – sem. E rö vid éle tû tör vé nyek
ugyan is olyan té nye zõk nek vol tak tu laj do nít ha tók, ame lye ket
fen tebb úgy össze gez tünk, hogy a Reich ott van a ha tá ron, sõt
benn az or szág ban. Egyéb ként Ma gyar or szá gon a né met meg -
szál lá sig e vég ze tes tör vé nyek el le né re sem volt zsi dó ül dö zés,
né hány el szi ge telt eset tõl el te kint ve.” Sa ját sza va i val is cá fol ja a
le ír ta kat, mert be val lá sa sze rint õ maga is min dent meg tett, hogy
mi nél több zsi dó in tel li gen ci át meg ment sen – így nem be szél he -
tünk el szi ge telt ese tek rõl.91

A leg éle sebb kri ti ka a szer zõ nek a saj tó ra és a pro pa gan dá ra
vo nat ko zó ki je len té se it il let he ti, mert sa ját po zí ci ó ját (s fõ leg az
em lék irat ból su gár zó ön arc kép pel me rõ ben el len té tes sze re pét)
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89 Ma gyar or szág ról az elsõ tö me ges de por tá lás 1941 au gusz tu sá ban tör tént,
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jó for mán nem is érin ti. 1938-tól 1943 szep tem be ré ig Ullein-Re -
vicz ky volt a Kül ügy mi nisz té ri um saj tó- és pro pa gan da osz tá lyá -
nak, emel lett egy ide ig a kul tu rá lis osz tály nak a ve ze tõ je, már
Bárdossy meg bíz ta a bel po li ti kai saj tó irá nyí tás sal is, Kállay ki ne -
ve zé sé tõl pe dig a mi nisz ter el nök ség saj tó fõ nö ki tisz tét is el lát ta.
1942 szep tem be ré tõl õ ve zet te a fõ szer kesz tõi ér te kez le te ket,92

így gya kor la ti lag õ irá nyí tot ta a ma gyar saj tót. A szó lás sza bad ság 
leg fõbb korlátaival (hi szen azok szi lár dí tá sá ban ki tün te tet ten
fon tos sze re pet vitt) Ullein-Reviczky is pon to san tisz tá ban volt:
csak a mi nisz ter el nök en ge dé lyé vel le he tett la pot in dí ta ni, azo kat 
be le he tett til ta ni, kö tött volt az új ság írás és mû kö dött a cen zú -
ra.93 A fel so rol tak kö zül a cen zú rát több ször em lí ti a szer zõ, de
nem érin ti pél dá ul a Saj tó ka ma ra mû kö dé sét, amely az elsõ zsi -
dó tör vény élet be lé pé sé tõl meg szün tet te a sza bad új ság írást,
mert ka ma rai tag ság hoz kö töt te az új ság írók al kal ma zá sát. Két -
ség te len, hogy a né met meg szál lá sig meg je len het tek fon tos el len -
zé ki la pok, mint a Nép sza va vagy a Ma gyar Nem zet is, ám ez nem
vál toz tat a fen ti té nye ken. A saj tó fõ nök köz vet le nül, kör te le fon -
ok kal is adott uta sí tá so kat – „meg pró bál ta kar mes ter ként irá nyí -
ta ni” a saj tót – cik ke ket, té má kat, vi tá kat ren del ve-su gal maz va,
be fo lyá sa a Saj tó el len õr zõ Bi zott ság ban is ér vé nye sült.94 A „kézi
ve zér lés” szám ta lan pél dá ját em lít het nénk arra, ho gyan ba lan szí -
ro zott a szél sõ jobb ol da li és a bal ol da li la pok hí rei kö zött. Most
egy té mát em lí tek: min ta ér té kû az Eckhardt Ti bor ame ri kai tar -
tóz ko dá sá val95 kap cso la tos „uta sí tás özön” a cen zú ra szá má ra,
hi szen a kis gaz da pár ti po li ti kus 1941 már ci u sá ban Hor thy Mik -
lós meg bí zá sá ból ér ke zett az Egye sült Ál la mok ba, fel ada ta a ma -
gyar ér de kek kép vi se le te volt. A Kül ügy mi nisz té ri um saj tó osz tá -
lyá nak 1941. ok tó ber 6-ai inst ruk ci ói sze rint két új ság – a Ma gyar -
or szág és a Pester Lloyd – kö zöl he tett „su gal ma zott cik ket” Eck -
hardt ról. Más nap, ok tó ber 7-én a töb bi na pi lap fõ szer kesz tõ jét
Ullein-Re viczky uta sí tot ta, hogy az elõb bi új sá gok cik ke i nek
min tá já ra hoz zák le a hírt, hoz zá fûz ve: „Szí ves ked jék ki fe je zés re
jut tat ni, hogy szin te hi he tet len, mi kép pen le het sé ges az, hogy a
ma gyar par la ment egy tag ja kül föld ön nyíl tan meg tá mad ja Ma -
gyar or szá got, és sze münk re ves se az egye dül he lyes kül po li ti kát, 
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me lyet Ma gyar or szág ve zet het.”96 Ugyan csak ok tó ber 7-én en -
nek a gon do lat me net nek a to vább fû zé sé re szó lí tot ta fel a Pester
Lloyd és a Ma gyar or szág szer kesz tõ sé gét,97 és a Saj tó el len õr zõ Bi -
zott sá got e két lap cik ke i nek az át en ge dé sé re inst ru ál ta, je lez ve,
hogy ha más or gá num akar fog lal koz ni a té má val, meg kell kér -
dez ni a Kül ügy mi nisz té ri um saj tó osz tá lyát. Ezen a na pon hosszú 
köz le mény ben fej tet ték ki az osz tály Eckhardt te vé keny ség évek
kap cso la tos ál lás pont ját, hi tet téve a ma gyar füg get len ség és ön -
cé lú ság mel lett, ta gad va, hogy náci be fo lyás ér vé nye sül ne – egy -
ben ja va sol va, hogy a köz le mény szö ve gét ne szó sze rint ve gyék
át, ha nem a cikk író tem pe ra men tu ma ha tá roz za meg a hang ne -
met.98 Még ok tó ber 6-án Ullein-Reviczky a Ma gyar ság azon ál lí tá -
sa kap csán, mely sze rint Eckhardt Te le ki tud tá val ment Ame ri ká -
ba, uta sí tást adott arra, hogy a ha son ló fel ve té se ket tö röl ni kell.
Fen ti ek hez hoz zá tar to zik, hogy a me mo ár nem tér ki Eckhardt
út já ra, te vé keny sé gé re, ami kor a szö vet sé ge sek kel való kap cso -
lat te rem tést ismerteti.

Fen ti ek mi att mély sé ge sen ha mis az em lék irat kö vet ke zõ
mon da ta: „A ma gyar saj tó ek kor még kel lõ kép pen sza bad volt a
há bo rú ele jén be ve ze tett cen zú ra el le né re is.”99 Hang sú lyoz ni kell
azon ban, hogy kri ti kai meg jegy zé se im el sõ sor ban Ullein-Re vicz -
kynek a ki je len té se i re vo nat koz nak, te vé keny sé ge sok kal össze -
tet tebb volt, s így dif fe ren ci ál tabb elem zést igé nyel ne.100 Az ál ta la 
meg va ló sí tott saj tó irá nyí tás nem volt drasz ti kus – Sipos Ba lázs
„ke dé lyes nek, jo vi á lis nak” ne vez te a fõ szer kesz tõi ér te kez le tek
han gu la tát, s a jegy zõ köny ve ket ol vas va iga zat kell neki adnunk.101

Ez a saj tó sza bad ság kor lá to zá sá nak té nyén nem vál toz tat, de ár -
nyal ja Ullein-Reviczky sze re pét és a ma gyar saj tó hely ze tét. El -
lent mon dá sos hely zet ala kult ki: a saj tó fel ada tá vá tet ték a né me -
tek mel let ti ki ál lás de monst rá lá sát, ugyan ak kor olyan po li ti kus
inst ru ál ta erre az or gá nu mo kat, aki sa ját be val lá sa sze rint egy re
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ke vés bé volt ten gely ba rát,102 és a szö vet sé ge sek hez való kö tõ dé -
se las san nyílt ti tok ká vált. A me mo ár ban kö zölt do ku men tu mok
alap ján úgy tû nik, hogy saj tó fõ nö ki po zí ci ó já ban a Ullein-Revicz -
ky nem vált a né met pro pa gan da esz kö zé vé, a né me tek több al -
ka lom mal ki fo gá sol ták te vé keny sé gét,103 1942-ben meg aka dá -
lyoz ták kül ügy mi nisz te ri ki ne ve zé sét,104 és 1943-ban hi vat koz tak 
arra, hogy a ma gyar saj tó irá nyí tás az óta ja vult, ami ó ta Ullein-
 Reviczky kül föld re tá vo zott.105

Ullein-Reviczkynek a sza bad saj tó ról al ko tott vé le mé nyét
osz tot ta Kállay Mik lós is,106 bár azt is meg je gyez te, hogy „en nek
a kény sze rû ket tõs já ték nak volt egy rossz ol da la is, az, hogy az
em be rek oda ha za és kül föld ön ter mé sze te sen csak a sza va kat
hal lot ták, a tet tek híre már nem ju tott el hoz zá juk.”107 Beth len Ist -
ván egé szen más képp lát ta ezt a kér dést, igaz, õ is ki je len tet te:
„Csak ter mé sze tes volt, hogy olyan idõk ben a saj tó sza bad ság az
elsõ volt azon sza bad sá gok kö zött, ame lye ket meg nyir bál ni tö -
rek sze nek.” Beth len azt el fo gad ta, hogy há bo rú ide jén a saj tó
nem sért he ti a nem zet ér de ke it,108 de fel hív ta a fi gyel met arra,
hogy ép pen a há bo rús kö rül mé nyek in do kol ják a kor mány zat -
nak a par la ment, a köz vé le mény és a saj tó ál ta li fo ko zott el len õr -
zé sét, hogy az el kö ve tett hi bák kor rek ci ó já ra mód le gyen.109

E fel té te lek nek a ma gyar saj tó sem mi kép pen nem fe lelt meg, 
de a dik ta tú rák gya kor la tá hoz ké pest még is csak mu tat koz nak je -
len tõs kü lönb sé gek az Ullein-Reviczky ál tal irá nyí tott hír köz lés -
ben. Õ maga – nem men te sen némi ci niz mus tól – a cen zú ra lé tét
is ilyen kü lönb ség nek te kin tet te, mert an nak né met or szá gi hi á -
nyá ból arra kö vet kez te tett, hogy ott nincs saj tó sza bad ság, s ál lí tá -
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102 Wilhelmstrasse 1968, 556. sz. Össze ál lí tás a Forschungsamt je len té sei
alap ján a Né met or szág tól való el sza ka dás ra irá nyu ló ma gyar tö rek vé sek rõl.

103 Uo. 578. sz. A Kül ügy mi nisz té ri um fel jegy zé se. A Hit ler–Hor thy ta lál ko -
zó elõ ké szí té se: „A bu da pes ti né met kö vet ség szám ta lan pa naszt emelt, hogy
meg vál toz tas sa a ma gyar köz vé le mény szó csö ve i nek ma ga tar tá sát. Ezek a fá ra -
do zá sok ter mé sze te sen hi á ba va lók vol tak mind ad dig, amíg Ullein-Reviczky úr
ve zet te a ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um saj tó osz tá lyát, de sajnos ezután is teljes
mértékben eredménytelenek maradtak.”

104 Uo. 481. sz. Weizsäcker kül ügyi ál lam tit kár fel jegy zé se Ribbentrop kül -
ügy mi nisz ter rel foly ta tott meg be szé lés rõl.

105 Ullein-Reviczky 1993, 150., 186–188.
106 Kállay 1991, 2. köt. 116.
107 Uo. 114.
108 „…a saj tó sok szí nû sé gét annyi kor lát éri, amennyi a há bo rús kö rül mé -

nyek kö zött ter mé sze tes.” Idé zi Pritz 2011, 128.
109 Beth len 1988, 137.



sa sze rint olyan kö rül mé nyek kö zött nem is vál lal ná a saj tó fõ nök -
sé get.110 A kér dés meg íté lé sé hez ad némi tám pon tot azon 1945-ös 
fel mé rés nek az ered mé nye, mely sze rint a bu da pes ti ol va só kö -
zön ség ér zé kel te a saj tó sok szí nû sé gét, és bi zo nyos mér té kû né -
met el le nes sé get, il let ve a szö vet sé ge sek mel lett meg nyil vá nu ló
szim pá ti át is.111 Ám a né met ba rát há bo rús pro pa gan da ha tá sa
sok kal erõ sebb volt, mint azt a fen ti ek alap ján gon dol hat nánk: a
vi dé ki la pok min den ár nya lás nél kül kö zöl ték az MTI hí re it,
azok hoz iga zo dott a he lyi tu dó sí tá sok hang ne me, és a pro pa gan -
da szte re o tí pi ái rend re fel buk kan nak a leg hét köz na pibb szö veg -
kör nye zet ben is.112 Az el len zé ki or gá nu mok a tár sa da lom bi zo -
nyos ré te ge i hez nem ju tot tak el, így egy ol da lú és irá nyí tott volt a
tá jé koz ta tás. Mind eb ben sze mé lye sen a saj tó fõ nök sze re pét eme li 
ki Szegedy-Maszák Ala dár, mert vé le ke dé se sze rint Ullein-Re -
viczky „te het sé ges ak ti vis ta, túl zás ra haj ló és ag resszí van am bi ci -
ó zus volt”, akit „ko moly fe le lõs ség ter helt a ma gyar saj tó hang já -
nak meg rom lá sá ért,”113 s aki „a szél já rás vál to zá sa után eset le nül
és túl buz gón ke res te a kap cso la tot a má sik ol dal lal.”114 Ez a vál -
to zás nem ér zé kel he tõ Ullein-Reviczky me mo ár já ban, mely ben
ki zá ró lag a né me tek kel szem be ni gya nak vá sa, el len ér zé se kap
hangot.

Fõ cél ki tû zé sé vel kap cso lat ban egy ér tel mû a szer zõ ál lás -
pont ja: vé le mé nye sze rint nem volt al ter na tí vá ja a had ba lé pés -
nek. A te rü let-vissza csa to lá sok meg in du lá sa kor nem le he tett a jö -
võ be lát ni, s elõ re tud ni, hogy Hit ler vi lág há bo rút fog ki rob ban ta -
ni, és abba „Ma gyar or szá got si ke rül be le rán ta nia.”115 A ma gyar
po li ti kai fe le lõs ség így azon áll vagy bu kik, hogy si ke rül-e be bi -
zo nyí ta ni a há bo rús sze rep vál la lás ban a né met be fo lyást és nyo -
mást, és ez zel a né me tek fe le lõs sé gét.116 Ullein-Reviczky me mo -
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110 Fõ szer kesz tõi ér te kez le tek 2007, 80.
111 Sipos 2007, 33–34.
112 Pihurik 2005.
113 Szegedy-Maszák 1996, 1. köt. 233. Andorka Ru dolf ha son ló an vé le ke -

dett nap ló já ban a saj tó fõ nök sze re pé rõl: „[Ullein-Reviczky] A tótországi zsi dó
bor zal mak fe lett ke ser gett, s köz ben azt mer te mon da ni, hogy õ vi gyáz arra,
hogy a mi saj tónk ban ne en ged je meg ezt az uszí tó han got.” (1942. áp ri lis 14.)
Andorka 1978, 231.

114 Szegedy-Maszák 1996, 239.
115 Ullein-Reviczky 1993, 21.
116 A ma gyar po li ti ká ban ér vé nye sü lõ né met be fo lyás mér té ké rõl, kö vet -

kez mé nye i rõl lásd Pritz 2011, 126–128. A „Va jon va zal lu sá vá vált-e Ma gyar or -
szág Né met or szág nak?” kér dés re Pritz Pál – a klasszi kus, nyu gat-eu ró pai ér te -
lem ben, a „meg õriz ve mél tó sá gát” ki té tel hang sú lyo zá sá val – igen nel vá la szol,



ár ja en nek dön tõ vol tát hang sú lyoz za, s megint csak a táv lat hi á -
nya le het az oka an nak, hogy nem ér zé ke li: Hit ler ér de ke volt a
ma gyar bel po li ti kai önál ló ság és bi zo nyos mér té kû füg get len ség
lát sza tá nak a fenn tar tá sa. Nem be szél he tünk te hát ar ról, hogy
sem mi lyen kér dés ben ne lett vol na vá lasz tá si le he tõ sé gük a ma -
gyar dön tés ho zók nak,117 s csak a „vég zet sze rû kény szer” be fo -
lyá sol ta az or szág sor sát. Ilyen pél dá ul Ma gyar or szág had ba lé -
pé se, vagy az, hogy a né met meg szál lás után Hor thy Mik lós a he -
lyén ma rad va leg ali zál ta a tör tén te ket.

Sú lyos el hall ga tá sa i val együtt Ullein-Reviczky An tal hoz zá -
já rul az ese mé nyek hát te ré nek fel tá rá sá hoz, de le gen dák, tév hi -
tek to vább élé sé hez is – fõ ként az zal, hogy a hi bás, tra gi kus lé pé -
sek hát te ré ben min den eset ben csak Né met or szág ár nya sej lik fel
me mo ár já ban.
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de a tel jes alá ve tett sé get ta gad ja. Fel so rol ja azon bel po li ti kai vál to zá so kat, me -
lyek ben né met nyo más ér vé nye sült, kezd ve a Volksbundtól a há rom ha tal mi
egyez mény hez való csat la ko zá son át a har ma dik zsi dó tör vény meg ho za ta lá ban 
ját szott sze re pü kig, de hang sú lyoz za a magyar politikai intézményrendszer vál -
to zat lan fennmaradásának tényét egészen a német megszállásig. 

117 Joó And rás: 13–15. Kállay kül po li ti kai tö rek vé se i nek fel vá zo lá sa kor le -
szö ge zi, hogy sem a „rend szer men tés re” való hi vat ko zás, sem a „kény szer pá -
lya” el mé let ma ra dék ta lan el fo ga dá sá val nem ért egyet, mert utób bi ese té ben a
po li ti ku si ma ga tar tás és fe le lõs ség vizs gá la ta ér tel met len, az elõb bi pe dig nem
volt meg ha tá ro zó, bár bi zo nyos mér té kig ter mé sze te sen szá mí tás ba ve he tõ (mint
más ál la mok ese té ben is). A kény sze rek meg lét ét el fo gad ja, de úgy véli, a „kény -
szer pá lya” fel té te le zé se fa ta liz must su gall. Eme fa ta liz mus ér vé nye sü lé se a vo -
nat ko zó me mo á rok ban – Ullein-Reviczkyében is – egy ér tel mû en fel fe dez he tõ.



Peter Pastor

KI RÁLY BÉLA AZ EM LÉK IRA TAI
TÜK RÉ BEN

A drá ma író Ge or ge Bernard
Shaw egyik írá sá ban meg je gyez -
te, hogy az ön élet rajz, amely nek
egyik va ri á ci ó ja az em lék irat, teli
van ha zug sá gok kal, „és nem csak
tu dat alat ti, nem szán dé kos ha -
zug sá gok kal, ha nem át gon dolt
ha zug sá gok kal.”1 

Shaw vé le mé nye Ki rály Béla 
írá sa i ra is vo nat ko zik. Az 1956-os 
for ra da lom és sza bad ság harc is -

mert hõse két em lék ira tot is írt éle té nek fon to sabb ál lo má sa i ról. A
két em lék irat a szer zõ ame ri kai emig rá ci ó já ban je lent meg. Mind -
két em lék irat el fer dí ti a múl tat.2 1990-ben Ki rály vissza tért Ma -
gyar or szág ra és füg get len kép vi se lõ je lölt ként el in dult az or szág -
gyû lé si vá lasz tá so kon. Ak kor je lent meg em lék irat nak is be il lõ in -
ter jú- és cikk so ro za ta For ra da lom tól For ra da lo mig cím mel. E kö tet a
kép vi se lõ-je löl tet kí ván ta meg is mer tet ni a vá lasz tók kal. A ki bon ta -
ko zó port ré és pá lya kép bi zo nyos fo kig kü lön bö zött az em lék irat -
ok Ki rály Bé lá já tól.3

1 Lásd Henderson, Archibald: Ge or ge Bernard Shaw: His Life and Works. A
Critical Biography. Stewart and Kidd, Lon don, 1911. 5. A Fran cia Tu do má nyos
Aka dé mia szó tá ra szin tén meg ál la pít ja, hogy az “ön élet rajz ok gyak ran ha mi -
sak.” Lásd May, Geroges: L’autobiographie. Presses Universitaires de France, Pá -
rizs, 1979. 90. 

2 Ki rály 1981, Ki rály 1986. A könyv 1986-as ame ri kai ki adás nak van egy
1988-as ki adá sa is (Ma gyar Fü ze tek, Ma gyar Öreg di ák ok Szö vet sé ge, Bes se nyei
Kör, Pá rizs – New Brunswick, 1988.) és 1989-es ma gyar or szá gi ki adá sa is
(CONEXUS Print Bu da pest, 1989.). Ezek ben a fõ szö veg ol dal szá mai egyez nek az 
1986-os elsõ ki adá sé val. Ta nul má nyom ban rend sze rint az 1986-os ki adás ol dal -
szá ma i ra hi vat ko zom.

3 Ki rály 1990. 



Ti zen há rom esz ten dõ vel ké sõbb, 2003-ban a szer zõ újabb
em lék ira tot pub li kált. En nek ap ro pó ját ázsi ai útja szol gál tat ta.4 A
kö vet ke zõ esz ten dõ ben is mét meg je lent a neve alatt egy me mo ár. 
Ezt rész ben ko ráb bi írá sa i ból ol lóz ta össze, s köz ben fon tos át írá -
so kat is esz kö zölt a ko ráb bi szö ve gen. En nek az volt az oka, hogy 
ad dig ra ko ráb bi vissza em lé ke zé se i nek egyes passzu sai szá má ra
ké nyel met len né vál tak.5 

Dol go za tom cél ja, hogy ezen kö te tek tar tal mat a múlt va ló -
sá gá val ves sem egy be, je len tõs mér ték ben az egyes kö te tek kö -
zöt ti el lent mon dás ok be mu ta tá sa ré vén.

*

Ki rály Béla a 2004-ben pub li kált
ön élet raj zá ban szü le tés nap já nak 
dá tu má hoz kap cso ló dó an meg -
em lít két tra gi kus ese ményt.
1912. áp ri lis 14. éj sza ká ján el -
süllyedt a Titanic utas szál lí tó
hajó. Há rom nap pal ké sõbb pe -
dig le égett szü lõ há zá hoz kö zel a
fá ból épí tett szín ház. Így a há -
rom na pos új szü löt tet meg vizs -
gá ló or vos nak nem volt szük sé ge lám pá ra, azt a tûz fé nye he lyet -
te sí tet te. És a bába így szólt: „Ez a fiú sze ren csés lesz! Két ka taszt -
ró fa is tör tént, ami kor szü le tett: ez sze ren csés jö võt je lent.” Ki rály 
kü lö nös je len tõ sé get tu laj do nít a bába mon dá sá nak. Ám jog gal
le het nek ké te lye ink az el be szé lés hi te les sé gé vel kap cso la to san. A
szín ház nem ak kor égett por rá, és a Titanic sem az nap süllyedt
el.6 Hõ sünk egyéb ként sze ren csé jét an nak tu laj do nít ja, egész éle -
té ben mun ka má ni ás volt: „sem mi lyen aka dály nem tu dott en -
gem meg ál lí ta ni ab ban, hogy be fe jez zem, amit el kezd tem, ha
meg vol tam gyõ zõd ve ar ról, hogy mun kám jó célt szol gál.”7 

Ki rály Béla hosszú éle tét „kelõ, bukó vagy ép pen szí vó san
ki tar tó re zsi mek és bi ro dal mak von zás kö re ha tá roz ta meg. Úgy is 
mond hat nám: ti zen öt lo bo gó, ame lyek alatt él tem, dol goz tam, és
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4 Ki rály 2003.
5 Ki rály 2004. 
6 Ki rály Béla köny ve elõ sza vá ban írja „Ka pos vá rott szü let tem, azon a na -

pon, ame lyen a Titanic oceánjáró a ten ger mé lyé re me rült.” Ki rály 2004, 11. 
7 Ki rály 2004, 18.



amely nek, ha kel lett, el len áll tam.” Nála a lo bo gó vagy a Jó vagy a 
Rossz, a jó vagy a rossz re zsi mek me ta fo rá ja. Mint írja: „Nem vol -
tam még hét éves ek ko ri ban, de em lék szem a vö rös zász lók vész -
jós ló lo bo gá sá ra szü lõ vá ro som, Ka pos vár fe lett.”8 2004-ben Ki -
rály a kom mu nis ták hoz való vi szo nyát ér zé kel te ti a vö rös lo bo -
gók kal. En nek alig ha le het köze ah hoz, ami an nak ide jén a hét
esz ten dõs gyer mek fe jé ben ka var gott. 

Ké sõbb ar ról ér te sü lünk, hogy hõ sünk 1930-ban a szent ko ro -
nás ma gyar zász ló alatt tet te le ka to nai es kü jét. Ez a lo bo gó ter mé -
sze te sen jó zász ló volt: „1920-ban az el tö rölt elsõ kom mu nis ta re -
zsim he lyén Hor thy Mik lós új já é lesz tet te a ki rály ság ál lam for má ját,
ám ki rály nél kül, élén a kor mány zó ad mi rá lis sal: a Szent Korona
képe is mét ott ra gyo gott a ma gyar zász lón.” A „vész jós ló” zász ló
he lyett Ki rály e „ra gyo gó” zász lót szol gál ta. Így azu tán szó sem
esik az el len for ra da lom szü le té sé rõl, a fe hér ter ror ról, ar ról, hogy
hõ sünk ezt a zász lót szol gál ta hû sé ge sen a nyu ga ti és ke le ti szö -
vet sé ges ha tal mak el len ví vott há bo rú ban a nyi las ha ta lom át vé te -
lé ig. Egy 2000-ben ké szí tett in ter jú já ban így fo gal ma zott: „A Hor -
thy-rend szer ben nem volt lel ki is me ret-fur da lá som”.9 Ki rály po zi tív
hoz zá ál lá sát nem cse kély mér ték ben a meg vál to zott vi lág be fo lyá -
sol ta, ami kor a ha zai tör té net írás már rég nem be szélt ar ról, hogy a
Hor thy -rend szer fa sisz ta vagy fasisztoid dik ta tú ra lett volna.10 

Éle te kö vet ke zõ lo bo gó ja a nyi la sok zász ló ja, a vö rös lo bo gó -
hoz ha son ló an a Rosszat szim bo li zál ja: „1944–45-ben rö vid idõ re a
hun ga ris ták nyi las ke resz tes lo bo gó ja emel ke dett ha zánk fölé, vért
és pusz tu lást hoz va.”11 A me mo ár ban nincs szó a fé nyes szent ko -
ro nás ma gyar zász ló alatt tör tén tek rõl: a Don mel lett be kö vet ke -
zett tra gé di á ról, a szö vet sé ge sek ma gyar or szá gi bom bá zá sa i ról, a
ha zai zsi dó ság meg sem mi sü lé sé rõl. Pe dig ezek mind ab ban a há -
bo rú ban tör tén tek, amely ben Ki rály részt vett. Mint írja, „A tisz ti -
kar […] tel je sí tet te kö te les sé gét, szol gál ta a kor mányt es kü je sze -
rint, ab ban a hit ben, hogy ez zel ha zá ját szol gálja.”12 
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8 Ki rály 2004, 11.
9 Stefka Ist ván: A hu sza dik szá zad szol gá ló ka to ná ja Ki rály Béla. Az SZDSZ ,tri a -

no ni’ zsol dos had se re get kény sze rí te ne a nem zet re. In Napi Ma gyar or szág, 2000. feb ru ár 16. 
10 Romsics Ig nác: A Hor thy -rend szer jel le gé rõl. His to ri og rá fi ai át te kin tés. In

Romsics Ig nác: Múlt ról má nak. Osiris, Bu da pest, 2004. 354.; Turbucz Dá vid: A
Hor thy -kul tusz. In Romsics Ig nác (szerk.): A ma gyar jobb ol da li ha gyo mány, 1900–
1948. 166.; Romsics Ig nác: Hor thy -ké pe ink. In Moz gó vi lág Online, 2007. ok tó ber
http://mozgovilag.com/?p=2479 

11 Ki rály 2004, 12. 
12 Ki rály 2004, 119.



Az 1986-os em lék ira tá ban bi zony még más szín ben tû nik fel
ez a ka to nai szol gá lat: a há bo rú ban nem ha za sze re te te és es kü je
mi att vett részt, ha nem azért, mert hi va tá sos tiszt volt. „Mint
hon véd tiszt, fegy ver rel szol gál tam a tör vé nyes kor mány po li ti -
ká ját, de hu ma nis ta be ál lí tott sá gom foly tán a ten gely ve re sé gé re
vágy tam.”13 Te hát emig rá ci ó já ban, ami kor a ten gely ha tal mak le -
gyõ zõ jé nek or szá gá ban, az Egye sült Ál la mok ban élt, Ki rály azt
ve tet te pa pír ra, hogy mi köz ben a há bo rú ban szol gált, Ma gyar or -
szág ve re sé gé ért druk kolt. Itt is na gyon vi lá go san lát szik az el té -
rõ kor nak és az el té rõ hely szín nek a vissza em lé ke zés re gya ko rolt
mar káns ha tá sa. Ez eset ben még a tõle szo kat lan ön kri ti ka is han -
got kap: „Kép te len vol tam a Hor thy -rend szer alatt át lép ni a
Rubicont, ha az os to ba sá got tisz tán lát tam is…”14 

Ki rály sze rint a Rubicont a nyi la sok ha ta lom ra ju tá sa mi att
lép te át. Ek kor, mint írja, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um 1/a szer ve -
zé si osz tály al osz tá lyá nak elvi al osz tá lyát ve zet te. Em lék ira tá ban 
ezt úgy ma gya ráz za, hogy azért tért vissza a mi nisz té ri um ba, a
fron ton levõ 8. tá bo ri pót had osz tály ból, hogy meg szer vez ze az
el len ál lást, ame lyet már 1944 nya rán front ra in du lá sa elõtt meg -
kez dett.15 Ön élet raj zá ban azon ban azt írja, hogy vissza ren del ték,
és egy el len ál ló cso por tot szer ve zett.16 Va ló já ban azon ban Ki rály
Béla nem volt el len ál ló; a nyi las Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban
dol go zott, és 1945 ja nu ár já ban Szálasi Fe renc a Ma gyar Ér dem -
rend Tisz ti Ke reszt jé vel tün tet te ki.17 1945 már ci u sá ban pe dig vi -
téz zé avat ták.18 A tör té nész nek kötelessége, hogy a vissza em lé ke -
zõ írásainak valótlan elemeire is ráirányítsa a figyelmet. 

„E re zsim re [a Szálasi-rezsimre – P.P.] so ha sem tet tem hû ség es -
küt – írja Ki rály Béla. – Passzív re zisz ten cia he lyett cso por tos el len -
ál lás szer ve zé sé be fog tam: tár sa im se gít sé gé vel meg men tet tem Kõ -
sze get a szov jet ost rom tól.”19 Em lék ira tá ban és ön élet raj zá ban is
vissza té rõ en azt írja, hogy a vé dõ kör let pa rancs nok ként és „el len ál -
ló ként” érint ke zés be lé pett az oro szok kal, hogy meg véd je a vá rost.
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13 Ki rály 1986, 11.
14 Uo. 
15 Uo. 30.
16 Ki rály 2004, 124. 
17 Gel lért Ti bor: Meg jegy zé sek Ki rály Béla: Hon véd ség bõl Nép had se reg c. köny vé -

hez. In: Ki rály 1989, 315 
18 Szentváry-Lukács Já nos: A Vi té zi Rend tag ja i nak név so ra 1921–1945. Ma gyar 

fegy ve res erõk. Adat tár. In: http://www.hungarianarmedforces.com/vite zi rend/
tisz ti/in dex.html

19 Ki rály 2004, 12. 



Ki rály sze rint a fe le lõs sé ge eb ben úgy ala kult, hogy ami kor ha tá -
roz ni kel lett, ki megy át az oro szok hoz, õ vagy Ken gyel Mik lós ha -
di mû sza ki törzs ka ri õr nagy, Ki rály ka pos vá ri ba rát ja és el len ál ló tár -
sa, ak kor Ken gyel ma radt és „át vet te a dan dár pa rancs nok sá gát.”20

Arra nincs bi zo nyí ték, hogy Ken gyel Mik lós tény leg el len ál ló volt, 
és az sem tel je sen vi lá gos, hogy mi lyen kö rül mé nyek kö zött vet te 
át (ha át vet te) a dan dár pa rancs nok sá gát. Az élet raj zi jegy zet bõl
csak annyi tû nik ki, hogy Ken gyel 1945 áp ri li sá ban ha di fog ság ba
esett és on nan 1948-ban ha za tért majd 1949-ben meg halt.21 Ki rály 
az írá sa i ban töb bi el len ál ló tár sat nem ne ve zett meg. 

A Kõ szeg–Sop ron–Szom bat hely há rom szög ki ürí té sé re az
ak kor már Kõ sze gen mû kö dõ Hon vé del mi Mi nisz té ri um már ci -
us 28-án haj na lá ban kap ta meg a pa ran csot.22 Kõ szeg át adá sá ra
Ki rály úgy em lé ke zett vissza, hogy dan dár pa rancs nok ként tûz -
szü ne tet ren delt el 1945. már ci us 29-én 12 órá tól. Ezt kö ve tõ en
par la men ter ként át ment a tá ma dás ra ké szü lõ oro szok hoz, hogy
tûz szü ne tet kér jen tõ lük, és harc nél kül át ad ja ne kik a vá rost. Be -
val lá sa sze rint ez nem si ke rült, mert az oro szok a tá ma dást vá -
lasz tot ták a gyen gén vé dett vá ros el len, és Ki rály ha di fo goly lett.
En nek el le né re az epi zó dot Ki rály sze mé lyes si ker nek köny ve li
el: „Igaz, hogy a for má lis tûz szü net meg kö té se ér de ké ben ki fej -
tett erõ fe szí té sem ku darc ba ful ladt, ak ci ónk lé nye gé ben si ke res
volt. Kõ szeg meg me ne kült a rom bo lás tól, [...]”.23 Figyelemre
méltó itt a többes szám, jelezvén, hogy tette a közös ellenállás
jegyében történt meg. 

Ki rály Béla em lék ira ta 1989 õszén Ma gyar or szá gon is meg -
je lent. Elõt te jú ni us ban Ki rály, Nagy Imre új ra te me té se al kal má -
val, 1956 óta elõ ször járt Ma gyar or szá gon, és a ra va tal nál be szé -
det is mon dott. A könyv ki adó az 1989-es em lék irat meg je len te té -
se kor meg tet te azt, ami szá mos me mo ár meg je len te té sé nél el ma -
rad: szak em ber kom men tál ta a szö ve get. Gel lért Ti bor had tör té -
nész el mond ja, hogy hõ sünk a Szálasi-kormány hû ka to ná ja volt.
Az oro szok hoz tör tént át ál lá sá ról pe dig azt jegy zi meg, hogy a
szer zõ „be állt azon vissza em lé ke zõk so rá ba, akik haj la mo sak
meg fe led kez ni múlt juk utó lag nem kí vá na tos nak mi nõ sü lõ epi -
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20 Ki rály 2004, 127.; Ki rály 1986, 37. 
21 Ki rály 2004, 140., 94.
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tör té nel mi Köz le mé nyek, 1998. 3. sz. 3. 
23 Ki rály 2004, 131.



zód ja i ról […] Nem kí vá nom csök ken te ni tet té nek je len tõ sé gét, de 
sze rin tem nem fel tét le nül a vé dõ kör let pa rancs no ká nak a fel ada -
ta a par la men ter sze re pé nek vál la lá sa. Így, ugyan is a dandár
’gazda’ nélkül maradt, ami esetleg rendkívül negatív kö vet kez -
mé nyek kel járhatott volna.”24

Alig egy évre rá Kubinyi Fe renc a Ring c. he ti lap ban meg kér -
dõ je lez te Ki rály ál lí tá sa it.25 A bí rá la tot Ki rály rá ga lom nak nyil vá -
ní tot ta.26 Még Ki rály Béla ha lá la elõtt Bo kor Imre ny. ez re des, a
Zrí nyi Mik lós Ka to nai Aka dé mia tan szék ve ze tõ ta ná ra – Detre
Gyu la fõ had nagy szá zad pa rancs nok em lék irat ára és egy a Had -
tör té ne ti In té zet Le vél tá rá ban ta lál ha tó zász ló alj-nap ló já ra és
más do ku men tum ra tá masz kod va – ki mu tat ta, hogy a vá rost
nem egy dan dár, ha nem csak egy zász ló alj véd te, Kubicza Káz -
mér ve zér ka ri ez re des pa rancs nok sá ga alatt, míg Ki rály Béla szá -
za dos csak se géd tisz ti fel ada to kat lá tott el. Bo kor sze rint a ko ráb -
ban nyi las-hû Ki rály de zer tált és egy lo pott ka to nai au tó val át -
szö kött a szov jet ol dal ra, ma gá val vit te a pa rancs nok ság ira ta it,
be le ért ve egy ak na te le pí té si terv raj zot. Bo kor azt is do ku men tál -
ta, hogy Kõ sze get va ló já ban ost rom alá vet ték az oro szok, és kö -
zel kétszáz magyar katona vesztette el az életét. A bombázásban
és aknatûzben az épületek is kárt szenvedtek.27 

2002 ja nu ár já ban, ami kor már Ki rály Béla Or bán Vik tor mi -
nisz ter el nök ka to nai ta nács adó ja volt, a szov je tek hez való át ál lás
his tó ri á ja új szín ben ke rül az Ol va só elé: „rög tön zött dan dá rom -
mal át áll tam a Nagy Szö vet ség csa pa ta i hoz. Hogy õket a szov je -
tek kép vi sel ték ha zánk ban, az nem ze ti tra gé di ánk volt.”28 
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24 Ki rály 1989, 315. 
25 Ring, 1990. au gusz tus 29. Kubinyi ké sõbb köny vé ben is új ra kö zöl te a

Ringben meg je lent írá sa i nak egy ré szét. Kubinyi 1996.
26 Ring, 1990. au gusz tus 29.
27 Bo kor Imre: A Ki rály Béla ügy. Se gít ség a fõ vá ro si bí ró ság nak.; Bo kor Imre:

Ki rály pe rel. El len per: ítél jék nyil vá nos bo csá nat ké rés re. In Le lep le zõ, 2008. 1. sz.; Bo kor 
Imre: Az em lé ke zet el ho má lyo sul, do ku men tál ni, bi zo nyí ta ni kell. Ki rály Béla ügy véd je
bo csá na tot kért. In Le lep le zõ. 2008, 2. sz.; Bo kor Imre: Ki rály Béla nem zet õr éle te. In
Nép lap, 2008. feb ru ár 7. http://www.neplap.net/node/61 Lásd még a zász ló -
alj-nap ló fak szi mi lé jét In Detre Gyu la Lász ló: Tör té ne lem kö zel rõl. An to ló gia Ki -
adó, Lakitelek, 2007. 76–85. A Múlt-kor tör té nel mi por tál Szálasi Fe renc kõ sze gi
bun ker já val kap cso lat ban kö zöl te, hogy mi u tán Szálasi 1945. már ci us 27-én Né -
met or szág ba me ne kült, „az it te ni ma gyar csa pa tok pa rancs sze rint az utol só go -
lyó ig sú lyos har cok ban véd ték a bun ker kör nyé kén ki épült vé del mi kör le tet.” In:
http://www.mult/kor. hu/cikk.php?id=169 

28 Ki rály Béla: Utó szó he lyett. In Györkei Jenõ: Ide gen bí rák elõtt. Szom bat he lyi
Fe renc új vi dé ki pere és ki vég zé se. Zrí nyi, Bu da pest, 2002. 198. A Fi desz több sé gû
par la ment 2000. jú ni us 6-án feb ru ár 25-ét a Kom mu niz mus Ál do za ta i nak Em lék -



A kép tel jes sé gé hez tar to zik, hogy míg Gel lért Ti bor tör té -
nész és Bo kor Imre ez re des két ség be von ta Ki rály Béla kõ sze gi
sze re pét, ad dig Gosztonyi Pé ter had tör té nész át ve szi Ki rály ál lí -
tá sa it. „Kõ szeg már ci us 29-én harc nél kül ke rült az oro szok ke zé -
re. A vá rost tu laj don kép pen Ki rály Béla ve zér ka ri szá za dos óvta
meg az ost rom tól. Õ önál ló an cse le ke dett: nem lé vén híve az
esély te len el len ál lás nak, el ha tá roz ta, hogy a vá rost és la kos sá gát
meg óv ja az ér tel met len harc pusz tí tá sa i tól. A vá ros ha tá rá ban
álló szov jet csa pa tok kal fel vé ve a kap cso la tot, át ad ta ne kik Kõ -
sze get.”29 Ungváry Krisz ti án egy év ti zed del ké sõbb ki adott
köny vé ben Ki rály Béla „hõs tet te” már nem szerepel.30

A má so dik Ma gyar Köz tár ság lo bo gó ján nem volt ko ro na,
de a zász ló a jó rend szert szim bo li zál ta. Ez az új rend szer lép tet te
elõ hõ sün ket al ez re des sé.31 Majd azon ban a „Rossz” kom mu nis ta 
zász ló alatt lép tet ték elõ ve zér õr naggyá. A prob lé ma fel ol dá sa a
me mo ár író Ki rály Béla szá má ra nem oko zott gon dot mi vel be -
bör tön zé sét el len ál lá sá nak vég ered mé nye ként tün tet te fel, hi szen 
a „Rossz”-nak min dig el len állt.32 A rossz „zász ló len gett azon az
épü le ten is, amely ben négy évet ha lá los zár ká ban és újabb egy
évet élet fogy tig la ni el ítélt ként töl töt tem. Meg fosz tot tak ve zér õr -
na gyi rangomtól, és kizártak a néphadseregbõl”33 

A tör té ne ti té nye ket mond juk el pon to san: a Bu da pes ti Ka to -
nai Tör vény szék 1952. ja nu ár 11-én kez dõ dött tár gya lá son Ki rály
Bé lát ha lál ra ítél te, az 1952. ja nu ár 29-én meg tar tott fel lebb vi te li
tár gya lá son azon ban a ha lá los íté let élet fogy tig la ni ra mó do sult.34

Kom mu nis ta párt tag ság ára Ki rály Béla több ma gya rá zat tal
is szol gál. Ezek kö zül ma gunk ré szé rõl egyet eme lünk ki: „Az ál -
ta lam csak fe lü le te sen is mert kom mu nis ta párt iránt nem érez -
tem el len szen vet, föld osz tás ban ját szott sze re pük in kább erõ sí -
tet te szim pá ti á mat. Úgy vél tem, hogy a kom mu nis ta párt is ma -
gyar nem ze ti szer ve zet […]. Eh hez já rult még volt baj tár sa im ki -
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nap já vá nyil vá ní tot ta. Ez zel a tör vénnyel a ’felszabadulás’ ’megszállássá’ vál to -
zott.

29 Gosztonyi Pé ter: A Ma gyar hon véd ség a má so dik vi lág há bo rú ban. Eu ró pa,
Bu da pest, 1995. 256. 

30 Ungváry Krisz ti án: A Ma gyar hon véd ség a má so dik vi lág há bo rú ban. Osiris,
Bu da pest, 2005, 515. 

31 Ki rály 2004, 12. 
32 Uo. 14.
33 Ki rály 2004, 12.
34 Kubinyi 1996, 97–99. 



csi nyes buz gal ma, hogy meg aka dá lyoz zák fel vé te le met az új
honvédségbe.”35

Ki rály ál lí tá sa sze rint, ami kor be lé pett a „nem ze ti” kom mu -
nis ta párt ba, ak kor ha za sze re te té rõl adott ta nú sá got, ép pen úgy,
mint ko ráb ban, ami kor a Hor thy -had se reg ben volt tiszt.36 Mi vel
azon ban ön élet raj zá ban, mint an ti kom mu nis ta is sze re pel, azt is
ki je len ti, hogy „Soha nem akar tam, és nem is kí ván tam sem mi fé -
le párt funk ci ót”.37 Em lék ira tá ban még azt is hoz zá tet te, hogy „ki -
zá ró lag hi va tás sze rû fel ada tok kal fog lal koz tam”.38 Ez a ma gya -
rá zat na gyon ha son lít arra a ma gya rá zat ra, amit a nyi las had ügy -
mi nisz té ri um ban vég zett mun ká ja ment sé ge ként em lí tett ko ráb -
ban. Ak kor azt hang sú lyoz ta, hogy bár Beregfy Kár oly hon vé del -
mi mi nisz té ri u má ban dol go zott, nem es kü dött fel a nyi la sok ra.
1945 után be lé pett a Ma gyar Kom mu nis ta Párt ba, de hang sú lyoz -
za, hogy a párt ban, nem vég zett pár mun kát. Mint írja, „csak fo -
ko za to san éb red tem rá, hogy ezt a pár tot ki csi nyes, gya nak vó,
önzõ, irigy, szûk lá tó kö rû, mû ve let len, tör te tõ, szol ga lel kû bü rok -
ra ták igaz gat ják, min den nagy lel kû sé get és a nem zet irán ti hû sé -
get nél kü lö zõ ve ze tõk irá nyí tá sa alatt.”39 E mondatból megint
csak az tûnik ki, hogy szemében a kommunista vezetõk azért
váltak rosszá, mert vele ellentétben, nem voltak hazafiak.

Ki rály – ál lí tó lag – ti tok ban tar tot ta párt tag sá gát, de a tag sá -
gi köny vet ma gá val hord ta, hogy el ke rül je az orosz le tar toz ta tást. 
Arra nem ad ma gya rá za tot, hogy mi ért is kel lett ti tok ban tar ta nia 
párt tag sá gát, azt sem mond ja, hogy ki volt be aján ló ja, és ki állt
érte jót. Erre Kubinyi Fe renc adta meg a vá laszt: „A Ma gyar Kom -
mu nis ta Párt – nyil vá nos ság ra ter mé sze te sen nem ho zott – ha tá -
ro za ta ér tel mé ben a tit kos kom mu nis ták tag köny ve it el kü lö nít ve
ke zel ték. A hon véd ség tény le ges és nem tény le ges ál lo má nyá nál
a tag köny vek Ré vész Gé zá nál ma rad tak, és kü lön fi zet ték a tag -
dí jat is. A tit kos ta gok párt ok ta tá sát a ka to na po li ti kai osz tály
szer vez te, amely nek elõ adó ja Ne mes De zsõ volt.”40 Ki rályt a
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35 Ki rály 2004, 154–155.
36 Lásd uo. 119. 
37 Ki rály 2004, 155.; Ki rály 1986, 62. 
38 Ki rály 1986, 62. 
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1989, 316. 

40 Kubinyi Fe renc: Is ten hoztra (ve zér)örnagy úr! II. A ‘tit kos’ párt ta got meg kör -
nyé ke zik. In Ring, 1990. szep tem ber 5.



párt tag ság ra te hát a mosz ko vi ta Ré vész Géza ja va sol ta.41 Ré vész
a párt kar ha tal mi osz tá lyá nak ve ze tõ je volt. Mel let te fon tos sze -
re pet ját szott Pálffy György is a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ka to -
na po li ti kai osz tá lyá nak ve ze tõ je. Õk dol goz ták az MKP had se -
reg be li ak ció prog ram ját, amely ben sze re pelt a párt be fo lyá sá nak
ér vé nye sí té se és a párt szer ve ze tek ki épí té se.42 Ez zel kap cso lat -
ban fo gal maz ták meg hõ sünk had se reg bé li te en dõ it; kar ri er jét
pe dig egyen get ték.43 Ki rály az em lék ira tá ban még megemlítette a 
titkos párttagságát, önéletrajzában azonban már – minden
bizonnyal Kubinyi Ferenc leleplezése okán – nem szerepelteti.

Ki rály Bé lát az iga zo ló bi zott ság de cem ber ben iga zol ta. En -
nek okát a me mo ár ban hi á ba ke res sük. A ma gya rá za tot a ka to na -
po li ti kai osz tály párt tit ká rá nak, Kornis Pál nak 1988-ban ki adott
köny vé ben ta lál hat juk meg. A szer zõ a Szálasi-perre vissza em lé -
kez ve, meg em lí ti, hogy az egyik vád lott ról, Beregfy Kár oly ról,
aki nek vizs gá ló tiszt je volt, nem ren del kez tek elég komp ro mit tá ló 
adat tal. „Egé szen vá rat la nul, de cem ber vé gén, ja nu ár ele jén44

nem re mélt se gít ség ér ke zett. Ka pos vár ról ér ke zett egy volt köz -
vet len be osz tott ja, egy ci vil, hogy szí ve sen adna fel vi lá go sí tást
Beregfy mi nisz te ri te vé keny sé gé re vo nat ko zó an […]. Ki rály Béla
ki tû nõ meg je le né sû, ra gyo gó ké pes sé gû, igen kép zett ka to na
volt, így vál tot ta meg át szál ló jegy ét az új had se reg be. Az õ se gít -
sé gé vel, val lo má sai alap ján sikerült Beregfy ellen a vizsgálatot
úgy lezárni, hogy nem lehetett kétséges az ítélet”.45 

Ki rály el be szé lé sé bõl csak annyi de rül ki, hogy Beregfy vé -
dõ ügy véd je ta nú ként be idéz te, mi e lõtt azon ban al kal ma lett vol -
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41 Ki rály Béla 1985. már ci us 16-án elõ adást tar tott New Brunswickban a ké -
szü lõ köny vé nek anya gá ból, „Hon véd ség bõl Nép had se reg, 1945–1951, a szov je -
te sí tés mód sze rei Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban” cím mel. Mi vel ak kor jó ba rát ság ban
vol tunk, én vit tem au tó val az elõ adás szín he lyé re. Elõ adá sát kér dés-fe le le tek kel
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em lék ira tá ban meg je lent ma gya rá za to kat adta. Út ban vissza fe lé, az au tó ban
meg je gyez te, hogy nagy meg könnyeb bü lést je len tett neki az, hogy a kér de zõ
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tés ben. Ma gyar Öreg di ák Szö vet ség, Besenyei György Kör, Hungarian Alumni
Association, 1960–2000. Cso ko nai Ki adó, Deb re cen, 2000, 79–80. Király
emlékiratát Eörsi István lektorálta és magyarosította, amiért soha nem kapott
írásos elismerést Királytól.

42 Okváth 2001, 23. 
43 Ki rály 2004, 162. 
44 A ki hall ga tás, mint az alábbiakól ki tû nik 1945. ok tó ber 23-án tör tént. 
45 Kornis Pál: Ta nú ként je lent ke zem. Zrí nyi, Bu da pest, 1988. 125. 



na ta nú val lo mást ten ni, a per be fe je zõ dött, és 1946. már ci us 12-én 
Beregfyt ki vé gez ték.46 Mi vel Kornis írá sa Ki rály em lék ira tá nak
meg je le né se után je lent meg, Kornis ta nú val lo má sát csak késõbbi,
2004-es ön élet raj zá ban tá mad hat ta meg. Cá fo la tát Kornis köny -
vét meg sem em lít ve – egyes tu do má nyos mun kák me to di ká ját
kö vet ve – jegy zet ben old ja meg: „Ez a könyv a tör té net írás igé -
nyé vel lép fel.”47 Ki rály a Kornis féle ki hall ga tás ról ezt írja a jegy -
zet ben: „Ki rály Béla a Bu da pes ti Nép bí ró sá gon nem tett ta nú val -
lo mást Beregfy Ká rollyal kap cso lat ban. Ko ráb ban, 1945. ok tó ber
23-án azon ban a HM ka to na po li ti kai osz tá lyán Kornis Pál ki hall -
gat ta a Beregfy el le ni vizs gá la ti el já rás so rán […]. E val lo más ter -
je del me, sem tar tal ma alap ján nem volt a Beregfy-ügy je len tõs
do ku men tu ma, amit je lez, hogy a nép bí ró ság nem idéz te be Ki -
rály Bé lát a vád ta nú ja ként”.48 Te hát az em lék ira tá ban el hall ga -
tott Beregfyvel kap cso la tos ta nú val lo má sát ön élet raj za jegy ze té ben
kény te len fel tün tet ni, ha bár an nak ha tá sát ba ga tel li zál ja. Mind eb bõl 
az kö vet ke zik, hogy Kornis vissza em lé ke zé se a hi te les és nem Ki -
rály Bé láé.

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um Iga zo ló Bi zott sá ga Ki rályt
1945. de cem ber 4-én iga zol ta.49 Em lék ira tá ból és ön élet raj zá ból
nem tû nik ki, hogy mi ként lett az iga zo lás után két hó nap pal az
elsõ had osz tály ve zér ka ri fõ nö ke. Az ol va só csak annyit tud meg
Ki rály írá sa i ból, hogy a szol gá la ta meg kez dé se elõtt Illy Gusz táv
ve zér ka ri ez re des, a HM sze mé lyi osz tá lyá nak fõ nö ke, mu tat ta
be õt Tombor Jenõ had ügy mi nisz ter nek.50 Ki rály egy dá tum nél kü -
li – va la mi kor 1986 és 1989 kö zött ké szült – in ter jú ban azon ban
el mond ta, hogy „Pálffy je lölt…,Tombor Jenõ pedig kinevezett.”51

Pálffy Györggyel Ki rály Béla „kez det tõl fog va elég jó vi szony -
ban” volt. Pálffy a ka to na po li ti kai osz tály pa rancs no ka volt. Ezt az
osz tályt Ki rály ugyan ab ban az in ter jú ban, ter ror szer ve zet nek mi -
nõ sí tet te, amely „szov jet csat lós volt, a kez det tõl fog va.”52 Em -
lék ira tá ban, az in ter jú já val el len tét ben azt ál lít ja, hogy „sze ren -
csé re ab ban az idõ ben még na gyon laza kap cso la tom volt

253
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Pálffyval. Va ló já ban ak kor is mer tem meg õt, ami kor a hon véd ség 
fel ügye lõ je lett.”53 Te hát 1948–1949-ben. Ki rály cél ja nyil ván va ló -
an az volt, hogy az ol va só ne is gya nít sa, hogy neki bár mi lyen
kap cso la ta volt a „Katpol”-lal.

A Pálffy–Ré vész ket tõs szo ros kap cso la tai Ki rállyal azon ban
azt bi zo nyít ják, hogy Ki rály nak ko moly párt po li ti kai meg bí za tá -
sa volt. Kubinyi Fe renc Föl di La jos vissza em lé ke zé sé re hi vat koz -
va, aki Pálffyt kö vet te a „Katpol” pa rancs no ki szé ké ben, Ki rályt
az osz tály egyik el há rí tó tiszt jé nek ne vez te.54 Pálffyval való szo -
ros kap cso la ta hõ sün ket egyéb ként nem gá tol ta meg ab ban, hogy 
ne kö ve tel jen majd ha lál bün te tést Pálffyra – azt ha za áru ló nak és
össze es kü võ nek ne vez ve – a nép had se reg tisz ti há zá ban 1949
szep tem be ré ben ren de zett nagy ak tí ván.55 Ki je len té sét a Ma gyar
Nem zet 1949. szep tem ber 14-i szá ma is idéz te. 2000. ok tó ber 28-án 
a Ma gyar Nem zet mun ka tár sa, Stefka Ist ván rá kér de zett az epi -
zód ra. Ki rály vá la sza így hang zott: „Nem em lék szem. Tisz ti gyû -
lé se ken kel lett va la mit mon da ni. Ha mond tam, saj ná lom, de ez
Pálffy sor sát nem be fo lyá sol ta, mert akit le tar tóz tat tak ab ban az
idõ ben, an nak sor sa ko ráb ban el dõlt.”56 Ekkora valótlanságot a
történésznek felesleges kommentálnia.

Ki rály Béla egyik 1989-es in ter jú já ban ol vas suk: „Én nem
hit tem bû né ben […] így em lék szem rá ennyi év után is. Pálffy ki -
vég zé se után már nem tud tam hin ni a párt ban. Egyet len szem -
pont ból szol gál tam to vább: úgy érez tem, hogy nem ze te met szol -
gá lom az zal, ha a had se re get olyan jó szín vo nal ra emel jük,
amennyi re csak le het”. 57 Lát hat juk te hát, hogy Ki rály Béla min -
den eset ben a „nem zet” ér de ké vel ma gya ráz za cse le ke de te it.
Pálffyval kap cso lat ban még hoz zá fû zi: „ta lán azért volt könnyû e 
té ren tisz tán lát nom, mert rö vid, mond hat nám pil la nat nyi il lú zi -
ó tól el te kint ve nem hit tem a kom mu nis ta párt iga zá ban”.58 Ame -
ri kai ma gyar ol va só i nak ké szí tett em lék ira tá ban csak 1945-ben
hitt a párt nak. A ma gyar or szá gi ol va só szá má ra a meg ha son lás
éve 1949-re mó do sul. 2004-es ön élet raj zá ban az el lent mon dás
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egy sze rû fel ol dást nyer: át sik lik Pálffy letartoztatásán.59 Ehhez
Kubinyi és Stefka komoly ösztönzést nyújthatott…

1949. feb ru ár 26-án, a „Katpol” kém ke dés vád já val le tar tóz -
tat ta Czebe Jenõ ve zér ka ri al ez re dest, a Hon vé del mi Mi nisz té ri -
um Sze mély ügyi Fõ cso port fõ nök ség Elvi Osz tá lyá nak ve ze tõ jét.
El le ne a leg ter he lõbb két je len tés Ki rály tól szár ma zott. Ezek az
1949. áp ri lis 21-i ta nú val lo má si jegy zõ könyv ben is ol vas ha tó ak.
Czebe 1949. jú ni us 7-én meg pró bált szök ni és me ne kü lés köz ben
agyon lõt ték.60 Ki rály em lék ira tá ban Czebe csak úgy sze re pel,
mint aki 1945 nya rán, mint a HM sze mé lyi osz tály ve zér ka ri és
tá bor no ki ügye ket in té zõ al osz tá lyá nak ve ze tõ je, el ta ná csol ta Ki -
rályt a hon véd ség tõl az zal a ki fo gás sal, hogy „Min den ve zér ka ri
tisz ti hely be van tölt ve.”61 Te hát Czebe is azok kö zött volt „akik
meg akar ták gá tol ni, hogy be lép jek a hon véd ség be”.62 Talán a
bosszú késztette Királyt, hogy jelentsen Czebe ellen? 

A Czebe-ügy 1990 már ci u sá ban rob bant, ami kor Kubinyi Fe -
renc a Ring he ti lap 1990. már ci us 21-i szá má ban le kö zöl te a ta nú -
val lo má si jegy zõ köny vet. Ki rály vá la szá ban a do ku men tu mot tor -
zí tás nak és ha mi sít vány nak ne vez te. Ki rály Béla val lo má sá nak sú -
lyát ér te lem sze rû en ki seb bí ti, hogy az már ak kor tör tént, ami kor
Czebe Jenõ már le volt tar tóz tat va. Ez a ti pi kus tak ti ká ja: ami kor
raj ta kap ják, hogy tör té ne te nem igaz, vagy va la mit el hall ga tott, és
va la kik nek kárt oko zott, ak kor a tet te már csak azu tán tör tént,
ami kor az már amúgy sem be fo lyá sol hat ta vol na a dol gok ki me ne -
tel ét. Így re a gált – lát tuk – Beregfy és Pálffy ese té ben is. 

A Ring 1990. szep tem ber 5-e szá má ban Kubinyi egy rész le te -
sebb be szá mo lót kö zölt Ki rály fe le lõs sé gé rõl a Czebe-ügyben.63

Majd az 1996-ban meg je lent A ka to na po li ti ka re gé nye címû köny vé -
ben az idõ köz ben elõ ke rült tit kos ka to na po li ti kai je len tés alap ján
meg gyõ zõ en do ku men tál ta: 1949. ja nu ár 8-án Ki rály a „Katpol”
meg bí zá sá ból ven dé gül lát ta a la ká sán Czebe Je nõt és test vér ét,
Va lért. Ven dé ge it ek kor olyan be szél ge tés re pro vo kál ta, ame lyet
fel vet tek, s a fel vett be szél ge tést késõbb fel is használták
ellenük.64
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Egy hó nap pal a nagy port vert Kubinyi-cikk meg je le né se
után Ki rály egyik tisz te lõ je, Schu bert Ka ta lin szá za dos, az Új
Hon véd ség ok tó be ri szá má ban be szél ge tést je len te tett meg a tá -
bor nok kal. Schu bert sze rint Ki rály Béla „Azok közé a ve zér ka ri
tisz tek közé tar to zik, akik hi va tá su kat, ha zá ju kat min de nek fölé
he lyez ték.” Ki rály pe dig ki je len tet te, hogy 1948-tól 1951-ig „be -
zár kóz tam a ka to nai professzionalitásba. Egy re vi gyáz tam: en -
gem sen ki el len ne le hes sen fel- és ki hasz nál ni”. Erre Schu bert rá -
kér de zett: „És a Czebe-ügy”? Ki rály vá la sza az volt, hogy az egy
ko hol mány, és a jegyzõkönyvet „egy bértollnok” – nyilvánvalóan 
Kubinyi – ollózta össze. 

A ma gya rá zat me sé be illõ. „Mi igaz az egész bõl? Cél zás sal
tény leg tu do má som ra hoz ta Czebe Va lér, ha csi nál ni aka rok va la -
mit, ak kor men jek vele. Még sze ren cse, hogy Pálffy volt ak kor a
katpol. ve ze tõ je [va ló já ban már nem – PP.], ahol tény leg be mu tat -
tak egy er rõl szó ló te le fon be szél ge tés rõl ké szült hang sza la got
[ek kor hang sza lag még nem lé te zett –PP.]. Egy ben tud tak vol na
el ma rasz tal ni: ab ban hogy nem je len tet tem, de azt, hogy kém -
ked tem vol na, ar ról szó sem volt. Ha a jegy zõ könyv ben sze rep lõ
dá tu mo kat néz zük, ak kor az is ki de rült, hogy ami kor en gem
Czebérõl kér dez get tek, ak kor már hó na pok óta bör tön ben ült.”65

Te gyük hoz zá szá ra zon: míg Czebe Valér Recsken kötött ki,
Királynak a haja szála sem görbült meg. 

Ki rály Béla ön élet raj zá ban már kény te len volt rész le te seb -
ben fog lal koz nia a Czebe-üggyel. Tet te ezt úgy, hogy az em lék ira -
tá ban sze rep lõ 1945-ös Czebe-epizódot ki hagy ta, és az
1948–1949. évi ese mé nye ket az zal ma gya ráz ta meg, hogy az
1960-as évek ele jén a ma gyar ál lam biz ton sá gi szer vek meg pró -
bál ták el hall gat tat ni, és egy röp irat ban „a HM ka to na po li ti kai
osz tá lyán tett ál lí tó la gos ta nú val lo má som má so la tát ter jesz tet -
te.”66 Köny ve láb jegy zet ében a do ku men tum hi te les sé gét kér dõ -
je le zi meg, de nem ad ma gya rá za tot hogy mi volt az õ „iga zi” ta -
nú val lo má sá ban. Má sik prob lé ma a tör té net tel, hogy ha a röp irat
lé te zett vol na, ak kor már az 1986-os emlékiratában sem szerepelt
volna az 1945-ös Czebe-epizód.
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A Czebe-ügy csak ön élet raj zá nak utol só fe je ze té ben, az Újra
itt honban tû nik fel, ami kor az 1989 utá ni ese mé nye ket tár gyal ja.
So ra i ban azt ecse te li, hogy An tall Jó zsef rö vi de sen az or szág gyû -
lés meg ala ku lá sa után egy vele való be szél ge tés so rán fel hoz ta a
Czebe-ügyet, mert An tall nak „szük sé ge volt egy au ten ti kus
’56-os ve ze tõ re […]. Egyet akart: hogy a nem zet õr ség fõ pa rancs -
no kát az MDF szá má ra meg nyer je. Ta lán azt re mél te, ön vé de lem -
bõl vé gül kö tél nek ál lok. Té ve dett”.67 Ki rály szerint tehát Antall
meg akarta zsarolni õt a koholt Czebe-üggyel. 

A „Katpol” ve ze tõ i nek bu ká sa után Ki rály Bé lát 1951-ben le -
tar tóz tat ták és ha lál ra, má sod fo kon – mint fen tebb már je lez tük –
élet fogy tig lan ra ítél ték.68 Em lék ira tá ban és ön élet raj zá ban el ma -
sza tol ja a bör tön ben tör tén te ket, mert négy évig tar tó „si ra lom -
ház ról” ír. Elõ adá sa sze rint csak 1955-ben tud ja meg, hogy má -
sod fo kon élet fogy tig lan ra lett ítél ve, de ak kor sem tu dat ták vele,
hogy ez pon to san mi kor tör tént.69 Vissza te kint ve a tör tén tek re,
Ki rály 1986-os em lék ira tá ban még azt is írja, hogy egy hét tel az
íté let után a Fõ ut cá ba vit ték, hogy mi ért, nem írja, és csak utó la -
go san sejt he ti, hogy ott tart hat ták a fel jebb vi te li tár gya lá sát ahol
„va ló szí nû leg jog erõ sen ha lál ra let tem ítél ve”.70 Ön élet raj zá ban
Ki rály azon ban már to vább dra ma ti zált a tör tén te ken. Azt írja:
úgy gondolta, hogy kivégzésre viszik a Fõ utcába.71 

Ki rály be szá mo ló ja sze rint 1955 õszén a Kis Fog ház ból, ahol
a ha lál ra ítél tek vol tak, át te le pí tet ték a Gyûj tõ fog ház ba. „[…] de
még mind ég nem a töb bi rab közé, ha nem egy kö rül be lül 200 ta -
got szám lá ló ’gettóba.’ A tár sa ság ve gyes ké pet mu ta tott, és csak
a rab ság volt, ami össze kö tött ben nün ket.”72 Szent-Miklósy Ist -
ván ve zér ka ri õr nagy ek kor lát ta Ki rályt a bör tön ben, és vissza -
em lé ke zé se ma gya rá za tot ad arra, hogy mi ért is érez te ma gát Ki -
rály a po li ti kai el kü lö ní tet tek kö zött oly egye dül. Szent-Miklósyt
1946 de cem be ré ben tar tóz tat ta le a „Katpol” és az 1947. feb ru ár -
ban le zaj lott Donáth ki ra kat per egyik vád lott ja és el ítélt je lett.
1956-ban sza ba dult és a for ra da lom el foj tá sa után az Egye sült Ál -
la mok ba me ne kült. Po li ti kai tren dek a ma gyar had se reg ben,
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1945–1956 címû rö vid ta nul má nyá ban, amely 1957-ben je lent
meg, Szent-Miklósy vissza em lé ke zett, hogy a bör tön ben Ki rály el 
volt szi ge tel ve tár sa i tól, mi vel „az úgy ne ve zett há bo rús bû nö -
sök”, akik a szél sõ jobb hoz tar toz tak, gyû löl ték a lu do vi kás Ki -
rályt, mert kom mu nis tá vá lett. A szer zõ és azon rab tár sai, akik
kö zép utas de mok ra ták nak val lot ták ma gu kat, azért tar tóz kod tak 
Ki rály tól, mert fél tek tõle. „Ki rály vi tat ha tat la nul sokat tudott a
hadsereg kommunista átszervezésérõl, és ez úgy tûnt, hogy
veszélyt jelenthetett volna a rabokra is.”73 

Ki rály Béla 1956. szep tem ber 7-én sza ba dult. 1956-os te vé -
keny sé gé rõl szó ló elsõ em lék ira tá ban, me lyet 1981-ben ad tak ki
az Egye sült Ál la mok ban, Ki rály arra em lé ke zett, hogy ki sza ba -
du lá sát kö ve tõ en pár nap pal há rom volt baj tár sa, köz tük egy or -
vos, ke res te fel, akik a tisz ti kar ban „re vi zi o nis ták” és Nagy Imre
hí vei vol tak, akik re for mo kat kí ván tak. El mond ták, hogy „Az a
tak ti kai cé lunk, hogy az ál lam, a párt és egyéb szer ve ze tek kulcs -
po zí ci ó i ban men nél több olyan sze mély dol goz zon, aki ve lünk
egyet ért.” A mi nisz té ri u mok kö zül em be rük már csak a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um ból hi ány zott. 74 Ezek a mon da tok kí sér te ti e -
sen em lé kez tet nek olyan mon da tok ra, ame lye ket Király
bizonyosan hallhatott 1945-ben kommunista beszervezõitõl. 

Ki rály elõ adá sa sze rint ba rá tai úgy foly tat ták, hogy „Nagy
Im ré nek az a ter ve, hogy küz del met kezd a re ha bi li tá lá so dért és
azért, hogy nem csak ran go dat sze rez zük vissza, ha nem a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um kulcs po zí ci ó já ba vissza he lyez zünk […]. Ha
majd bent le szel, be lül rõl ne ked kell majd se gí te ni ab ban, hogy
tisz tes sé ges em be rek vissza ke rül je nek a had se reg be.”75 Ki rály
két ki kö tés sel fo gad ta el az aján la tot. Az egyik sze rint soha nem
lép vissza „a Kom mu nis ta Párt ba”, a má sik ki kö té se az volt, hogy 
ala po san vizs gál ják meg az or vo sok, mert be teg nek érez te ma gát. 
Ba rá tai meg nyug tat ták, hogy, „Nagy Imre és leg több ba rát ja még
ak kor is kom mu nis ták, ha ki zár ták a párt ból, de még is el sõ sor -
ban ma gya rok […] az egész ma gyar ság ügyét szol gál ja prog ram -
juk, ma gya ro kért ma gya rok kal dol goz nak, te kin tet nél kül a párt -
ál lás ra. Nem kell vissza lép ned a párt ba.”76 Ki rály el be szé lé sé ben
te hát a vissza tér a pat ri o tiz mus hang ja. „Így let tem a Nagy Imre
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baráti köre katonai csoportjának belsõ tagja”.77 Ilyen katonai
csoport azonban nem létezett. 

Mint ahogy nem volt 1945-ben egy Ki rály ve zet te ka to nai el -
len ál ló cso port, Ki rály Béla nem volt tag ja a Nagy Imre kör nek
sem. Ki rály vissza em lé ke zé se sze rint az 1956. ok tó ber 30-i For ra -
dal mi Kar ha tal mi Bi zott ság ülé sén ott ta lál ta há rom baj tár sát
„akik an nak ide jén „be szer vez tek Nagy Imre kö ré be”.78 Bo kor
Pé ter nek 1989-ben adott in ter jú já ban azon ban azt ál lí tot ta, hogy
„Pár nap pal sza ba du lá som után Nagy Imre ne vé ben és meg bí zá -
sá ból fel ke re sett há rom egy ko ri baj tár sam. Egyi kük po li ti kai tiszt 
volt ere de ti leg, a má sik ket tõ csa pat tiszt, de ak kor már egyi kük
sem volt a had se reg ben.”79 Eb ben a ver zi ó ban te hát a de le gá ci ó -
ban nem volt or vos, és míg az 1981-es és 1986-os írásában magas
rangú bajtársai a hadseregben szolgáltak, az 1989-es interjúban
már leszereltek.

1987-ben je lent meg. Gyurkó Lász ló 1956-ról ír köny ve. A
kö tet a Ká dár-rend szer ak ko ri ál lás pont ját tük röz te a for ra da lom -
ról. Gyurkó a mun ká já ban Ki rály Béla 1981-es em lék ira tát 17 ol -
da lon át szed te ízek re. A Nagy Imre kör be tör tént be szer ve zés
his tó ri á ját „na gyon mes ter kélt”-nek ta lál ta.80 Gyurkó sze rint
nem csak hogy nem volt Nagy Im ré nek ka to nai cso port ja, de eb -
ben az idõ pont ban nem is is mer te Ki rályt. „Nem is mer tem Ki rály 
Bé lát, nem hal lot tam róla, sem köz ve tett sem köz vet len úton.”–
je len tet te ki a perében.81 

Ez is köz re játsz ha tott ab ban, hogy 1987. no vem ber 13-án a
Tóth Pál Pé ter rel ké szült in ter jú ban Ki rály vissza fo got tab ban em -
lé ke zett az ese mé nyek re. Ol vas ván Gyurkó köny vét, ke se rû ség -
gel kér di: ho gyan ír hat ta a szer zõ azt, hogy Nagy nem is mer te õt.
A Tóth nak adott in ter jú ban Nagy Imre ba rá tai az zal ke res ték fel
õt, hogy a re ha bi li tál tak még nin cse nek a Had ügy ben. És ha vál -
lal ja „ak kor té ged ten nénk be és majd ha te bent vagy, be vi szed
az em be re ket”. Ki rályt ma gát mint szak ér tõt al kal maz nák és aki
sze rint Nagy Imrééknek azért volt szük sé gük rá mert õ min den
ma gas rangú tisztet ismert.82 
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Az in ter jú ban új in for má ci ó ként buk kan fel: mi vel ba rá tai el -
kezd ték ügyét fe sze get ni, meg nõtt a re mé nye, hogy vissza vi szik
a hon véd ség be és pro fesszor nak ne ve zik ki a Zrí nyi Aka dé mi á ra. 
Ezért 1956. ok tó ber 14-én „én is ír tam egy le ve let Batának, a hon -
vé del mi mi nisz ter nek, ame lyik ben be je len tet tem, hogy sza bad lá -
bon va gyok – mint ha nem tud ta vol na –, és igényt tar tok az ügyem 
fe lül vizs gá lá sá ra.”83 Le ve lé nek szö ve ge azon ban nem tar tal ma zott 
sem be je len tést sem kö ve te lést. Mi vel Ki rály már ok tó ber 1-jén be -
ad ta perújrafelvételi ké rel mét, a mi nisz ter nek egy sze rû en fel aján -
lot ta szol gá la ta it: „Ma tes ti leg a tel jes gyógy ulás út ján, tár gyi tu dá -
so mat ki bõ vít ve ép szel lem mel vá rom ügyem igaz sá gos el in té zé -
sét és azt, hogy is mét, vál to zat lan lel ke se dés sel áll has sak mun ká ba 
a szo ci a liz mus épí té sé ben és a ma gyar nép szol gá la tá ban. Elv tár si
üd vöz let tel: Ki rály Béla.”84 A le vél egy ér tel mû en mu tat ja: jö võ jét
kom mu nis ta zász ló alatt kép zel te el.

Mi vel Kubinyi Fe renc, akár csak Gyurkó Lász ló, meg kér dõ -
je lez te, hogy Ki rály Bé lát a baj tár sai a sza ba du lá sát kö ve tõ en fel -
ke res ték85 a tá bor nok ön élet raj zá ban vál toz ta tott a tör té ne ten és
eb ben az írá sá ban már ci vil „re vi zi o nis ták kal” pak tált le. Eb ben a
ver zi ó ban nem ka to na tiszt baj tár sai, ha nem Ádám György egye -
te mi ta nár és két ba rát ja ke res te fel ok tó ber ele jén, ami kor Mol nár 
Fe renc lá nyá nál, Sár kö zi Már tá nál ka pott me ne dé ket. Ki rály sze -
rint Ádám Sár kö zi je len lét ében aján lot ta fel, hogy csat la koz zon a
Nagy Imre ba rá ti kör höz, mert szük sé gük van olyan em ber re,
mint õ a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban. „Arra gon dol tak, ha
csat la koz nék hoz zá juk […] még párt gyû lé sen is fel vet nék, hogy
igaz ság ta la nul ítél tek el, és hogy vissza kell he lyez ni a hon véd ség 
ve ze té sé be.”86 Eb ben a ma gya rá zat ban már hi ány zik Nagy Imre
ál lí tó la gos ígé re te, hogy „küz del met kezd” Ki rály re ha bi li tá ci ó já -
ért. Ki rály az ön élet rajz ban is meg ír ja, hogy ki je len tet te – eb ben
az eset ben Ádáméknak – hogy nem lép vissza a párt ba, de itt
hoz zá fû zi, „Tag ja vol tam ugyan ko ráb ban a kom mu nis ta párt -
nak, de csak szük ség bõl.”87 Nyil ván va ló an itt Ki rály meg ha zud -
tol ja köny vé nek elsõ fe je ze té ben tett sza va it ide a liz mu sá ról és az -
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zal sem néz szem be, hogy párt tag sá gá nak fõ haj tó ere je a tör te tõ
kar ri er iz mu sa volt. Ádám és Sár kö zi pe dig nem tanúskodhattak
Király igazával kapcsolatban, mert már rég halottak voltak,
amikor Király a történetet papírra vetette. És valószínûleg, Király 
ezért is tette be õket elbeszélésébe.

Ki rály Nagy Im ré vel való elsõ ta lál ko zá sát 1956. ok tó ber
13-ra te szi, ami kor a lik vi dált tá bor no kok (Só lyom Lász ló, Illy
Gusz táv, Beleznay Ist ván, Révay Kál mán, és Pórffy György) új ra -
te me té sén a te me tõ ka pu já ban ta lál ko zott a volt mi nisz ter el nök -
kel. Nagy azt mond ta Ki rály nak: „Re mé lem rö vi de sen fel gyógy -
ul, s ak kor ta lál ko zunk. Vi gyáz zon az egész sé gé re, szük sé günk
van ma gá ra.” Ez az idé zet, mint az em lék ira ta i ban és ön élet raj zá -
ban fel tû nik.88 Ki vé telt tesz Szé ché nyi Ág nes Ki rály Bé lá val való
be szél ge té sé nek szö ve ge, amely 2004-ben je lent meg: „A szer tar -
tás után Nagy Imre a fõ ka pu elõtt állt, fo gad va a részt ve võk üd -
vöz lé sét. Én már ta lál koz tam vele ko ráb ban, úgy érez tem, nem
ve szi to la ko dás nak, ha én is üd vöz löm. Meg le pett, hogy fel is -
mert, de job ban az, amit mon dott , […] tu dom, hogy kor ház ban
van, Ki rály ba rá tom. Re mé lem, rö vi de sen egész sé ges lesz, s ak -
kor öröm mel vá rom a ta lál ko zá sun kat’ ”.89 Eb ben a vál to zat ban
te hát Gyurkónak is vá la szol, ami kor ki je len ti, hogy Nagy Imre
régi is me rõ se volt, és azon nal fel is mer te a ré gen lá tott ka to nát.
Ugyan ak kor meg ha zud tol ja ön ma gát, mi vel ko ráb ban Tóth Pál
Pé ter kér dé sé re, hogy volt-e „em be ri kap cso lat” azt vá la szol ta,
hogy „Nagy Im ré vel so ha sem be szél tem az elõtt”.90 Kü lön fé le ál -
lí tá sa i val el len tét ben egy ér tel mû en meg ál la pít hat juk: a for ra da -
lom elõtt Ki rállyal sem Nagy Imre sem köre nem kezdett
kapcsolatot. Ellenkezõ álltásainak célja világos: saját történelmi
szerepének valótlan megemelése.

1956. ok tó ber 17-tõl Ki rály Béla kór ház ban tar tóz ko dott.
Tóth Pál Pé ter kér dé sé re – kór há zi ke ze lé se va jon nem „ki vá rá si
tak ti ka” volt-e – hõ sünk ha tá ro zott nem mel vá la szolt. Hi szen „ki
gon dol ta, hogy for ra da lom fog ki tör ni?”. A kü lön fé le szö ve gek
össze ve té se még is azt va ló szí nû sí ti, hogy igen is ki akart várni.
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88 Lásd Ki rály 1981, 25, Ki rály 1986, 242.; Ki rály 2004, 229.
89 Ki rály Béla: Rám em ber úgy nem ha tott, mint Már ta. Be szél ge tés Ki rály Bé lá -

val. In Szé che nyi Ág nes (szerk.): Me ne dék ház. Sár kö zi Már ta em lék könyv. Mag ve tõ,
Bu da pest, 2004, 351. Ki rály Béla mon dó ká ja más kü lön ben ha son lít az ön élet raj -
zá ban leírtakhoz. 

90 Tóth Pál Pé ter 1989, 43.



A for ra da lom ki tö ré se után öt nap pal új for du lat állt be Ki -
rály éle té ben. „Fel emel ke dé se most is ugyan olyan rob ba nás sze rû 
volt, mint a há bo rú után, ám órák ba sû rít ve az éve ket. Egy nap
alatt a For ra dal mi Kar ha tal mi Bi zott ság el nö ke, a Nem zet õr ség
pa rancs no ka, a hon véd ség ve ze tõ tes tü le té nek társ el nö ke, Bu da -
pest vá ros pa rancs no ka lett.”91 Megint csak a jó zász lók alatt pa -
rancs no kolt: „lyu kas zász ló lett a for ra da lom jel ké pe. Újra be ve -
zet tük a Kos suth-cí me res köz tár sa sá gi zász lót. Ez lo bo gott Deák
téri fõ ha di szál lá som épü le tén”. Mint írja, har colt a szov jet had se -
reg el len míg „a vö rös csil lag is mét át vet te ural mát a ma gyar tri -
ko lor felett: november végén el kellett hagynom hazámat.”92 

Pon tos dá tum azon ban sem em lék ira ta i ban sem ön élet raj zá -
ban nem ta lál ha tó. Tud juk, hogy fegy ve res el len ál lást a fel fegy ve -
re zett for ra dal mi ala ku la tok és a nem zet õr ség no vem ber 10–11-
 éig fej tett ki. Kéz írá sos nap ló ja sze rint Ki rály Béla no vem ber 16-
 án ment át a ha tá ron.93 A for ra da lom ban és utó véd har ca i ban való 
sze rep lé se em lék ira ta i nak és ön élet raj zá nak tük ré ben épp oly el -
lent mon dá sos94 mint egész korábbi élete. 

Még is lé te zik mí to sza, s eb ben írá sa i nak is meg van a ma guk
sze re pe. Dol go za tunk kal el len ben egy tisz tul tabb tör té ne ti kép
meg szü le té sét sze ret nénk se gí te ni. Ki rály Béla szol gá la ta it min -
den kor mány el is me ré sek kel és ki tün te té sek kel fo gad ta. Ki rály
Béla 2009-ben a nem zet hõ se ként halt meg. Mi el len ben Ber told
Brech tet idéz ve fe jez zük be dol go za tun kat: „boldogtalan az az
ország, amelynek hõsökre van szüksége. 
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91 Gyurkó Lász ló: A ba kan csos for ra da lom. Kos suth, Bu da pest, 2001. 293.
92 Ki rály 2004, 12. 
93 Má so lat a szer zõ tu laj do ná ban.
94 Eze ket az el lent mon dá so kat há rom cik kem ben je lez tem. Lásd Peter, Pas -

tor: Egy má so dik ki adás mar gó já ra. In Élet és Iro da lom, 2002. no vem ber 8.; Uõ: Ha mis
val lo má sok (Ada lé kok Ki rály Béla leg újabb em lék ira tá hoz). In Deb re ce ni Dis pu ta, 2004.
má jus.; Peter Pastor: Egy go lyó rej té lyes útja. In Egyen lí tõ, 2007. (ok tó ber) 10. sz.



Ba logh Mar git

IKON NÁ DER MEDT EM LÉK IRAT
Mindszenty Jó zsef bí bo ros vissza em lé ke zé se i rõl

Még egyet len betû sem lá tott nap -
vi lá got Mindszenty Jó zsef bí bo ros
em lék ira ta i ból, de pusz ta híre
már is fel kel tet te a nem zet kö zi dip -
lo má cia ér dek lõ dé sét. A bör tön vi -
selt fõ pap sze mé lyes sor sa irán ti
kí ván csi ság ter mé sze tes volt, de
elsõ he lyen még is az a kér dés
ágas ko dott: va jon a ma gyar ka to li -
kus egy ház ér de ke it szol gál ja-e
egy ilyen pub li ká ció? Azt hi het -
nõk, ez a kér dés va la mi kor 1974-
 ben hang zott el, ab ban az év ben,

amely nek ok tó be ré ben, a Frank fur ti Könyv vá sár ra idõ zít ve, meg je -
len tek az em lék irat ok. Ám té ved nénk, hisz az ag go dal mas ko dó kér -
dést a fran cia kül ügy mi nisz té ri um eu ró pai igaz ga tó sá gá nak ve ze tõ -
je 1956. de cem ber 3. 16 óra 15 perc kor kelt táv ira tá ban tet te fel, fel fi -
gyel ve a New York Herald Tribune és a Fi ga ro de cem ber 1-jei hí ré re,
mi sze rint ha ma ro san pub li kál ják Mindszenty bí bo ros vissza em lé -
ke zé se it.1

Igaz ság té tel, üz let kont ra dip lo má cia

Az ér te sü lés egy ma gyar pap tól, Vecsey Jó zsef tõl szár ma zott, aki
1945 elõtt Mindszenty Jó zsef mel lett volt káp lán, majd hit ta nár

1 AMAE, SE 1956–1960 H, dossier: 101 Questions religieuses, janvier
1956-juin 1957. fol. 136. 224. szá mú ki me nõ táv irat. Fel adó ja Jean Laloy, a fran cia
kül ügy mi nisz té ri um eu ró pai igaz ga tó sá gá nak ve ze tõ je, cím zett je: Róma, Szent -
szék, to vább kül dé si uta sí tás sal Wa shing ton ba. Pá rizs, 1956. de cem ber 3. 16 óra 15 
perc.



Za la eger sze gen, 1957-ben a Mindszenty-okmánytár ma gyar és
né met nyel vû ki adó ja, ez idõ tájt az Éle tünk címû ka to li kus lap fõ -
szer kesz tõ je és fran cia or szá gi ma gyar fõ lel kész. Fran cia or szág
szent szé ki nagy kö ve te, Ro land de Margerie ha la dék ta la nul fel ke -
res te Antonio Samorèt, a Rend kí vü li Egy há zi Ügyek Kong re gá ci -
ó já nak tit ká rát (a rend kí vül be fo lyá sos Domenico Tar di ni he lyet -
tes ál lam tit kár leg bi zal ma sabb mun ka tár sát), és rá kér de zett: elõ -
ze te sen in for mál ták-e az Ál lam tit kár sá got az em lék irat ok ki adá -
sá ról, és ha igen, mi ként ér té ke lik ezt a kez de mé nye zést. A
monsignore ki je len tet te: „Min den meg ha tal ma zás, ame lyet
Mindszenty bí bo ros ko ráb bi tit -
ká rai és ce re mo ni á li sai kap tak, el 
van tö röl ve. Sen ki nek kül föld ön
nincs joga arra, hogy a bí bo ros ra
hi vat koz zon.”2 (Azaz Vecsey Jó -
zsef nek sem, aki kulcs sze mély
lesz a bí bo ros mel lett a bé csi
emig rá ci ó ban 1971 és 1975 kö -
zött, s lé nye gé ben õ fog ja majd
össze az em lék irat ok ki adá sá val
kap cso la tos te en dõ ket.) A szent -
szé ki tiszt vi se lõ azt is kö zöl te,
hogy az Ál lam tit kár ság meg bíz ha tó in for má ci ók kal bír
Mindszenty bí bo ros fog sá gá ról és a for ra da lom nap ja i ban ta nú sí -
tott ma ga tar tá sá ról, s esze rint: „A bí bo ros nak fog sá ga ide jén so -
ha sem volt le he tõ sé ge, hogy vissza em lé ke zé se it írja. Az sem le -
het kér dés, hogy ilyes mi vel fog lal ko zott vol na a sza bad ság Bu da -
pes ten meg élt nap ja i ban. Ha akar ta vol na is ezt, nem lett vol na rá 
in tel lek tu á li san ké pes… Ilyen kö rül mé nyek kö zött a prí más ál lí -
tó la gos vissza em lé ke zé se i re vo nat ko zó an ter jesz tett min den ér te -
sü lés a leg élén kebb kép ze let szü le mé nye csu pán.”3 Rá adá sul a
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2 AMAE, SE 1956–1960 H, dossier: 101 Questions religieuses, janvier
1956-juin 1957. fol. 142. Ro land de Margerie, Fran cia or szág szent szé ki nagy kö ve -
tének 878/EU szá mú je len té se a kül ügy mi nisz ter ré szé re. 1956. de cem ber 7.

3 Uo. fol. 144. Samorè tit kár (név em lí té se nél kül) olyan papi sze mély re hi -
vat ko zott in for má ció for rás ként, aki a prí más mel lett töl töt te nap ja it ok tó ber 31. és 
no vem ber 4. kö zött, majd si ke rült el me ne kül nie Bu da pest rõl. Be szá mo ló ját és íté -
le tét kü lö nö sen meg bíz ha tó nak te kin tet ték. – A fran cia szent szé ki kö vet ér te sü lé -
se i rõl tá jé koz tat ták a pá ri zsi ame ri kai dip lo má ci át: NARA RG 84 FSODSH, Entry
2691B, Box 1. Mindszenty–Classified, 1956–June 1957. 570.3 Val lás (Mindszenty)
Be szél ge tés jegy zõ köny ve, 1957. ja nu ár 7. Ame ri kai nagy kö vet ség, Pá rizs, 1957.
ja nu ár 18. Részt ve võk: Etienne Manac’h, a fran cia kül ügy mi nisz té ri um ke let-eu -



monsignore nem csak a be ha ran go zott vissza em lé ke zé sek hi te les -
sé gét von ta két ség be, de ki adá su kat ve szé lyes nek, „kü lö nö sen
kel le met len kö vet kez mé nyek kel” fe nye ge tõ nek ítél te.

Aki ta lál koz ha tott MIndszentyvel 1956 for ra dal mi nap ja i ban,
azt ta pasz tal hat ta, hogy a fog ság évei és az át élt meg pró bál ta tá sok
mély nyo mo kat hagy tak a bí bo ros ban. „Ami kor a pe ré rõl kér dez ték,
nem tud ta össz pon to sí ta ni em lé ke it, csu pán ki hall ga tá sá nak elsõ két
nap ját õrzi em lé ke ze té ben. Arra em lék szik még, hogy e na pok vé gén
egy olyan do ku men tum alá írá sá ra kényszerítették, amely nek az ér -
tel mét/je len té sét már nem volt ké pes fel fog ni. Egy pil la nat ra
vissza nyer ve a lé lek je len lét ét rö vi dít ve az alá írá sa fölé írta: coactus
feci. Ez után el bo rí tot ta õt az éj sza ka.”4

A bí bo ros 1956. no vem ber 4. utá ni sor sát il le tõ en ek kor még
a Va ti kán is sö tét ben ta po ga tó zott. Az ame ri kai ha tó sá gok ugyan
tu do má sá ra hoz ták, hogy Mindszenty a bu da pes ti kö vet ség ven -
dé ge, de sze mé lye sen tõle nem ér ke zett sem köz vet len, sem köz -
ve tett úton sem mi lyen üze ne tet. Ezért is zár ták ki, hogy ugyan -
eb ben az idõ ben ugyan az a bí bo ros meg ír ta vol na em lék ira ta it, és 
a saj tó ré vén át ad ta vol na a leg za jo sabb hír ve rés nek. Va jon hon -
nan szár maz ha tott a hi te les sé gük re ké nyes ne ves la pok in for má -
ci ó ja? A szá lak egy ma gyar szár ma zá sú ame ri kai új ság író hoz,
Leslie Ba logh Bainhez ve zet nek, aki nek a bí bo ros sal ké szí tett „in -
ter jú ját” a Look címû ma ga zin 1956. de cem ber 25-ei szá ma több
ol da lon kö zöl te. Bain szá mos ame ri kai új ság író val együtt no vem -
ber 4. reg ge lén me ne kült az Egye sült Ál la mok bu da pes ti kö vet sé -
gé re, aho vá ame ri kai ál lam pol gár ként au to ma ti ku san be bo csá -
tást nyert. Az új ság író kat meg elõz ve, reg gel 8 óra elõtt pár perc -
cel ér ke zett a kö vet ség re, és szin te azon nal me ne dé ket is ka pott
Mindszenty Jó zsef bí bo ros.5 A ri por ter és az in ter jú alany itt, és
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ró pai szek ci ó já nak ve ze tõ je és Walter J. Stoessel Jr. ame ri kai dip lo ma ta kö zött. (A
bu da pes ti ame ri kai kö vet ség nek má so lat ban ki szig nál va.) Az ame ri kai dip lo má -
ci ai ira tok egy ré szét könyv so ro zat for má já ban pub li kál ták, ame lyek egy re na -
gyobb ré sze mos ta ná ban pdf-formátumban a vi lág há lón is el ér he tõ, va gyis a nyom -
ta tott és elekt ro ni kus köz lés lap szá mai ugyan azok. Az idé zett for rás Richard Nixon 
el nök le vél tá rá ból való.

4 AMAE, SE 1956–1960 H, dossier: 101 Questions religieuses, janvier
1956–juin 1957. fol. 143. 1956. de cem ber 7-ei kö ve ti je len tés.

5 A me ne dék ké rés kö rül mé nye i rõl lásd Ba logh Mar git: „A bí bo ros az ajtó
elõtt áll…” Mindszenty Jó zsef bí bo ros ér sek be fo ga dá sa a bu da pes ti ame ri kai kö vet ség re
(1956. no vem ber 4.). In: Baráth Mag dol na, Bánkuti Gá bor, Pet rás Éva, Rainer M. Já -
nos (szerk.): Meg ér tõ tör té ne lem. Ta nul má nyok Gyar ma ti György hat va na dik szü le tés -
nap já ra. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2011. 159–172.



nem az in ter jú ban em lí tett hely szí nen, egy bank ti tok za tos szo bá -
já ban ta lál ko zott. Edward Thompson Wailes kö vet abba is be le -
egye zett, hogy a CBS és az NBC épü let ben tar tóz ko dó ope ra tõ rei
le fil mez hes sék Mindszentyt, amint egy ame ri kai zász ló val a hát -
tér ben mi sét ce leb rál, egyút tal a kö vet en ge dé lye zett két saj tó tá jé -
koz ta tót is ame ri kai új ság írók szá má ra, de a kö vet ség vé del me
ér de ké ben csak úgy fo gal maz hat ták meg a kér dé se ket és a vá la -
szo kat, mint ha azok még a bí bo ros kö vet sé gi me ne dé ke elõtt
han goz tak vol na el.6 Azt már vi szont csak az új ság író sze mé lyes
becs vá gya ma gya ráz za, hogy exk lu zív in ter jú nak mi nõ sí tet te az
ame ri kai saj tó kép vi se lõ i nek no vem ber 4-én és 6-án együt te sen
adott saj tó tá jé koz ta tót. Csu pán nyelv tu dá sa mi att bíz ta meg az
új ság író csa pat, hogy a kér dé se ket õ te gye fel a bí bo ros nak. El te -
kint ve több dra ma tur gi ai for du lat tól, az „in ter jú” nem is annyi ra
szö ve ge, mint in kább il luszt rá ci ó ja mi att vált szen zá ci ós sá: Bain
ugyan is – sem az el nö ki ap pa rá tus tól, sem a bí bo ros tól nem kér -
ve en ge délyt – fo tó kó pi á ban köz zé tet te Mind szentynek az ame ri -
kai el nök höz in té zett üze ne tét.7 Az in diszk ré ció rop pant kel le -
met len hely zet be hoz ta a bu da pes ti kö vet sé get. A több szö rös ma -
gya ráz ko dás ra kény sze rült Wailes kö vet hang sú lyoz ta, hogy a
saj tó ma ga tar tá sa összes sé gé ben kor rekt, de Bain saj nos ki vé tel,
egy „ro hadt alma a hor dó ban”. A bí bo ros meg ki mon dot tan ta -
gad ta, hogy egy ál ta lán meg mu tat ta vol na Bainnek az el nök nek
írt, de sze rin te csak pisz ko zat ban ha gyott üze ne tét.8 Hogy az új -
ság író neve még is fenn ma rad az utó kor ra, in kább kö szön he ti a
tör té né szek nek, mint a ne ve ze tes „in ter jú nak”: Mind szenty azu -
tán húz ta ki Bain ne vét em lék ira tai kéz ira tá ból, ami kor meg tud -
ta, hogy az Bécs be ér kez ve (1956. no vem ber 12.) szen zá ci ós, de
va lót lan hír rel szór ta tele a vi lá got, mi sze rint a bí bo ros ki zá ró -
lag neki nyi lat ko zott, töb bek kö zött ar ról, hogy 1949 ja nu ár já -
ban mez te len or gi á kat kel lett az Andrássy út 60.-ban vé gig néz -
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6 NARA RG 84 FSODSH, Entry 2691B, Box 1. Mindszenty–Classified,
1956–June 1957. Ki me nõ táv irat a bu da pes ti USA-kép vi se let rõl az ame ri kai kül -
ügy mi nisz té ri um nak, 1956. no vem ber 19. E for rás sze rint a fil me zés re 1956. no -
vem ber 5-én ke rült sor.

7 A táv irat szö ve gét lásd Somorjai 2011. Ma gya rul: 15–16., an go lul 427–428.
– A táv ira tot né hány sti lá ris el té rés sel, va la mint az in ter jú tel jes szö ve gé vel lásd
Ba logh Mar git: Egy ame ri kai új ság író „in ter jú ja” Mindszenty Jó zsef fel 1956 no vem be -
ré ben. In: Múl tunk, 2011/2. 176–204.

8 NARA RG 84 FSODSH, Entry 2691B, Box 1. Mindszenty–Classified,
1956–June 1957. 411. sz. ki me nõ táv irat a bu da pes ti kép vi se let rõl az ame ri kai kül -
ügy mi nisz té ri um nak. 1956. december 8.



nie.9 A ri por tok, majd az „in ter jú” vi szont nagy fel tû nést kel tet -
tek, és még na gyobb be vé telt hoz tak az új ság író nak.

Az em lék irat ok szem pont já ból vi szont Bain cikke több fon -
tos in for má ci ót hor doz. Leg fõ képp azért, mert ta nú sít ja, hogy
Mindszentyben – sa ját gon do lat ból vagy épp az õt ro ha mo zó új -
ság írók su gal ma zá sá ra – meg fo gal ma zó dott egy újabb kül de tés -
sze rû fel adat: a vi lág elé tár ni el ítél te té sé nek és rab sá gá nak tör té -
ne tét a sa ját ver zi ó já ban, azaz meg ír ni az em lék ira ta it. S úgy tû -
nik, elsõ gon do la ta it már pa pír ra is vet het te, hi szen az írás sze -
rint több ol da las jegy ze tet adott át Bainnek. A kö vet sé gi em be rek -
nek azon ban ha tá ro zot tan cá fol ta, hogy em lék ira ta i nak szö ve gé -
bõl bár mit Bainre vagy bár ki más ra bí zott vol na. A kö vet ség
mun ka tár sai pe dig – ami kor még évek múl va is vissza té rõ téma
volt az em lék irat ok ki szi vá rog ta tá sa – arra hív ták fel a fi gyel met,
hogy a bí bo ros nál 1956. no vem ber 4-én csu pán egy bre vi á ri um
volt, em lék ira ta it a menedékben kezdte el írni, így abból egyetlen 
sort sem adhatott át az újságírónak.10

Az, hogy mi kor kezd te el írni Mindszenty az em lék ira ta it,
ko ránt sem egy ér tel mû. Ami kor 1957 ta va szán a fran cia és az olasz
kö ve tek a nagy csü tör tö ki mise ürü gyén ta lál koz hat tak Mind -
szentyvel, ma gá tól a bí bo ros tól ér te sül het tek ar ról, hogy 1956. ok tó -
ber 30-án este csak úgy volt haj lan dó el hagy ni in ter ná lá sá nak he -
lyét, a fel sõ pe té nyi Almássy-kastélyt, ha ma gá val vi he ti sze mé -
lyes irat tá rát, kü lö nö sen vissza em lé ke zé se i nek el ké szült ré sze -
it.11 Több for rás sze rint is két ké zi tás ká val ér ke zett az ame ri kai
kö vet ség re 1956. no vem ber 4-ének reg ge lén, ame lyek egyi ké be
bõ ven be le fért akár néhányszáz ol dal is. A pub li kált em lék irat ok
vi szont nem ad nak egy ér tel mû vá laszt: egy he lyütt meg erõ sí tik a 
dip lo ma ták in for má ci ó it, má sutt vi szont cá fol ják azo kat.12 Te hát,
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9 MAL 34. do boz, „Ispánky Béla ál tal át né zett fe je ze tek” fel ira tú, és az
„Em lék irat ok” címû dosszi ék, ol dal szá mo zás nél kül.

10 „The Cardinal said that the entirety of his Memoirs was written here. He arrived
with only his breviary.“ NARA RG 84 FSODSH, Entry 2691B, Box 1. Mind szenty–
Classified, 1960. Garret G. Ackerson bu da pes ti ügy vi võ le ve le Foy D. Kohler kül -
ügyi ál lam tit kár nak. 1960. július 1.

11 AMAE, SE 1956–1960 H, dossier: 101 Questions religieuses, janvier 1956–
juin 1957. fol. 221–222. Jean Paul-Boncour fran cia kö vet 676-678. szá mú táv ira ta,
Bu da pest, 1957. áp ri lis 19. 16 óra. Meg ér ke zé se [Pá rizs ba]: 1957. áp ri lis 19. 20 óra
35 perc.

12 „Kéz ira ta i mat nem hagy ha tom itt, és ezért ha tá roz tam úgy, hogy ak kor in du lunk, ha
vissza tér az autó” – ol vas ha tó az utol só fel sõ pe té nyi órák ról, 1956. ok tó ber 30. es té jé -
rõl. Pár ol dal lal ko ráb ban vi szont 1956. ja nu ár 19-ére da tál va az, hogy ház ku ta tást
tar tot tak, és „kéz ira ta i mat is le fog lal ták és el vit ték”. Mindszenty 1989. 417., 399.



ha Mindszenty bár mi lyen kéz ira tot, jegy ze tet vitt ma gá val a kö -
vet ség re, azt csak 1956. ja nu ár 19. és ok tó ber 30. kö zött ír hat ta.
Ám a ha gya té kát õrzõ Mindszenty Ala pít vány Le vél tá rá ban sem -
mi lyen 1956. no vem ber 4. elõt ti ere de ti kéz irat ról nem ál lít ha tó tel -
jes bi zo nyos ság gal, hogy az a kö vet sé gi me ne dék elõtt, még a rab -
ság ban író dott vol na. Sok kal va ló szí nûbb, hogy Mindszenty va ló -
ban a kö vet sé gen kezd te írni a vissza em lé ke zé se it.

A nyu ga ti saj tó már 1956 vé gén fel kap ja a hírt az em lék irat -
ok kö ze li pub li ká lá sá ról, és az fu tó tûz ként el is ter jedt, arra még is 
csak 1974-ben ke rült sor. Mi tör tént a köz ben sõ kö zel két év ti zed -
ben? A kom mu niz mus sal kér lel he tet le nül szem ben ál ló bí bo ros
me mo ár ja fura fe nye ge tés ként be ívó dott a köz tu dat ba, bár az
évek mú lá sá val egy re csök ke nõ mér ték ben tar tot ta iz ga lom ban
az erre fo gé kony vi lá got. Mindszenty ne vét 1956-ban az egész vi -
lág is mer te, nem kel lett kü lö nö sebb üz le ti ér zék an nak ki szá mí tá -
sá hoz, hogy a hi deg há bo rú éve i ben, a ma gyar for ra da lom el tip -
rá sa után bom ba si kert, és vele te kin té lyes hasz not fi alt vol na a
sza bad és még is rab bí bo ros szto ri ja. Az lett vol na a fur csa, ha a
köz lés jo gá ért nem in dul ver seny fu tás a ki adók kö zött. Az ame ri -
kai kül ügy mi nisz té ri um két ki adói aján la tot (Hearst és Life) to -
váb bí tott is Bu da pest re, de az zal a fel té tel lel, hogy a tranz ak ció
csak a bí bo ros sza ba du lá sa után hajt ha tó vég re. Majd úgy dön -
tött, hogy be szün te ti a ha son ló aján la tok to váb bí tá sát, mert ez le -
já rat hat ja a dip lo má ci ai tes tü le tet, és úgy tûn het, a bí bo ros
hosszabb idõ re ren dez ke dett be a Sza bad ság té ren.13 Pár hó nap
el tel té vel, 1957. má jus ban Wa shing ton ki mon dot tan meg is til tot -
ta, hogy a bí bo ros bár ki vel em lék ira tai pub li ká lá sá ról tár gyal jon,
mert az ürü gyet adott vol na ah hoz a vád hoz, hogy Mindszenty
bí bo ros a bu da pes ti kö vet sé get hasz nál ja bá zi sul te vé keny sé gé -
hez. Ne fe led jük, az Egye sült Ál la mok ban ko moly ha gyo má nya
volt (és van) az egy há zi ügyek be való kor mány za ti be nem avat -
ko zás nak. Az ame ri kai köz vé le mény tá mo gat ta, hogy az Egye -
sült Ál la mok me ne dék jo got nyújt son a bí bo ros nak mint a kom -
mu nis ta el nyo más ál do za tá nak; de na gyon erõ sen bí rál ta vol na a
kor mányt, ha ki de rül: a kül ügy mi nisz té ri um kü lön le ges dip lo -
má ci ai szol gál ta tá so kat biz to sít egy ró mai ka to li kus pre lá tus nak,
hogy sze mé lyes vagy egy há zi ügye it in téz ze. Az ame ri kai sza -
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13 NARA RG 84 FSODSH, Entry 2691B, Box 1. Mindszenty–Classified,
1956–June 1957. 337. sz. be ér ke zõ táv irat az ame ri kai kül ügy mi nisz té ri um tól a
bu da pes ti USA-kép vi se let re, 1956. december 5.



bad pi aci szem lé let tel és ver seny szel lem mel pe dig az nem fért
össze, hogy csak a két leg für gébb kiadó árajánlatát to váb bít sák, a
többieket pedig el zár ják e lehetõségtõl. A követség a külvilággal
való érintkezés más csatornáira is ki ter jesz tet te a zsilipet: a
bíboros nem levelezhetett, nem fogadhatott látogatókat, és nem
kap ha tott a külvilágból érkezõ ajándékokat vagy adományokat.

Mindszentyt rend kí vül fel iz gat ta, hogy nem ka pott en ge -
délyt a tár gya lás ra. Wa shing ton nak a bu da pes ti kép vi se let hely -
ze té vel kap cso la tos ér ve lése hi de gen hagy ta, úgy vél te, az ame ri -
ka i ak túl sá go san sza bály kö ve tõk, ho lott el ér ke zett a leg elõ nyö -
sebb meg ál la po dás ide je, és ha vá ra ko zás ra kény sze rül, pénz -
ügyi vesz te ség éri. Nem sze mé lyes szük ség le tei mi att ér de kel te a
pénz. Iga zol ha tó an ne mes cé lok ra szán ta: „úgy gon dol ja, mun ká -
ja je len leg job ban se gí te né a ma gya rok ügyét, mint ké sõbb, ami -
kor a ke dé lyek már le csil la pod tak. Ami a Hearst aján la tát il le ti, a
bí bo ros a na gyobb aján la tot ré sze sí ti elõny ben, hogy a ma gyar
nép nek több jus son. Az ott hon maradtakat se gí te né a pénz zel, a
kül föld re me ne kül tek sze rin te meg fe le lõ se gé lye zés ben ré sze sül -
nek. A na gyobb ol va sott ság és na gyobb be vé tel ér de ké ben sze rin -
te fran ci á ul és né me tül is ki le het ne adni a me mo ár ja it.”14 Az
évek alatt sok szor fo lya mo dott az ame ri kai ha tó sá gok hoz hoz zá -
já ru lá sért mun kái meg je len te té sé hez, akár ál né ven is. Még az zal
is ér velt, hogy Nyu ga ton egy fo goly a ki vég zé se elõtt négy
könyvet is kiadhatott, õ viszont csak elutasítást kapott. Az írás
így csak oldotta, de nem váltotta ki leláncolt aktivitását, és nem
adta meg az alkotás katarzisát. Ez is a menedék ára volt…

A kö vet ség re ér ke zé se után Mindszenty nem csak az em lék -
ira ta it kezd te el írni. Nap lót ve ze tett, és több tör té ne ti mun kán is
dol go zott. Az egyik leg be cse sebb nek az Egy kü lö nös sor sú nem zet
címû, ti zen két rész bõl álló fel dol go zá sát te kin tet te, amely ben a
nép ván dor lás és ka lan do zás ko rá tól Ká dár Já no sig te kin tet te át
Ma gyar or szág tör té nel mét. Egy má sik a ko ra be li Ma gyar or szág
gaz da sá gi és po li ti kai elem zé se volt, ami hez ren ge teg – a kö vet -
sé gi mun ka tár sak se gít sé gé vel még az Or szá gos Széchényi
Könyv tár ból is be szer zett, le má solt – saj tó anya got, köny vé sze tet
és sta tisz ti ká kat né zett át. Már 1960 ta va szá ra el ké szült az Arc ké -
pek a ma te ri a lis ta ta la jon címû össze ál lí tás sal, ami ben Marx, En -
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14 NARA RG 84 FSODSH, Entry 2691B, Box 1. Mindszenty–Classified,
1956–June 57. Ka to na Géza kö vet sé gi tit kár em lé kez te tõ je Mindszenty em lék ira -
ta i nak ki adá sá ról, Bu da pest, 1957. jú ni us 12.



gels, Le nin, Sztá lin, Malenkov, Hrus csov és 18 máskommunista
ve ze tõ tör té ne ti leg és lé lek ta ni lag do ku men tált élet raj zát és mun -
kás sá gát dol goz ta fel.15 König bé csi bí bo ros-ér sek nek bi zal ma san 
be val lot ta, hogy a mar xiz must olyan ala pos ság gal ta nul má nyoz -
ta, szin te egye te men tud ná ta ní ta ni.16 Ami ezek bõl az írá sok ból
meg ma radt, és sok meg ma radt, azo kat Bu da pes ten a Mindszenty 
Ala pít vány Le vél tá ra õrzi, de máig ren de zet le nül és össze ke ver -
ve. A több kö tet re rúgó kéz irat ok összes sé ge – köz tük az em lí tett
nagy sza bá sú tör té ne ti mun ká ja, me lyet he lyen ként õ maga
össze fog la ló an csak mint emlékiratait em lít – rop pant fontos volt
Mindszentynek, és követségi tartózkodásának végéhez
közeledvén ragaszkodott azok biztonságba helyezésérõl, nem kis 
problémát okozva ezzel.

A vi lág nak még kö zel két év ti ze det kel lett vár nia, mire kéz -
be ve het te Mindszenty bí bo ros vissza em lé ke zé se it, de az ame ri -
kai kö vet sé gi más fél év ti zed (1956–1971) is bõ vel ke dik a ki adás -
sal kap cso la tos for du la tok ban. 1957 nya rán pél dá ul azt a hírt
kap ta a State Department, hogy meg pró bál ják ki csem pész ni az
em lék ira to kat. Ezért az a dön tés szü le tett, hogy a bí bo ros csak a
bu da pes ti kö vet ség mun ka tár sá nak je len lét ében fo gad hat lá to ga -
tót, négy szem közt nem.17 1960-ban is mét fel röp pent a kö zel gõ ki -
adás híre. Elõt te is volt pél da arra, hogy pub li ká lás ra kí nál tak
Mindszentynek tu laj do ní tott régi ira to kat, de ezek kel nem fog lal -
ko zott a State Department. Az újabb hír azért kel tett iz gal mat,
mert az az 1956 után írt em lék irat ok ról szólt. Ez út tal a kül ügy mi -
nisz té ri um ke let-eu ró pai ügyek hi va ta la boly dult fel méh kas -
ként, és sza bá lyos nyo mo zás in dult: mi ként jut ha tott ki bár mi a
kö vet ség rõl. Mindszenty ta gad ta, hogy bár ki nek át ad ta vol na
em lék ira ta it vagy bár mi lyen írá sát, azo kat szek ré nyé ben õrzi, és
nem hi ány zik be lõ lük sem mi, to váb bá sen kit nem ha tal ma zott fel 
arra, hogy bár mit meg je len tes sen a ne vé ben. Az zal meg az ame -
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15 NARA RG 84 FSODSH, Entry 2691B, Box 1. Mindszenty–Classified, 1960.
Mindszenty Jó zsef le ve le Christian A. Herter ame ri kai kül ügy mi nisz ter hez, 1960.
jú ni us 9. Gé pelt, au tog ráf. Szö ve gét lásd Somorjai 2011. Ma gya rul: 105., angolul:
518.

16 MAL 61/b. dosszié. „Írá sok a depositióval kap cso lat ban 1.” Gé pelt szö -
veg lap jai Mindszenty ja ví tá sa i val, 1972. jú li us 8. 17–20. ol dal jel zés. 

17 NARA RG 59 GRDS, Entry A-1(5577), Lot 75 D 45, Box 11. Refuge Part IV,
1962. James S. Sutterlin, a State Department ke let-eu ró pai ügyek hi va ta la ma gyar
referensének le ve le Spencer Barnes ide ig le nes bu da pes ti ügy vi võ nek. Dá tum kéz -
írás sal: kb. 1957. jú ni us 5.



ri ka i ak nem sér tet ték meg Mindszentyt, hogy át ku tas sák szek ré -
nyét, és el len õriz zék, va ló ban ott van nak-e az ira tok. „Sze gény
em ber éj je le it és nap pa la it írás sal töl ti; ez ta lán az egyet len do log,
ami se gít neki meg õriz ni az ép el mé jû sé gét” – zár ta hi va ta li je len -
té sét az ügy vi võ.18 Az ame ri ka i ak vál to zat la nul úgy vél ték, hogy
rend kí vül sze ren csét len do log len ne, ha az em lék irat ok Mind -
szenty ott-tar tóz ko dá sa alatt meg je len né nek, de még egy ha mi -
sít vány pi ac ra do bá sa is ha son ló ha tást kelt het ne. Ám csak ta lál -
gat ták, va jon mi lyen 500-600 ol dal „jut ha tott ki” a bí bo ros tól, és
kí nál ta azt el adás ra egy Tar ló Gyu la nevû fér fi va la mi kor az év
ele jén az egyik te kin té lyes ame ri kai ki adó nak, a Random House-
 nak.

Ahogy tel tek az évek, Mindszenty úgy vált egy re csüg ged -
teb bé. Rend re vissza tért a pub li ká lás ra, új ból és új ból el is mé tel ve
azok nak a kü lön bö zõ csil la gá sza ti össze gû aján la tok nak a tel jes
tör té ne tét, ame lye ket 1956-ban ka pott vol na az em lék ira ta i ért; és
min den más in do kot, ami a ki adás mel lett szólt, „…be le ért ve a
tör té nel mi igaz sá got, a cse le ke de te i nek az iga zo lá sát és a ma gya -
rá za tát – nem ma gán em ber ként, ha nem mint az egy ház her ceg -
prí má sa, és mint az »iga zi« ma gyar al kot mány le gi tim örök sé gé -
nek egyet len meg ma radt szim bó lu ma”.19 A dip lo ma ta meg ál la -
pí tá sa a mo ti vá ci ó ra ad ma gya rá za tot: mi ért lesz Mindszentynek
egy re mé lyebb re ma ró an, vé gül el en ged he tet le nül fon tos az em -
lék ira ta i nak a sor sa, oly annyi ra, hogy az 1971. nyá ri tár gya lá so -
kon kulcs szem pont tá vá lik, és a ki adás re mé nye ösz tön zi a kö -
vet ség el ha gyá sá ra. Az em lék irat lesz Mindszenty elég té te le, el -
ma radt vé dõ be szé de, hír ne vé nek vé del me, a ma ni pu lá lat lan „utol -
só szó jo gán”. Az Igazság.

De most, az 1960-as évek ele jén még csüg gedt, ez tük rö zõ dik
Dean Rusk ame ri kai kül ügy mi nisz ter hez írt egyik le ve lé ben is: „Bár 
[az em lék irat ok] szen zá ció ér té kü ket el ve szí tet ték, úgy ér zem, köz -
re a dá suk fel tét le nül szük sé ges. Pe rem rej tély a vi lág elõtt, és a szá -
mos vi tá ban na gyon el tor zult. Em lé ke ze tem he lyes bí tést sür get,
mert csak én tu dom a tör té ne ti igaz sá got az egy há zat és Ma gyar -
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18 NARA RG 84 FSODSH, Entry 2691B, Box 1. Mindszenty–Classified, 1960.
Garret G. Ackerson ügy vi võ je len té se Foy D. Kohler ré szé re, 1960. jú li us 1.

19 NARA RG 59 GRDS, Entry 2691B, Box 2. Mindszenty–Classified, 1962.
570.3. Mindszenty; NARA RG 59 GRDS, Entry A-1(5577), Lot 75 D 45, Box 11.
Nov 1, 1962–April 30, 1963. H. G. Torbert Jr. bu da pes ti ügy vi võ le ve le Harold C.
Vedelernek, az ame ri kai külügyminisztérium ke let-eu ró pai ügyek hi va ta la ve ze -
tõ jé nek, 1962. szep tem ber 5.



or szá got il le tõ bi zo nyos rész le tek kap csán.”20 Mindszenty a be -
csü let és a tör té nel mi igaz ság di a da la ér de ké ben gon dos kod ni
akart kéz ira ta i ról, ha „vele va la mi tör tén ne”, és jó in du la tú tá mo -
ga tást kért. Nem hall gat ta el az anya gi a kat sem: mi vel kö vet sé gi
tar tóz ko dá sát a Nem ze ti Ka to li kus Jó lé ti Kon fe ren cia [NCWC]
fe dez te, a ho no rá ri um ból kí ván ta adós sá gát vissza fi zet ni. A ma -
ra dék ból ma gyar ügye ket kí vánt tá mo gat ni. Nem csak em lék ira -
ta i ért lob bi zott: kér te a Ma gyar or szág és a két bé ke dik tá tum: a lé nyeg
és a kö vet kez mé nyek címû írá sá nak ki adá sát egy köz tisz te let ben
álló tör té nész szer kesz tõ ként való köz re mû kö dé sé vel, és sa ját ne -
vé nek mint szer zõ nek az em lí té se nél kül.

A kül ügy mi nisz ter annyit en ge dé lye zett csu pán, hogy egyik 
mun ka tár sa meg szer kessze a bí bo ros em lék ira ta it, amennyi ben a 
me ne dé ke vé get ér.21 Egye bek ben nem vál toz ta tott ál lás pont ján,
mi sze rint a me ne dé kes hely zet nem egyez tet he tõ össze sem mi -
lyen po li ti kai és egy há zi te vé keny ség gel, s ebbe be le so rol ta mind
a bí bo ros em lék ira ta it, amennyi ben a ma gyar ál lam és egy ház vi -
szo nyá val fog lal koz nak, mind pe dig a le vél ben em lí tett má sik
köny vét a tri a no ni és a pá ri zsi bé ke szer zõ dé sek rõl. Mindszenty
sok szor ki fej tet te, hogy sze rin te a tri a no ni meg ál la po dás azért ár -
tott kü lö nö sen so kat Ma gyar or szág nak, mert úgy meg gyön gí tet -
te az or szá got a két há bo rú kö zöt ti idõ szak ban, hogy nem tu dott
kel lõ kép pen el len áll ni Né met or szág nak. Ha meg ma rad tak vol na
Ma gyar or szág „ter mé sze tes” ha tá rai, ak kor na gyobb gaz da sá gi
és po li ti kai ha ta lom ként sok kal je len tõ sebb sze re pet játsz ha tott
vol na Ke let-Eu ró pa éle té ben. Egy ilyen sze rep osz tás ban az 1930-as 
évek tör té nel me egy erõs ná ci- és bol se vik el le nes po li ti ka ese tén
pe dig sze rin te tel je sen más ként ala kul ha tott vol na. Az ame ri ka i ak
vé le mé nye sze rint a po li ti kai jel leg vi tat ha tat lan, „a bí bo ros nak a
ma gyar po li ti kai és val lá si szín té ren a má so dik vi lág há bo rú után
ját szott sze re pe, va la mint a békemegállapodásokról val lott re vi -
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20 NARA RG 59 GRDS, Entry A-1(5577), Lot 75 D 45, Box 11. Nov 1,
1962–April 30, 1963. Mindszenty Jó zsef le ve le Dean Rusk kül ügy mi nisz ter nek,
1962. jú ni us 11. Mindszenty ere de ti le ve lé nek fo tó má so la ta, alá írá sa alatt a
„Prince Primat of Hun ga ry” ti tu lus. Ugyan ez má so lat ban, il let ve pisz ko zat ban:
NARA RG 84 FSODSH, Entry 2691B, Box 2. Mindszenty–Classified, 1962. 570.3.
Szö ve gét lásd Somorjai 2011. Ma gya rul: 176–178:176, angolul 606–609:607.

21 NARA RG 59 GRDS, Entry A-1(5577), Lot 75 D 45, Box 11. Nov 1,
1962–April 30, 1963. H. G. Torbert ügy vi võ le ve le Robert M. McKissonnak, a kül -
ügy mi nisz té ri um ke let-eu ró pai ügyek hi va ta lá ba. Bu da pest, 1962. no vem ber 1.
Ere de ti, alá írt pél dány. (Má so lat ban uo. NARA RG 84 FSODSH, Entry 2691B, Box 
2. Mindszenty–Classified, 1962. 570.3 Mindszenty.) 



zi o nis ta né ze tei nem hagy nak két sé get efe lõl. A bí bo ros min dig is 
szó ki mon dó volt, és vi lá go san lát szik, hogy her ceg prí má si sze re -
pé re úgy te kint, mint ami po li ti kai és egy há zi elõ jo go kat és ha tal -
mat biz to sít a szá má ra. Ilyen kö rül mé nyek kö zött az a szi lárd
meg gyõ zõ dé sünk, hogy akár rész le ges, akár tel jes be le egye zé -
sünk ké ré sei tel je sí té sé be le fek te tett el ve ink el le né ben hat na.”22

Az el uta sí tás sal Wa shing ton el ke rül te, hogy azo no sít sák a bí bo -
ros írá sa i nak né zõ pont já val és tar tal má val, vagy hogy vita in dul jon 
ar ról, he lyes-e a neki nyúj tott me ne dék, és a nyílt el len té tet is a
ma gyar kor mánnyal, ami pe dig nem csak a bí bo ros sze mé lyes biz -
ton sá gát, ha nem a bu da pes ti ame ri kai kö vet ség to váb bi mû kö dé sét 
is ve szé lyez tet te vol na.

Az, hogy „va la mi tör tén het vele“, az 1960-as évek ele jén vissza -
té rõ elem Mindszenty gon do la ta i ban. Nem a ha lál ra gon dolt,
mint in kább va la mi lyen fi gye lem fel hí vó ak ci ó ra. A kö vet ség il le -
té ke sei nem zár ták ki, hogy egy na pon a bí bo ros el ha tá roz za ma -
gát és ki sé tál a fõ be já ra ton, mint egy el ke se re dett gesz tus ként,
hogy dra ma ti zál ja az ügyét, és fel hív ja rá a vi lág fi gyel mét. Kö -
rül be lül ab ban az idõ ben, ami kor a ku bai vál ság mi att a nem zet -
kö zi hely zet ki éle zõ dött, Mindszenty új ból meg ír ta vég ren de let -
ét. Eb ben Spell mant, New York bí bo ros ér se két je löl te meg, hogy
se gít sen az em lék ira tai ki adá sá ban. Ám a kö vet ség mun ka tár sa i -
val is be szélt ar ról, mi lyen il luszt rá ci ó kat és for má tu mot sze ret -
ne. Csak em lé kez te tõ ül: 1962-t írunk. Még vég te len tü re lem mel
kell vár nia arra, hogy vég re kéz be ve hes se ma gát a köny vet. S ez
a vég te len nek tûnõ vá ra ko zás is ma gya ráz za: amint le het sé ges sé
vált, mi ért ra gasz ko dott me mo ár ja meg je len te té sé hez an nak el le -
né re, hogy azt VI. Pál pá pa ag gá lyos nak vél te.

Idõ vel vi szont már az zal is szá molt, hogy éle te vé gé ig a kö -
vet ség ven dé ge ma rad. Ami kor Franz König bí bo ros, bé csi ér sek
1968. feb ru ár 14-én im már töb bed szer re meg lá to gat hat ta, Mind -
szenty azt mond ta neki, hogy ira ta it az Egye sült Ál la mok kor má -
nyá ra kí ván ja hagy ni.23 Bu da pest szó ba sem ke rül he tett. De mi ért 
Wa shing ton, és mi ért nem a Va ti kán? König sze rint azért, mert
Mindszenty nem akar ja, hogy em lék ira tai a Va ti kán ba ke rül je -
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22 NARA RG 59 GRDS, Entry A-1(5577), Lot 75 D 45, Box 11. Nov. 1, 1962–
April 30, 1963. Em lé kez te tõ, 1962. au gusz tus 21. Tárgy: Mindszenty bí bo ros le ve le 
írá sai ki adá sá nak tár gyá ban.

23 NARA RG 84 FSODSH, Entry 2691B, Box 4. H. E. File January–June 1969.
Francis J. Meehan nagy kö vet-he lyet tes 129. sz. táv ira ti föl ter jesz té se Raymond E.
Lisle igaz ga tó szá má ra a wa shing to ni kül ügy mi nisz té ri um ba König bí bo ros lá to -
ga tá sá nak má so dik napjáról, 1969. február 4.



nek, ugyan is at tól fél, hogy a Szent szék a Ká dár-re zsim mel foly -
ta tott jö võ be ni tár gya lá sa in al ku do zá sok tár gyá vá ten né.24 Ké -
sõbb már nem az ame ri kai kor mányt, ha nem az Egye sült Ál la -
mok föld jét kí ván ta em lék ira tai mél tó he lyé ül: mi vel Spellman
bí bo ros 1967-ben el hunyt, 1969 má ju sá ban South Bendbe, az ot ta -
ni ma gyar plé bá nos nak jut ta tott el König bí bo ros ré vén egy le ve -
let, hogy gon dos kod jon a ha lá la utá ni meg je len te tés rõl.25 Az
ame ri ka i ak elõtt tit kol va, ha son ló úton, azaz König ré vén ér ke -
zett igen lõ vá lasz után Mindszenty rész le tek be menõ uta sí tást
adott, és be le nyug vó re zig nált zá rá sul hoz zá fûz te: „Sze ret ném
ma gam kor ri gál ni a sze dést. De hát én már ak kor ha lott le szek.”26

A kons pi rá ci ó ban já rat lan fõ pap ok ak ci ó ja per sze ki de rült, az
ame ri ka i ak ne hez mé nyez ték is, s annyit ígér tek meg, hogy az
em lék ira to kat – ami az ek ko ri le vél vál tás ok ban négy-öt kö tet re
rú gott – nem en ge dik ma gyar kéz be jut ni. Ha meg hal na vagy
még éle té ben ezt kér né, ak kor el jut tat ják azo kat a Va ti kán ba.27

A Mindszenty-ügy meg ol dá sá ban ki emel ke dõ sze re pet ját szott
az 1969-ben ki ne ve zett új ame ri kai nagy kö vet, Alfred Puhan.28

Puhan vissza em lé ke zé sei sze rint a kö vet ség mun ka tár sai va la -
mennyi en csak hal lo más ból is mer ték a bí bo ros em lék ira ta it, és
leg fel jebb rész le tek ke rül tek egyik-má sik tit kár nõ höz vagy dip lo -
ma ta fe le ség hez le gé pe lés re. Ugyan ak kor vi lá gos volt szá muk ra,
hogy „ezek nek az em lék irat ok nak még nagy sze re pe le het,
amennyi ben vál to zás kö vet ke zik be a bí bo ros tar tóz ko dá si he lyé -
ben”.29 Va ló ban, a Mindszenty tá vo zá sát elõ ké szí tõ 1971-es ma -
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24 NARA RG 84 FSODSH, Entry 2691B, Box 4. H. E. File July–De cem ber
1969. Puhan nagy kö vet 1371. sz. táv ira ti je len té se König bí bo ros Mindszenty bí -
bo ros nál tett 1969. szep tem ber 8-i lá to ga tá sá ról, 1969. szeptember 9. 

25 NARA RG 84 FSODSH, Entry 2691B, Box 4. H. E. File July–De cem ber,
1970. Mindszenty Jó zsef le ve le Sza bó Já nos South Bend-i plé bá nos hoz. Bu da pest,
1969. má jus 13. Au tog ráf le vél fotómásolata.

26 NARA RG 84 FSODSH, Entry 2691B, Box 4. H. E. File July–De cem ber,
1970. Mindszenty Jó zsef le ve le Sza bó Já nos South Bend-i plé bá nos hoz. Bu da pest.
1970. szep tem ber 8. Autográf.

27 NARA RG 84 FSODSH, Entry 2691B, Box 4. H. E. File July–De cem ber,
1970. Alfred Puhan nagy kö vet le ve le Richard T. Davies ál lam tit kár nak, Bu da pest, 
1970. ok tó ber 20.

28 1966. szep tem ber tõl Wa shing ton több lé pést tett az ame ri kai–ma gyar dip -
lo má ci ai kap cso la tok nor ma li zá lá sa felé. Ezek so rá ba tar to zott, hogy a bu da pes ti
kö vet ség élé re ügy vi võ he lyett nagy kö ve tet kül dött. Az elsõ nagy kö vet Mar tin
Joseph Hillenbrand volt 1967-tõl, õt kö vet te Alfred Puhan, aki 1969-ben érkezett
Magyarországra.

29 Alfred Puhan: A Mindszenty-történet, 1969–1971. In: Somorjai Ádám–
Zinner Ti bor: Majd’ ha lál ra ítél ve. Do ku men tu mok Mindszenty Jó zsef élet tör té net éhez.
Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó, Bu da pest, 2008. 1163.



gyar–ame ri kai–szent szé ki tár gya lá sok nak két kulcs té má ja volt:
Mindszenty hall ga tá sa és az em lék irat ok ki adá sa. Utób bi el sõbb -
ség gel bír, ez az iga zi con ditio sine qua non, mert enélkül Mind -
szenty nem lett vol na haj lan dó el hagy ni a kö vet sé get. A pub li ká -
lás a meg szó la lás egyik for má ja, egy ben az elõb bi fel té tel, a hall -
ga tás ta ga dá sa. A ma gyar kor mány erõs nyo mást gya ko rolt, hogy a 
Szent szék kö te lez ze el ma gát a hall ga tás mel lett és a pub li ká lás
el len, még a bí bo ros ha lá lát kö ve tõ en is. Ami kor VI. Pál pápa
1971. áp ri lis 16-án fo gad ta Pé ter Já nos ma gyar kül ügy mi nisz tert,
a Mindszenty-kérdés a leg fon to sabb egy ház–ál lam ügyek közé
emel ke dett. Pé ter Já nos „tel jes csen det” akart a bí bo ros tól, VI. Pál 
pápa vá la sza pe dig az volt, hogy „en nek ne héz ele get ten ni”.30

Ez zel együtt a ma gyar po li ti ku sok úgy érez ték, a Va ti kán nem
zár kó zott el et tõl az ár tól, mert nor ma li zál ni kí ván ta a ma gyar or -
szá gi egy ház hely ze tét.

Az ame ri ka i ak kez det tõl úgy lát ták, „hogy a bí bo ros dön té -
sé ben, hogy el hagy ja a kö vet sé get és az or szá got, lé nye ges elem a 
re mény, hogy ez zel biz to sít hat ja em lék ira ta i nak pon tos ki adá sát,
és azok ban iga zol ja vi sel ke dé sét az el múlt 23 év so rán. Biz to sí ta -
ni kell ar ról – le he tõ leg az el nök ré szé rõl, írás ban –, hogy õ vagy
egy kép vi se lõ je meg kap ja õket, kü lön ben nem fog ja át ad ni, vagy
ta lán el sem fog ja hagy ni a kö vet sé get.”31 Ezt a vé le ményt tá -
maszt ják alá az egyes kulcs fon tos sá gú tár gya lá sok ról ké szült em -
lé kez te tõk is, köz tük az, amely Zágon Jó zsef pre lá tus és Giovanni 
Cheli szent szé ki dip lo ma ta 1971. jú ni us 25–27-ei, Mindszentyvel
foly ta tott tár gya lá sa i nak elsõ két nap já ról ké szült: az em lék irat ok 
ti tok ban tar tá sá ra és ha lá la ese tén szent szé ki meg õr zé sé re vo nat -
ko zó elõ fel té tel mó do sult, Zágon – mi u tán meg is mer ke dett az
em lék irat ok tar tal má val – nem lát ta aka dá lyát, hogy a me mo ár
je len tõs ré sze még a bí bo ros éle té ben meg je len jen. A má sik ki kö -
tés – a bí bo ros ha lá la ese tén kéziratainak a Szent szék hez kell ke -
rül ni ük – nem változott. Mindszenty je lez te: már in téz ke dett –
amennyi ben ez el fo gad ha tó –, hogy em lék ira tai az ame ri kai Sza -
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30 Edward C. Keefer (fõszerk.), James E. Mil ler, Douglas E. Selvage, Laurie
Van Hook (szerk.): Foreign Relations of the United States, 1969–1976. Eastern Europe;
Eastern Mediterranean, 1969–1972. Vol. XXIX. United States Government Printing
Office, Wa shing ton D. C., 2008. 275–277:276. Táv irat az ame ri kai nagy kö vet ség rõl
a kül ügy mi nisz té ri um nak. 0700Z Bu da pest, 1971. má jus 14. 785. Szö ve gét újab -
ban ki ad ta Somorjai 2008, 57. sz. do ku men tum.

31 Uo. 290. Táv irat az ame ri kai nagy kö vet ség rõl a kül ügy mi nisz té ri um nak.
Bu da pest, 1971. au gusz tus 9. Az ál lás fog la lás elõz mé nye Mindszenty 1971. jú li us
29-én kelt le ve le Nixon el nök höz, amely ben biz to sí té kot kért. Le ve lé nek szö ve gét 
lásd Somorjai 2011. Ma gya rul: 344.



bó Já nos pá pai pro to no tá ri us hoz jus sa nak el.32 Te hát tel jes sza -
bad sá got igé nyelt – és ka pott is – em lék ira ta i nak ki adá sá val kap -
cso lat ban. A nagy vo na lú en ge dé keny sé get az ma gya ráz za, hogy
amit Zágon lá tott, az csak Mindszenty Ma gyar or szág múlt ját
össze fog la ló élet mû vé nek egy ré sze volt. Cheli sze rint mi u tán
Zágon tü ze te sen át néz te Mindszenty em lék irat oknak mon dott
írá sa it, döb ben ten lát ta, hogy azok jó részt az egy ház ko rai ma -
gyar or szá gi tör té ne té vel fog lal ko zó szö ve gek, ame lyek ben kü lö -
nös hang súllyal sze re pel a kö zép kor és a ta tár já rás. Mind szenty
ugyan is ek kor még nem írta meg az utol só, a je len re vo nat ko zó
kö te tet. En nél fog va a va ti ká ni dip lo ma tá nak, Chelinek az volt a
be nyo má sa, hogy az em lék irat ok, mint olya nok, nem is lé tez -
nek.33 Ám eb ben té ve dett, nem va ló szí nû, hogy 1971 nya rá ig
Mindszenty még hoz zá sem kez dett vol na sze mé lyes élet tör té -
net ének le jegy zé sé hez. Az vi szont könnyen el kép zel he tõ, hogy
még nem volt tel je sen kész, ami vel igen, azt nem gé pel tet te le, és
a gya kor lat lan szem nek ol vas ha tat lan kéz írá sát nem adta oda a
szent szé ki dip lo ma tá nak. Az em lék irat ok ki adat la nul ma radt lap -
kö te ge it át néz ve az is fel té te lez he tõ, hogy Mindszenty al ko tói
mód sze re egy fe lü le tes át la po záskor el rej tet te a várt szen zá ci ót:
idõn ként ugyan is a tör té ne ti elem zé sek be fûz te bele sze mé lyes
él mé nye it, szub jek tív meg jegy zé se it. Az egyik ame ri kai is erõ sen
ké tel ke dett a va ti ká ni dip lo ma ta meg lá tá sá ban: „Egy sze rû en
nem tu dom és nem is fo gom el hin ni, hogy az em lék ira tai csak
egy ha lom ha szon ta lan pa pír, már ami az õ kül vi lág be li ké pét il -
le ti. Úgy hi szem, ben nük van az a faj ta sze mé lyes tör té net, ami
nem zet kö zi bo nyo dal ma kat okoz hat még élet ben lévõ em be rek -
nek… Ér zé keny em be rek nek. Mint Ká dár.”34 Rá adá sul elõ buk -
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32 NARA RG 84 FSODSH, Entry 2691B, Box 5. Cardinal Mindszenty
July–De cem ber 1971. Puhan nagy kö vet le ve le John A. Ba ker nek az ame ri kai kül -
ügy mi nisz té ri um ba, 1971. jú li us 8., mel lék let: Pro memoria a há rom na pos (jú ni us
25–27.) meg be szé lés elsõ két nap já ról. A nagy kö vet meg jegy zé se: Cheli csak ne -
he zen adta át a do ku men tu mot, és meg kér te az ame ri ka i a kat, hogy rend kí vül bi -
zal ma san ke zel jék. A do ku men tu mot alá is akar ták írat ni a bí bo ros sal, de õ nem
volt haj lan dó. – MAL 061/a. dosszié, „Írá sok a depositióval kap cso lat ban”, 2. Pro 
memoria gé pelt má so la ta. – Ugyan csak az elsõ két nap em lé kez te tõ jé nek szö ve -
gét ma gya rul köz li Ad ri á nyi Gá bor: A Va ti kán ke le ti po li ti ká ja és Ma gyar or szág
1939–1978. A Mindszenty-ügy. Kairosz Ki adó, Bu da pest, 2004. 89–95.; a nagy kö vet
kísérõlevelének szövegét angolul közli Somorjai 2008. 128. dokumentum.

33 NARA RG 84 FSODSH, Entry 2691B, Box 5. Cardinal Mindszenty
July–De cem ber 1971. A 4337 szá mú táv irat a ró mai ame ri kai kö vet ség rõl a wa -
shing to ni kül ügy mi nisz té ri um nak és a bu da pes ti kö vet ség nek. 1971. július 9.

34 NARA RG 84 FSODSH, Entry 2691B, Box 5. Cardinal Mindszenty July–De -
cem ber 1971. Clement G. Scerback fel jegy zé se Puhan nagy kö vet nek, 1971. jú li us 23.



kan egy ér tel me zé si za var is. Ahogy arra már utal tunk, nem
ugyan azt ér tet ték az em lék irat fo gal mán: a bí bo ros élet mû ve egé -
szét, ide so rol va tör té ne ti mun ká ját is, a dip lo ma ták vi szont csak
sa ját ko rá nak bemutatását személyes élettörténetén keresztül.

Az 1971. jú li us ele ji újabb egyez te tés már az zal zá rult, hogy
az em lék ira to kat hi va ta lo san le zárt dip lo ma ta-cso mag ban Bu da -
pest rõl rész le tek ben át szál lít tat ják a bé csi ame ri kai kö vet ség re.35

A bí bo ros fel té te lül szab ta, hogy em lék ira tai õe lõt te jus sa nak el
Bécs be.36 Ám a köz bül sõ, de még a rá kö vet ke zõ he tek le vél- és
táv irat vál tá sai is a bí bo ros he zi tá lá sá ról és az eb bõl fa ka dó kö vet -
sé gi iz gal mak ról árul kod nak. Mindszenty hol az em lék irat írás
be fe je zé sé hez szük sé ges idõ re hi vat koz va, hol az ira tok biz ton sá -
gos fu va ro zá sá ra kért el nö ki ga ran ci á ra vár va húz ta az idõt, és
nem ne vez te meg tá vo zá sá nak nap ját. Alig ha nem he lyes ma gya -
rá za tot adott Puhan nagy kö vet, ami kor azt je len tet te, hogy „…a
bí bo ros úgy gon dol ja, túl sá go san el kö te lez te ma gát, és most me -
ne kül ni pró bál. Köz ben meg pró bál bi zo nyos fel té te le ket ránk
erõl tet ni, ne künk azon ban a terv sze rint kell el jár nunk, és egye sé -
vel kell meg sza ba dul nunk a fel té te lek tõl.”37 Mindszenty érez he -
tõ en in kább ma rad ni akart, pe dig a ma gyar fél már ah hoz is hoz -
zá já rult, hogy az em lék irat ok írá sá hoz szük sé ges köny ve ket to -
vább ra is meg kap ja Bu da pest rõl, te kin tet tel az Or szá gos Szé ché -
nyi Könyv tár nyá ri sza bad sá gá ra is.38 Biz to sí ték is lett, igaz csak
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(A ma gya rul be szé lõ és Mindszentyvel 1969 óta kö ze leb bi kap cso lat ban álló kö -
vet sé gi mun ka társ, mint az üz let vi lá gá ból ér ke zõ em ber, ér tet len ke dett az anya gi 
és er köl csi ha szon koc káz ta tá sa mi att „Ha az em ber be le gon dol, mennyi pénzt
csi nál tak a Valacchi-papírokból, en nek a fic kó nak a vissza em lé ke zé sei szá mos le -
he tõ sé get ad nak majd a szen zá ció haj hász mé dia szá má ra. Ha 30 na pig a bir to -
kom ban le het né nek, és jo gom len ne sze mel vé nye ket vá lasz ta ni ki adás ra, sze rin -
tem egész éle tem re meg él nék be lõ lük. És én vá laszt hat nám meg a ki adót és az
árat. Egy sze rû en na gyon ne héz el hin nem an nak alap ján, amit tu dok és ér zé ke lek, 
hogy ezek a dol gok min den hûhó nél kül el fe lej tõd nek majd.”)

35 Somorjai Ádám: Egy el fe le dett Mindszenty–Zágon pro memoria. In: Vigilia,
2007/9. Interneten: http://www.vigilia.hu/2007/9/somorjai.htm 

36 NARA RG 84 FSODSH, Entry 2691B, Box 5. Cardinal Mindszenty July–
De cem ber 1971. A 01254 szá mú táv irat a bu da pes ti ame ri kai nagy kö vet ség rõl a
wa shing to ni kül ügy mi nisz té ri um nak és a ró mai nagy kö vet ség nek, 1971. jú li us 15.

37 NARA RG 84 FSODSH, Entry 2691B, Box 5. Cardinal Mindszenty July–De -
cem ber 1971. Táv irat, 01337, 1971. jú li us 26. Fel adó: bu da pes ti kö vet ség, Puhan.
Téma: a bí bo ros em lék ira ta i nak fu va ro zá sa. A bí bo ros ap ró lé ko san ügyelt min den re:
pél dá ul hogy az õ je len lét ében cso ma gol ják be ira to kat, s hogy ki zá ró lag dip lo ma ta
út le vél lel ren del ke zõ ame ri ka i ak vi gyék ki sze mély au tó val az or szág ból.

38 Puhan nagy kö vet táv ira ta az ame ri kai kül ügy mi nisz té ri um ba, 1971. szep -
tem ber 9. In Somorjai 2008. 236. sz. do ku men tum. 



egy Puhan nagy kö vet ál tal ké szí tett és alá írt fo gal maz vány for -
má já ban. A bí bo ros szí ve seb ben lá tott vol na egy sze mé lyes le ve -
let ma gá tól Nixon el nök tõl, ám vé gül a nyo más gya kor lás és az
ígé re tek ve gyes ele gyé nek en ged ve be le egye zett, hogy még a ró -
mai püs pö ki szi nó dus szep tem ber 30-ai meg kez dé se elõtt el hagy ja
a bu da pes ti ame ri kai kö vet sé get. Erre 1971. szep tem ber 28-án, reg -
gel 8 óra 28 perckor került sor.

A ki adás ko hó ja

Mindszenty bí bo ros ira ta it és köny ve it há rom rész let ben szál lí -
tot ták át a bé csi ame ri kai kö vet ség re, a leg fon to sab ba kat már pár
nap pal tá vo zá sa elõtt, szep tem ber 23-án.39 Ez zel biz to sí té kot
nyer tek, ne hogy Mindszenty vál toz tas son el ha tá ro zá sán, és va ló -
ban kö ves se em lék ira ta it, ame lyek nél kül éle tét hi á ba va ló nak
érez te. A bí bo ros ag go dal ma, hogy sza ba don nem, vagy alig lesz
ide je a meg je len te tés sel fog lal koz ni, annyi ban be iga zo ló dott,
hogy idõs kora és vi lág uta zá sai mi att a szö veg vég le ge sí té sé ben,
meg szer kesz té sé ben se gít ség re szo rult. Írá sa pon tos tar tal mát
1971-ben még ke ve sen is mer ték, ar ról min den fé le men de mon da
ke rin gett. Köz vet len kör nye ze té bõl töb ben is úgy tud ták, hogy
ab ban Mindszenty „tá mad ja az egy há zon be lü li »meg úju lás« fo -
lya ma tát, va la mint a Va ti kán és szo ci a lis ta or szá gok kö zöt ti je len -
le gi vi szonyt”.40 Ez eset ben nem csak Bu da pest nek, ha nem Ró má -
nak is kel le met len lett vol na a kö tet ki adá sa! A vi lág 1971 ok tó be -
ré tõl va ló ban min den nap vár ta a me mo á rok meg je le né sét, idõn -
ként fel is röp pent en nek híre, majd a cá fo lat is. De té ved nénk, ha
az egyéb ként va lós kül sõ el len erõ ket sej te nénk az em lék irat ok ki -
adá sá nak el hú zó dá sa mö gött. Az igaz sá got Vecsey Jó zsef árul ta
el: „a bí bo ros annyi idõt vesz tett ta tár ral-tö rök kel (=ma gyar tör -
té nel mi té mák kal), hogy a kö zel múlt em lék ira ta i val [1972 nya -
rán! – B. Ma.] még se hol sincs.”41 Rá adá sul a bí bo ros ele in te ra -
gasz ko dott ah hoz, hogy a ma gyar egy ház, nem zet és sze mé lyes
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39 Az ira tok és köny vek kö vet ke zõ rész le tét ok tó ber 30-án, a har ma dik és
egy ben utol só ada got no vem ber 9-én jut tat ták ki, en nek ame ri kai for rá sa i ra lásd
Somorjai 2008., ki vált a 247, 252–253, 284–285, 288, 293, 295. szá mú do ku men tu -
mo kat. 

40 Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra 3.2.9. R–8–009/1. 205. Je -
len tés Mindszenty „em lék ira ta i ról”. Bu da pest, 1971. november 19.

41 Mé szá ros Ti bor: A szám ûzött bí bo ros szol gá la tá ban. Mindszenty Jó zsef tit ká rá -
nak napi jegy ze tei (1972–1975). Lám pás Ki adó, Abaliget, 2000. 28. 1972. jú ni us 26.,
hét fõ.



meg pró bál ta tá sa it egy ben tár gya ló em lék ira ta i nak mind a tíz kö -
te tét köz re ad ják; ta nács adói csak ne he zen gyõz ték meg, hogy nem 
len ne ki adó – se ol va só – egy ilyen nagy sza bá sú mun ká ra.42

Annyi tel je sült Mindszenty pub li ká lá si vá gya i ból, hogy 1973 vé -
gén Bécs ben meg je lent az Esz ter gom, a prí má sok vá ro sa címû mûve. 
A kar csú kö tet ben (mind össze 133 ol dal) a prí má sok so rát Anasz -
táz nyit ja 999-ben és Serédi Jusztinián zár ja 1945-ben. Mind -
szenty tör té ne ti fo lya ma tá ban ve ze ti le, hogy az ural ko dó után
mi ként lett a ma gyar jog gya kor lat ban az esz ter go mi ér sek az elsõ 
a köz jo gi mél tó sá gok so rá ban, amely sze re pet õ is ha lá lá ig ma gá -
é nak ér zett és be tel je sí te ni igye ke zett.

Az Em lék ira ta im cím mel 1974 õszén meg je lent, fél ezer ol da -
las me mo ár hoz köt he tõ kéz ira to kat a Mindszenty Ala pít vány Le -
vél tá ra több do boz ban és dosszi é ban õrzi. Össze vet ve eze ket ki je -
lent he tõ, hogy ugyan azon mû egyes fá zi sa i nak te kint he tõk, és –
bár ilyen vé le mény is akad – nincs több fé le me mo ár, viszont az
ere de ti szö ve get sok szor ki egé szí tet ték, rö vi dí tet ték vagy épp át -
vá lo gat ták. Azt, hogy pon to san ki, mi kor és mennyi ben nyúlt
bele a szö veg be, le he tet len ség ki bo goz ni, de a kö tet min den két -
sé get ki zá ró an Mindszenty József szellemi mûve. 

S per sze ér de mes azt is meg vizs gál ni, mi és va jon mi ért ma -
radt ki. A ter jen gõs tör té nel mi ki té rõk bi zo nyo san meg ter hel ték
vol na az em lék ira to kat, volt, aki még a kész köny vet is túl hosszú -
nak ta lál ta. Ispánky Béla, a haj da ni „bûn társ”, a Mindszenty-per
kém ke dé si vo na lá nak kép vi se lõ je azo kat a fe je ze te ket te kin tet te
át, ame lyek hez sze mé lyes ta pasz ta la tai ré vén tar tal mi lag is hoz -
zá tu dott szól ni, és ál ta lá ban a túl zá sok tól óvta a bí bo rost: „Ok -
vet le nül ki kel le ne hagy ni, hogy le vág ják a fü lü ket, or ru kat [a
fog lyok nak]. Nem tud nánk fel hoz ni egyet len konk rét ese tet sem,
így nem tud nánk bi zo nyí ta ni. Vi szont arra ren ge teg bi zo nyí ték
van, hogy ci ga ret tá val a ki hall ga tot tak bõ rét éget ték, a ki hall ga -
tot tak láb uj jai közé pa pír la pot dug tak és azo kat meg gyúj tot ták,
meg hogy a gu mi bo tos ke ze lés foly tán a ki hall ga tot tak ve sé jét,
má ját meg sér tet ték, tü dõ hó lyag ju kat (sic!) meg re pesz tet ték.”43 Val -
la tó ik ál lam pol gár sá gát il le tõ en is kö rül te kin tés re in tett: „Azt a részt,
hogy a kín zók min de nütt ve gye sen oro szok és ma gya rok, ki kel le ne 
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42 Cson ka Emil: A szám ûzött bí bo ros. Ba bits Ki adó, Szek szárd, 1993. 74.
43 MAL 34. do boz, „Ispánky Béla ál tal át né zett fe je ze tek” fel ira tú dosszié, ol -

dal szá mo zás nélkül.



hagy ni […] gon do san ke rül ték az oro szok – még 1949-ben, hogy
nyíl tan, egyen ru há san az ÁVO épü le té ben val las sa nak!”44 

Egyes sze mé lyes élet tör té ne ti mo za i ko kat azért is ki hagy -
hat tak, ha azok a szer kesz tõ ség meg íté lé se sze rint nem il let tek
bele tö ké le te sen a pub li kált könyv su gall ta kép be: Mindszenty
Jó zsef a nyi las és bol se vik dik ta tú rák el le ni harc hõse, egy mo -
dern ko ri Dá vid, aki szem be száll a túl erõ ben lévõ Gó li át tal. Így
vált szim bó lum má, így lett vi lág hí res. És ezt a ké pet az tán tör té -
né szek és hagiográfusok ápol ták to vább. „Az em lék irat ok ér tel -
me zé sé ben mos ta ná ban lé pünk be a má so dik nem ze dék be. Az
elsõ nem ze dék nek ju tott a fel tét len tisz te let és el fo ga dás az em -
lék irat ok irá nyá ban. E má so dik nem ze dék le het, hogy kri ti ku -
sabb lesz. Min den eset re: az em lék ira to kat ér tel mez ni kell” – írja a 
Mindszenty-forrásokat rendre publikáló bencés történész.45 

Vég ered mény ben arra a kö vet kez te tés re ju tot tunk, hogy a
szer kesz té si mun kát el sõd le ge sen a stí lus bé li igé nyes ség, a vár -
ha tó ol va sói el vá rás és be fo ga dó ké pes ség együtt ha tá roz ta meg,
és csak má sod la go san a su gallt Mindszenty-kép alá tá masz tá sa.
Utób bi hoz so rol ha tók pél dá ul, hogy nem említi az 1949-ben az
el sõ- és má sod fo kú tár gya lás kö zött írt le ve leit, ame lyek kö zül
né hány azt erõ sí ti meg, hogy a bí bo ros még le tar tóz ta tá sa elõtt el -
ju tott odá ig, hogy mér le gel te a kor mánnyal foly ta tan dó tár gya lás 
le he tõ sé gét. Ahogy tu da ta leg mé lyé re ásta a vizs gá la ti fog ság ban 
töl tött 39 na pot is. Em lék ira ta i ban több ször jel zi, hogy nem em -
lék szik az ak kor tör tén tek re. De mégsem ke rül het te meg, hogy ne 
ad jon ma gya rá za tot az el sõ fo kú tár gya lá son tanú sított ma ga tar tá -
sá ra. Tud juk, Mindszenty fog sá ga és szen ve dé sei kö zött sem árul ta
el hi tét és ha zá ját, ugyan ak kor nem lett a ka to li kus egy ház orosz lán -
szí vû har co sa – hiszen a ki hall ga tá si jegy zõ köny vek ben ki fun dált
tör té ne te ket a tár gya lá son Mindszenty szá já ból hall hat ta a döb -
bent nagyközönség.
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Mindszentyt ma gát is nyo masz tot ta za var ba ejtõ vi sel ke dé -
se, egy ame ri kai dip lo ma ta évek kel ké sõb bi jel lem zé se sze rint
„meg-meg úju ló bûn tu da tot érez, azon az ala pon, hogy ko ráb ban
el gyen gült, és ezt nem te he ti meg még egy szer”.46 Em lék ira ta i -
ban a jel le mé tõl ide gen ma ga tar tás ra adott ma gya rá zat két fõ ele -
me a ha mi sí tás és az aka rat bé ní tó sze rek mi at ti tu da ti más ál la -
pot. Mindszentynek a ká bí tó sze re zés gya nú ját elõ ször 1956. no -
vem ber 4-én tár ta fel Leslie Ba logh Bain új ság író: a kül vi lág azt
hit te, hogy a tár gya lá son gyógy sze rek ha tá sa alatt állt. „Nem, nem 
gyógy sze rek” – cá fol ta a fel té te le zést maga a bí bo ros – „csak a 29
[sic! – he lye sen: 39] ál mat la nul töl tött éj sza ka ha tá sa alatt, és vér to lu -
lás volt a tü dõm ben. A köny vem ben bõ vebb ma gya rá za tot fo gok adni a
tár gya lás ra.”47 Az ígért rész le te zés ben, a ti zen nyolc év múl va meg -
je lent em lék irat ok ban azon ban már maga Mindszenty sem kétli,
hogy éte lé hez aka rat bé ní tó és ká bí tó ha tá sú sze re ket ke ver tek,
csak az utol só na pok dro go zá sá ban bi zony ta lan.48 Ek kor ra azon -
ban már bõ ven be fo lyá sol hat ta a ment sé gé re ho zott fel té te le zés a
ká bí tó sze re zés rõl.

Per sze könnyebb és egy sze rûbb len ne elfogadni, hogy Mind -
szentyt fo lya ma to san gyógy sze rez ték. Még is, össze vet ve a kö rül -
mé nye ket, az idõ ren det és a ko ra be li meg fi gye lé se ket, azt kell
mon da nunk, hogy sem mi lyen aka rat bé ní tó szer hasz ná la ta nem
iga zol ha tó. Az utó kor nak szánt ma gya rá zat má sik pil lé re: a ha -
mi sí tás. Az em lék irat ok ban több olyan le ve let vagy val lo mást ha -
mi sí tás nak (eset leg dik tá lás nak) vél, ame lyek pe dig bi zo nyít ha -
tó an lé tez nek az õ jel leg ze tes szál kás be tû i vel. Azt nem vi tat juk,
hogy azo kat tel jes apá ti á ban, ne tán ká bán írta. A ki elé gí tõ éle lem
és az al vás hi á nya, az ezt kö ve tõ súly vesz te ség és ele rõt le ne dés
elõ fel té te le bár mi lyen si ke res agy mo sás nak, a sze mé lyi ség össze -
rop pan tá sá nak. A vizs gá la ti fog ság 39 nap ja alatt Mindszentyt is
si ke rült meg tör ni lé lek ben és er köl csi ere jé ben. Már maga is
kezd te „el hin ni” a vá da kat, ahogy er rõl em lék ira ta i ban na gyon
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õszin tén és hi te le sen ír, és nem ál lít ja be ön ma gát hi deg fe jû és ra -
vasz já té kos nak, ki nek lé pé se it fon dor lat vezérelte volna. 

Mindszenty Jó zsef bí bo ros ér sek ne vét, mint a kom mu niz -
mus el le ni harc szim bó lu mát, ép pen le tar tóz ta tá sá nak és élet fogy tig -
la ni fegy ház bün te tés ének kö szön he tõ en ta nul ta meg a vi lág. Élet tör -
té net ét a kom mu nis ta pro pa gan da ma ni pu lált vál to za ta he lyett em -
lék ira ta i ból is mer het te meg, ame lyek egyút tal mu ní ci ót is ad tak ah -
hoz, hogy a Rá ko si- és Ká dár-kor szak meg bé lyeg zõ dé moni zá -
lása után ki forr jon a már tír fõ pap mí to sza. Mindszenty
tizennyolc éven át írta me mo ár ját. El fo gad juk, hogy az em lé ke -
zet bõl ön gyó gyí tó me cha niz mus ként ki tör lõd tek fon tos rész le -
tek, és az em lé ke zõ ezért könnyû szer rel ér he tõ pon tat lan sá gon. A 
tör té nész fel ada ta ép pen az, hogy meg pró bál ja re konst ru ál ni a
hi á nyo kat, ak kor is, ha ne tán mást ol vas, mint amit egyéb for rá -
sok iga zol nak. Nem könnyû el ke rül ni a vég le tek és a té ve dés
csap dá ját: ahogy a ma gyar tör té net tu do mány rend szer vál to zás
elõt ti Mind szen ty- képe ha mis volt, ugyan úgy tor zul hat nap ja ink
meg íté lé se is, csak most nem a gyû lö le tig fo ko zott kom mu nis ta
pro pa gan dá tól, ha nem a szent té ava tást sür ge tõ han gu lat tól ins -
pi rál va. Ahogy egy al kot mány jog ász meg ál la pí tot ta, „a
Mindszenty-jelenség olyan, mint az an gol na: meg fog ha tat lan,
mert ha az egy ház fõt néz zük, bí rál ha tat lan ná kö vült, hi szen õ
volt az ak ko ri nem ze ti el len ál lás ve zér alak ja; ha po li ti ku si mi vol -
tá ban akar ja va la ki meg ra gad ni sze re pét, te vé keny sé gét, a bör -
tönt szen ve dett bí bo ros pa lást ja bo rul reá: Mindszenty bí bo ros
így is, úgy is érint he tet len.”49

Maga az em lék irat pon to san ugyan azok kal az ér de mek kel
és hi á nyok kal bír, mint min den más azo nos mû fa jú mun ka: a
vissza em lé ke zõ óha tat la nul szub jek tív, a me mó ri á ja sze lek tív és
rész re haj ló, rá lá tá sa a tör té né sek re, s eb bõl ere dõ en az össze füg -
gé sek lát ta tá sa – bár mi lyen nyi tott ság ra és tá jé ko zott ság ra is tö -
rek szik –, óha tat la nul egy ol da lú. És ter mé sze te sen min den em -
lék irat ból ki le het ne cse me géz ni le írá sok so ro za tát, amik nem
úgy, nem ott vagy nem ak kor tör tén tek, ahogy a vissza em lé ke zõ
fel idé zi. Nincs ez más ként Mindszentyvel sem, az õ em lék ira tai is 
ma gu kon vi se lik eze ket a hi bá kat. Mindszenty Jó zsef bí bo ros,
esz ter go mi ér sek em lék ira tai ese té ben az a gond, hogy hí vei a hi -
va ta los el já rás le zá rul ta elõtt meg elõ le ge zik neki a szent éle tû ség
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pi e desz tál ját, ezért em lék ira tai szin te sért he tet le né vál tak. Oly bá
tû nik, hogy aki az em lék irat ok egy-egy ál lí tá sát két ség be von ja,
az egye nest Mindszenty élet mû vét kér dõ je le zi meg. Min den ér -
zé keny ség gel együtt az em lék irat ok ma gyar szem pont ból ki emel -
ten fon tos és je len tõs kor tör té ne ti do ku men tu mok, mert Mind szen -
ty a kom mu nis ta dik ta tú ra ku lisszái mögé lát tat, ki fe lé in kább
szem lé lõ dõ, sa ját élet hely ze te i rõl pedig szen ve dé lye sebb stí lus ban.
Nem vá dol, in kább tény sze rû en kö zöl. Ter mé sze te sen a té nye ket
idõn ként fe lül ír ta a csa ló ka em lé ke zet, de az em be ri ter mé szet már
csak ilyen.

Az ikon ná der medt, érint he tet len ké pet a tisz te let meg õr zé -
sé vel is na gyí tó alá le het és kell ven ni. A konk rét pél dák le het sé -
ges so rá ból idéz zünk fel egy ese ményt 1944-bõl, ami kor a nyi la -
sok alig vár ták, hogy be le köt hes se nek a veszp ré mi püs pök be.50

Az al ka lom nem ké sett so ká ig. Le tar tóz ta tá sá nak in do ká ról szám ta -
lan fel té te le zés és rész igaz ság ter jedt el a sze mé lyes bosszú tól az
áru rej te ge té sen át a po li ti kai el len té tig. A tört ének rõl ter mé sze te -
sen maga Mindszenty Jó zsef is meg le he tõ sen rész le te sen ír em -
lék ira ta i ban. Õ a Nyi las ke resz tes Párt Veszp rém me gyei nagy ve -
ze tõ-he lyet te sé nek sze mé lyes bosszú ját em lí ti, aki nek te kin té lyét
csor bí tot ta az zal, hogy meg til tot ta: a veszp ré mi Fe ren ces-temp -
lom ban szent mi sét és Te Deumot mon das son an nak örö mé re, hogy
„si ke re sen” be fe je zõ dött a zsi dó ság de por tá lá sa. Vissza em lé ke zé se
sze rint a til tás ered mé nyes volt, a mise el ma radt. Ezt azon ban a ko -
ra be li for rá sok cá fol ják.51 Annyi igaz, hogy Mindszenty fel há bo ro -
dott a ké ré sen, a leg ha tá ro zot tab ban el le nez te, meg gon do lat lan -
ság nak mi nõ sí tet te, és a fe ren ces ház fõ nö köt el is ma rasz tal ta az
istentisztelet cél já nak el fo ga dá sá ért, sõt el iga zí tot ta a szent be széd
tar tal mát il le tõ en, de a mi sét magát nem tilt hat ta be. Vé gül két fel té -
tel lel tu do má sul vet te a szertartás meg tar tá sát: a mise utá ni Te Deum
el ma rad, és a nyi la sok nem je len het nek meg egyen ru há ban. Egyik
fel té te le sem tel je sült. Még is ha rész le te i ben kor ri gál nunk is kell
Mindszenty vissza em lé ke zé se it, le tar tóz ta tá sá nak va ló di okát oszt -
juk vele: több olyan moz za nat, ami vel ir ri tál ta a hun ga ris tá kat, s
ami ket összes sé gük ben szem be szál lás ként, cél ja ik aka dá lyoz ta tá -
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sa ként él tek meg (pl. a du nán tú li püs pö kök kor mány hoz in té zett
me mo ran du ma, amely ben azt kö ve tel ték, hogy kí mél jék meg a
Du nán túl la kos sá gát a had mû ve le tek pusz tí tá sá tól, a meg ki fo gá -
solt há la adó is ten tisz te let, a nyi la sok kal szem ben per ma nen sen
ki mu ta tott, sze mé lyes el len szenv tõl sem men tes tá vol ság tar tás).
A tör té net tá la lá sa 1948 nya rá ra tel je sen a visszá já ra for dult: a
kom mu nis ta pro pa gan da a tör tén te ket egye ne sen Mindszentyre
pró bál ta há rí ta ni, interpretációjukban õ adott uta sí tást a há la adó
szent mi sé re. A vé de ke zés, az élet ösz tön in do kol ja, hogy fél év
múl va a tár gya lá son Mindszenty azt vall ja – va lót la nul –, hogy a
mise el ma radt, és ez ke rült az em lék irat ok ba is.

Az em lék irat ok el ér ték cél ju kat: a kom mu nis ta po li ti ka mes -
ter sé ges pro pa gan disz ti kus képe a po li ti kus pap ról, a bí bo ros her -
ceg rõl, a nagy bir to ko kat vissza kö ve te lõ mú ze u mi fi gu rá ról ha
nem is fosz lott szét, de ha tá ro zot tan hát tér be szo rult, és a he lyén
ki raj zo ló dott a za la eger sze gi fi a tal hit ok ta tó sze rény alak já tól az
egy ház fõi rang já tól meg fosz tott bí bo ro sig ter je dõ ská lán a Jó Pász -
tort meg tes te sí tõ pap arc éle, aki fe le lõs sé ge tu da tá ban nem ha bo -
zik akár éle tét is adni ju ha i ért. Ugyan ak kor nem ke rül he tõ meg,
hogy vissza em lé ke zé se i ben VI. Pál pá pá val ki ala kult konf lik tu sát
– ne ve ze te sen az esz ter go mi ér se ki szék tõl való meg fosz tást – mi -
ként tár gyal ja. Tö rek vé se, hogy pusz tán en ge del mes ség bõl vagy
ta pin tat ból ne sik kad jon el sa ját va ló ság ké pe, mi köz ben a hit és er -
kölcs leg fõbb kép vi se le te, a Szent szék te kin té lye se szen ved jen
csor bát. Még is, in kább olyan szín ben tün tet te fel VI. Pált és a
Szent szé ket, mint ha ép pen õt, az an ti kom mu niz mus har co sát ál -
doz ták vol na fel a ke le ti po li ti ka ol tá rán. A Szent szék meg gyõ zõ -
dé se sze rint Mindszenty esz ter go mi ér se ki szék rõl tör tént le té te lé -
vel újít hat ta meg a ma gyar egy ház lel ki pász to ri hely ze tét. A két
né zet azonban nem zár ja ki egy mást, le het sé ges, hogy a hi e rar chia
hely re ál lí tá sá nak ér de ké ben igen is fel ál doz ták õt. Más szem szög -
bõl néz ve egy ha tá ro zott üze net is volt: a Va ti kán ugyan ab ba az
irány ba akar men ni, mint a vi lág, nem hi deg há bo rút, ha nem a fe -
szült sé gek csök ken té sét akar ta el ér ni, ezért az agg bí bo ros jel ké -
pez te szem ben ál lás po li ti ká já nak ide je egy sze rû en le járt.

A fo gad ta tás

Az em lék irat ok ol va sás ra érett, olasz és né met nyel vû vál to za tát
Mind szenty 1973 nya rán küld te el König bé csi ér sek köz ve tí té sé -

285



vel VI. Pál pá pá nak, aki ag gá lya i nak azon ban he lyet adott. Az,
hogy a bí bo ros si et tet te em lék ira tai ki adá sát, em be ri leg tel je sen
ért he tõ tö rek vés: még éle té ben sze ret te vol na kéz be ven ni sa ját
„vé dõ be széd ét”.

A könyv bõl már meg je le né se elõtt több vi lág lap foly ta tás -
ban kö zölt rész le te ket – be vált promóciós fo gás a könyv ki adás
nye re sé ges sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben. Hogy bom ba volt-e,
ami kor 1974 õszén vég re meg je lent? A ma gyar nyel vû ki adás
min den képp.52 Az emig rá ci ó ba kény sze rült ma gya rok so ka sá gá -
nak vissza em lé ke zé se i hez ha son ló an csak il le gá lis úton jut ha tott
be az or szág ba, ronggyá ol va sott pél dá nyai kö röz tek nem csak az
egy há zon be lül, de idõ vel egye te mi kol lé gi u mok ban, ér tel mi sé gi
kö rök ben is. S et tõl nim bu sza csak fé nye seb ben ra gyo gott, a le ír -
tak meg kér dõ je lez he tet len né vál tak. Hogy fõ pa pi sze mély vall -
jon éle té rõl, nem is me ret len az egy ház tör té ne té ben, de meg le he -
tõ sen rit ka: el sõ ként a mû faj te rem tõ Szent Ágos ton Val lo má sait
em lít het jük, a pá pák kö zül II. Pius (1458–1464), II. Já nos Pál
(1978–2005), az esz ter go mi ér se kek so rá ból pe dig Verancsics An -
tal (1569–1573) és Oláh Mik lós (1553–1568) ne vét. A 20. szá zad
ma gyar egy há zi fõ sze rep lõi kö zül pe dig Ordass La jos evan gé li -
kus püs pök írt ha son lót, ami Bern ben je lent meg, kü lö nö sebb vi -
lág vissz hang nél kül.53 Eu ró pa kí ván csi an, és ke res ke del mi szem -
pont ból jól idõ zít ve, a ka rá cso nyi vá sár lói ro ham ra szá mít va vár -
ta a né met és fran cia ki adást.54 Év vé gén, a kö vet ke zõ év ele jén
már sor ra ér kez tek a gra tu lá ló-mél ta tó le ve lek, köz tük a bör tön -
vi selt ség ben sors társ uk rán Joszip Szlipyj nagy ér sek tõl vagy a
kon zer va tív Alfredo Ottaviani bí bo ros tól. S akadt per sze köz tük
ot rom ba, po li ti ka i lag szél sõ sé ges ga zsu lá ló, aki Mindszentyben
egy zsi nat elõt ti fõ pa pot vélt fel fe dez ni: „Min den bolsit, min den
pri bék kom csit fel né gye lünk az elsõ al ka lom mal ott, ahol ér jük
vagy meg fog juk. A VI. Pali pe dig leg jobb len ne, ha Casaroli
Ferkóval együtt Moszk vá ba te le ped ne! Él jen a mi szent Atyánk,
Mindszenty!”55 
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Az an gol nyel vû ki adás sal vi szont gon dok vol tak. A meg je -
le nés híre ugyan jó val meg elõz te a kö te tet, még sem lett best sel -
ler.56 Nem csak a li be rá lis, de a kon zer va tív saj tó is el hall gat ta, sõt
az egy há zi la pok is „tel jes né ma ság gal fo gad ták a köny vet”.57

Hogy a ten ge ren tú lon mi ért vál tott ki vissza fo gott ér dek lõ dést
Mindszenty em lék ira ta? Ma gya rá zat ként szü le tett egy össze es -
kü vés-el mé let is: a MacMillan Ki adót a szovjetek le fi zet ték vol na
az összes orosz ze ne mû ki adá si jo gá val, cse ré be az em lék irat ok
for gal ma zá sá nak vissza vo ná sá ért. De ha az oro szok sze mét va la -
ki „csíp te” volna, ak kor az nem Mindszenty volt, ha nem az ame -
ri kai pi a con ugyan ek kor meg je lent Szolzsenyicin, A Gulag szi get -
cso port jával. Ah hoz vi szont aka dály nél kül hoz zá le he tett jut ni a
köny ves bolt ok ban. A hát tér ben va ló já ban több ok állt, el sõ ként a
ki adó gaz da sá gi ne héz sé gei. Ma gya rul elõ ször a ka na dai Vörös -
váry Ist ván adta ki a mû vet ugyan csak 1974-ben. Az elsõ ki adá so -
kat ha ma ro san újab bak kö vet ték tu cat nyi nyel ven. A hol lan di ai fo -
gad ta tás nem volt lel ke sí tõ: a prog resszív ka to li ku sok nem ér tet -
ték, mi ért is kel lett ki ad ni, hi szen az ilyen pub li ká ci ók nem szol -
gál ják a Ke let és a Nyu gat bé kés együtt élé sét. A Tijdben meg je lent
(1974. no vem ber 15.) re cen zió szer zõ jé nek összeg zé se sze rint „ez
nem más, mint egy kor lá tolt és egy ki csit hiú fér fi port ré ja, aki el le -
ne volt az erõ sza kos tár sa dal mi meg vál to zás nak a negy v e nes évek 
vé gén”.58

A hi deg há bo rút tor kig meg elé gelt vi lág együtt ér zett a so kat
szen ve dett bí bo ros sal, de nem vágy ta sem az ál ta la el uta sí tott, sem 
a fel idé zett kort. És ta lán ez az a pont, ami ben az em lék irat ok máig 
meg oszt ják az ol va sókat. Mindszenty nem az el szen ve dett bör tön -
bün te tés igaz ság ta lan sá gá val, szen ve dé sé vel és már tí rom sá gá val,
ha nem tör té ne lem szem lé le té vel, a kom mu niz mus éve i ben kö ve -
tett ma ga tar tá sá val, és a Szent szék hez fû zõ dõ vi szo nyá val vált ja ki 
a leg több vi tát. Ha egy át la gos köz sze rep lõ len ne, éle té nek, s akár
vissza em lé ke zé se i nek elem zé se nem ger jesz te ne hul lá mo kat, de õ
két kor szak ha tá rán élt, mi ti zált fõ sze rep lõ je kora köz élet ének, épp 
ezért fel fo gá sát osz ta ni vagy vi tat ni szin te a ma gyar tár sa da lom,
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56 Jó zsef Cardinal Mindszenty: Memoirs. MacMillan, New York, 1974.
57 MAL „Em lék irat ok kül föl di ki adá sá val kap cso la tos le ve le zés” fel ira tú do -

boz, MNF 9776–10108. L 4239 sz. irat. Fel jegy zés az Em lék irat ok ame ri kai ki adá -
sá val és ter jesz té sé vel kapcsolatban. 

58 MAL 15/3. dosszié, Emig rá ci ós anyag, le ve le zés a könyv ki adók kal. Or -
bán J. Gyu la: Mindszenty her ceg prí más em lék ira tai és a hol lan di ai saj tó. Dá tum
nél kül, gépelt, autográf.



egyút tal 20. szá za di tör té nel münk egé szé nek ér té ke lé sé vel, a múlt
és a je len meg íté lé sé vel, a jö võ höz is tám pon to kat adó min ta ké pek
ki vá lasz tá sá val ér fel. A min den két sé get ki zá ró an emblematikus
Mindszenty dif fe ren ci ált el fo ga dá sa még ma sem könnyû”. Pe dig
a tör té nel mi sze mé lyi sé gek ese té ben a leg ke vés bé sem se gí ti a re á -
lis kép ki ala kí tá sát, ha az utó kor kategorikusan el uta sít ja, vagy ha -
bo zás nél kül kö ve ti õket.
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Maruzsa Zol tán

EM LÉ KE ZET ÉS VA LÓ SÁG
Konrad Adenauer ma gyar ság ké pe az em lék ira tai alap ján 

Az em lé ke zet és a va ló ság az
em ber lé nyé bõl ere dõ en el té rõ,
szin te min den eset ben szub jek tív
– kü lö nö sen így van ez, ha tör té -
nel mi ese mé nyek rõl vagy fo lya -
ma tok ról van szó. Ép pen ezért az
em lék irat ok a tör té ne ti iro da lom -
nak na gyon lé nye ges, ám fenn -
tar tá sok kal és for rás kri ti ká val
ke ze len dõ for rá sai. Je len ta nul -
má nyom tár gyá ul Konrad

Adenauer Erinnerungen címû em lék ira ta it vá lasz tot tam.1 A me -
mo ár nagy ter je del mé re való te kin tet tel nem vál lal koz hat tam
arra, hogy a né hai kan cel lár ál tal le ír tak és a tör té nel mi va ló ság
vi szo nyát sor ról sor ra fel tár jam. Ér de kes nek vél tem ugyan ak kor,
hogy az em lék irat ok alap ján meg vizs gál jam Konrad Adenauer
Ma gyar or szág ról al ko tott ké pét és an nak tör té ne ti meg ala po zott -
sá gát.

Konrad Adenauer 

Adenauer 1876. ja nu ár 5-én szü le tett Köln vá ro sá ban, kis pol gá ri
csa lád ban. Ka to li kus ne vel te tés ben ré sze sült, mely nek fon tos ele -
me volt a ta nu lás. 1894-ben érett sé gi zett, majd jo got hall ga tott.
1902-tõl Köln ben dol go zott az ál lam ügyész sé gen. 1906-ban lé pett 
be a ka to li kus Cent rum Párt ba, 1909-tõl Köln egyik fõ pol gár mes -
ter-he lyet te se, 1917-tõl pe dig a vá ros fõ pol gár mes te re. 1920-tól
1933-ig a po rosz ál lam ta nács el nö ke volt, te hát or szá go san is is -

1 Adenauer 1965, Adenauer 1966, Adenauer 1967, Adenauer 1968.



mert po li ti kus sá vált. A ná cik ha ta lom ra ke rü lé sük után meg fosz -
tot ták tiszt sé ge i tõl, majd né hány év múl va nyug ál lo mány ba he -
lyez ték. A har ma dik bi ro da lom ka to nai ve re sé gét kö ve tõ en Ade -
nauer is mét ak ti vi zá ló dott: né hány hó nap ra is mét be töl töt te Köln 
fõ pol gár mes te ri po zí ci ó ját, majd 1946 már ci u sá tól a brit meg szál -
lá si zó ná ban lét re jö võ CDU (Ke resz tény de mok ra ta Unió) el nö ke
lett. 1948-ban az új né met al kot mányt ki dol go zó Par la men ti Ta nács
el nö ke, a vá lasz tá so kat kö ve tõ en pe dig 1949. szep tem ber 15-én – az
ak kor már 72 éves po li ti kust2 – szö vet sé gi kan cel lár rá vá lasz tot ták – 
ezt a hi va ta lát 1963. ok tó ber 15-ig töl töt te be. Le mon dá sát kö ve tõ en
is par la men ti kép vi se lõ ma radt, és vissza vo nul tan élt ugyan Rhön -
dorfban, a mé di á ban ak tí van sze -
re pelt és ta ná csok kal lát ta el utó -
da it, míg 1967. áp ri lis 19-én – 91
éves ko rá ban – el hunyt.3

Je len ta nul mány nak nem cél -
ja Adenauer po li ti kai te vé keny sé -
gé nek be mu ta tá sa, de azt bát ran
le szö gez het jük, hogy ben ne a Né -
met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa -
ság ala pí tó ját tisz tel he ti az utó -
kor, aki nél kül a mai Né met or -
szág sem lett vol na az, ami. Több 
tör vény ho zá si cik lu son át íve lõ kan cel lá ri te vé keny sé gé vel nagy -
ban hoz zá já rult nem csak a nyu gat né met ál lam új já épí té sé hez,
ha nem ezen túl az eu ró pai in teg rá ció meg te rem té sé hez is.

Adenauer em lék ira tai

Az em lék irat ok négy kö te tet tesz nek ki, és az 1945 és 1963 kö zöt ti 
idõ szak ese mé nye it dol goz zák fel. Meg írá su kat Adenauer 1963-
 as vissza vo nu lá sa ide jén je len tet te be, és ha lá lá ig gya kor la ti lag
be fe jez te az elsõ há rom kö te tet, me lyek sor ban 1965-ben,
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2 Köz is mert az az anek do ta, amely sze rint or vo sa 1949-ben Adenauer idõs
kora el le né re en ge dé lyez te, hogy egy-két évre vál lal ja a kan cel lá ri tiszt sé get…
Or mos 2008, 321. 

3 Az Adenauerrel fog lal ko zó leg je len tõ sebb ki ad vány ok: Weymar, Paul:
Konrad Adenauer. Die autorisierte Bibliographie.  Kindler, Mün chen, 1955.; Oster -
held, Horst: Konrad Adenauer. Bonn Aktuell, Stutt gart, 1987.; Köhler, Henning:
Konrad Adenauer.  Propyläen, Frank furt a. M.,1994.; Schwarz, Hans Peter: An -
merkungen zu Konrad Adenauer. DVA, Mün chen, 2004.; Recker 2010. Ma gya rul: M.
Szebeni Géza: Egy ke resz tény de mok ra ta az új Né met or szág ért. Konrad Adenauer. Ma -
gyar Szem le, Bu da pest, 2010. 



1966-ban és – im már ha lá lát kö ve tõ en – 1967-ben je len tek meg. A
ne gye dik, utol só kö tet tö re dék ma radt, me lyet már a kol lé gái ké -
szí tet tek el a ha lá lát kö ve tõ en Anneliese Poppinga ve ze té sé vel, és 
a tel jes ség ked vé ért a töb bi kö tet re is ki ter je dõ név- és tárgy mu ta -
tó val láttak el.4 

A ha tal mas mun ka egyéb ként ma gát a szer zõt is meg lep te:
ere de ti el kép ze lé se sze rint mind össze két kö te tet ké szí tett vol na,
egyet az 1945 elõt ti idõk rõl, egyet pe dig az 1945 és 1963 kö zöt ti
évek rõl. Ér de kes mó don az 1945 elõt ti idõ sza kot fel dol go zó kö tet 
min dig csak terv ma radt, csak úgy, mint az ere de ti leg szin tén ter -
ve zett mel lék let: egy dokumentumgyûjtemény.

Fon tos tud ni, hogy Adenauer so sem gyûj tött az em lék irat ok 
meg írá sá nak cél já val do ku men tu mo kat, és nem ké szí tett jegy ze -
te ket sem, így az ese mé nye ket ret ros pek tív mó don, em lé kei és az
össze gyûj tött for rá sok alap ján re konst ru ál ta. Hoz zá te het jük: ez
nagy ban nö vel te a hi bák és pon tat lan sá gok va ló szí nû sé gét, bár
kez det tõl fog va tar tott az em lék ira to kat tá ma dó kri ti kák tól, ezért
ál lí tá sa sze rint igye ke zett a le he tõ leg na gyobb mér ték ben tény -
sze rû ma rad ni, és ál lí tá sa it szá mos ko ra be li for rás köz lé sé vel alá -
tá masz ta ni. Ez egyéb ként oly annyi ra do mi náns az em lék irat ok -
ban, hogy a tel jes szö veg nek csak mint egy 20–25 szá za lé ka Ade -
nauer sa ját írá sa, a töb bi szö veg do ku men tu mok ból vett idé ze -
tek bõl áll. En nek meg fe le lõ en a tar ta lom ke vés sé sze mé lyes jel le -
gû, ugyan ak kor össze ál lí tá sá ban meg le he tõ sen szub jek tív, hi szen 
egy egyé ni po li ti ku si tel je sít ményt mu tat be egyé ni pers pek tí vá -
ból a töb bi sze rep lõ ál lás pont já nak, vé le mé nyé nek leg jobb eset -
ben is rész le ges be mu ta tá sá val – az ob jek ti vi tás te hát itt is mí -
tosz.5 Ál lít hat juk azt is, hogy a mû kis mér ték ben ön élet rajz, je -
len tõs mér ték ben em lék irat és nem kis mér ték ben pub li cisz ti ka.
En nek el le né re az Erinnerungen for rás ér té ke je len tõs, a mai na pig
alap mû nek te kint he tõ az NSZK ko rai tör té nel mé re vo nat ko zólag.

Az em lék irat ok ki adá sá nak cél ját Adenauer még éle té ben
kö zöl te: a jövõ po li ti ká ja szá má ra sze ret te vol na fel hasz nál ha tó vá 
ten ni a ta pasz ta la ta it, és rög zí te ni cél ki tû zé se it olyan alap ve tõ
kér dé sek ben, mint az eu ró pai integráció, a fran cia–né met vi -
szony, vagy ép pen Né met or szág új ra egye sí té se. Így fo gal ma zott:
„Egy új esz köz, hogy po li ti kát csi nál junk, és a jö võ re has sunk.”6
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4 Mensing 1994, 396–411. 
5 Küsters 2005, 133–157.
6 Recker 2010, 100.



Ez a tö rek vés vé gig kí sé ri Adenauer mû vét: nem csak vissza te kint
a múlt ese mé nye i re és le gi ti mál ja egykori dön té se it, ha nem szin -
te tan anyag ként, ok ta tá si se géd esz köz ként hasz nál ja azo kat a po -
li ti kai kul tú ra is ko lá já ban. Nyil ván va ló an fon tos nak tar tot ta to -
váb bá köz zé ten ni az ál lás pont ját olyan vé le mé nyek kel szem ben,
me lyek kel az ese mé nyek pon tos – gyak ran egyetlen – is me rõ je -
ként nem tu dott azo no sul ni. Ez zel egyút tal a kan cel lárságáról ki -
ala kult ké pet is igye ke zett po zi tív ér te lem ben mó do sí ta ni. Azt,
hogy az em lék irat ok cím zett je és re mény be li fel hasz ná ló ja a né -
met nem zet egé sze, a „Ha zám nak” tör té nõ ajánlással tette nyil -
ván va ló vá, mely mind a négy kötetben megjelenik.7

Adenauer Ma gyar or szág-ké pe az em lék ira tai alap ján 

Elem zé sünk szem pont já ból kü lö nö sen fon tos és ér de kes a kan -
cel lár Ma gyar or szág-ké pé nek vizs gá la ta. Az elem zés el vé gez he -
tõ, mert Ma gyar or szág szá mos eset ben je le nik meg az Erinne -
rungen ha sáb ja in. 

Mi e lõtt az egyes elõ for du lá si he lyek elem zé sé be kez de nénk, 
néz zük meg, hogy mit tud a tör té ne ti ku ta tás Adenauer mint po -
li ti kus Ma gyar or szág-ké pé rõl. Rög tön le szö gez het jük: elég ke ve -
set, ez zel a kér dés sel konk ré tan nem fog lal ko zott még sen ki, pe -
dig a né me tek és ma gya rok kö zöt ti kap cso la tok mind két or szág -
ban a tör té ne ti ku ta tás ré szét képezik.8 

Eb bõl azt az in di rekt kö vet kez te tést is le von hat juk, hogy a
kan cel lár sem mi fé le kü lö nös szim pá ti á val vagy el len szenv vel
nem vi szo nyult Ma gyar or szág hoz, hi szen el len ke zõ eset ben élet -
rajz írói em lí tést tet tek vol na róla.9 Raj na-vi dé ki po li ti kus ként ér -
dek lõ dé se sok kal in kább Nyu gat felé irá nyult, mint pél dá ul dél -
né met kol lé gá i nak, a hi deg há bo rú ko rá ban pe dig Ma gyar or szág
már csak egy volt szá má ra a vas füg göny mö göt ti, kom mu nis ta
ve ze té sû or szá gok kö zül. Már-már kli sé sze rû, hogy ezek re az or -
szá gok ra az 1950-es és 1960-as évek ben a leg több nyu ga ti de mok -
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7 Küsters 2005, 133–157. 
8 A né met tör té net írás Ma gyar or szág ról al ko tott ké pé rõl jó össze fog la lást

nyújt Fata, Már ta (szerk.): Das Ungarnbild der deutschen Historiographie. Schriften -
reihe des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde [13.köt.]. Franz
Steiner Verlag, Stutt gart, 2004. c. kö tet, ezen be lül kü lö nö sen Holger Fischer és
Gerhard Seewann tanulmányai. 

9 Az ál ta lam is mert egyet len élet raj zi for rás sem tesz em lí tést ilyen szim pá -
ti á ról. 



ra ta úgy te kin tett, mint ahol a sze gény, el nyo mott, eset le ge sen
fel sza ba dí tan dó nem ze te ken szov jet se gít ség gel a kom mu nis ták
ural kod nak, és ez a né zõ pont meg is ha tá roz ta lá tás mód ju kat.
Haj la mo sak vol tak ide a li zál ni és va lós mé re te i nél erõ sebb nek
hin ni a szov jet el le nes el len ál lást, alap ve tõ en meg ve tet ték és le -
néz ték az or szá got ve ze tõ – a po zí ci ó kat nem de mok ra ti kus vá -
lasz tás út ján be töl tõ és alul kép zett – kom mu nis ta ká de re ket, to -
váb bá pon to san is mer ték ezen or szá gok re la tív gaz da sá gi és tár -
sa dal mi gyen ge sé gét, me lyet nem tud tak el fe led tet ni az ál lig fel -
fegy ver zett nép had se re gek sem.10 Ki sebb hang súly- és szim pá -
tia bé li kü lönb sé gek azon ban elõ for dul tak, még pe dig el sõ sor ban
olyan kor – amint azt lát ni fog juk –, ami kor va la hol vi lág po li ti kai
ér te lem ben is je len tõs ese mé nyek tör tén tek (pél dá ul az 1956-os
ma gyar or szá gi for ra da lom), vagy ami kor a nem zet kö zi kap cso la -
tok ban következett be olyan változás, ami az egyes államokat
felértékelte vagy éppen leértékelte (pl. Románia felértékelõdése
az 1960-as évek végén, a látszólag Moszkvától eltérõ politikája
miatt, vagy éppen Csehszlovákia leértékelõdése az 1968-as szov -
jet beavatkozás utáni években). 

Ér de kes össze ha son lí ta ni az Adenauer-emlékiratokban Ma -
gyar or szág és a ré gió töb bi or szá gá nak elõ for du lá si gya ko ri sá gát. 
Vizs gá la tunk ered mé nye a kö vet ke zõ: 1. Len gyel or szág: 29 eset,
2. Cseh szlo vá kia: 24 eset, 3. Ma gyar or szág: 21 eset, 4. Ju go szlá -
via: 16 eset, 5. Románia: 9 eset. 

Az ered mény nem meg le põ: Len gyel or szág a tér ség gel kap -
cso la tos né met kül po li ti kai gon dol ko dás nak min dig is a kö zép -
pont já ban állt,11 majd a föld raj zi kö zel ség és a hi deg há bo rús el -
len té tek okán Cseh szlo vá kia kö vet ke zett, ezt kö ve tõ en pe dig Ma -
gyar or szág. Az em lék irat ok ban be töl tött po zí ció Ma gyar or szág ra 
néz ve igen ked ve zõ, hi szen eb bõl a szem pont ból alig ma rad le
Prá ga mö gött, ami igen jó ered mény, és meg elõ zi a spe ci á li sabb
kül po li ti kai jel lem zõk kel bíró Ju go szlá vi át, és az eb bõl a szem -
pont ból mar gi ná lis nak tûnõ Ro má ni át. En nek el le né re Ma gyar or -
szág sem te kint he tõ fe lül sú lyo zott nak az em lék irat ok ban, és ez
különösképpen elõtûnne, ha az esetszámból kivonnánk a hét, az
1956-os forradalommal kapcsolatos hivatkozást. 
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10 Jó pél da erre Hen ry Kissinger szem lé le te is. Kissinger, Hen ry: Dip lo má cia.
Panem – Grafo, Bu da pest, 1994. 541–546. 

11 Adenauer 1966, 367. Len gyel or szág köz pon ti je len tõ sé gét em lék ira ta i ban
is több ször ki eme li Adenauer. 



Néz zük most a konk rét elõ for du lá si ese te ket, me lye ket az
em lí tés jel le ge alap ján cso por to sí tot tunk.

Meg ál la pít hat juk, hogy Ma gyar or szág öt eset ben a töb bi kö -
zép-eu ró pai or szág gal együtt ke rül em lí tés re, mint a vas füg göny
mö gött lé te zõ, a Szov jet unió ál tal meg szállt or szá gok egyi ke. Ezen
hi vat ko zá sok ban sem mi fé le egye di Ma gyar or szág-kép nem tük rö -
zõ dik, fel so ro lá suk is pusz tán a tel jes ség ked vé ért szük sé ges.12

Egy eset ben Ma gyar or szág mint a né me tek ki te le pí té sé nek
egyik hely szí ne ke rül em lí tés re a ke le ti né met te rü le tek kel, Len -
gyel or szág gal és Cseh szlo vá ki á val együtt,13 ami egy ér tel mû en egy
ne ga tív ké pet je lent Adenauer né zõ pont já ból. Ér de kes, hogy ilyen
össze füg gés ben a töb bi, a né met ki sebb ség tõl rész ben vagy
egész ben meg sza ba du ló ál lam nem ke rül szó ba (pl. Ju go szlá via).
A ma gyar – a múl tat néha meg szé pí tõ – kol lek tív em lé ke zet tel
szem ben pe dig Adenauer nem tesz em lí tést ar ról, hogy Ma gyar -
or szág ról a né met ki sebb ség nek csak egy ré sze ke rült ki te le pí tés -
re,14 ha nem a tel jes né met sé get ki te le pí tõ Cseh szlo vá ki á val és
Len gyel or szág gal em lí ti egy la pon Ma gyar or szá got.

Több al ka lom mal egy-egy konk rét ese mény mi att ke rül szó -
ba Ma gyar or szág. Ér de kes mó don ezek re egy-egy nem zet kö zi
tár gya lás so rán ke rül sor, és jel lem zõ en nem is Adenauer maga
hoz za szóba Magyarországot. 

Az elsõ al ka lom mal az egyik Adenauer és Dulles kö zöt ti tár -
gya lás so rán me rült fel Ma gyar or szág neve. Az 1953. áp ri li si ta -
lál ko zón töb bek kö zött szó ba ke rült a ke let–nyu ga ti ke res ke de -
lem kér dé se. Dulles hang sú lyoz ta, hogy a „szov jet zóna” or szá -
ga i val való ke res ke de lem csak is szi go rú an el len õr zött ke re tek kö -
zött tör tén het, és erre nyo ma té ko san fel hív ta Adenauer fi gyel mét 
is, ki emel ve en nek je len tõ sé gét az ame ri kai–né met kap cso la tok
ala ku lá sá ra, sõt je lez te, hogy azon or szá gok, me lyek az el ké szí -
tett prog ra mot nem tart ják be, nem szá mít hat nak kül föl di se gé -
lyek re. Dulles meg em lí tet te, hogy az Egye sült Ál la mok nyil vá nos -
sá ga elõtt az a be nyo más ala kult ki, hogy a Szö vet sé gi Köz tár sa ság
ezen a te rü le ten nem mû kö dik tel jes mér ték ben együtt Ame ri ká val,
és pél da ként em lí tet te hen ger mû-al kat ré szek Ma gyar or szág ra tör té -
nõ szál lí tá sát. Adenauer a szál lí tá sok té nyét még em lék ira ta i ban
sem cá fol ta, mind össze annyit jegy zett fel, hogy biz to sí tot ta Dullest, 
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hogy „a töb bi ke res ke dõ és ten ger já ró nem zet tel együtt to váb bi in -
téz ke dé se ket és el len õr zé se ket ve zet nek be a stra té gi ai el len õr zés
meg sér té se vagy ki ke rü lé se el len”.15 

Má sod szor egy konk rét ese ménnyel kap cso lat ban ak kor ke rül
em lí tés re Ma gyar or szág, ami kor az oszt rák ál lam szer zõ dés alá írá sá -
nak (1955. má jus 15.) kap csán Adenauer azt írja, hogy Dulles ame ri -
kai kül ügy mi nisz ter vé le mé nye sze rint „az ál lam szer zõ dés alá írá sa
po zi tív ha tást gya ko rol hat Ma gyar or szág ra és Cseh szlo vá ki á ra, hi -
szen Auszt ri á ban a szov je tek elsõ al ka lom mal en ged tek, ezért ez
egy for du ló pont a tör té ne lem me ne té ben”.16 Adenauer a szov jet
csat ló sok ra gya ko rolt ha tást nem kom men tál ta, Né met or szág jö võ je 
szem pont já ból azon ban tra gi kus nak tar tot ta az oszt rák sem le ges ség 
lét re jöt tét, mely meg ne he zí tet te az NSZK be vo ná sát a nyu ga ti szö -
vet sé gi rend szer be, és ezért egy ál ta lán nem fo gad ta lel ke se dés sel
Dulles ezen vé le mé nyét. Kü lö nö sen ve szé lyes nek tar tot ta egy, az új -
ra egye sí tett Né met or szá got is ma gá ban fog la ló sem le ges öve zet lét -
re ho zá sát Eu ró pa kö ze pén, ez ugyan is egy kom mu nis ta ál la mo kat
is ma gá ban fog la ló és el sõ sor ban a szov jet ér de kek nek meg fe le lõ
„Cordon sanitaire” lét re jöt tét je len tet te vol na.17 Ezen ag go dal má -
nak és a csat ló sok ra gya ko rolt po zi tív ha tás hi á nyá nak ad han got
Ade nauer, ami kor ki eme li, hogy az 1955 nya rán Auszt ri á ból ki -
vont szov jet csa pa tok nem tér nek haza, ha nem Ma gyar or szá gon
ma rad nak,18 azaz vé le mé nye sze rint az oszt rák ál lam szer zõ dés és
a gen fi kon fe ren cia va ló já ban nem ered mé nye zett ér de mi eny hü -
lést. Ezen vé le mé nyét Dullesnek írt, 1955. au gusz tus 9-én kelt le ve -
lé ben – me lyet az em lék irat ok ban kö zöl – is vá zol ja, ami re Dulles
au gusz tus 15-én vá la szolt, és meg erõ sí tet te azt az ál lás pont ját,
hogy az oszt rák ál lam szer zõ dés, a gen fi kon fe ren cia és a Ti tó val
lét re ho zott szov jet ki egye zés együt te sen igen is gya ko rol hat olyan
ha tást a szov jet csat ló sok ra – el sõ sor ban és kü lö nö sen Ma gyar or -
szág ra –, hogy ki sza kad jon a szov jet blokk ból, és egy Ju go szlá vi á -
hoz ha son ló stá tust pró bál jon el ér ni.19 Adenauer ezt a vá lasz le ve -
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15 Adenauer 1965, 576. Az ame ri ka i ak ál tal be ve ze tett ke res ke del mi kor lá to -
zá sok ról lásd Fischer 2001. 141. 

16 Adenauer 1966, 443. 
17 Né meth 2002, 396–399., Fischer 2001, 156–161. 
18 Adenauer 1966, 479. 
19 Uo. 483. Ha nem is ilyen ha tá sa lett a szov jet vissza vo nu lás nak, el kell is -

mer ni, hogy Auszt ria ki ürí té sé nek és sem le ges sé gé nek té nye je len tõs ha tást gya -
ko rolt a ma gyar or szá gi hely zet re, és hoz zá já rult az 1956-os for ra da lom ki tö ré sé hez. 
Izsák 1998, 129. 



let is köz li, Ma gyar or szág ezen kér dés ben való em lí té se te hát ez -
út tal Dulles „ér de me”.

Szó ba ke rült Ma gyar or szág Adenauer és de Gaulle 1963. ja -
nu ár 21. és 23. kö zött Pá rizs ban foly ta tott tár gya lá sa in is. Ade -
nauer em lé kei sze rint a fe lek kö zött – sa ját kez de mé nye zé sé re –
szó ba ke rült a szov jet csat lós ál la mok kal ápolt vi szony is. Ade -
nauer itt így fo gal maz: „egyet ér tet tem de Gaulle -lal ab ban, hogy a
Szö vet sé gi Köz tár sa ság nak meg kel le ne pró bál nia ezek kel az or -
szá gok kal olyan vi szonyt ki ala kí ta ni, ami a je len le gi hely zet élét
eny hí te né. Tá jé koz tat tam de Gaulle -t, hogy je len leg a ma gya rok kal 
pró bá lunk va la mit el ér ni a ke res ke de lem te rü le tén, amit né met és
ma gyar rész rõl is üd vö zöl né nek. Az SBZ azon ban Moszk ván ke -
resz tül ho mo kot pró bál szór ni a gé pe zet be.”20 A tör té nel mi té nyek
per sze iga zol ják, hogy az NSZK az 1960-as évek ben több or szág -
nál is pró bál ko zott a kap cso la tok ja ví tá sá val, ami vé gül a Hall -
stein- doktrína fel adá sát és ké sõbb a ke le ti szer zõ dé sek alá írá sá val
va ló ban a fe szült ség eny hí té sét szol gál ta.21 1963 ja nu ár já ban azon -
ban fel té te lez het jük, hogy a kan cel lár csu pán de Gaulle ja vas la tát
igye ke zett az zal el há rí ta ni, hogy egy pél dát ho zott fel, egyút tal
meg is ne vez te a fe le lõ sö ket an nak meg hi ú su lá sért: az NDK-t és a
Szov jet uni ót.

Egy ér tel mû en le szö gez het jük ugyan ak kor, hogy em lék ira tai
alap ján Adenauer Ma gyar or szág-ké pét a leg mar kán sab ban az
1956- os for ra da lom for mál ta. Ez nem vé let len: a 20. szá zad ban az
1956-os ma gyar for ra da lom az egyet len vi lág po li ti kai je len tõ sé gû
ma gyar ese mény, nem vé let len te hát, ha ha tá sá ban is erre fi gyel tek 
fel leg in kább a kor tár sak: Adenauer pél dá ul em lék ira ta i ból tel jes
négy ol dalt22 szen telt a ma gyar for ra da lom nak, ami más vi lág po li -
ti kai ese mé nyek hez ké pest (pl. ku bai ra ké ta vál ság) is je len tõs.23 

Em lék ira ta i nak ta nú sá ga sze rint Adenauer már a for ra da -
lom elõtt is tu da tá ban volt an nak, hogy Kö zép-Eu ró pa ko moly
füg get len sé gi ha gyo má nyok kal ren del ke zõ nem ze tei ne he zen tû -
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20 Adenauer 1968, 202. Az „SBZ” a né met or szá gi szov jet meg szál lá si zó nát
je len ti, azaz az NDK-t, me lyet a NSZK nem is mert el, és ezért Adenauer a ke let -
né met ál lam nak a ne vét sem használta.

21 Or mos 2008, 349., Né meth 2002, 426–428. 
22 Adenauer 1967, 230–234. 
23 Magyaroszág 1945 utá ni né met or szá gi meg íté lé sé ben az 1956-os for ra da -

lom sze re pé nek ki emelt fon tos sá gá ról lásd Mätzing, Heike Christina – Vitári Zsolt:
Az NDK és az NSZK tör té ne lem és föld rajz köny ve i nek ma gyar ság- és Ma gyar or szág-ké pe. In
Li mes, 2008. 3. [II. rész] 167–192.



rik a szov jet meg szál lást, és ezt több al ka lom mal le is írta: úgy
vél te, hogy a ju go szláv, ro mán, len gyel, cseh és ma gyar nem zet
sza bad ság vá gya re pe dé se ket ké pez a szov jet bi ro da lom fa lán.24

Fel té te lez te, hogy „Len gyel or szág ban, Cseh szlo vá ki á ban és va ló -
szí nû leg Ma gyar or szá gon is erõs el len ál lás lé te zik a Szov jet uni ó -
val szem ben”,25 és úgy vél te, hogy ha Né met or szág szov jet meg -
szál lá si öve ze te (va gyis az NDK) meg szûn ne, és ezt lát nák ezek -
ben az or szá gok ban, ak kor eb bõl re ményt me rí te né nek sa ját
ügyük höz, és levonnák a következtetést a szovjetek által rájuk
oktrojált rezsimekkel szemben.

Ami kor ez – bár más kö rül mé nyek kö zött – be is kö vet ke -
zett, Adenauer így írt róla: „Ma gyar or szá gon egyi de jû leg rob -
bant az an ti kom mu nis ta és a szov jet el le nes töl tet. Az el len zé ki ek
nem kom mu nis ták, ha nem lé nye gé ben ér tel mi sé gi ek vol tak. Már 
1956. ok tó ber kö ze pén nyug ta lan ság ural ko dott az egye te mis ták
kö ré ben, akik na gyobb sza bad sá got és jobb élet fel té te le ket kö ve -
tel tek. A len gyel or szá gi vál to zá sok sok ma gyar ban is azt a re -
ményt kel tet ték, hogy a len gyel pél da alap ján ne kik is le het egy
füg get le nebb kor má nyuk. Ok tó ber 23-án este azu tán az egye te -
mis ták nagy bu da pes ti de monst rá ci ó ja ki rob ban tot ta a pol gár há -
bo rút. Ok tó ber 24-én a né met új sá gok töm ve vol tak a Ma gyar or -
szág ról ér ke zõ hí rek kel; „Fel ke lés Ma gyar or szá gon”, „A szov je -
tek be avat koz nak”, „Rög tön íté lõ bí ró sá gok tom bol nak az egész
or szág ban”, „Soha töb bé nem le szünk szol gák, mond ják tí zez -
rek”, és nyil ván va ló vá tet ték a ma gya rok azon el ke se re dett tö rek -
vé sét, hogy vissza sze rez zék sza bad sá gu kat.”26 Meg ál la pít hat juk, 
hogy Adenauer he lye sen lát ta az elé ge det len ség kom mu niz -
mus- el le nes és egy szer re szov jet el le nes élét, ab ban azon ban nem
volt iga za, hogy az el len zé ki ek nem kom mu nis ták, ha nem ér tel -
mi sé gi ek vol tak: az elé ge det le nek bá zi sa ek kor ra messze túl ter -
jesz ke dett az értelmiségen. Az Adenauer által polgárháborúnak
minõsített forradalom céljait pedig a felkelõk követelései alapján
jóval árnyaltabban kell megítélnünk.27 
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24 Adenauer 1966, 124. 
25 Uo. 210. 
26 Uo. 230. Adenauer ezek alap ján a for ra da lom ki tö ré sé nek kö rül mé nye i rõl 

fe lü le tes nek, de jól in for mált nak tû nik. Amint lát ni fog juk, a ké sõb bi ek ben ez el -
sõ sor ban a nem zet kö zi fej le mé nyek kel kap cso lat ban lesz csak el mond ha tó, a ma -
gyar or szá gi ese mé nyek kel kap cso la to san az em lék irat ok ban a sajtóra tá masz ko -
dik, és alapvetõ tévedéseket is leír. 

27 Romsics Ig nác: Ma gyar or szág tör té ne te a 20. szá zad ban. Osiris Ki adó, Bu da -
pest, 2001. 387., 392. 



Az Adenauer-memoárban az aláb bi so ro kat ol vas hat juk a
ma gyar öt ven hat ról: „Ok tó ber 24-én, szer dán a ma gyar kor mány
ki hir det te a rend kí vü li ál la po tot, és dek la rál ta, hogy a Ma gyar
Nép köz tár sa ság meg dön té sé nek min den kí sér le tét ha lál lal bün -
te ti. Ez zel egyi de jû leg fel kér te a Ma gyar or szá gon ál lo má so zó
szov jet csa pa to kat, hogy se gít se nek „az or szág ban hely re ál lí ta ni
a ren det”. Egy ok tó ber 24-i bu da pes ti je len tés így írt er rõl: „Az
ese mé nyek fel gyor sul tak. Je len leg a szov jet pán cé lo sok tá mad ják
a fel ke lõ ket. A vé res tra gé dia ki ter je dé sé rõl nin cse nek meg bíz ha -
tó szá mok. Nyu gat felé szin te va la mennyi te le fon vo na lat meg -
sza kí tot ták.” […] „A har cok Ma gyar or szá gon to vább foly tak. A
ma gyar had se reg lát szó lag a fel ke lõk ol da lá ra állt. Egy ok tó ber
28-i bu da pes ti je len tés ben, ami a Welt am Sonntag címû lap ban je -
lent meg, a kö vet ke zõ állt: „A ma gyar fel ke lõk ha lált meg ve tõ bá -
tor ság gal ví vott har ca a hét vé gén – négy nap pal a for ra da lom ki -
rob ba ná sa óta – is vál to zat lan in ten zi tás sal foly ta tó dott. Szom ba -
ton es té re si ke rült el fog lal ni uk a Ba la ton, Gyõr és az oszt rák ha tár 
kö zött fek võ te rü le tet. A ha tá ron túl ról sür gõs se gít sé get kér nek.
Szük sé gük van vér plaz má ra, élel mi szer re és gyógy sze rek re. A
fel ke lõk el lá tá si ne héz sé gei ép pen ak kor fe nye get nek, ami kor a
leg utób bi je len té sek sze rint Cseh szlo vá kia fe lõl erõs szov jet pán -
cé los ala ku la tok ér kez nek. Fel ada tuk a gyõ ri el len ál lá si köz pont
fel szá mo lá sa, ahol a fel ke lõk el len kor má nyá nak köz pont ja mû -
kö dik.” […] A nyu ga ti ha tal mak in dít vá nyá ra 1956. ok tó ber 28-
 ára, va sár nap ra össze hív ták a Biz ton sá gi Ta ná csot. Dulles ame ri -
kai kül ügy mi nisz ter ott a Szov jet unió sze mé re ve tet te, hogy meg -
sér tet te a ma gyar bé ke szer zõ dést, ami kor be avat ko zott a ma gyar
bel ügyek be. Ok tó ber 29-én Ma gyar or szág szin te egé szé ben a fel -
ke lõk ke zé re ke rült, akik si ke re ket arat tak. A Szö vet sé gi Köz tár -
sa ság la kos sá ga óri á si ér dek lõ dés sel kö vet te a ma gyar or szá gi ese -
mé nye ket.”28 

A több szö rö sen egy más ba ágya zott idé ze tek szá mos fél in for -
mációt és va lót lan sá got tar tal maz nak: Gyõr ben nem mû kö dött a
fel ke lõk nek sem mi fé le el len kor má nya, és a for ra da lom nak te rü le ti
ha tá lya sem volt, azaz té ve dés az is, hogy el fog lal ták vol na a Du -
nán túl észa ki ré szét, még ak kor is, ha azt fel té te lez zük, hogy az
érin tett me gyék ben elég erõs volt is a fel ke lõk po zí ci ó ja. A Du nán tú -
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28 Adenauer 1966, 231–232. Az Erinnerungen is hûen tük rö zi, hogy a for ra -
da lom nap jai alat ti kó sza saj tó hí rek – me lyek igaz ság tar tal ma ese tünk ben is igen -
csak meg kér dõ je lez he tõ – mek ko ra ha tást gya ko rol tak a politikai szereplõkre. 



li Nem ze ti Ta nács pe dig csak ok tó ber 30-án ala kult meg,29 te hát
nem le het ez a té ves in for má ci ók alap ja. Összes sé gé ben meg ál la -
pít hat juk, hogy a cikk köz zé té te lé vel Adenauer a va lós hely zet -
nél ked ve zõb ben, ered mé nye seb ben tün te ti fel a ma gyar for ra -
dal mat. 

Ezt kö ve tõ en Adenauer az NSZK Kül ügyi Hi va ta lá nak a ma -
gyar or szá gi hely zet rõl ké szí tett ok tó ber 29-i át te kin té sét idé zi:
„1956. ok tó ber 23-án Bu da pes ten a hall ga tók esti de monst rá ci ó ját
kö ve tõ en ki tört a pol gár há bo rú, amely be Bu da pes ten a szov jet csa -
pa tok is be avat koz tak. A ma gyar or szá gi pol gár há bo rú oka a ma -
gyar kom mu nis ta ve ze tés nek a nyil vá nos ság desztalinizációval
kap cso la tos elvá rá sa i nak meg nem fe le lõ, és el ké sett te vé keny sé -
ge volt. A szov jet csa pa tok be avat ko zá sá nak je len tõs sze re pe volt
a ma gyar nem ze ti ér zés fel lob ban tá sá ban, és a bu da pes ti fel ke lés
nyílt pol gár há bo rú vá vá lá sá ban. A pol gár há bo rú egy ti tok ban
elõ ké szí tett és egy sé ges ve ze té se nem volt fel is mer he tõ. A pol gár -
há bo rú igen rö vid idõ alatt el ter jedt az egész or szág ra, és hat na -
pos vé res har cok után a fel ke lõk je len tõs si ke rét ered mé nyez te. A
si ker azért volt le het sé ges, mert egy az egész or szág ra ki ter je dõ
nép fel ke lés ala kult ki, mely hez a ma gyar had se reg je len tõs ré sze
csat la ko zott. A bel po li ti kai hely zet még ka o ti kus. A fel ke lés nyo -
má sá ra is mé tel ten a kor mány élé re hí vott Nagy mi nisz ter el nök,
egy nem ze ti kom mu nis ta, a for ra da lom hoz való al kal maz ko dás
so rán je len tõs en ged mé nyek re volt kész: a szov jet csa pa tok ki vo -
ná sa, sza bad vá lasz tá sok, az 1945-ben ala pí tott pár tok en ge dé lye -
zé se, a kol ho zok fel osz la tá sa, a kis gaz da párt be vo ná sa a kor -
mány ba, és még sok egyéb. A Var sói Szer zõ dés fel mon dá sa és tö -
rek vé se Ma gyar or szág sem le ge sí té sé re gya kor la ti lag Ma gyar or -
szág ki vá lá sát je len te né a szov jet blokk ból. Azt még ki kell vár ni,
hogy egy ilyen ra di ká lis irány vál tás a Szov jet unió el le né ben a je -
len le gi hely zet ben ke resz tül vi he tõ-e.

A szov jet csa pa tok bu da pes ti be avat ko zá sa a Var sói Szer zõ -
dés alap ján tör tént. A nyu ga ti ha tal mak a Biz ton sá gi Ta nács elõtt
meg kér dõ je lez ték a Szov jet unió ezen jog alap ját. Zsukov mar sall
ok tó ber 29-én azt nyi lat koz ta, hogy a ma gyar or szá gi szov jet csa -
pa tok vissza vo nul nak a szer zõ dé sek ben rög zí tett tá masz pont ja -
ik ra; Bu da pest te rü le té rõl ki is von ták a csa pa to kat. A szov jet kor -
mány fel fo gá sa sze rint azon ban csa pa ta ik Ma gyar or szág ról tör té -
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29 Izsák 1998, 137. 



nõ ki vo ná sá hoz a Var sói Szer zõ dés va la mennyi alá író já nak
egyet ér té se szük sé ges. Ok tó ber 30-án a szov jet kor mány azt nyi -
lat koz ta, hogy kész tár gyal ni a „Ma gyar Nép köz tár sa ság” és a
Var sói Szer zõ dés töb bi ál la má nak kor má nyá val a szov jet csa pa tok
Ma gyar or szág te rü le tén tör té nõ tar tóz ko dá sá nak kér dé sé rõl.”30

A Kül ügyi Hi va tal je len té se – szem ben a ko ráb ban idé zett
új ság cik kek kel – igen ob jek tív nak mond ha tó: alap ve tõ en he lye -
sen mu tat ja be a ma gyar or szá gi hely ze tet, to váb bá Nagy Imre és
kor má nya te vé keny sé gét. Nagy Imre sem le ges sé gi nyi lat ko za tá -
val és a szov jet csa pa tok ki vo ná sá nak kér dé sé vel fog lal koz va is
jól lát szik az elem zés szak ma i sá ga, ugyan ak kor nyil ván va ló per -
sze, hogy csak nem tíz év vel az ese mé nyek után könnyû volt
olyan for rást ta lál ni, amely – Adenauer szem szö gé bõl néz ve és a
be kö vet ke zett ese mé nyek is me re té ben – kor rekt hely zet ér té ke -
lést adott. A for rás ér té két azon ban csök ken ti, hogy a pon tos for -
rás he lyet, a szer zõt Adenauer – mint ál ta lá ban – itt sem adja
meg.31 Ér de mes arra is fel fi gyelni, hogy a for rás ban az ’1956’ a
’polgárháború’, a ’felkelés’, a ’népf elkelés’ fo gal mak mel lõl a ’forra -
dalom’ ki fe je zés hi ány zik. (Ez kí sér te ti e sen ha son lít az 1989-es (és
bi zo nyos te kin tet ben az óta is tar tó) ma gyar or szá gi hely zet hez, ami -
kor a po li ti ka igye ke zet de fi ni ál ni ’1956’-ot.) A ’forradalom’ ter mi -
nus hi á nya ta lán az zal ma gya ráz ha tó, hogy a po li ti kai föld csu szam -
lás ok for ra da lom nak való aposzt ro fá lá sa né met nyelv te rü le ten jó val 
ki sebb ha gyo má nyok kal bír, mint Ma gyar or szá gon, de a ma gyar ol -
va só nak en nek el le né re is szem be tû nõ. 

Adenauer ezt kö ve tõ en egy igen fon tos kér dést vet fel, még pe -
dig a nyu ga ti ha tal mak – el sõ sor ban az Egye sült Ál la mok – tét len -
sé gét. Ki eme li, hogy Eisenhower el nök és Dulles kül ügy mi nisz ter a
hi va tal ba lé pé sük óta a sza bad ság és a né pek ön ren del ke zé si jo gá -
nak elõ se gí té sé rõl be szélt, és most még sem tör tént sem mi. Ade -
nauer megemlékezik ar ról is, hogy a bu da pes ti ame ri kai kö vet ség 
elõtt tö me gek ki a bál ták: „Mi ért nem se gí te tek ne künk?” Úgy vé -
lem, Adenauer csa ló dott sá ga a le ír tak alap ján egy ér tel mû, ha
nem is ra gad tat ja ma gát Ame ri ka-el le nes ki je len té sek re. Meg em -
lí ti a szu e zi-vál sá got, de nem ta ka ró zik vele, er köl csi ki ál lá sa a
ma gyar ügy mel lett egy ér tel mû.32
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A for ra da lom nak a Szov jet unió ál ta li le ve ré sé rõl így ír: „A
ma gyar fel ke lés hul lá mai a töb bi ke let-eu ró pai ál la mot is fe nye -
get ték. Ro má ni á ban is meg moz du lá sok ra ke rült sor, és a szov jet
zó ná ban [értsd: az NDK-ban – M.Z.] is bár me lyik órá ban ki tör he -
tett vol na a fegy ve res fel ke lés és kez de tét ve het te vol na egy vé res 
pol gár há bo rú. A szov jet kor mány ok tó ber 30-i nyi lat ko za ta, mi -
sze rint haj lan dó ak tár gyal ni a ma gyar or szá gi, len gyel or szá gi és
ro má ni ai csa pat ki vo nás ról, el len tét ben állt azok kal a hí rek kel,
mi sze rint Kár pát-Uk raj na fe lõl csa pat erõ sí té sek ér kez tek Ma -
gyar or szág ra. A tet tek és a sza vak nyil ván va ló an el len tét ben áll -
tak: Egyip tom ban a né pek ön ren del ke zés ét hir det ték, Ma gyar or -
szá gon pe dig vér be foj tot ták ugyan azt. Ami kor no vem ber 1-jén a
kí nai kor mány nyi lat ko za tot tett köz zé, mely ben el ítél te a ma -
gyar or szá gi és len gyel or szá gi fej le mé nye ket, a szov jet kor mány
ezt a kri ti kát a kom mu nis ta blok kon be lü li ve ze tõ sze re pé nek
meg kér dõ je le zé se ként fog ta fel. Va ló szí nût len volt, hogy a Kreml
ha tal má nak je len tõs csök ke né sét harc nél kül el fo gad ná, amint azt 
a cse le ke de tei ké sõbb meg is mu tat ták. A har cok Ma gyar or szá -
gon 1956 no vem be ré nek vé gé ig tar tot tak, amíg vé res ter ror ba nem
ful lad tak. Az Egye sült Nem ze tek nek pe dig mind ezt tét le nül vé gig
kel lett néz ni ük.”33 Is mét meg ál la pít hat juk, hogy Adenauer in for má -
ci ói alap ve tõ en a nem zet kö zi hely zet rõl vol tak pon to sak, a ma gyar
bel ügyek rõl nem. Azt is ten den ci ó zus túl zás nak te kint het jük, hogy
Ma gyar or szá gon a har cok no vem ber vé gé ig tar tot tak – va ló já ban a
má so dik szov jet be avat ko zás óri á si tú le re je ha mar meg tör te a szer -
ve zet len el len ál lást, még az utol só kig ki tar tó cse pe li fel ke lõk és a
Me csek be vissza vo nu lók is fel ad ták a har cot no vem ber 20-ig.34 Az
el té rés per sze csak né hány nap, a tá jé ko zat lan ol va só azon ban eb bõl 
úgy vél he ti, hogy a fegy ve res el len ál lás nak vol tak esé lyei.
Adenauer azon ban nyil ván nem ír hat ta le, hogy a szov jet had se reg -
gel szem be ni el len ál lás nak nem volt sem mi esé lye, hi szen em lék ira -
ta i ban ép pen a szov je tek és a kom mu niz mus el le ni kö vet ke ze tes
szem ben ál lás ra biz tat ta ol va só it.35

Adenauer a for ra da lom le ve ré sé nek kö rül mé nyei kap csán
meg jegy zi to váb bá, hogy „a ma gyar or szá gi ese mé nyek meg ráz -
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33 Uo. 234. A for ra da lom le ve ré sét a kö tet 316. ol da lán is a szov je tek nyil -
ván va ló ag resszi ó já nak mi nõ sí ti Adenauer, me lyet a sza bad ság sze re tõ ma gya rok
ellen elkövettek. 

34 Izsák 1998, 150. 
35 Adenauer 1966, 410.



kód ta tó mó don bi zo nyí tot ták be, hogy a va ló ság ban mennyi re te -
he tet le nek az Egye sült Nem ze tek, hi szen annyit sem si ke rült el -
ér ni ük az új ma gyar ve ze tés nél, hogy az ENSZ fõ tit ká ra, Ham -
mar skjöld, vagy egy mun ka tár sa szá má ra be uta zá si en ge délyt
sze rez ze nek Ma gyar or szág ra. Ma gyar or szág a szov jet erõ po li ti -
ka szo mo rú pél dá já vá vált.”36 Úgy vé lem, az Egye sült Nem ze tek
és kü lö nö sen a ko ráb ban már em lí tett ame ri kai „roll back” fe le -
lõt len sé ge elleni jogos kritikát itt Adenauer már igen ügyesen
fordítja a Szovjetunió ellen. 

Lé nye ges kér dés ként ke ze li Adenauer a to váb bi ak ban a ma -
gyar for ra da lom po li ti kai kö vet kez mé nye it, ami kor ar ról ír, hogy
a ma gyar for ra da lom és an nak vé res le ve ré se je len tõs mér ték ben
hoz zá já rult a kom mu niz mus meg gyen gü lé sé hez. El sõ sor ban
azért, mert a ri deg va ló ság meg ren dí tet te a Nyu gat-Eu ró pá ban és 
Ázsi á ban mû kö dõ kom mu nis ta pár to kat.37 Má sod sor ban azért,
mert meg gyõz te Moszk vát a csat lós ál la mok meg bíz ha tat lan sá -
gá ról, ami a Szov jet uni ó nak tény le ge sen ren del ke zé sé re álló ka -
to nai erõt lé nye ge sen csök ken tet te.38 Leg in kább azon ban azért,
mert „amint azt a ma gyar or szá gi fej le mé nyek tel jes mér ték ben
be bi zo nyí tot ták, a csat lós ál la mok la kó i nak sza bad ság vá gyát
nem le het hosszú tá von el foj ta ni. Egy hõ si es nép pél dát lan bá tor -
ság gal vé de ke zett az el nyo más el len. A sza bad ság fák lyá ját, me -
lyet Ma gyar or szág gyúj tott meg a csat lós ál la mok ban, nem lesz
könnyû is mét el ol ta ni. Ez hív ta fel ugyan is a fi gyel met a ször nyû -
sé gek re és az el vi sel he tet len kö rül mé nyek re, melyekre ott ko ráb -
ban sor került. Magyarország bátorságát és szabadságszeretetét
arany betûkkel kell feljegyezni a történelembe.”39 

A for ra da lom le ve ré sét Adenauer mint a szov jet ter ror egyik 
leg jel leg ze te sebb pél dá ját em lí ti, mely vé le mé nye sze rint min den 
kom mu nis ta rend szer alap ja, és ame lyet az 1953. évi ke let-ber li ni
fel ke lés sel együtt so sem sza bad el fe lej te ni.40 

Az 1956-os for ra da lom hõ sei és Ma gyar or szág sza bad ság -
sze re tõ népe elõt ti tisz tel gést né mi képp ár nyal ja, hogy Adenauer
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36 Uo. 240. 
37 Uo. 240. 
38 Uo. 291. 
39 Uo. 241. Lé nye gé ben ha son ló kö vet kez te tés re jut a tör té nész Bé kés Csa ba

– lásd Bé kés Csa ba: Az 1956-os for ra da lom a vi lág po li ti ká ban. 1956-os In té zet, Bu da -
pest, 2006. 132–133. 

40 Adenauer 1967, 350. Adenauer egé szen pon to san a né met or szá gi szov jet
meg szál lá si zóna 1953. jú ni us 17-i ese mé nye it em lí ti, ame lyet azon ban a ma gyar
tör té net írás – nem tel je sen he lye sen – ke let-ber li ni felkelésnek nevez. 



az em lék ira ta i nak a má so dik kö te té ben a ’szovjet tak ti ká’-ról ír,
mely nek so rán a gö rög, a tö rök, a ja pán és a ju go szláv pél dát
elem zi, és en nek so rán arra a kö vet kez te tés re jut, hogy ezen ál la -
mok azért ke rül het ték el Moszkában el ter velt vég ze tü ket, mert
el len áll tak a szov jet nyo más nak, míg azok, akik nem vál lal ták az
el len ál lást, rab szol gák ká let tek. A pél dák fel so ro lá sa vé gén Ade -
nauer le szö ge zi, hogy õ min dig is úgy vél te, hogy a né me tek a
gö rö gök, tö rö kök és ja pá nok lis tá já ba, és nem a ro má nok, bol gá -
rok, cseh szlo vák ok, len gye lek és ma gya rok so rá ba tar toz nak.41

Ez a fel so ro lás sem mi kép pen sem mond ha tó ked ve zõ nek a ma -
gya rok ra és Ma gyar or szág ra néz ve, és Adenauer ezen vé le ke dé -
se meg le he tõ sen tör té nel mi et len is. Ért he tõ per sze, hogy a kan -
cel lár hõ si es ség re és a szov je tek kel szem be ni el len ál lás ra akar ta
sar kall ni maj da ni ol va só it, mint re ál po li ti kust azon ban alig ha kel -
lett vol na ar ról meg gyõz ni, hogy az ál ta la fel so rolt or szá gok
mennyi vel na gyobb moz gás tér rel ren del kez tek Ma gyar or szág hoz
ké pest, és mennyi vel több nem zet kö zi tá mo ga tást re mél het tek tö -
rek vé se ik hez. A nem lé te zõ moz gás tér Ma gyar or szág ese té ben ép -
pen az imént tár gyalt 1956-os for ra da lom kap csán mu tat ko zott meg 
leg in kább. Adenauer ment sé gé re le gyen mond va: nem volt egye dül 
azok kö zött, akik túl sá go san passzív nak vél ték a kom mu niz mus sal
szem be ni ma gyar po li ti kai pár tok el len ál lá sát.42 Ta lán nem vé let len, 
hogy 1956-ban sem a pár tok, ha nem az egy sze rû em be rek csi nál tak
for ra dal mat.

Konk lú zió

Ta nul má nyom ban Adenauer Ma gyar or szág-ké pét vizs gál tam a
kan cel lár em lék ira tai alap ján. A be mu ta tott hi vat ko zá sok alap ján
egy ér tel mû, hogy Adenauer nem ren del ke zett egy ér tel mû en po -
zi tív vagy ne ga tív vé le ménnyel Ma gyar or szág ról: az em lék irat -
ban mind az or szág elõ for du lá sok nagy ság rend je, mind a róla
szó ló so rok han gu la ta alap ján alap ve tõ en sem le ges hoz zá ál lást
ta pasz tal tunk, ami nem tér el a szer zõ nek a töb bi szovjetizált or -
szág ról ki ala kí tott vé le mény étõl. Ez per sze egy ál lam fér fi em lék -
ira tai ese té ben nem is meg le põ: tá volt állt vol na Adenauer sze -
mé lyi sé gé tõl, ha a nem zet kö zi kap cso la tok te rü le té rõl el len ség -
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41 Adenauer 1966, 410. 
42 Borhi Lász ló: Ma gyar–ame ri kai kap cso la tok 1945–1989. MTA Tör té net tu -

do má nyi In té zet, Bu da pest, 2009. 24–25. 



ké pe ket vagy akár po zi tív szte re o tí pi á kat sze re tett vol na át örö kí -
te ni ol va só i ba. 

Ez az alap ve tõ en sem le ges kép azon ban meg vál to zik, ami -
kor az em lék irat ok ban az 1956-os for ra da lom ról esik szó: en nek
meg íté lé se egy ér tel mû en po zi tív, az ez zel kap cso la tos vé le mé nye 
pe dig a ma gyar nem zet meg íté lé sé re is át su gár zik. Fon tos le szö -
gez ni: csak is az em lék irat ok ezen ré szé nél. A for ra da lom mal kap -
cso la to san kö zölt for rá sok ugyan szá mos pon tat lan sá got tar tal -
maz nak, Adenauer sa ját gon do la tai ugyan ak kor meg le he tõs tisz -
tán lá tás ról tesz nek ta nú bi zony sá got, de ezen meg ál la pí tá sun kat
is szû kí te nünk kell: míg Ma gyar or szág és az 1956-os for ra da lom
nem zet kö zi hely ze tét jól is mer te, a ma gyar or szá gi bel po li ti kai fej le -
mé nyek rõl Adenauer nem ren del ke zett re le váns in for má ci ók kal.

„Ich habe den Wunsch, daß später einmal, wenn die Menschen
über den Nebel und Sta ub dieser Zeit hinwegsehen, von mir gesagt
werden kann,  daß ich meine Pflicht getan habe...” (Konrad Adenauer)

„Az a kí ván sá gom, hogy egy szer majd, ami kor a mai idõ köde és
pora el osz lott, el is mer jék ró lam: meg tet tem a kö te les sé gem.”
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Novák Csa ba Zol tán

„FOR RA DA LOM RA ÍTÉL VE”
Silviu Brucan élet pá lyá ja em lék ira ta i nak tük ré ben

Be ve ze tõ

Edward Halett Carr a Mi a tör té -
ne lem? címû mun ká já ban azt írja, 
hogy a tör té nel mi té nyek so ha -
sem „tisz tán” ke rül nek az ol va só 
elé. „Ahogy a fényt az üveg lap,
úgy töri meg a té nye ket az õket
le jegy zõ tu da ta.”1 Kü lö nö sen
igaz ez az ál lí tás, ha egy tör té net
a ko ra be li részt ve võ, sze rep lõ
em lé ke ze té bõl ele ve ne dik fel,
me mo ár vagy akár in ter jú for -

má já ban. A vissza em lé ke zõ az adott tör té net re konst ru á lá sá nak
elsõ fá zis ban „elõnyt él vez” a tör té nésszel szem ben. Olyan tu dás -
sal, is me ret anyag gal ren del ke zik, ami hez a tör té nész csak
hosszas ku ta tó mun ka után jut el. Ha egy ál ta lán el jut. Ugyan ak -
kor az em lé ke zõ narratívájából hi ány zik a tör té ne ti rá lá tás. Ez
gyak ran egy ol da lú vá te szi, a vissza em lé ke zõ ér de ke i nek (po li ti -
kai, sze mé lyes stb.) ren de li alá az adott tör té net el mon dá sát. –
Silviu Brucan me mo ár ja is er rõl ta nús ko dik.

Brucan a 20. szá zad egyik je len tõs ro má ni ai po li ti ku sa és
gon dol ko dó ja volt. Az õ élet pá lyá ját is nagy mér ték ben meg ha tá -
roz ta a kor szak, amely ben élt. A gaz da sá gi vi lág vál ság ban el sze -
gé nye dett zsi dó csa lád ból szár ma zó Brucan 19 éve sen csat la ko -
zott a ro má ni ai kom mu nis ta moz ga lom hoz. A több nyel vet be -
szé lõ te het sé ges fi a tal em ber a párt if jú sá gi szer ve ze te i ben és a

1 Carr, Edward Halett: Mi a tör té ne lem? In: Gyurgyák Já nos – Kisantal Ta -
más (szerk.): Tör té net – El mé let I. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2006. 185.



párt saj tó szer ve zé sé ben ját szott fon tos sze re pet. 1944 után a párt
fõ saj tó or gá nu ma, a Scânteia szer kesz tõ sé gé nek volt nagy ha tal -
mú elsõ tit ká ra. 1955-ben ki ne vez ték nagy kö vet nek Wa shing ton -
ba. 1958 és 1962 kö zött szin tén nagy kö vet, de New York ban,
ENSZ-nél. Az 1962 és 1966 kö zöt ti idõ szak ban a ro mán te le ví zió
ve ze tõ je volt. Nicolae Ceauºescu ha ta lom ra ke rü lé se után
(1965-tõl), mi vel Gheorghiu Dej bi zal ma sá nak szá mí tott, fo ko za to -
san ki szo rult a párt ve ze tés leg fel sõbb kö re i bõl. 1966-tól egye te mi ta -
nár ként te vé keny ke dett. Az 1980-as évek ben több al ka lom mal nyíl -
tan is bí rál ta a Ceauºescu-rendszert, amit a dik tá tor kény szer lak -
hellyel „ho no rált.” Brucan fon tos
sze re pet ját szott az 1989-es ro má -
ni ai rend szer vál tás ban, tag ja volt
a ha tal mat meg szer zõ Nem zet -
meg men té si Front leg fel sõ ve ze -
tõ sé gé nek. Pá lya fu tá sát po li ti kai
elem zõ ként fe jez te be.

Brucan szemtanúja, ala kí tó -
ja, el szen ve dõ je, más kor ha szon -
él ve zõ je volt olyan fon tos ese -
mé nyek nek, mint: a két vi lág há -
bo rú kö zöt ti ide o ló gi ai moz gal -
mak, a má so dik vi lág há bo rú évei, az 1947-es rend szer vál tás, a
kom mu nis ta dik ta tú ra ki épü lé se és mû kö dé se, a Gheorghiu Dej
és a Ceauºescu ne vé vel fém jel zett idõ szak ok, va la mint az 1989-es 
rend szer vál tás. Élet pá lyá já nak is me re te fon tos hoz zá já ru lás a 20.
szá za di Ro má nia po li ti ka- és men ta li tás tör té ne té hez.

Brucan a rend szer vál tás után több al ka lom mal, több fó ru -
mon (te le ví zi ós be szél ge té sek, in ter jú kö te tek, em lék irat stb.)2 tár -
ta fel élet pá lyá ját, meg pró bált „szá mot vet ni” po li ti kai-köz éle ti
múlt já val. E tö rek vés nek leg fon to sabb moz za na ta a Generaþia
irositã. Memorii. (El té ko zolt nem ze dék. Em lék irat ok) címû,
1992-ben pub li kált, szá mos szem pont ból lé nye ges em lék ira ta.3 

Meg je le né se kor az em lék irat bom ba ként ha tott. Hi szen ak -
kor még egy ál ta lán nem állt a tör té nész szak ma ren del ke zé sé re
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2 Brucan, Silviu: „Am fost complotist”. Az in ter jút Rodica Palade ké szí tet te.
In Revista 22. http://www.revista22.ro/am-fost-un-complotist-85.html.; Brucan,
Silviu: De la capitalism la socialism ºi retur. O biografie între douã revoluþii. Editura
Nemira, Bu ka rest, 1998.; Brucan, Silviu: Prioritatea CNSAS. In: Ziarul Financiar,
2006. au gusz tus 14. 

3 Brucan 1992. 



szin te sem mi fé le for rás az elõ zõ öt ven év tör té né se i rõl, a Ro mán
Kom mu nis ta Párt tör té ne té nek „ku lissza tit ka i ról.” Brucan sza ba -
don szár nyal ha tott Ro má nia kö zel múlt já nak ér tel me zé sé ben. In -
for má ci ó i nak va ló ság ér té két le he tet len volt le el len õriz ni. Mun ká -
ja ke ve ré ke a sze mé lyes él mé nyek el me sé lé sé nek és a kor szak ra
vo nat ko zó tör té ne ti elem zé si kí sér let nek. A ro mán tör té net írás az 
el múlt 15 év ben, a Brucan ál tal be mu ta tott idõ szak ra vo nat ko zó an,
szá mos kér dés re igye ke zett vá laszt, ér tel me zé si ke re te ket adni.
Dol go za tunk ban ezek is me re té ben ér tel mez zük az em lék ira tot.

A „pre desz ti nált” for ra dal már

Fõ hõ sünk úgy igye ke zett el szá mol ni az éle té vel, hogy az egy -
más nak néha el lent mon dó tör té ne tek ben való rész vé te le ér tel -
met, ma gya rá za tot nyer jen. Brucan Ceauºescu bu ká sá val kez di el 
jól át gon dol tan me sél ni az élet tör té net ét. A kor szak ban já ra tos ol -
va só nak azon ban már a gye rek- és if jú kor ra vo nat ko zó rö vid elsõ 
fe je zet ben is fel tûn het, hogy a szer zõ sa ját sor sá val ér zé kel te ti a
ro má ni ai po li ti kai ese mé nye ket. A posz tó ke res ke dés sel fog lal ko -
zó Brucan csa lád Bu ka rest bel vá ro sá ban élt. Silviu itt töl töt te el
gond ta lan gye rek éve i nek elsõ idõ sza kát. Az el mon dott tör té net -
ben a gye rek évek, a csa lád szo ká sai, min den nap jai csak má sod la -
gos sze re pet kapnak.

Zsi dó szár ma zás ról csak ké sõbb és na gyon rö vi den (a fa siz -
mus kap csán), az ab ból fa ka dó eset le ges kul tu rá lis más ság ról,
szo ká sok ról pe dig egy ál ta lán nem esik szó. Azok a tör té ne tek ke -
rül nek elõ tér be, ame lyek ma gya ráz zák fõ hõ sünk nek a kom mu -
nis ta párt hoz csat la ko zá sát. Az ol va só egy párt ak ti vis ta sze mé -
lyes él mé nyek kel pél dá zott, túl ide o lo gi zált élet raj zá ban la poz -
gat. A szer zõ osz tály har cos nyel ve zet ben egy ti pi kus for ra dal már 
élet út ja ként épí ti fel a maga tör té ne tét. Erre utal nak a gyak ran
hasz nált jel zõs szer ke ze tek is: po ca kos bur zso ák, osz tály harc, ke -
se rû sors, tár sa dal mi egyen lõt len ség stb. A gye rek ko ri em lé kek,
tör té ne tek mind a párt kar ri er hez szol gál tat nak ma gya rá za tot: a
tör té ne lem ben fo lyó osz tály harc pre desz ti nál ta Silviu Brucant és
ge ne rá ci ó já nak több tag ját. E fe je zet ben meg ta lál ha tó ak azok a
pa ne lek, ame lyek kel a kor szak ak ti vis tái ál ta lá ban be mu tat ták az
élet tör té ne tü ket.4 Meg ta lál ha tó az el sze gé nye dés (amúgy va lós
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4 A ro má ni ai ma gyar ak ti vis ta-kar ri e rek rõl, élet utak ról lásd: Novák Csa ba
Zol tán: A párt szol gá la tá ban. Ká der sors a Szé kely föl dön. In Múl tunk, 2005. 4. 100–128.



alap ja van) mí to sza, hát rá nyos meg kü lön böz te tés a bojárfiakkal5

szem ben az is ko lá ban,6 a há zuk elár ve re zé se és egy uzso rás ál ta li
meg vá sár lá sa. „Hal lot tam, amint az ügy vé dé vel szá mol gat nak,
ak kor ta pasz tal tam éle tem ben elõ ször, hogy mit is je lent egy
nagy fo gás a tõke vi lá gá ban.”7 A szer zõ vissza em lé ke zé sé ben
nem esik szó kö zép osz tály be li éle tük rõl, fo gyasz tá si szo ká sa ik -
ról, ar ról hogy az is ko lai ta nul má nyai olyan tu dás sal ru ház ták
fel, amely bõl je len tõ sen pro fi tált ké sõbb, a sztá li nis ta kor szak ban. 
Brucan pe ri fé ri kus sá sti li zált tár sa dal mi hely ze té vel ma gya ráz za
a kom mu nis ta moz ga lom hoz való csat la ko zá sát. „A gyár- és
föld tu laj do no sok pa lo tá já ban lát hat tam meg, hogy ez a tár sa dal -
mi osz tály mi lyen a könnyû lu xus élet él, el len tét ben azok kal,
akik nap, mint nap gür cöl nek ke se rû lé tü kért. A tár sa dal mi igaz -
ság ta lan ság el le ni lá za dá som meg ha tá roz ta az egész éle te met.”8

A kom mu nis ta moz ga lom hoz csat la ko zás fel tét elei te hát (a me -
mo ár sze rint) adot tak vol tak. Brucan be lé pett a moz ga lom ba, ut -
cai ve re ke dé sek ben vett részt, új sá gos bó dé kat vé del me zett a le gi -
o ná ri u sok kal szem ben, til tott iro dal mat ol va sott, új sá got szer -
kesz tett. Köz ben nagy vo na lú an hall gat olyan kér dé sek rõl, me -
lyek rõl bi zo nyo san volt tu do má sa, ami rõl vé le mé nyünk sze rint
tu do má sa kel lett, hogy legyen. Egy adott pillanatban arról
beszél, hogy az illegális mozgalomban Fóris István volt a
kapcsolata. És, hogy Fórissal még vitái is voltak amiatt, hogy õ
parasztpárti vagy liberális újságírókkal is együttmûködött.9
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Ve ze tõ ro mán po li ti ku sok élet út ja i ról lásd: Betea, Lavinia: Partea lor de adevãr.
Alexandru Bârlãdeanu despre Dej, Ceauºescu ºi Ili es cu. Convorbiri. Compania, Bu ka rest,
2008. Uö: Maurer ºi lumea de ieri. Mãrturiri despre stalinizarea României. Compania, Bu -
ka rest, 2008.

5 A ’bojár’ – ro mán ne me si tár sa dal mi ka te gó ria.
6 Brucan tár sa dal mi hely ze té nek meg fe le lõ en ún. elit is ko lák ban ta nul ha -

tott. Ele mi ta nul má nya it né met tan nyel vû is ko lá ban vé gez te, majd a Szent Szá va
Nem ze ti Kol lé gi um ban ta nult to vább. Is ko lás em lé kei kö zül egy a tes ti fe nyí tés re 
vo nat ko zó és egy osz tály har cos tör té ne tet emel ki. „Ott [a gim ná zi um ban] meg -
is mer het tem az osz tály kü lönb sé get. Az elsõ ta nu ló egy olyan bo já ri csa lád sar ja
volt, amely több száz hek tár nyi föld bir tok kal és né hány ipa ri üzem mel is ren del -
ke zett. Né met órán csak én vol tam ké pes min dig né me tül vá la szol ni a ta nár nak,
en nek el le né re, kilencesnél sose kaptam jobb jegyet, a gazdag fiú mindig meg -
kap ta a tízest.” Brucan 1992, 18. 

7 Uo.
8 Uo. 20.
9 Uo. 26. 



Ellenben szót sem szól Fóris haláláról, akit a párt belsõ hatalmi
harca következtében gyilkoltattak meg.10 

Az esz me szol gá la tá ban

A má so dik vi lág há bo rút le zá ró idõ szak ról szól va Brucan több al -
fe je ze tet szánt a ki rá lyi puccs és Ro má nia ki ug rá sá nak be mu ta tá -
sá ra,11 alig be szél vi szont a kom mu nis ta ha ta lom át vé tel rõl, a Vö -
rös Had se reg ro má ni ai sze re pé rõl, a párt ha tal mi szer ke ze té nek
ki épí té sé rõl. Köz ben az ese mé nye ket a for ra dal mi jelzõvel illeti.

Az RKP (RMP)12 ha ta lom ra ju tá sa után Brucan pá lyá ja ígé re -
te sen ha ladt elõ re, ki ne vez ték az RKP köz pon ti na pi lap ja, a
Scânteia [nem: Scînteia? P.L.] fõ szer kesz tõ-tit ká rá nak. E ki ne ve zés
nem járt ugyan konk rét po li ti kai ha ta lom mal és sze rep kör rel, vi -
szont köz is mer ten fon tos stá tus nak szá mí tott. A köz pon ti na pi -
lap a párt fõ esz mei és po li ti kai fegy ve re volt, se gít sé gé vel és fel -
hasz ná lá sá val va ló sí tot ta meg a tár sa dal mi és po li ti kai moz gó sí -
tást, a kul túr har cot, a pro pa gan dát. Brucan ter mé sze te sen mind -
ezek ben je len tõs sze re pet vál lalt. Idõ sza kon ként vál to zó mér ték -
ben, néha szin te he ten te írt ve zér cik ke ket, ame lyek ben a kor szak -
ra jel lem zõ stí lus ban buz dí tott „az el len sé ges osz tá lyok kal való
le szá mo lás ra” vagy a bé kés épí tõ mun ká ra. 

Brucan e kor szak ra em lé kez ve egyes ese mé nye ket föl na gyít
vagy mi ni ma li zál, má sok ról nagy vo na lú an meg fe led ke zik. A tör -
té nel mi pár tok fel szá mo lá sát és elit je ik nek le fe je zé sét, kö zel 45 év 
táv la tá ból is az ak ko ri hi va ta los pro pa gan da sze rint me sé li el. Vé -
le mé nye sze rint a pa raszt pár ti po li ti ku sok össze es kü vést szer -
vez tek, hogy „il le gá li san el hagy ják az or szá got”, a kom mu nis ta
rend õr ség ezt fü lel te le, és ter mé sze te sen, jo go san zár ta bör tön be
az érin tet te ket. Pe dig Gheorghiu Dej egyik bi zal ma sa ként bi zo -
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10 Fóris Ist ván, ma gyar szár ma zá sú kom mu nis ta ve ze tõ, az RKP fõ tit ká ra
volt 1940 és 1944 kö zött. Egyes ál lí tá sok sze rint a Brucan ál tal em lí tett idõ szak -
ban Fóris nem is tar tóz ko dott Ro má ni á ban. Va ló szí nû nek tart juk, hogy Brucan a
csúsz ta tá sá val gya kor la ti lag az osz tály har cos múl tat, az ál ta la be töl tött „fon tos
sze re pet” igye ke zett igazolni. Fóris Istvánt 1968-ban rehabilitálták.

11 Ro má nia 1944. au gusz tus 23-án ki lé pett a Né met or szág hoz fû zõ dõ szö vet sé -
gi rend szer bõl. Ion Antonescu mar sall fél re ál lí tá sá ban a ki rály és a ro mán tör té nel mi 
pár tok mel lett sze re pet ka pott a kom mu nis ta párt né hány kép vi se lõ je is.

12 A Ro mán Kom mu nis ta Párt 1948-ban egye sült a Ro mán Szo ci ál de mok ra -
ta Párt tal és fel vet te a Ro mán Mun kás párt ne vet. Az RMP 1965-ben vissza kap ta
az RKP megnevezést.



nyo san is mer te az ese mé nyek va ló di for ga tó könyv ét.13 Brucan
ar ról is hall gat, hogy azok közé a meg ha tá ro zó sze re pet ját szó ér -
tel mi sé gi ek közé tar to zott, akik ve he men sen kér ték a nyil vá nos -
ság elõtt a tör té nel mi pár tok ve ze tõ i nek ki vég zé sét, és har sány
pro pa gan dát foly tat tak a „régi kul tú ra” el len. „Kö ze le dik a Nem -
ze ti Pa raszt párt pere. Min den ki szá má ra vi lá gos, hogy nem egy
kö zön sé ges per rõl van szó, amely ben a ro má ni ai tör vé nyek ér tel -
mé ben el ítél nek egy akár mi lyen bûn tet tet. Ez út tal az egyik ol da -
lon az áru lók, gyil ko sok és ké mek ban dá ja áll, má si kon pe dig
maga a ro mán nép. ... annyi bûnt hal moz tak fel, hogy mind ez
elég len ne a va la ha meg ho zott leg sú lyo sabb bün te tés re.” – írta
Brucan egyik 1947-es ve zér cikk ében.14 Fe le sé ge, Ale xand ra
Sidorovici (aki rõl mel les leg na gyon rit kán szól a me mo ár ban)
sze re pé rõl sem tesz em lí tést. Õ is gaz dag il le gá lis múlt tal ren del -
ke zett, 1945 után egy ide ig a nép bí ró ság ok nyil vá nos vád ló ja ként 
dol go zott.15 Nem tesz em lí tést a mun ka tá bor ok ról és a tár sa da -
lom erõ sza kos át ala kí tá sá ról. Mind eköz ben – ahogy írja – bol -
dog nak érez te ma gát, mert a moz ga lom fel ru ház ta hit tel, az zal a
tu dat tal, hogy „hi het ön ma gá ban, va la mi ne me sebb cél ban.”
Meg rög zött sztá li nis ta volt, arra hi vat ko zik, hogy „ak kor még
nem tud ta, nem is mer te, hogy mi lyen is va ló já ban Sztá lin.”16

Brucan nem száll le a „koestleri mélységekbe”,17 hogy számot
vessen sztálinista múltjával, pedig két történelmi pillanat (a
Ceauºescu-diktatúrával történõ szembefordulása és a
rendszerváltás) is adott volt ehhez számára. 

A me mo ár egyik ki emelt és so kat em le ge tett sze rep lõ je
Gheorghiu Dej.18 Az el be szé lés azon ban itt is egy ol da lú. Az el me -
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13 A ro mán tör té net írás egy ér tel mû en azt ál lít ja, hogy az ún. szö ké si kí sér let 
gya kor la ti lag a párt ma ni pu lá ci ó ja foly tán szer ve zõ dött meg, és ürügy ként szol -
gált a ro mán tör té nel mi pár tok le fe je zé sé hez. Rész le te sen lásd Deletant, Dennis:
România sub regimul comunist. Editura Fundaþia Europa Civicã, Bukarest, 1997. 

14 Kö ze le dik a Nem ze ti Pa raszt párt pere. In: Scânteia, 1947. szep tem ber 16.
15 Egyes szá mí tá sok alap ján 1948 és 1964 kö zött, az ún. Dej-korszakban kb.

600 000 po li ti kai fo goly volt bör tö nök ben vagy kény szer mun kán a ro mán gulag-
 rendszerben. Lásd Ra port final, 463. 

16 Brucan 1992, 98–108.
17 Arthur Koestler (1905–1983) több mun ká já ban is mély ön elem zést 

vé gez éle té nek sztá li nis ta sza ka szá ról. Lásd Arthur Koestler: A lát ha tat -
lan írás. Az ön élet rajz má so dik ré sze, 1932–1940. Osiris Ki adó, Bu da pest,
1998.; Uö: Sö tét ség dél ben. Eu ró pa Könyvkiadó, Budapest, 1998.

18 Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901–1965) vas úti mun kás ként kap cso ló dott be 
az il le gá lis kom mu nis ta moz ga lom ba a két vi lág há bo rú kö zött. 1945 és 1948 kö -
zött az RKP, majd 1954-ig az RMP fõ tit ká ra, 1954–1955-ben tit ká ra, 1955 és 1965



sélt anek do ták ból jó ke dé lyû, ra ci o ná lis, „nem ze tét sze re tõ”19 ve -
ze tõ képe raj zo ló dik ki. A Gherghiu Dej ide jé ben be kö vet ke zett
po li ti kai, gaz da sá gi vissza élé sek re,20 té ve dé sek re csak egy mon -
dat ban utal, „igen, a há bo rú utá ni elsõ évek ben Gheorghiu Dej
em be ri mó don vi sel ke dett, nem volt még az a ve ze tõ.”21 A párt -
ból tör té nõ nagy mér té kû ki zá rá so kat is Sztá lin nyo má sá nak tu -
laj do nít ja, nem pe dig a párt bel sõ me cha niz mu sa i nak. A ki zá rá -
sok idõ pont ját 1951-re te szi, ho lott a leg több ki zá rás ra
1948–1949-ben ke rült sor. A Dej ide jé ben le zaj lott kol lek ti vi zá lást
(té e sze sí tést) is történetietlenül mu tat ja be. Sze rin te Dej „sze lí -
debb” ál lás pon tot kép vi selt, csu pán a tár su lá sok lét re ho zá sát tar -
tot ta fon tos nak, bel sõ el len lá ba sai Ana Pauker22 és Luka Lász ló23

kép vi sel ték a ke mé nyebb irány vo na lat, drasz ti kus in téz ke dé se -
ket szor gal maz va a pa raszt ság el len. A kol lek ti vi zá lás kö rü li
Dej–Pauker vi tát gyö ke re sen más kép pen lát ja, mint a mai tör té -
net írás.24 Vé le mé nye sze rint Dej akar ta a mér sé kel tebb for má kat,
az ún. tár su lá so kat, és Luka meg Pauker vol tak a ke mény ke zû ek, 
akik ke mény kéz zel sze ret tek vol na le szá mol ni a pa raszt ság gal.25
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kö zött pe dig elsõ tit ká ra. Párt tiszt sé gei mel lett 1947 és 1962 kö zött a Groza- kor -
mány elsõ mi nisz ter el nök-he lyet te se. 1952 és 1955 kö zött Ro má nia mi nisz ter el nö -
ke, majd 1961-tõl haláláig az államtanács elnöke volt.

19 Brucan nagy vo na lú an hall gat az öt ve nes évek elsõ fe lé rõl, a ro má ni ai
sztá li niz mus ról, amely egy ér tel mû en a Dej ne vé hez kap cso ló dik. Eb ben a kor -
szak ban a ro mán po li ti kát és kul tú rát egy ér tel mû en a Szov jet unió pat ro nál ta
„pro le tár internacionalizmus” határozta meg.

20 A kor szak tör té né se i rõl rész le te seb ben lásd: Deletant, Dennis: Teroarea
comunistã în România: Gheorghe Gheorghiu-Dej si statul poliþienesc 1948–1965. Poli -
rom, Iaºi, 2001.

21 Brucan 1992, 60.
22 Pauker Ana (1893–1960) a két vi lág há bo rú kö zött be kap cso ló dott az il le -

gá lis kom mu nis ta moz ga lom ba. 1922-ben le tar tóz tat ták. A Ko min tern meg bí zá -
sá ból Svájc ban, majd Fran cia or szág ban dol go zott. 1935-ben újra le tar tóz tat ták
Ro má ni á ban, majd 1941-ben át ad ták a Szov jet uni ó nak. 1944-ben tért vissza Ro -
má ni á ba, az RKP tit ká ra lett. 1947 és 1952 kö zött kül ügy mi nisz ter volt. 1952-ben
kikerült a pártvezetésbõl.

23 Luka Lász ló (1898–1963) a két vi lág há bo rú kö zött be kap cso ló dott az il le -
gá lis kom mu nis ta moz ga lom ba. 1940-tõl Moszk vá ban dol go zott, ahon nan 1944-
 ben tért vissza. Az RKP-n be lül a ma gyar ügyek re fe ren se volt. 1948 és 1952 kö -
zött pénz ügy mi nisz ter. 1945 és 1952 kö zött tag ja volt az RKP KB-nak, majd az
RMP KV PB-nek. 1952-ben ko holt vá dak alap ján le tar tóz tat ták, 1954-ben élet -
fogy tig la ni bör tön bün te tés re ítélték. 1963-ban halt meg a nagyenyedi börtönben.

24 Brucan 1992, 60. 
25 A kér dést a szak iro da lom el té rõ en vé le mé nye zi. Robert Levy sze rint Dej

volt az, aki ke mé nyebb esz kö zök be ve té sé vel sze ret te vol na meg tör ni a pa raszt -
ság el len ál lá sát, Pauker meg Luka pe dig a las súbb át me net hí vei vol tak. Levy,
Robert: Gloria ºi decãderea Anei Pauker. Polirom, Bu ka rest, 2002. Brucan azok tá bo -



Ér de ke sek, bár el len õriz he tet le nek, néha el lent mon dá so sak a
Dej-zsel foly ta tott be szél ge té sek, vagy a Dej ál tal me sélt tör té ne -
tek le jegy zé se. Brucan ugyan vál tig haj to gat ja, hogy nem is mer te
a rend szer mû kö dé sé nek hát te rét, visszás ága it, mert so sem volt
olyan po zí ci ó ban, hogy be le lát has son ezek be az ügyek be, ugyan -
ak kor anek do tá i ból az el len ke zõ je de rül ki. Az egyik tör té ne té -
ben Dej ál lí tó lag ma gát, Chivu Stoicát, a mi nisz ter el nö köt in tet te
en ge del mes ség re Brucan je len lét ében: „Tache [Brucan be ce ne ve – 
N.Cs.Z.] is ve led megy Moszk vá ba és meg mond tam neki, mi ként 
írja meg a nyi lat ko za tot. Fi gyelj, ne játszd el majd az oko sat és ne
pa ran csol gass neki. Job ban tud ja õ, hogy mit kell ne ked ott mon -
da nod. Hal lot tál en gem? Chivu in tett a fe jé vel, én meg szin te el -
süllyed tem, nem má sért, Ro má nia mi nisz ter el nö ké rõl volt szó.”26

Ugyan eb ben a fe je zet ben rö vid fej te ge tést ka punk Brucan
hi deg há bo rús él mé nye i rõl, pon to sab ban a Ke let és a Nyu gat kö -
zöt ti konf lik tus ki rob ba ná sá nak oka i ról. A ké sõbb az Egye sült Ál -
la mok ban szer zett és a ke let-eu ró pai rend szer vál tá sok utá ni ta -
pasz ta la tai el le né re is ha tá ro zot tan amel lett ér vel, hogy a hi deg -
há bo rú ért egy ér tel mû en az Egye sült Ál la mok a fe le lõs.27 A ro -
mán nem ze ti kom mu niz mus ki ala ku lá sá nak kö rül mé nye i rõl szó -
ló fej te ge té se it vi szont a ro mán tör té net írás je len le gi ered mé nyei
sem cá fol ják. Brucan ez eset ben ki tû nõ ér zék kel – bár nem té ve -
dés me ne te sen – ál la pít ja meg a deji for du lat ok-oko za ti össze füg -
gé se it. Jól lát ja, hogy az 1956-os ma gyar or szá gi ta pasz ta la tok éb -
resz tet ték rá a ro mán párt ve ze tést: ha tal má nak meg tar tá sa vé gett 
csök ken te ni kell a szov jet be fo lyást és nö vel ni a tár sa dal mi kont -
rollt. Brucan azt írja, Dej õt kér te fel ezen prob lé mák el mé le ti
kidolgozására. Brucan bizonyosan részt vállalt ebben a fo lya mat -
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rá hoz tar to zik, akik azt mond ják, Dej volt az, aki kez det ben az ún. TOZ- tí pu sú
tár sas gaz da sá gok ban lát ta a prob lé ma meg ol dá sát, Pauker meg Luka el le nez ték, 
mivel ez, szerintük nem felelt meg a téesz-modellnek. 

26 Brucan 1992, 90.
27 Brucan, ha bár a ta pasz ta la ta és (rész ben) a kép zett sé ge is meg volt hoz zá, 

nem vet te a fá radt sá got, hogy mér leg re te gye, ki ele mez ze sa ját ta pasz ta la ta it Ro -
má nia szovjetizálásáról. Ke let-Eu ró pa szovjetizálásáról több mar káns vé le mény
ala kult ki a ma gyar és a ro mán tör té net írás ban. A kér dés rõl lásd: Hajdu Ti bor:
Szov jet dip lo má cia Ma gyar or szá gon Sztá lin ha lá la elõtt és után. In: Romsics Ig nác
(szerk.) Ma gyar or szág és a nagy ha tal mak a 20. szá zad ban. Te le ki Lász ló Ala pít vány,
Bu da pest, 1995, 195–201.; Ro má nia és Cseh szlo vá kia ese té rõl lásd: Zub, Ale xand -
ru – Solomon, Flavius (szerk.): Sovietization in Romania and Czechoslovakia. History, 
analogies, consequences. Polirom, Iaºi, 2003.



ban, de nem gondoljuk, hogy ezt a nagyon fontos és roppant
összetett munkát teljesen rá bízták volna. 

Brucan na gyon gyor san azo no sult a leg fel sõbb párt ve ze tés
irány vál tá sá val. Az 1950-es évek ele jén a nála is meg le võ, a Szov -
jet unió irán ti erõ tel jes szim pá ti át az év ti zed vé gén fel vált ja egy
sa já tos tu da tos szov jet el le nes ség. Már eb ben a fe je zet ben ki tû nik
Brucannak a Nicolae Ceauºescu irán ti el len szen ve. Ál lí tá sa sze -
rint Ceuºescu erõs el len zõ je volt a párt ve ze tés kö ré ben el ural ko -
dó szov jet el le nes ség nek. Azért is fur csa Brucan ezen ki je len té se,
mi vel Dej ha lá la után, 1965-tól ép pen Ceauºescu volt az, aki to -
vább vit te az ún. ro mán különutas po li ti kát. Õ volt az, aki vissza -
uta sí tot ta prá gai be avat ko zást, ak tív kap cso la to kat ápolt több
nyu ga ti ál lam mal.28 Mint em lí tet tük, Brucan na gyon he lye sen
lát ja a ro mán különutas po li ti ka ki ala ku lá sá nak nem zet kö zi és
bel po li ti kai össze fo nó dá sa it, de úgy vél jük, az ak ko ri ro mán po li -
ti kai ha ta lom gya kor lást nem ne vez het jük desztalinizációnak. 
Mára már tud juk, a desztalinizáció el sõ sor ban a sztá li ni ha ta lom -
gya kor lás mo dell jé nek, visszás sá ga i nak el uta sí tá sát, re for mo kat
je len tett, nem pusz tán a Szov jet Kom mu nis ta Párt tól tör té nõ vi -
szony la gos el ha tá ro ló dást. Az 1950-es évek vége Ro má ni á ban, el -
len tét ben több szo ci a lis ta or szág gal, a po li ti kai kont roll meg erõ -
sí té sét hoz ta.29 Kü lö nö sebb re for mok a gaz da sá gi élet területén
sem következtek be, csak késõbb. A társadalom irányába történõ
részleges nyitásról csak az 1960-as évek közepén beszélhetünk, a
Ceauºescu-korszak elsõ felében.

Brucan és a „kom mu niz mus két arca”

Brucan nem ke rül het te el, hogy mun ká já ban „meg ma gya ráz za”
az 1989-ben meg bu kott rend szer és a köz te levõ kap cso la tot. Ta -
lán ez zel ma gya ráz ha tó, hogy az ál ta la el mon dott tör té net kro no -
ló gi ai rend jét meg sza kít va vissza tér a szov jet tí pu sú rend szer ro -
má ni ai ki épí té sé nek kö rül mé nye i re. A kom mu nis ta párt ha ta -
lom ra ju tá sát ket tõs mér cé vel mu tat ja be. A fo lya ma tot meg ha tá -
ro zó, az egy ko ri párt ak ti vis tá kat egy ál ta lán vagy cse ké lyebb
mér ték ben komp ro mit tá ló okok je len tõs ré szét na gyon tisz tán
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28 A kér dés rõl rész le te seb ben lásd: Retegan, Mihai: 1968 din
primãvarã pânã în toamnã. Editura RAO, Bu ka rest, 1998. 1–82. 

29 Tãnase, Stelian: Elite ºi societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej 1948–1965.
Humanitas, Bu ka rest, 1998.



lát ja: a há bo rú utá ni sokk, az új já é le dés re mé nye, a mun ká sok,
sõt az egész la kos ság új és szebb élet utá ni vá gya, az ön kén tes ség
el söp rõ ere je, az 1946-os szá ras ság so rán meg nyil vá nu ló se gí tõ -
kész ség stb.30 Nem be szél vi szont a Vö rös Had se reg je len lé té rõl,
a kom mu nis ták ag resszív, ha mis ál lí tá sok kal is operáló
propagandáról, az 1946-os választási csalásokról, a politikai
opportunizmus jelenségérõl.31

Brucan nem ke rül het te el, hogy szót ejt sen a ro mán kom mu -
nis ta rend szer visszás ága i ról, ahogy õ ne ve zi, „két ar cá ról”,32 sa -
ját sze re pét il le tõ en vi szont „ele gán san” a mit sem sej tõk (má sod -
vo nal be li ak ti vis ták) tá bo rá ba so rol ja ma gát. Mint fen tebb em lí -
tet tük ki zárt nak tart juk, hogy az or szá gos na pi lap fõ szer kesz tõ je -
ként, az or szág elsõ em be ré nek kö ze li is me rõ se ként és ta nács adó -
ja ként ennyi re tá jé ko zat lan lett vol na. Utó lag el íté lõ en be szél a
Duna–Fe ke te-ten ger csa tor na33 épí té sé rõl, amely „a ro mán mun -
ka tá bor-rend szer leg ri asz tóbb pél dá ja volt, amely ben több ezer
em bert kényszerítettek arra, hogy dol goz zon, ahol ver ték és kí -
noz ták õket, és ahol töb ben éle tü ket ve szí tet ték.”34 Fe let tébb fur -
csa ez az utó la gos meg ál la pí tás, a Brucan ál tal ve ze tett lap ban
ugyan is, nem ke vés azon írá sok, cik kek szá ma, ame lyek a csa tor -
na épí té sét di csõ í tet ték. Brucannak a má sod vo na las ak ti vis ták
közé való „me ne kü lé sét” (ön be so ro lá sát) cáfolja az is, hogy Dej
idejében kinevezték Románia washingtoni nagykövetének.

Brucan és a Ceauºescu-korszak

Az ún. Ceauºescu-korszak je len tõs mér ték ben meg ha tá roz ta a ro -
má ni ai rend szer vál tás és az kö ve tõ idõ szak mi lyen sé gét. A kor -
szak nap ja ink ban is meg oszt ja köz vé le ményt, ben ne a tör té nész
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30 Brucan 1992, 102.
31 Több ku ta tó és elem zõ ál lít ja azt, hogy 1946-ban az RKP ve zet te bal ol da li

szö vet ség gya kor la ti lag csa lás sal ke rült ha ta lom ra. Tismãneanu, Vladimir: Stali -
nism pentru eterniatte. Polirom, Iaºi, 2005.; Þârãu, Virgiliu: România ºi primele alegeri în
Europa Central-Rãsãriteanã dupã 1945. Alegeri fãrã opþiune. In: Dosarele Istoriei, 2000.
11. sz. 31–34.

32 Brucan azt írja, hogy a kom mu niz mus nak két arca volt: az egyik a hi va ta -
los pro pa gan dá ban je lent meg, a má sik a – tit kos, kons pi rá ci ós mód sze rek alap -
ján – a kül föl di és a ha zai köz vé le mény elõl el rej tett arc. Brucan 1992, 98. 

33 A Duna–Fe ke te-ten ger csa tor nát 1949-ben kezd ték el épí te ni, több nyi re a
po li ti kai el ítél tek mun ka ere jét hasz nál va. 1955-ben a bel po li ti kai hely zet vál to zá -
sa mi att ide ig le ne sen leállították a munkálatokat.

34 Brucan 1992, 110. 



tár sa dal mat is. Nicolae Ceauºescu35 ha ta lom ra ke rü lé se je len tõs
változásokat hozott Brucan életében is.

Brucan sze mé lye sen is mer te a Ceauºescu há zas párt, szom -
szé dok vol tak hosszú ide ig. „Ceauºescuék szem ben lak tak ve -
lünk a Zsdánov ut cá ban, gye re ke ink is ko la tár sak vol tak és együtt 
lab dáz tak a kö ze li ját szó té ren”36 – írja Brucan, ez zel is mét el lent -
mond va azon ál lí tá sá nak, hogy nem állt kö ze leb bi kap cso lat ban
a párt ve ze tés elsõ szá mú em be re i vel il let ve, hogy tár sa dal mi stá -
tu sa alap ján egy ál ta lán nem tar to zott kö zé jük. Az em lék ira ta i ban 
Brucan meg le he tõ sen nagy te ret szen tel a Ceauºescu-rendszer és
há zas pár be mu ta tá sá nak. A rend szer po li ti kai jel lem zõ i nek és a
há zas pár tu laj don sá ga i nak be mu ta tá sá ban a köz éle ti sze mé lyi -
ség ta pasz ta la tai, hát tér tu dá sa és a sze mé lyes érin tett ség (ez eset -
ben fruszt rá ció) ket tõ sé ge ke ve re dik. A ro mán tör té net írás je len le -
gi ered mé nye i nek tük ré ben is jól ér zé ke li az ún. Ceauºescu- rend -
szer szí ne vál to zá sá nak sza ka sza it, moz ga tó ru gó it, ugyan ak kor ke -
ve sebb si ker rel il lesz ti be ebbe a lo gi ká ba sa ját pá lyá já nak ala ku lá -
sát. Brucan Ceauºescu ha ta lom ra ke rü lé sé rõl is azt a be nyo mást kel -
ti, mint ha elsõ kéz bõl sze rez te vol na az in for má ci ó it. Som má san
össze gez, hogy gya kor la ti lag há rom KB-tag, Ion Gheorghe Maurer,
Emil Bodnãraº és Nicolae Ceauºescu meg egyez tek egy más sal a ha -
ta lom el osz tá sát il le tõ en, és Maurer ja va sol ta Ceauºescut az elsõ tit -
ká ri tiszt ség be. Az em lí tett sze rep lõk vissza em lé ke zé si vi szont
nagy ban ár nyal ják a tör tén te ket. Maurer el is mer te ké sõbb, hogy va -
ló ban õ ja va sol ta Ceauºescut elsõ tit kár nak, sze rin te azon ban nem
lé te zett elõ ze tes egyez te tés, in kább a bel- és kül po li ti kai meg fon -
to lá sok kö vet kez té ben fo gad ták az ál ta la tett je lö lést.37
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35 Ceauºescu, Nicolae (1918–1989) a négy ele mi el vég zé se után ci pész inas -
ként dol go zott Bu ka rest ben. A hú szas évek ben be kap cso ló dott a kom mu nis ta
moz ga lom ba. Több ször is le tar tóz tat ták. 1936-tól tag ja volt az RKP-nak és több
évet töl tött bör tön ben. 1945-tõl kez dõ dõ en pá lyá ja fo ko za to san ívelt föl fe le. A
negy ve nes évek vé gén a me zõ gaz da sá gi mi nisz té ri um fõ tit ká ra volt, majd
1954-tõl tag ja lett a köz pon ti bi zott ság tit kár sá gá nak. 1965 és 1969 kö zött a köz -
pon ti bi zott ság fõ tit ká ra, majd 1969-tõl egé szen a ha lá lá ig az RKP fõ tit ká ra. 1974
és 1989 kö zött be töl töt te Ro má nia Szo ci a lis ta Köz tár sa ság el nö ki tiszt sé gét is.
1965-tõl fo ko za to san el tá vo lí tot ta a po ten ci á lis el len fe le it a fon to sabb tiszt sé gek -
bõl, egy re na gyobb ha tal mat össz pon to sí tott a maga ke zé be. Ha tal ma az 1980-as
évek ben egy na gyon erõs, csa lá di ala po kon nyug vó dik ta tú rá vá szé le se dett. Az
1989-es ro má ni ai for ra dal mi ese mé nyek so rán ha tal mát meg dön töt ték, de cem ber 
25-én, a ha ta lom bir tok lá sá ban ak tí van ré szes fe le sé gé vel, Elena Ceauºescuval
együtt ki vé gez ték.

36 Brucan 1992, 128. 
37 Betea 2008. 343–353. 



Brucan nem ked vel te Ceauºescut, ugyan ak kor ese ten ként
el is mer te an nak kva li tá sa it, po li ti kai si ke re it. „...jó zan pa rasz ti,
mond hat ni ra vasz ész já rás sal bírt, és kü lön le ges em lé ke zõ te het -
sé ge volt. Gyor san vá gott az esze – repartie ahogy a fran ci ák ne -
ve zik ezt a faj ta gyors in tel lek tu á lis re ak ci ót. Lát tam egy
Brezsnyev–Ceauºescu ta lál ko zó jegy zõ könyv ét, amely bõl ki de -
rült, hogy sza bá lyo san mat tol ta a szov jet ve ze tõt, aki gyak ran
egy hi ber nált med ve mód já ra re a gált a be szél ge tés so rán” – írja
Brucan.38 Em lék irat írónk a rend szer vál tás után két év vel ki tû nõ -
en rá ér zett a Ceauºescu-rendszer kor sza ko lá sá ra. 1. 1965–1971:
nyi tás, le szá mo lás a Dej-korszakkal; 2. 1971–1980: a mini kul tu rá -
lis for ra da lom idõ sza ka; 3. 1980–1987: az ál lam adós ság vissza fi -
ze té sé nek erõl te té se; 4. 1987–1989: a vál ság és a rend szer vál tást
meg elõ zõ idõ szak.39 Fi gye lem re mél tó Brucan elem zé se a rend -
szer mû kö dé sé re vo nat ko zó lag is. Azt mond ja, hogy a pa raszt ság 
vá ros ra köl tö zé sé vel (kb. 7 mil lió em ber) és élet szín vo na lá nak vi -
szony la gos emel ke dé sé vel a rend szer erõs bá zis ra tett szert. En -
nek a tö meg nek hi ány zott a po li ti kai kul tú rá ja az el len sze gü lés -
hez. A rend szer ad dig mû kö dött, amíg fennállt a „párt és a
munkásosztály” közötti „paktum” (az utóbbi dolgozik, a párt
cserében ad egy viszonylagos jólétet, biztonságot).40

Ceauºescu ha ta lom ra ke rü lé se tö rés pon tot ho zott Brucan
éle té ben, aki – mint írja – le mon dott a Ro mán Te le ví zió al el nö ki
tiszt sé gé bõl. Brucan ez zel ma gya ráz za, hogy el len szen ves volt
neki a párt ve zér. Ar ról a csa lá di vo nat ko zá sú tör té net rõl, amely
po li ti kai bot rányt oko zott Brucan éle té ben el len ben mé lyen hall -
gat.41 A majd ki épü lõ dik ta tú rá nak még nyo ma sem volt
1966-ban, Ceauºescu ek kor elõd jé nél is so kall nyi tot tabb po li ti kát 
foly ta tott, amely nek kö vet kez té ben az 1970-es évek kö ze pé ig tö -
ret len nép sze rû ség nek ör ven dett, nem csak az or szág ban, ha nem
szá mos nyu ga ti or szág ban is. Brucan, ön ma gá nak el lent mond va
egy el ej tett mon dat ban utal arra, hogy elõ adá sa in maga is idé zett
a párt ve zér kül po li ti ká ra vo nat ko zó ki je len té se i bõl. Úgy gon dol -
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38 Brucan 1992, 129.
39 Uo. 141. 
40 Uo. 159. 
41 Brucan fo ga dott fia, Dinu (Brucánnak há rom fo ga dott gyer me ke volt)

1965-ben il le gá lis ha tár át lé pés kí sé relt meg. El fog ták, bör tön be zár ták, ahol ön -
gyil kos lett. Silviu Brucan, complotist, oportunist sau disident. Deºtaptaþi-vã. In:
http://www.desteptati-va.ro/in dex.php/2011/02/22/silviu-brucan-complotist-
oportunist-sau-disident/



juk, Brucánnak a Ro mán Te le ví zió élé rõl (csa lá di kény szer mi att
is) tör té nõ le mon dá sa és az ok ta tás ban tör té nõ el he lyez ke dé se
nem oko zott – leg fel jebb sze mé lyes kar ri er le he tõ sé gé ben – tö rés -
pon tot köz te és a kom mu nis ta ide o ló gia kö zött. 1966 több szem -
pont ból is mér föld kõ volt Brucan éle té ben, ugyan is ek kor tól ke -
rül a hír hedt Securitate lá tó kö ré be.42 Brucan megfigyeltetése
ugyan ak kor nem egyedi (és nem sajátosan romániai) eset, az ál -
lam vé del mi szervek a nómenklatúra számos tagját megfigyelték. 

Kér dé se ket vet fel ugyan ak kor ma gá nak a Brucan- dosszié -
nak is az elõ ke rü lé se. Az em lék irat szer zõ je azt ál lít ja, hogy vé let -
len sze rû en ke rül tek elõ az em lí tett dosszi ék, Piteºti vá ro sá ban,
köz vet len a for ra da lom ide jén. „A hi va ta los szer vek ép pen a
meg sem mi sí té sü kön fá ra doz tak.” Ho gyan sze rez te meg Brucan
eze ket a dosszi é kat? Mi ért csak a rá vo nat ko zó bel ügyi ira tok ke -
rül tek elõ ak kor? A Securitate Irat tá rát Fel ügye lõ Bi zott sá got43

sok kal ké sõbb ala pí tot ták, 2008-ban, és a bel ügyi ira tok hoz tör té -
nõ hi va ta los hoz zá fé rés is csak ez után lett le het sé ges. Úgy gon -
dol juk – és ez zel nem va gyunk egye dül44 –, hogy az ira tok meg -
szel lõz te té sé vel Brucan min den képp ma ni pu lál ni akar ta a köz vé -
le ményt. Nem va la mi fé le or szá gos ti tok el fer dí té sé rõl van szó,
ha nem a sa ját ar cá nak átmentésérõl, aktuális po li ti kai-köz éle ti
szerepvállalásainak igazolásáról. 

Az em lí tett tör té né se ket Brucan a ké sõb bi ek ben igyek szik
ki hasz nál ni, ami kor meg pró bál (a va ló sá gos nál job ban) el ha tá ro -
lód ni a Ceauºescu-rendszertõl. Itt kell ki emel nünk, hogy Brucan
va ló já ban a Ceauºescu-diktatúrától ha tá ro ló dott el és nem ma gá -
tól a szo ci a lis ta rend szer tõl, nem a mar xiz mus-le ni niz mus tól.
Em lék ira ta i ban ugyan pró bál ja egy faj ta ön tu dat ra-éb re dés ként,
fej lõ dés tör té net ként be mu tat ni ezt a fo lya ma tot de a párt ve ze tés
el le ni tény le ges meg nyil vá nu lá sai csak az 1980-as má so dik fe lé -
ben je lent kez tek. Ezt több tény is iga zol ja. Brucan azt írja, hogy
1986-1987 tá ján már érez te a rend szer vár ha tó bu ká sát és, hogy
erre ér zel mi leg nem ké szült fel csak „tu do má nyo san”. Meg je -
gyez zük: 1989 elõtt Brucan egyet len mun ká já ban sem jó sol ta meg 
pon to san a rend szer bu ká sát és a kü lön bö zõ meg nyi lat ko zá sa i -
ban, írá sa i ban el sõ sor ban Nicolae Ceauºescu dik ta tú rá ját bí rál ta
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42 Brucan vissza em lé ke zé sét meg erõ sí tik a ké sõbb elõ ke rült bel ügyi ira tok
is. Ioanid 2008. 

43 Consiliul Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii – CNSAS
44 Lásd pl. Lavinia Betea idé zett mun ká it.



és nem a kom mu nis ta ide o ló gi át vagy az arra épü lõ po li ti kai
rend sze re ket. Úgy gon dol juk, Brucan és a Ceauºescu-féle párt ve -
ze tés köl csö nö sen meg vol tak egy más mel lett. Brucan kül föl di
kon fe ren ci ák ra jár ha tott, ír ha tott és pub li kál ha tott (Nyu ga ton is), 
akár a kom mu nis ta ide o ló gia visszás sá ga i ról is, de nyíl tan nem
bí rál ta Ceauºescut. Ami kor ez be kö vet ke zett, ház õri zet be ke rült.
Fon tos mo men tum eb ben a vi szony rend szer ben az 1987-es bras -
sói mun kás lá za dás.45 Brucan el me sé li, hogy se gí tett ki jut tat ni a
hírt Nyu gat ra, sa ját la ká sán nyi lat ko zott a BBC-nek. Nem eme li
ki vi szont azt a tényt, hogy õ akkor, és ott valójában reformokat, a 
helyzet stabilitását szorgalmazta és nem a rendszer leváltását.
Azt nyilatkozta, hogy valójában munkásosztály és a párt
kapcsolatában állt be holtpont, ezért tört ki a rebellió. 

Még is et tõl a pont tól kezd ve tel je sen nyil ván va ló vá vált,
hogy Brucan sza kí ta ni fog Ceuºescuval.46 Ezt a mo men tu mot ki
is hang sú lyoz za az em lék ira ta i ban, ahol a ’disszidens’ ki fe je zést
hasz nál ja. Ami rõl vi szont ke ve set vagy egy ál ta lán nem be szél, az 
a kom mu nis ta ide o ló gi á hoz való am bi va lens vi szo nya. Brucan,
ha rész le te seb ben nem is fej tet te ki né ze te it ezen a té ren, a leg in -
kább azok közé so rol ha tó, akik a mar xiz mus ban, a ko rai Marx -
ban ke res ték a meg úju lás le he tõ sé gét. Fon tos nak tart juk meg je -
gyez ni, hogy te vé keny sé gé ben „csu pán” a dik tá tort és ha ta lom -
gya kor lá sá nak mód sze re it ki fo gá sol ta. A nyu ga ti kap cso la tai és
vi szony la gos is mert sé ge fel ér té kel ték Brucan sze re pét, a
Ceauºescuval szem be for du ló kö rök egyik fon tos tag ja lett. Ez zel
is ma gya ráz ha tó az a tény, hogy Brucan a nyolc va nas évek utol só
fe lé ben részt vett két, a Ceauºescu bu ká sát meg elõ zõ fon tos ese -
mény ben. 1988-ban ta lál ko zott Mi ha il Gor ba csov val, aki vel
Ceauºescu le vál tá sá nak szük sé ges sé gé rõl is be szél get tek. Uta zá -
sá nak kö rül mé nyei, hát te re azon ban mai na pig sem tisz tá zott.
Egy ál ta lán nem ki zárt, hogy moszk vai su gal lat ra is cse le ke dett.
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45 1987-ben a ne héz élet kö rül mé nyek mi att a bras sói Vö rös Zász ló Üzem
mun ká sai az ut cá ra vo nul tak, ahol kom mu nis ta el le nes jel sza va kat skan dál tak,
fel dúl ták az RKP Bras só me gyei szék há zát. A lá za dást a kar ha tal mi szer vek el foj -
tot ták, a párt ve ze tés pe dig igye ke zett el szi ge tel ni a vá rost, és meg fé kez ni a hí rek
ter je dé sét. Oprea, Marius – Olaru, Stejãrel: Ziua care nu se uitã. 15 noiembrie 1987,
Braºov. Polirom, Iaºi, 2002.

46 Ez a faj ta „sza kí tás” ugyan ak kor nem egye di eset. Ceauºescu kö nyör te le -
nül ál lí tot ta fél re a párt ból mind azo kat, akik nem ér tet tek egyet az ál ta la ki je lölt
po li ti kai irány vo nal lal vagy va la mi lyen ok ból ki fo lyó lag bí rál ták a rend szert.
Egy ko ri KB-ta gok (pl. Fa ze kas Já nos, Ion Gheorghe Maurer, Corneliu Mãnescu,
Constantin Pârvulescu, Alexandru Bârlãdeanu stb.) is hasonló sorsa jutottak. 



Más fe lõl  an nak alap ján, hogy ’ellenzéki’ meg nyil vá nu lá sai el le -
né re út le ve let ka pott és az zal él he tett is – Brucan ezt az zal ma -
gya ráz za, hogy a párt ve ze tés azt re mél te, nem tér majd haza –
1988 tavaszán Brucan egyfajta összekötõ szerepet vállalt az
Egyesült Államok és Románia között, például  a legnagyobb
kereskedelmi kedvezmény megõrzése érdekében.47 

1989 ta va szán meg je lent az ún. ha tok le ve le,48 amely ben
egy ko ri ma gas ran gú ak ti vis ták bí rál ták Ceauºescu po li ti ká ját. A
hat alá író kö zött ta lál juk Brucan ne vét is. Mi több, Brucan sze re -
pet vál lalt, Gheorghe Apos tol lal49 a szö veg meg szer kesz té sé ben
és kül föld re jut ta tá sá ban. Brucan, a tõle meg szo kott stí lus ban
em lék szik vissza a tör tén tek re: ki hang sú lyoz va sa ját sze re pét a
szö veg meg fo gal ma zá sá ban és kül föld re jut ta tá sá ban. Ezt a sze -
re pet a töb bi alá író sem von ta ké sõbb két ség be, ugyan ak kor je -
len tõ sen kor ri gál ták Brucan sze re pé nek fel na gyí tá sát. A szer -
kesz tés ben Apos tol volt az elsõ szá mú kez de mé nye zõ ál lít ja
Mãnescu.50 Bârladeanu, a má sik alá író pe dig egye ne sen az zal vá -
dol ta Brucant, hogy az önzõ mó don el si et te a köz le mény nyil vá -
nos ság ra ho zá sát és, hogy va ló já ban egyet nem ér té sét oko zott az 
alá írók kö zött.51 Brucan ön zõ sé gét, si et sé gét ta lán az zal is ma -
gya ráz hat juk, hogy a ké sõb bi, az eset le ges rend szer vál tás utá ni
idõszakra szeretett volna minél több jó pontot gyûjteni ezzel a
tettével. A hatok közül mindenképp Brucan számára sikerült a
legjobban a rendszerváltás.

Brucan és a má so dik for ra da lom

Az 1989-es ro má ni ai rend szer vál tás az or szág 20. szá za di tör té ne -
té nek egyik leg vi ta tot tabb mo men tu ma. 1989. de cem ber 16-tól
Te mes vá ron is me re te sen rend szer el le nes tün te tés so ro zat ra ke rült 
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47 Ioanid 2008, 72–73.
48 A bí rá ló (az em be ri jo gok tisz te let ben nem tar tá sa, az el hi bá zott gaz da -

ság- és kül po li ti ka) jel le gû üze ne tet Gheorghe Apos tol, Brucan, Bârlãdeanu, Gri -
gore Rãceanu, Corneliu Mãnescu és Constantin Pârvulescu lát ták el kéz jegy ük kel 
és 1989. már ci us 11-én ol vas ta fel a BBC és a Sza bad Eu ró pa Rá dió. A ha tok le ve -
le nagy po li ti kai vi hart ka vart az or szág ban, az álírókat házi õrizetbe vették. 

49 Gheorghe Apos tol (1913–2010) 1952 és 1954 és 1961 és 1967 kö zött a mi -
nisz ter ta nács el nö ke volt, 1954–1955-ben az RMP elsõ tit ká ra volt. Dej ha lá la után 
a fõ tit ká ri cím egyik vá ro má nyo sa, de alul ma radt a Ceauºescuval foly ta tott küz -
de lem ben. A hat va nas évek vé gé tõl po li ti kai sze re pe és be fo lyá sa je len tõ sen
csök kent 1969 és 1988 között Latin-Amerikában volt nagykövet.

50 Betea 2008, 619. 
51 Uo. 189. 



sor. A meg moz du lá sok ki ter jed tek más er dé lyi nagy vá ros ok ra és
21-tõl a fõ vá ros ra is. 22-én Nicolae és Elena Ceauºescu el me ne -
kül tek a KB épü le té bõl, ez zel a ne vük kel fém jel zett dik ta tú ra
össze om lott. A for ra dal mat, rend szer vál tást szá mos meg vá la szo -
lat lan kér dés len gi kö rül. Lé te zik egy irány zat, amely nép fel ke -
lés rõl és for ra da lom ról be szél.52 Lé te zik egy olyan vé le mény is,
amely ál lam csíny ként ér tel me zi a tör tén te ket.53 Egy má sik ér tel -
me zés sze rint Ro má nia es te ében egy ún. el ra bolt for ra da lom ról,
meg tor pant rend szer vál tás ról be szél he tünk.54 Brucan ak tív ré -
sze se és sze rep lõ je volt az ese mé nyek nek, és ezek rõl igyek szik is
be szá mol ni az em lék irat ban.

Brucan azt írja, nem tud ta, hogy mi kor és ho gyan fog be kö -
vet kez ni a rend szer bu ká sa, hogy õ maga is de cem ber 22-én, a
kény szer lak he lyén kap ta meg a hírt, hogy Ceauºescu el me ne kült, 
és ez után ment el a tévé szék há zá hoz, a for ra dal mi cse lek mé nyek 
egyik fon tos köz pont já ba. Brucan meg ha tá ro zó tag ja lett a de -
cem ber 22-én meg ala ku ló új ha tal mi struk tú rá nak, a Nem zet -
meg men té si Front nak. Eb ben a mi nõ sé gé ben ré sze se, ese ten ként
kez de mé nye zõ je volt egy sor olyan dön tés nek, amely ak kor meg -
ha tá roz ta a rend szer vál tás irá nyát, több fon tos moz za na tát. Mint
em lí tet tük, a ha ta lom vál tás ról több, egy más nak gyö ke re sen el -
lent mon dó vé le mény is lé te zik. Elem zé sünk ben nem kívánunk
állást foglalni, csupán néhány, a Brucan emlékirataiban
megjelenõ kérdést megvizsgálni. 

Az új ha tal mi szer ke zet ki ala kí tá sá ról ugyan olyan fel leng -
zõ sen ír, mint sok más ese mény rõl. „Ami kor a for ra da lom vo na ta 
az ál lo más ba ér ke zett, mi vol tunk ott, mert mi vol tunk az egyet -
le nek, akik is mer ték a vo na tok me net rend jét, fel száll tunk erre a
vo nat ra és át vet tük a ha tal mat.” – em lék szik egyik õszin tébb pil -
la na tá ban Brucan.55 Ez út tal in kább haj lunk az ál ta la le írt vál to zat
el fo ga dá sá hoz, meg em lít ve ugyan ak kor a pon to sabb rész le tek el -
ma ra dá sá ból fa ka dó hi ány ér ze tün ket is. A rend szer vál tás elsõ
idõ sza ká ban meg ho zott dön té sek fe le lõs sé gét az em lék író ke vés -
bé vál lal ja. A Ceauºescu-házaspár (ké sõbb so kat bí rált) ki vég zé -
sét a Nem zet meg men té si Front kö zös ha tá ro za ta ként mu tat ja be.
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52 Scurtu 2006.
53 Rész le te seb ben lásd Alex Mihai Stoenescu mun ká it. Pél dá ul: Stoenescu,

Alex Mihai: De la regimul comunist la regimul Ili es cu. Vir gil Mãgureanu în dialog cu
Alex Mihai Stoenescu. Rao, Bu ka rest, 2008.

54 Ra port final, 126–148. 
55 Idé zi: Ioanid 2008. 114. 



Több vissza em lé ke zõ is ha tá ro zot tan ál lí tot ta a ké sõb bi ek ben,
hogy a ki vég zés leg na gyobb tá mo ga tó ja és egy faj ta ösz tön zõ je
maga Brucan volt.56 Az „íté let ho za talt” és a ki vég zés tör té ne tét
Brucan is mét „nagy vo na lú an” me sé li el, nyo ma it sem mu tat va a
„tör té nel mi cse le ke det” eset le ges jogi, er köl csi di lem má i nak.57

Vita tá madt a Nem zet meg men té si Front elsõ nyi lat ko za ta kö rül
is. Dumitru Mazilu, szin tén disszi dens po li ti kus, az zal vá dol ta a
ké sõb bi ek ben Brucant, hogy meg cen zú ráz ta a szö ve get, ez zel
mér sé kel ve an nak ra di ka liz mu sát.58 A Brucan ál tal szor gal ma -
zott vi ta tott kér dé sek közé tar to zott: a Var sói Szer zõ dés keretei
között való megmaradás, a földtulajdon megváltoztatása ki fe je -
zés helyett, támogatni a kis és közepes méretû paraszti gaz da sá -
go kat, az „Isten minket úgy segítsen” kifejezés törlése.59 

Mind ez a Ro má nia jö võ jét il le tõ el kép ze lé sek kö zöt ti, szü le -
tõ mély el len té te ket ve tí tet te elõ. Brucan és a ve ze tés több (a régi
no menk la tú rá hoz tar to zó) tag ja a mér sé kelt re for mok híve volt.
Ezt bi zo nyít ják a fen ti so rok is, ame lyek ben be mu tat tuk, hogy
Brucan ho gyan cen zú ráz ta a front elsõ nyi lat ko za tát. Ezért fur csa
szá munk ra, mert em lék ira ta i ban a front ak ko ri el nö két, Ili es cut
ké sõbb ún. re form kom mu niz mus sal vá dol ta. Ez fe let tébb ér de -
kes, hisz Brucan a front mû kö dé sé nek elsõ sza ka szá ban ak tív tag -
ja volt a ve ze tés nek, tu do má sa kel lett, hogy le gyen an nak fon tos
dön té si rõl, ame lyek szá mos ké sõb bi vád nak az alap ját ké pez ték
arra vo nat ko zó an, hogy gya kor la ti lag meg aka dá lyoz ták a tel jes
rend szer vál tást, meg fosz tot ták a ro mán tár sa dal mat a ka tar zis él -
mé nyé tõl. Stelian Tãnase po li to ló gus egye ne sen azt ál lít ja, hogy a 
front ak ko ri ve ze tõ sé gé nek tag jai sem mi kép pen sem ne vez he tõk
de mok ra ták nak, gyakorlatilag a tömegek nyomására tértek le az
általuk tervezett peresztrojka-típusú rendszerrõl.60 

Brucan gya kor la ti lag szin te egyet len ak ko ri dön té sért sem
vál lal fe le lõs sé get. Nem be szél a front alá ren delt sé gé be tar tó zó
had se reg ka pi tá lis té ve dé se i rõl, vagy az eset le ges szán dé kos di -
ver zi ók ról, ame lyek több száz ha lá los ál do zat tal jár tak.61 Kü lön
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56 Uo. 111–118. 
57 Brucan 1992, 211–218. Utó lag, fõ leg köz éle ti vi ták ban töb ben meg kér dõ je lez -

ték a dik tá tor há zas pár ki vég zé sé nek kö rül mé nye it, az el já rás hi á nyos sá ga it, a vád -
pont ok meg ala po zat lan sá gát, egy szó val az egész fo lya mat er köl csi és jogi alap ja it.

58 Brucan 1992, 211–218.
59 Uo.
60 Tãnase, Stelian: Nu Perestroika. In Revista 22, 1990. 3. sz. 1. 
61 A romá ni ai for ra da lom nak össze sen 1104 ha lott ja és 3321 se be sült je volt.

A dik tá tor fu tá sa elõt ti idõ szak ban „csak” 126 ha lott ról be szél tek.



fe je ze tet szen tel a ro má ni ai nép fel ke lés nagy enig má já nak, a ter -
ro ris ták je len lét ének. Kéz zel fog ha tó ma gya rá zat tal azon ban õ sem 
szol gál. Több, a ka to na ság és a ci vi lek ál tal le tar tóz ta tott ter ro ris tá -
ról be szél, akik az tán „az ese mé nyek for ga ta gá ban el tûn tek, fel szí -
vód tak.”62  Is me re te sen ez zel a vá lasszal nem csak Brucan, a tör té -
net írás is adós. 

Brucan em lék ira ta a Nem zet meg men té si Front ve ze tõ sé gé bõl 
1990 feb ru ár já ban tör tént le mon dá sá val fe je zõ dik be. Azt írja, úgy
érez te, hogy az õ sze re pe vé get ért. Mind ezek el le né re, ahogy õ is
meg em lí ti, a front vá lasz tá si sze rep lé sé nek egyik fon tos elõ ké szí -
tõ je ma radt. Ezért is tart juk fur csá nak utó la gos „együtt ér zé sét”,
ami vel a front el le nes bu ka res ti ér tel mi sé gi tün te té sek rõl ír.63 1990
feb ru ár já ban a tör té nel mi pár tok és az ér tel mi sé gi ek, di ák ság rész -
vé te lé vel nagy sza bá sú front-, vagy ahogy õk ne vez ték, „kom mu -
nis ta el le nes” tün te tés so ro zat ra ke rült sor, ame lyet az ak ko ri ha ta -
lom vé gül az el hí re sült bá nyász já rá sok kal ve re tett szét.64 

Brucan sze re pét hang sú lyoz za az a tény is, hogy feb ru ár 3-án
a Tár sa dal mi Di a ló gu sért ne vet vi se lõ ér tel mi sé gi cso port a Nem -
zet meg men té si Front ve ze tõ sé gé tõl és sze mé lye sen Brucantól kér -
te szá mon, hogy az új ha ta lom és az ál ta la el len õr zött mé dia (itt
hang sú lyo zó dik Brucan sze re pe) nem biz to sít ják az új já szer ve zõ -
dés de mok ra ti kus fel tét ele it, nem tisz táz zák a Securitate jö võ jét
stb.65 

Vé le mé nyünk sze rint Brucan meg te het te vol na, hogy az idõ -
köz ben párt tá ala kult Nem zet meg men té si Front lis tá in be jus son a
ro mán par la ment be. A ko ráb bi no menk la tú ra több tag ja meg tet te
ezt. Brucan azt írja, úgy érez te, po li ti kai kül de té se ezen nel be tel je -
sült. Vé le mé nyünk sze rint jól érez te. Ta lán el is fá radt, 1990-ben 74
éves volt. Brucánnak az el múlt öt ven év ben min dig si ke rült a szá -
má ra leg ked ve zõbb mó don meg él nie az ép pen ak tu á lis po li ti kai
for du la tot. Ál ta lá ban ér tel mi sé gi sze rep kör be hú zó dott vissza. Ez -
út tal ta lán úgy érez te, nyug dí jas ként elõ nyö sebb szá má ra po li ti kai 
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62 Brucan 1992, 228–231. 
63 Brucan 1992, 238.
64 Az 1989-es ro má ni ai rend szer vál tást kö ve tõ za va ros po li ti kai vi szo nyok

egyik je len sé ge volt az ún. bá nyász já rás. A ha tal mat meg szer zõ Nem ze ti Meg -
men té si Front el len szer ve zett tün te té se ket több al ka lom mal (1990. ja nu ár, feb ru -
ár és jú ni us) a Zsil völ gyé bõl Bu ka rest be hí vott bá nyá szok kal ve ret ték szét. Rész -
le te seb ben lásd: Berindei, Mihnea: Mineriada 13–15 iunie 1990. Realitatea unei
puteri necomuniste. Humanitas, Bukarest, 2010. 

65 Stãnescu-Stanciu, Teodora: Documente privind revoluþia românã din
decembrie 1989. vol. 1. Studiu Introductiv. Editura MEGA, Ko lozs vár, 2009. 42. 



elem zõ ként te vé keny ked ni mint sem, hogy ki te gye ma gát a tö ré -
keny ro mán de mok rá cia út vesz tõ i nek.

Kö vet kez te té sek

Brucan élet pá lyá ja hosszú és ese mény dús, vé gig kí sé ri a 20. szá -
za di Ro má nia tör té ne té nek fon tos ese mé nye it, néha kö zel rõl, más -
kor tá vo labb ról szem lél ve, he lyen ként ala kít va azo kat. Em lék ira -
tá ban, ha bár igyek szik foly to nos sá got, ma ga biz tos sá got és böl -
cses sé get ér zé kel tet ni, is tük rö zõ dik ez. Me mo ár ja, mint min den
em lék irat, szub jek tív, túl na gyít, vagy ép pen ba ga tel li zál ese mé -
nye ket, sze mé lye ket, szán dé ko san vagy vé let len sze rû en meg fe -
led ke zik tör té ne tek rõl vagy nem mé lyül el azok be mu ta tá sá ban és
né hol erõ sen ön fé nye zõ. Pél dá ul – is mé tel jük – a „szo ci a liz mus”
ki épí té sé nek több rész let kér dé sén is ele gán san át sik lik. 

Olyan po li ti ka tör té ne ti mo men tu mo kat emel ki, ame lye ket
a ké sõb bi ro mán tör té net írás is nem ze ti si ke re ként köny vel el.
Brucan ezek nél ki dom bo rít ja a sa ját sze re pét. Fe le sé gé rõl nem ír
szin te sem mit, ho lott – mint em lí tet tük – az öt ve nes évek ele jén a
pe rek ben nyil vá nos vád ló volt. Oly kor, sa ját nim bu sza nö ve lé se
ér de ké ben je len ték te len ese mé nye ket na gyít fel és je len tõ se ket
hall gat el. Pél dá ul, rész le te sen me sél ar ról, hogy ame ri kai nagy -
kö vet ként McCarthy sze ná tor ral gyõz te sen vi tá zott egy fo ga dá -
son, de ar ról alig ír va la mit, hogy dip lo ma ta mi nõ sé gé ben mi lyen 
tit kos vagy nyil vá nos kül de té se volt. A Ceauºescu- és a
Dej-korszak (mind ket tõ nek ré sze se volt) be mu ta tá sa egy ál ta lán
nincs egyen súly ban, és erõs ér zel mi rész re haj lás jel lem zi Dej
javára. Érzõdik, hogy a pályáján kiteljesedõ ifjú Brucan ekkor
érezte magát elemében.

Mind ezek el le né re Brucan me mo ár ja lé nye ges mun ka. Ki -
for rott, meg konst ru ált élet tör té ne tet mond el, eb ben ha son lít más 
ro má ni ai ak ti vis ták (Ki rály Kár oly, Paul Niculescu Mizil) élet tör -
té ne te i hez.66 Mind két for ra da lom ban való rész vé tel ét egy faj ta
pre desz ti ná ci ó ként fo gal maz za meg, ha bár sok szor úgy tû nik,
hogy van egy má sik ol da la is a tör té net nek, amit úgy is le het ne
ér tel mez ni, hogy egy fel sõ fo kú kép zett ség gel nem ren del ke zõ, de 
a kor szak po li ti kai elit jé hez ké pest mû velt, in tel li gens, jó kap cso -
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66 Ki rály Kár oly: Nyílt kár tyák kal. Ön élet írás és nap ló jegy ze tek. Nap Ki adó, Bu -
da pest, 1995.; Mizil, Paul Niculescu: O istorie trãitã. Editura Enciclopedicã, Bu ka -
rest, 2002.



lat há ló val ren del ke zõ sze mély rá érez a po li ti kai vál to zá sok ra és
gya kor la ti lag elõ re me ne kül, meg te remt ve ön ma ga szám ár a nyu -
godt át me ne tet.

Kö rü löt te fe jek hul lot tak por ba, kar ri e rek, sor sok tör tek de -
rék ba, ge ne rá ci ók tûn tek el a süllyesz tõ be a nagy po li ti kai vál to zá -
sok. Brucan va la mennyit túl él te. Po li ti kai múlt já val nagy vo na lú an
„néz szem be.” Min den egyes kor szak ára ta lál va la mi nép szol gá la -
ti ma gya rá za tot. Em lék ira ta it ol vas va az a be nyo má sunk, hogy
Brucan 1989 után azt gon dol ta:  a Ceausescu-ellenességével gya -
kor la ti lag meg vál tot ta ma gát a rend szer vál tás utá ni idõk re. Ami -
kor bi zo nyos bu ka res ti ér tel mi sé gi kö rök ma gá tól a kom mu nis ta
ide o ló gi á tól sze ret ték vol na „meg tisz tí ta ni” a ro mán kö zé le tet és
Brucánt is cél ba vet ték, mint a Dej-korszak egyik pro mi nens ide o -
ló gu sát, sze mé lyes tá ma dás ként ér té kel te az el le ne fel ho zott vá da -
kat.67 

Brucan élet pá lyá ját tör té nel mi ke ret be he lye zi és en nek függ -
vé nyé ben mu tat ja be. Né hol túl sá go san is hát tér be szo rul nak a
sze mé lyes jel le gû vo nat ko zá sok. Ezért az Ol va só nak sok szor az
az ér zé se, hogy em lék ira ta nem más, mint a lé te zõ szo ci a liz must
meg- és túl élõ ex ak ti vis ta em pi ri kus tu dá sa, és kom mu nis ta ide -
o lo gi kus szo ci a li zá ci ó já ból fa ka dó is me re te i nek sa já tos
keveredése.
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67 Ez a je len ség nem egye di, több egy ko ri párt ak ti vis ta, a párt hold ud va rá -
ban te vé keny ke dõ ér tel mi sé gi is ha son ló kép pen gon dol ko dott. Er dé lyi ma gyar
vo nat ko zás ban az egyik leg is mer tebb eset a Sütõ And rá sé. Sütõ szép iro dal mi te -
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lalt, tag ja volt a no menk la tú rá nak. Ké sõbb nyi lat ko za ta i ból az de rül ki, hogy a
Ceauºescuval tör té nõ szem be for du lá sa és a ma ros vá sár he lyi vé res már ci u si ese -
mé nyek ben tör té nõ rész vé te le fel men tik gya kor la ti lag a min den ne mû szem be né -
zés tõl. Rész le te seb ben lásd: Kuszálik Pé ter: Pur ga tó ri um. Pro-Print Könyvkiadó,
Csíkszereda, 2009.



Hor váth Jenõ

PIERO FASSINO ÉS A PÁL UT CAI
FIÚK

1949 õszén, ami kor az elem zés
tár gyá ul vá lasz tott em lék irat1

szer zõ je meg szü le tett, Olasz or -
szág már túl ju tott 20. szá za di
tör té ne té nek nagy for du la tán. A
má so dik vi lág há bo rú ban össze -
om lott a fa siz mus, az an ti fa sisz -
ta nem ze ti el len ál lás ból meg szü -
let tek a de mok ra ti kus pár tok, a
ki rály sá got fel vál tot ta a köz tár -
sa ság, ha tály ba lé pett a na gyobb

vál toz ta tá sok nél kül ma is ér vé nyes új al kot mány, a nem ze ti egy -
ség kor má nyok fel bom lá sa után az 1948. évi vá lasz tá son a kö -
zép-jobb pár tok gyõ ze del mes ked tek. A ki ala ku ló hi deg há bo rús
nem zet kö zi rend szer ben az or szág a vas füg göny nyu ga ti ol da lán 
ta lál ta meg a he lyét. El tûn tek a ro mok, meg tör tént a gaz da ság
hely re ál lí tá sa, el kez dõ dött az 1970-es évek ele jé ig tar tó „olasz
cso da”, amely nek ered mé nye ként Itá lia a vi lág tíz leg na gyobb
gaz da sá ga közé nö ve ke dett.

A nagy tör té nel mi át ala ku lást a Fassino csa lád a Piemon -
téban, a Susa-folyó völ gyé nek egyik kis vá ro sá ban élte át. Köz -
hely ízû ugyan az a meg ál la pí tás, hogy az em be rek éle té ben – ta -
lán egész éle té ben is – meg ha tá ro zó sze re pet ját szik a szü lõ föld, a 
csa lád stá tu sa és lég kö re, amely ben fel nõ nek. Em lék irat írónk ese -
té ben min den kép pen így tör tént.

Fassino egyik nagy ap ja szõ lõ és gyü möl csös kert je i bõl, bor-
és gyü mölcs ke res ke dés bõl tar tot ta el a csa lád ját, a má sik nak ki -
sebb üze me volt és ke res ke dett. Szor gal muk kal, pa rasz ti tra dí ci -

1 Fassino 2003. 



ók ból ere dõ ta ka ré kos sá guk kal, vál lal ko zó szel le mük kel tisz tes
jó mó dot tud tak nyúj ta ni csa lád juk nak. Mind a két nagy apja szo -
ci a lis ta volt, az idõ sebb az Olasz Szo ci a lis ta Párt ala pí tá sá tól
(1892) kezd ve, s amíg a fa siz mus nem szá mol ta fel a köz sé gi ön -
kor mány za to kat pol gár mes ter is. Szo ci a lis ta „hi tü ket” a nagy -
apák a fa siz mus éve i ben sem ad ták fel – nem de monst rál hat ták
azt, de min den ki tud ta, hogy nem ad ták fel. Az apai nagy apát,
aki nek em lé két a me mo ár szer zõ jé nek a ke reszt ne ve vi szi to vább, 
1944-ben agyon ver te egy fe ke te in ges osz tag, mert nem árul ta el,
kik tá mo gat ják a par ti zá no kat. Az utób bi ak kö zött har colt a hú -
szas éve i nek ele jén járó fia is,
Eugenio Fassino, aki a 41. Ga ri -
bal di par ti zán bri gád szo ci a lis ta
pár ti pa rancs nok ként fe jez te be a 
há bo rút.2

Piero Fassino szü le té se után, 
a csa lád To ri nó ba köl tö zött, mi u -
tán apja el fo gad ta Enrico Mattei -
nek, az AGIP el nö ké nek az ál lás -
aján la tát, és a cég me gyei ke res -
ke del mi kép vi se lõ je lett.3 A szü -
lõk kü lö nös figyelemmel ne vel -
ték egyet len gyer me kü ket, a csa -
lád er köl csi és po li ti kai tra dí ci ó i nak szel le mé ben. A va sár na pot
min dig együtt töl töt te a csa lád. ét te rem ben ebé del tek vagy va cso -
ráz tak, dél után az apa és a fia fut ball meccs re ment (ter mé sze te -
sen a Juventusnak druk kol tak), este pe dig hár mas ban mo zi ba.
Az apa ra jon gott a tech ni kai új don sá go kért: a csa lád nak 1954-ben 
már volt te le ví zi ó ja és min den fé le ház tar tá si gépe, az au tót há -
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2 A Susa-völgy a ha di út já ról ne ve ze tes: haj da ná ban ott eresz ke dett le az
Al pok ból Han ni bál az ele fánt ja i val, Na pó le on is ott kelt át az Al po kon. A má so -
dik vi lág há bo rú ban az Észak-Olasz or szág és a Vichy-Franciaország kö zöt ti
össze köt te tés szem pont já ból nõtt meg a hágó és a völgy je len tõ sé ge, mind a né -
met meg szál lók, mind az olasz par ti zá nok szá má ra. A vi dék más fél éven át el ke -
se re dett har cok szín te re volt. Eugenio Fassinóról lásd Associazione Nazionale
Partigani d’Italia. In: http://www.anpi.it/donne-e-uomini/eugenio-fassino/

3 Mattei az El len ál lás ban a ke resz tény de mok ra ta par ti zán ala ku la tok or szá -
gos pa rancs no ka volt, a há bo rú után az ál lam ka pi ta liz mus zász lós ha jó já vá fej lõ -
dött kõ olaj és föld gáz vál la lat nak a „fõ me ne dzse re” lett. Párt ál lás tól füg get le nül
fi a tal volt par ti zán pa ran csok kal töl töt te fel a vál lalt re gi o ná lis me nedzs ment je it.
Tisz tá zat lan kö rül mé nyek kö zött, re pü lõ sze ren csét len ség ben halt meg 1962-ben.
A róla szó ló könyv tár nyi pub li ká ció át te kin té sét lásd Troilo, Matteo: Enrico Mattei
(1906–2006). A cento anni dalla nascita nuovi studi ed interpretazioni. In: Clio, 2006. 4. sz.



rom-négy éven te cse rél ték.4 A szü lõk Fassinót az ele mi is ko la
után – hogy „jó is ko lá ba jár jon” – a je zsu i ta atyák szi go rú és ki -
emel ke dõ szín vo na lú gim ná zi u má ba küld ték.5 Fassino az em lék -
irat több pont ján jó szív vel em lék szik is ko lá já ra: an nak sza ka dat -
lan erõ fe szí tést és tel je sít ményt kö ve te lõ fe gye lem re, egy ál ta lán
nem bi gott, nem dog ma ti kus szel le mi sé gé re, az egyé ni ség ki fej -
lesz té sét cél zó ne ve lé si el vek re, a vi ták ban csak az ér ve ket, a ra ci -
o na li tást tisz te lõ, kri ti kai szem lé let ki ala kí tó pe da gó gi ai mód sze -
re i re.

1966-ban hir te len meg halt Fassino 43 éves apja. A 17 éves fi -
a tal em ber szá má ra vé get ért a fel hõt len if jú kor.6 Érett sé gi után a
To ri nói Egye tem jogi ka rá ra irat ko zott be, a di ák moz ga lom (vagy 
in kább di ák lá za dás) ki rob ba ná sa (1968) azon ban szin te ki zár ta,
hogy el mé lyül jön a ta nul má nya i ban. Nem vál tott át a hosszú haj -
ra és a ka puc nis ka bát ra („esz ki mó”), a „moz ga lom” di vat ja sze -
rint, ki tar tott a fe hér ing és a nyak ken dõ mel lett,7 de ott volt a vé -
get nem érõ di ák gyû lé se ken és részt vett a tün te té sek ben is, egy re 
ke vés bé ta lál va a he lyét. Za var ta, hogy szin te tel je sen meg sza -
kadt a rend sze res egye te mi ok ta tás, ha ma ro san ter mé ket len nek,
mind in kább el len szen ves nek ta lál ta, hogy a „moz ga lom” szin te
min dent el uta sít (contestazione generale), ta szí tot ták a szél sõ sé -
ges, dokt ri ner ál lás pont ok és ma ga tar tá sok.8 Nagy ap ja és apja
Olasz Szo ci a lis ta Párt ja ak kor már je len sem volt az egye te men –
a szocialis ta párt a rend szer be il lesz ke dést ke re sõ, a fi a ta lok szá -
má ra csöp pet sem von zó, ha nyat ló sza ka szát élte. Az egy ér tel -
mû en an ti fa sisz ta és bal ol da li be ál lí tott sá gú fi a tal Fassino szá má -
ra a pár tok kö zül az Olasz Kom mu nis ta Párt (OKP) mu tat ko zott
leg in kább el fo gad ha tó nak, an nak el le né re, hogy a di á kok nagy
részének szemében az OKP az „öreg sztálinisták” pártjának
számított, és diákmozgalmak viharában ennek a pártnak is
széthullott az egyetemi szervezete.9
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4 Fassino 2003, 16–17.
5 Uo. 20. 
6 A csa lád anya gi hely ze te nem ren dült meg ugyan, a „Mamma” át vet te

fér je mun ká já nak egy ré szét, vál lal ko zá sa ik ügye i nek in té zé sét pe dig a köny ve lõ -
jük re bíz ták, még is fé lig-med dig a fi a tal Fassino lett a „családfõ”. Uo. 27–28.

7 Frasi celebri. In: http://www.brevemassima.it/in dex.php/piero-fassino/
frasi-celebri

8 Fassino 2003, 28. 
9 Uo. 27–28.



A Fassino élet pá lyán ha ma ro san be kö vet ke zõ for du lat ban
nem is a di ák moz ga lom és az ab ban szer zett ta pasz ta la tok ját -
szot tak dön tõ sze re pet, in kább az 1968-as esz ten dõ má sik nagy
ese mé nye, a „prá gai ta vasz” és an nak kö vet kez mé nyei. Jól le het
Fassino hall gat ar ról, hogy 1968 nya rán sok ezer olasz di ák tár sá -
hoz ha son ló an õ is volt-e Prá gá ban, a me mo ár ból azon ban egy ér -
tel mû en ki tû nik, hogy mé lyen érin tet te az „em ber ar cú szo ci a liz -
mus” meg te rem té sé nek kí sér le te, de még in kább a szét zú zá sa.
Még is, mi vel az OKP au gusz tus 21-én és azt kö ve tõ na pok ban
több ször is nyil vá no san el ítél te a ka to nai in ter ven ci ót10 Fassino
fel vé tel ét kérte a kommunista pártba (1968 szeptember).11

A fi a tal kom mu nis ta párt funk ci o ná ri us 

Az OKP Olasz or szág leg na gyobb po li ti kai szer ve ze te volt. Tag sá -
ga 1,7 mil lió kö rül moz gott, a po li ti kai vá lasz tá so kon több mint
tíz mil li ón sza vaz tak rá, par la ment ben a sze ná to rok és kép vi se lõk 
több mint 20 szá za lé ka kom mu nis ta volt, a me gyei és köz sé gi ön -
kor mány zat ok ban ha son ló po zí ci ók kal ren del ke zett.12 A hoz zá
kö zel ál ló szak szer ve ze ti szö vet ség (CGIL) a több mil li ós tag sá gá -
val az or szág leg na gyobb szak szer ve ze te volt, és kü lön fé le nem
párt jel le gû po li ti kai és kul tu rá lis szer ve ze tek, könyv ki adók, fo -
lyó irat ok, új sá gok tar toz tak a párt hold ud va rá hoz. Ak ko ri tag ja i -
nak zöme az ún. má so dik kom mu nis ta nem ze dék hez tar to zott,
õk az El len ál lás idõ sza ká ban és azt kö ve tõ évek ben lép tek be a
párt ba. Az 1960–1970-es évek for du ló ján az OKP szá má ra ér té kes 
új párt tag nak szá mí tot tak a fi a ta lok, kü lö nö sen az egye te mis ták.13
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10 Il comunicato dell’ufficio politico. In: L’Unitá,1968. au gusz tus 22. A köz le -
mény a párt köz pon ti na pi lap já nak elsõ ol da lán je lent meg, sza lag cím mel.;
Longo, Luigi: Sui fatti di Cecoslovacchia. Edi to ri Riuniti, Róma, 1968.

11 „Ha az OKP nem ítél te vol na el ezt a bru tá lis el nyo mó lé pést, va ló szí nû,
hogy nem lép tem vol na be a párt ba, és az éle tem bi zo nyá ra más irányt vett vol -
na”.Fassino 2003, 37.

12 Olasz or szág ban a pár tok ba való be lé pés (’beiratkozás’) ha gyo má nyo san
egy évre szól, a tag díj be fi ze té sé vel és új iga zo ló lap (tessera) át vé te lé vel jár. A
párt tag sá got az OKP-ban min den év ben új bó li be irat ko zás sal újí tot ták meg, va -
gyis nem je len tett élet fogy tig (vagy ki zá rá sig tar tó) tar tó el kö te le zett sé get. Ha va -
la ki nem ér tett egyet a párt po li ti ká já val, vagy vissza ad ta az iga zo ló lap ját, vagy a 
kö vet ke zõ év ben egy sze rû en nem vál tot ta ki. Így a párt „nem ci pel te ma gá val” a
po li ti ká já val egyet nem értõ vagy „alvó” párttagokat.

13 Rész le te sen lásd Il Partito Comunista Italiano. Struttura e storia dell’or ga -
nizzazione 1921–1979. Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli – 1981. Szerk.:
Illardi, Massimo – Accornero, Aris. Feltrinelli Editore, Mi lá nó, 1982. 



Fassinót 1970 má ju sá ban a párt ká der ügyek kel fog lal ko zó
ve ze tõ je már az zal az aján lat tal hí vat ta, hogy le gyen „hi va tá sos
for ra dal már”, va gyis párt funk ci o ná ri us. Na pok alatt igent mon -
dott – nem anya gi szem pont ok ve zet ték: a kom mu nis ta párt régi
gya kor la ta sze rint a „párt mun kás ok” csak annyi fi ze tést kap tak,
mint egy át lag mun kás.14 Inst ruk tor ként har minc nál több, vá ro si
alap szer ve zet tel és a FIAT-alapszervezetek egy har ma dá val kel -
lett kap cso la tot tar ta nia. Min den es té jé re ju tott egy-egy tag gyû lés 
vagy más ren dez vény, ame lye ken rend sze rint fel is kel lett szó lal -
nia, meg ta nult röp la po kat, je len té se ket és alkalmi újságcikkeket
írni, és sok emberrel együttdolgozni.

Egy év el tel té vel a vá ro si kom mu nis ta if jú sá gi szer ve zet
(FGCI15) élé re ál lí tot ták. Nem örült a fel adat nak, 24 éve sen öreg -
nek érez te ma gát az if jú sá gi szer ve zet hez. Alap ve tõ en vi dám ter -
mé sze té vel kö zel állt ugyan a fi a ta lok hoz, több sé gük tõl azon ban
na gyon el ütött a fe gyel me zett sé gé vel, a mun ka má ni ás sá gá val, a
fá rad ha tat lan sá gá val és ki tar tá sá val. Két év el tel té vel le mon dott
a FGCI-titkárságról.16

Dön té se nem ve ze tett fe szült ség hez a vá ro si párt ve ze tés sel.
A párt ép pen nagy si ker rel volt túl az 1975. évi ön kor mány za ti
vá lasz tá so kon. Fassino a To ri no me gyei szer ve zõ tit ká ri tiszt sé gét
kap ta. Alig kez dett hoz zá új mun ká já hoz, ami kor hí vat ta Ugo
Pecchioli, a párt or szá gos szer ve zõ tit ká ra, (volt par ti zán pa rancs -
nok, majd Piemont tar to mány ko ráb bi kom mu nis ta párt tit ká ra)17

és föl aján lot ta szá má ra a FGCI or szá gos fõ tit ká ri tiszt sé get.18 Az
em lék irat ezen a pon ton elõ ször ad le he tõ sé get, hogy be pil lant -
sunk az OKP leg fel sõ ve ze tõi kö zöt ti sze mé lyi kap cso la tok ba is.
Pecchioli Enrico Berlinguernek a bi zal mi em be re volt, aki
1972-ben kö vet te Longót az OKP fõ tit ká ra tiszt ség ben. Pecchioli
azon kí vül, hogy rég óta is mer te és mun ká ja alap ján re mény tel jes
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14 Fõ ként édes any ja ag go dal ma it kel lett le gyõz nie, aki érez te, hogy fia a
párt mun ka mel lett nem fog ja be fe jez ni az egye te met. Ez be is kö vet ke zett, két
sze mesz ter után Fassino ha lasz tást kért az egye tem tõl, majd ab ba hagy ta ta nul -
má nya it. Csak 1998-ban diplomázott.

15 A FGCI az OKP if jú sá gi szer ve ze te volt, a 14 és 24 év kö zöt ti kor osz tályt
szer vez te. 

16 „Hir te len rá döb ben tem […], hogy el kell, hogy vál ja nak az út ja ink, hogy
nem ma rad ha tok ön ma gam, ha 27 éve sen olyan fi a ta lok szer ve ze té nek a tit ká ra
ma ra dok, akik más ként lát ják az éle tet, mint én.”Fassino 2003, 57.

17 Pecchioli em lék ira tát lásd Pecchioli, Ugo: Tra mis te ri e verità. Storia di una
democrazia incompiuta. Da lai Editore, Mi lá nó, 1995.

18 Fassino, 2003, 59–60. 



fi a tal nak tar tot ta Fassinót, a neki szó ló aján la tá ban bi zo nyo san
sze re pet ját szott az a szem pont is, hogy vele is erõ sít se a leg fel sõ
párt ve ze tés ben a berlingueriánus „cent rum”-ot, Giorgio
Amendola „re for mis ta” és Pietro Ingrao „bal ol da li” irány za ta i val 
szem ben.19 A FGCI fõ tit ká ri tiszt ség ugyan is együtt járt a párt
leg fel sõ ve ze tõ tes tü le té ben (direzione) való tag ság gal. Ha ma ro -
san maga Berlinguer is meg is mé tel te az aján la tot, Fassino azon -
ban neki is ne met mondott. Döntõen azért, mert nem akarta
elhagyni Torinót.20

A to ri nói kom mu nis ta tit kár

Ket tõs fel adat kö re lett: a to ri nói szer ve zõ tit ká ri és a ke ve -
sebb mun ká val járó vá ro si ta ná csi tag sá gi. Min de nek elõtt ren ge -
teg sze mé lyi dön tés ben vett részt. Lé nye gé ben a „má so dik em -
ber” lett a to ri nói kom mu nis ták kö zött: a mun ka és a vál lal ko zá -
sok vi lá gá ért, va gyis a gyá ra kért, a gaz da ság po li ti ká ért és a szak -
szer ve ze te kért fe le lõs párt tit kár. Hosszú idõn át, 1983-ig ma radt
eb ben a po zí ci ó ban, ami kor elõ re lé pett elsõ tit ká rá nak. Az em lék -
irat ban je len tõs terjedelemben emlékezik ezekre az évekre. 

Az elsõ évek, a nagy si ke rek évei vol tak, ak kor hir det te meg
az OKP a Berlinguer ál tal kez de mé nye zett tör té nel mi komp ro -
misszum és eu ro kom mu niz mus stra té gi át.21 Fassino kü lö nö sen
az elsõ „ügy” vi te lé ben érez te ma gát ele mé ben. Fenn tar tá sok nél -
kül tá mo gat ta a berlingueri ja vas lat nak azt az ele mét, hogy a
kom mu nis ták és a ka to li ku sok mû köd je nek együtt az or szág
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19 Az OKP-ban nem vol tak szer ve zett frak ci ók, mint a töb bi olasz párt ban.
Ugyan ak kor az OKP szer ve ze ti te kin tet ben maga mö gött hagy ta már a régi bol -
se vik tí pu sú párt nak, vagy a „lé te zõ szo ci a liz mus” or szá ga i ban mû kö dõ pár tok -
nak a „de mok ra ti kus cent ra liz mus” el vét és gya kor la tát. A kü lön fé le kér dé sek rõl
ki ala kult né zet kü lönb sé gek „áram la tok”, „irány za tok” for má já ban je lent kez tek,
ame lyek nek ál lás pont ja a dön tés ho za tal nál kü lön-kü lön be ter jesz tett ha tá ro za ti
ja vas la tok for má já ban is meg je lent, de az „áram la tok” és „irány za tok” nem ál lan -
dó sul tak. Eze ket, ame lyek nek egy-egy ki emel ke dõ ve ze tõ volt a han ga dó ja, le -
egy sze rû sí tés sel le het csak re for mis tá nak, cent ris tá nak vagy bal ol dal inak te kin te -
ni. Mind két szó ban for gó kom mu nis ta ve ze tõ meg ír ta az em lék ira ta it. Lásd
Amen dola, Giorgio: Una scelta di vita. Rizzoli, Mi lá nó,1976.; Uõ.: Un’isola, Rizzoli,
Mi lá nó, 1980.; Ingrao, Pietro: Le cose impossibili. Un’autobiografia raccontata e
discussa con Nicola Tranfaglia, Edi to ri Riuniti, Róma, 1990.; Uõ.: Volevo la luna.
Giulio Einaudi editore, Torino, 2006. 

20 Fassino 2003, 60.
21 Az új stra té gia elem zé sét ma gya rul lásd Pankovits Jó zsef: Az olasz bal ol -

dal. Antonio Gramsitól a De mok ra ti kus Pár tig. L’Harmattan – Esz mé let Ala pít vány,
Bu da pest, 2010. 187–237.



meg újí tá sa ér de ké ben, és a má si kat is, amely a bal ol da lon be lül a
kom mu nis ták és a szo ci a lis ták kö zöt ti sza ka dás fel szá mo lá sá ra
irá nyult. (Az utób bi, va gyis a tör té nel mi komp ro misszum ke re té -
ben a kom mu nis ták és a szo ci a lis ták együtt mû kö dé se kü lön ben
is To ri nó ban szin te ma gá tól ér te tõ dött, min den na pi gya kor lat
volt.) A párt si ke rei meg könnyí tet ték mun ká ját: minden ajtó
megnyílott elõtte, mindenhová meghívták. Probléma
természetesen maradt bõven.

A más fél száz ezer dol go zót fog lal koz ta tó FIAT-ban ezek ben
az évek ben fe je zõ dött be a Ford- és Taylor-rendszerre való át té -
rés, amely nek kö vet kez té ben le ér té ke lõ dött a szak mun kás ok tu -
dá sa és sze re pe, a be ta ní tott mun ká sok let tek a ter me lés fõ sze rep -
lõi, meg vál toz tak a mun ká sok: több mint fe lük nem ré gi ben
Dél-Olasz or szág ból ér ke zett fi a tal volt, meg vál to zott a mun ká -
sok nak a mun ká hoz való vi szo nya, a szak szer ve ze tek a vi ha ros
át ala ku lás ban ne he zen ta lál ták a he lyü ket és a sze re pü ket.22 Rá -
adá sul To ri nó ban is meg je lent és a mun ká sok kö zött is tá mo ga -
tók ra ta lált ter ro riz mus. Az em lék irat író Fassino, aki na pon ta és
fo lya ma tá ban a hely szí nen ér zé kel te eze ket a vál to zá so kat nyil -
ván va ló an elõny ben van a le írá suk ban és ér tel me zé sé ben mind a
szo ci o ló gus sal, mind a történtek után és távolról elemzõ és leíró
történésszel szemben. Szerzõnk emlékirata különösen értékes
forrás az utóbbi számára. 

A tör té nel mi komp ro misszum az or szág kor mány zá sá nak
szint jén Aldo Moro el rab lá sá nak nap ján rész ben lét re jött ugyan,
Moro meg gyil ko lá sá val azon ban el vesz tet te leg te kin té lye sebb hí -
vét a ke resz tény de mok ra ta pár ton be lül, a szo ci a lis ta párt ve ze tõ -
je, Bettino Craxi23 pe dig a kom mu nis ták „elõ zé sé re” vett irányt –
így a Berlinguer ál tal idõ köz ben át ke resz telt „de mok ra ti kus al -
ter na tí va” szem lá to mást egy re ke vés bé mû kö dött. A „kis hi deg -
há bo rú” (1979–1985) lég kör ében pe dig az olasz kom mu nis ták. az 
„eu ro kom mu niz mus sal” nem zet kö zi sí kon is egye dül ma rad tak.
1984-ben vá rat la nul Berlinguer is meg halt.24 Az 1980-as évek de -
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22 Ma gyar or szá gon eze ket a vál to zá so kat leg in kább A mun kás osz tály a Pa ra -
di csom ba megy címû film bõl érzékelhettük. 

23 Craxiról ma gya rul lásd Hor váth Jenõ: Craxi, Bettino (1934–2000). In: A
nem zet kö zi mun kás moz ga lom tör té ne té bõl. Év könyv, 2003. Ma gyar La jos Ala pít vány,
Bu da pest 2002. 192–197.

24 Berlinguerrõl lásd Barbagallo, Francesco: Enrico Berlinguer. Carocci edi -
tore, Róma, 2006.; Fiori, Giuseppe: Vita di Berlinguer. Edi to ri Laterza, Roma–Bari,
1989.; Pons, Silvio: Berlinguer e fine del comunismo. Giulio Einaudi editore, To ri no,



re kán az OKP vi lá gos stra té gia nél kül nézett szembe megújulást
sürgetõ hazai és nemzetközi kihívásokkal. 

Fassino Ró má ban – az OKP egyik or szá gos tit ká ra 

Berlinguer ha lá la után egy szür ke la tin ta nárt, a 66 éves
Alessandro Nattát vá lasz tot ták meg az OKP fõ tit ká rá nak.25 Nyil -
ván va ló an át me ne ti em ber, aki nek in kább múlt ja van, mint jö võ -
je. Azon ban böl csen ügyelt a foly to nos ság és a meg úju lás össz -
hang já ra.26 Maga mel lé emel te fõ tit kár he lyet tes nek Achille
Occhettót, és 35-40 év kö rü li fi a ta lok „be hí vá sá val” erõ sí tet te
meg a tik ár sá got. A har ma dik nem ze dék hez tar to zó tit kár ként a
párt 30-35 fel sõ ve ze tõ jé nek kö ré be ke rült.27 Elõbb a
pártszervezési ügyekkel foglalkozott, majd egyre többet a
külügyekkel.

1985-ben is me re te sen Gor ba csov lett az SzKP fõ tit ká ra, így
az OKP-nak újra kel lett fo gal maz nia a Szov jet uni ó hoz való vi szo -
nyát. A fel adat kap csán Fassino szem lé le tes ha son lat tal él. A pár -
ta la pí tók ge ne rá ci ó ja még egy kom mu nis ta vi lág párt ban élt.
1944-ben az „új párt” el ne ve zé sé ben az elsõ hely re már az ’olasz’
jel zõ ke rült, majd 1956 után „a szo ci a liz mus hoz ve ze tõ olasz út”
lett a párt stra té gi á já nak el ne ve zé se, de a má so dik nem ze dék
még min dig az OKP ’nagyobb test vér ének’ te kin tet te a szov jet
kom mu nis ta pár tot. Igen nagy for du la tot ho zott Berlinguer ne ve -
ze tes Szov jet unió-kri ti ká ja („az ok tó be ri for ra da lom haj tó ere je ki -
me rült”), még is ez a nem ze dék azt hit te, hogy az eu ro kom mu niz -
mus sal Olasz or szág szá má ra le het sé ges egy „har ma dik út”.
Fassino és nem ze dé ke el len ben leg fel jebb csak má so dik uno ka -
test vér nek te kin tet te a Szov jet uni ót, még a Gor ba csov Szov jet -
uni ó ját is. Szá muk ra a hoz zá való vi szony tisz tá zá sa, a sor sa irán -
ti ag go da lom, a tõle való akár tel jes el vá lás is sok kal ke vés bé volt
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2006.; Berlinguer, Enrico: Vá lo ga tott be szé dek és írá sok. Kos suth Könyv ki adó, Bu da -
pest, 1976.

25 Natta em lé ke zé sei leg rész le te sebb for má ban az Alceste Santini, a Va ti -
kán ra sza ko so dott új ság író-tör té nész ál tal ké szí tett in ter jú kö tet for má já ban je len -
tek meg. Natta, Alessandro: I tre tempi del presente. Intervista di Alceste Santini.
Edizioni paoline, Cinisello Balsamo, 1989.

26 Fassino 2003, 167. 
27 Olasz sa já tos ság, hogy a po li ti ku sok, ha elõ re lép nek a rang lét rán és a fõ -

vá ros ba ke rül nek, nem ad ják fel a régi ott ho nu kat. Ró mát át me ne ti mun ka hely -
nek te kin tik. Fassino Ró má ban éve kig szál lo dá ban la kott, csak 1991-tõl bé relt egy 
kis la kást a pártközpont közelében. Uo. 167. 



fáj dal mas, mint az idõ sebb nem ze dé kek szá má ra.28 Fassino le ír ja
egyik ta lál ko zó ját Eduard Sevardnadzéval, Gor ba csov kül ügy mi -
nisz te ré vel 1988 vé gén. A szov jet kül ügy mi nisz ter õszin tén be -
szélt a Szov jet unió drá mai hely ze té rõl, hang sú lyoz ta, hogy ha a
gor ba cso vi re form po li ti ka nem jár si ker rel az be lát ha tat lan kö vet -
kez mé nyek kel jár, akár az össze om lás is bekövetkezhet. Világos
lett – írja Fassino –, hogy fel kell gyorsítanunk a saját sorainkban
való változásokat, hogy elkerüljük Gorbacsov esetleges ku dar cá -
nak következményeit.29

Az em lék irat ma gyar vo nat ko zá sa i ról 

A könyv ele jén ol vas ha tók az em lék irat elsõ ma gyar vo nat ko zá sú 
so rai, ahol Fassino a gyer mek ko rá ról ír: „12-13 éves ko rom ban fe -
dez tem fel a szép iro dal mat. […] Min de nek elõtt alap ve tõ könyv -
ként em lék szem Mol nár Fe renc A Pál ut cai fiúk címû mû vé re. A
vele való ta lál ko zás szin te va rázs la tos em lék egész éle tem re. Két
gyer mek ban da tör té ne te a könyv, ame lyek Bu da pes ten, egy
grun dért, in di án já té ka ik szín te ré ért küz de nek. Ez a könyv az ér -
té kek, a tör vé nyek, a po li ti ka rend kí vü li me ta fo rá ja – a szo li da ri -
tás alap já ra épü lõ az össze tar to zás ról szól, az ér té kek re épü lõ hi -
e rar chi á ról, az em be ri kap cso la tok ban a be csü let rõl, az erõ vi -
szony ok je len tõ sé gé rõl, az el ve kért és az esz mé kért való ál do zat -
vál la lás ne mes sé gé rõl.”30 Fassino val lo má sa messze nem csu pán
egyé ni né ze tet tük röz: Mol nár Fe renc köny ve az olasz fi a ta lok
több nem ze dé ké nek volt elsõ, mély nyo mo kat ha gyó ol vas mány -
él mé nye. Sok más olasz em lék irat író is a jel le me for má ló dá sá ban
fon tos sze re pet ját szó köny vek közé so rol ja. A ma gyar iro da lom e 
re mek mû vét Olasz or szág ban a két vi lág há bo rú kö zött, és az óta
is, több ször ki ad ták – egy re jobb for dí tá sok ban – és még min dig
sze re pel nek sze mel vé nyek a re gény bõl az ál ta lá nos is ko lai ol va -
só köny vek ben. Mol nár Fe renc köny ve kap csán ér de mes még
meg em lí te ni azt is, hogy a kis or szá gok ról kül föld ön ki ala kult
kép alakulásában gyakran egyes szépirodalmi mûvek, filmek, ze -
nei alkotások fontosabbak, mint a kormányok nemegyszer vo -
lun ta ris ta országimázs-politikája. 
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28 Uo. 170.
29 Uo. 174–175.
30 Uo. 18. 



Az olasz köz gon dol ko dás ré sze ként Fassino em lék ira tá ban
is nagy súllyal sze re pel a ma gyar ’56 kér dé se, hi szen az ola szok
szá má ra Ma gyar or szág tör té ne té bõl 1956-os for ra da lom a leg in -
kább is mert ese mény.31 Ki mon dot tan a ma gyar for ra da lom ról
szó ló olasz em lék irat ból is több van, va la mi lyen szin ten és ter je -
de lem ben szin te min den kor társ em lék irat író em lí ti. Fassinónak
ter mé sze te sen sze mé lyes em lé kei nem vol tak a ma gyar for ra da -
lom ról, hi szen még csak hét éves volt ak kor. Az is ko lai tan anyag -
ban, a kör nye ze té nek tör té ne ti és po li ti kai vi tá i ban azon ban tu -
da to so dá sá tól kezd ve nyil ván va ló an ta lál ko zott vele, hi szen a
ma gyar for ra da lom ér té ke lé se és a hozzá való viszony különös
jelentõségû kérdés volt az OKP történetében. 

1956-ban a for ra da lom mal Ma gyar or szág egyik nap ról a
má sik ra az olasz köz vé le mény és a po li ti kai élet fi gyel mé nek
köz pont já ban ke rült. A ma gya rok küz del me ál ta lá nos ér dek lõ -
dést, mély együtt ér zést és – a kom mu nis ták ki vé te lé vel – ha tal -
mas lel ke se dést vál tott ki az olasz po li ti kai erõk ben. A no vem ber
4-ére az olasz köz vé le mény rész le tes és dif fe ren ci ált ké pet ka pott
a ma gyar for ra da lom ról az ak kor már mint egy két tu cat nyi Ma -
gyar or szág ra ér ke zett olasz új ság író tu dó sí tá sai alap ján. A no -
vem ber 4-ei má so dik szov jet ka to nai in ter ven ció, szin te sok kol ta
az ola szo kat. Te tõ pont já ra emel ke dett a bru tá lis be avat ko zás mi -
at ti fel há bo ro dás. A kom mu nis ta párt ve ze té se ez zel a köz han gu -
lat tal szem ben át vet te az el len for ra da lom ról szó ló hi va ta los
szov jet és ma gyar ér té ke lést. Az el fo gad ta tá sa azon ban egy ál ta -
lán nem ment könnyen, meg ráz kód ta tá sok nél kül még a pár ton
be lül sem. Né zet kü lönb ség ala kult ki a párt- és a szak szer ve ze ti
ve ze tés kö zött, az utób bi ugyan is a ma gyar mun kás ta nács ok kal
szolidarizált. Az olasz kul tú ra és mû vé sze tek mint egy száz, ad -
dig az OKP-hoz kö tõ dõ kép vi se lõ je pe dig ki ált vány for má já ban
fe jez te ki a le tar tóz ta tott ma gyar ér tel mi sé gi ek kel való együtt ér -
zé sét. Mint egy há rom száz ezer kom mu nis ta nem újí tot ta meg a
párt tag sá gát az 1957. évre.32
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31 Andreides Gá bor: A ma gyar–olasz kap cso la tok tör té ne te 1956–1989. Dok to ri
disszer tá ció, 2008. In: ELTE BTK Tör té net tu do má nyi Dok to ri Is ko la Disszer tá ci ós
adat bá zis. http://dok to ri.btk.elte.hu/hist/in dex.html .; Hor váth Jenõ: Ma gyar or -
szág olasz szem mel 1945–1989. In Li mes,2008. 2. 129–142.; Walcz Amarylisz: La
Rivoluzione ungherese del 1956 e l’Italia. Ambasciata della Repubblica di Ungheria
presso la Repubblica Italiana, Róma, 2001.

32 Argentieri, Federigo: Ungheria, 1956. La rivoluzione calunniata. Marsiglio
Editore, Ve len ce, 2006.; L’indimenticabile ’56. In: MicroMega, 2006/9. [kü lön szám].;



Az OKP ak ko ri, majd a ké sõb bi ve ze té se is az zal ma gya ráz ta 
a ma gyar for ra da lom mal szem be ni ál lás fog la lást, hogy a Ke let és
Nyu gat ak ko ri me rev szem ben ál lá sa, a hi deg há bo rú e kü lö nö sen
vál sá gos he te i ben vá lasz ta ni uk kel lett, hogy „a ba ri kád me lyik
ol da lá ra áll ja nak”, s kom mu nis ta párt ként a Szov jet unió és a ma -
gyar kom mu nis ták mel let ti ál lás fog la lás ke re ke dett felül.33 Az
OKP-nak a ma gyar öt ven hat tal kap cso la tos fe szült sé ge it nö vel te, 
hogy más fél év vel a for ra da lom le ve ré se után ki vé gez ték Nagy
Imre mi nisz ter el nö köt.34 A kö vet ke zõ évek ben az OKP igye ke zett 
mi nél ke ve seb bet be szél ni a ma gyar for ra da lom ról. A Ká dár-
 rend szer kon szo li dá ci ó já nak nem zet kö zi si ke rei,35 a Ma gyar or -
szág, mint a szo ci a lis ta tá bor „leg vi dá mabb barakkja” kép ki ala -
ku lá sa is hoz zá já rul, hogy a ma gyar öt ven hat hát rább szo rult a
min den na pos olasz po li ti kai be széd ben. 1956 azon ban – Pietro
Ingrao ki fe je zé sét hasz nál va – „fe lejt he tet len” ma radt az olasz
kom mu nis ták szá má ra. Fassino ennek kapcsán így fo gal maz: „… 
[öt ven hat] … mint a testben maradt szilánk, idõnként meg-meg -
moz dult, folytonosan fájdalmat okozott”.36

1988-ban, ahogy kö ze le dett Nagy Imre ki vég zé sé nek 30. év -
for du ló ja megint az olasz po li ti kai vi ták elõ tér be ke rült az 1956-
 os ma gyar for ra da lom kér dé se.37 Fassino im már az OKP kül po li -
ti ká val egy re töb bet fog lal ko zó tit ká ra ként ke rült szem be a ma -
gyar kér dés sel. Az em lék irat ból egy ér tel mû en ki de rül, hogy jól
tá jé ko zott volt a ke let-kö zép-eu ró pai és a ma gyar or szá gi hely zet -
rõl. Lát ta, hogy az év ti ze dek óta ha tal mon levõ „meg cson to so -
dott” ve ze tõk, Eric Honecker Ber lin ben, Nicolae Ceauºescu Bu -
ka rest ben, Todor Zsivkov Szó fi á ban, Gustáv Husák Prá gá ban
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Pankovics Jó zsef: Fe je ze tek a ma gyar–olasz po li ti kai kap cso la tok tör té ne té bõl
(1956–1977). Gon do lat Ki adó, Budapest, 2005. 

33 Az utób bi évek ben meg je lent volt kom mu nis ta em lék irat ok szer zõi önk -
ri ti ku san le ír ják, hogy kon for miz mu suk is sze re pet ját szott ab ban, hogy nem vol -
tak elég bát rak.

34 Rész ben ab ból ere dõ en, hogy Olasz or szág még az olyan nagy könyv ki -
adók nál sin cse nek lek to rok, mint a Rizzoli, ahol Fassino em lék ira ta meg je lent, a
me mo ár ban bentmaradt a kö vet ke zõ té ves fél mon dat „[…] Nagy Imre, ’56 mi -
nisz ter el nö ke, akit bí ró ság elé ál lí tot tak és ki vé gez tek Ro má ni á ban [sic! ]
’58-ban.” Fassino 2003. 176. 

35 M. Szebeni Géza: Ká dár Ró má ban (1977). In: http://www.grotius.hu/doc/ 
pub/DNUYDW/2010_18_m.szebeni_geza_ka dar_romaban.pdf

36 Fassino 2003. 177. 
37 Andreides Gá bor: A ma gyar rend szer vál tás és Olasz or szág. In: ELTE BTK

Tör té ne lem Sza kos Por tál http://tortenelemszak.elte.hu/data/22080/Andreides
Ga bor.pdf



kép te le nek szem be néz ni a sür ge tõ vál to zá sok kal. „Ma gyar or -
szág volt az egyet len ki vé tel – írja. A ma gya rok min dig más hi tû -
ek vol tak. Az öt ven ha tos tra gé di á ból a kö vet ke zõ évek ben Ká dár
Já nos óva tos re for miz mu sa ré vén ke rül tek ki. Gor ba csov ha ta -
lom ra ju tá sát pe dig a bu da pes ti ve ze tõk, arra hasz nál ták fel, a
hogy fel gyor sít sák re form kur zu su kat. Ez azt ígérte, hogy egy sor
radikális lépés történik a piacgazdaság, a politikai pluralizmus
irányába.”38

Tu dott Fassino az MSZMP-ben for má ló dó áram la tok ról is,
sõt kap cso la tai vol tak a pár ton kí vü li de mok ra ti kus el len zék felé
is. Tud ta, hogy 1988. jú ni us 16-án az Em be ri Jo gok Ma gyar Li gá ja
a pá ri zsi Père-Lachaise te me tõ ben nem zet kö zi em lék ün nep ség re
ké szül, amely nek ke re té ben fel avat ja a for ra da lom ki vég zett ve -
ze tõ jé nek és már tír ja i nak jel ké pes sír ját. 1988 ta va szá tól több más 
olasz po li ti kus és köz éle ti sze mé lyi ség mel lett be kap cso ló dott az
em lék ün nep ség véd nök sé gé nek mun ká já ba.39 Az em lék mû ava -
tás ra a szer ve zõk hi va ta lo san is meg hív ták az OKP-t is. A párt ve -
ze tés ben min den ki tud ta, hogy az ün nep sé gen való rész vé tel lel
az OKP elismeri a harminc esztendõvel korábban elkövetett
hibáját.40

Fassino em lék ira ta több pon ton ki egé szí ti a ne ve ze tes 1988.
jú ni us 16-i ese mény rõl ed dig ki ala kult ké pün ket.

 „Igen, rend ben van oda men ni. De va ló szí nû, nem len ne
hasz nos be szél ni” – idé zi Fassino a Pá rizs ba in du lá sa elõtt az
OKP fõ tit ká rá tól ka pott in ten ci ó ját.41 Alig fog lal ta el Pá rizs ban a
szál lo dai szo bá ját, Giancarlo Pajetta hív ta te le fo non. Az OKP le -
gen dás hírû idõs ve ze tõ je, Fassino atyai ba rát ja nem he lye sel te
sem a párt ve ze tõ ség, sem Fassino ma ga tar tá sát, és zak la tott han -
gon fe le lõs ség re von ta: „Mit ke re sel ott?” Mi u tán Fassino el ma -
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38 Fassino 2003, 176. 
39 A véd nök ség leg köz is mer tebb tag jai vol tak: a ma gyar for ra da lom ügye

mel lett 1956 óta ki ál ló Antonio Giolitti szo ci a lis ta sze ná tor; a ma gya rul is ki tû nõ -
en író és be szé lõ Leo Valiani tör té nész, örö kös sze ná tor; Adriano Guerra, a ró mai 
Gramsci In té zet igaz ga tó ja; Claudio Martelli az Olasz Szo ci a lis ta Párt tit ká ra;
Indro Montanelli, az olasz új ság írás egyik ki vá ló sá ga, aki 1956-ban már a for ra -
da lom elsõ nap ja i ban Ma gyar or szág ra jött, majd több köny vet is írt ar ról, ezek
kö zül ma gya rul lásd Montanelli, Idro: 1956 Bu da pest, a Corriere della Sera kü lön tu -
dó sí tó ja je len ti. Püski Ki adó, Bu da pest 1989.); Marco Panella, az Eu ró pa Par la -
ment ben az olasz ra di ká li sok kép vi se lõ je; Federigo Argentieri a ma gyar for ra da -
lom tör té ne té nek is mert olasz kutatója, az OKP külügyi intézetének (CESPI)
vezetõje. 

40 Fassino 2003, 177.
41 Uo.



gya ráz ta, Pajetta ki rob bant: „Ha el mész ah hoz a sír hoz, én hol -
nap el me gyek Ma gyar or szág ra Ká dár Já nos hoz, tisz tel gõ lá to ga -
tás ra.”42 A „vö rös” Pajetta per sze nem jött Ká dár hoz Bu da pest -
re.43 A ma gyar for ra da lom meg íté lé sén túl a két to ri nói kom mu -
nis ta szá mos más kér dés ben sem ér tett már ak kor egyet, a kö vet -
ke zõ évek ben még kevésbé, de az egymáshoz való viszonyukat
ez nem rontotta meg.44

1988. jú ni us 15-én este Fassino Vá sár he lyi Mik lós sal va cso -
rá zott.45 Vá sár he lyi a le he tõ leg al kal ma sabb tár gya ló part nert volt 
eb ben a hely zet ben.46 Meg kér te Fassinót, hogy más nap a ko szo -
rú val való tisz tel gé sen túl mond jon be szé det is. Fassino éj sza ka
meg ír ta a be szé dét.47 Be szé dé ben az tán majd egy ér tel mû en ki -
mond ja: „Ami kor 1956-ban a ma gyar nép föl ke lést és an nak vé res 
le ve ré sét il le tõ en el fo gad tuk a hi va ta los szov jet ma gya rá za tot,
be csap tak min ket, vissza él tek jó hi sze mû sé günk kel. Ma már tör -
té né sze ink ala pos vizs gá la tai alap ján tud juk, hogy ami Ma gyar -
or szá gon tör tént, az egy nem zet le gi tim lá za dá sa volt az ide gen
be avat ko zás, és a rá e rõ sza kolt kár té võ és ter ro ris ta pa rancs ura -
lom el len.” Más nap az Unità a cím ol da lán kö zöl te az olasz bel po -
li ti ká ban nagy vissz han got kel tõ Fassino-beszédet.48 Az OKP ez -
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42 Uo. 177–178. 
43 Uo. 178. Pajetta idõ rend ben egy más hoz nem kap cso ló dó kö te tek ben írta

meg a vissza em lé ke zé se it. Pajetta, Giancarlo: Le crisi che ho vissuto. Bu da pest, Pra -
ga, Varsavia. Edi to ri Riuniti, Roma, 1982.; Il ragazzo rosso. A. Mondadori editore,
Mi la no, 1983.; Il ragazzo rosso va alla guerra. A. Mondadori editore, Milano, 1986. 

44 Fassino 2003, 48–51. Pajetta 1990. szep tem ber 13-án halt meg – nem élte
meg „imá dott” párt ja meg szû né sét. Vég tisz tes ség ének meg szer ve zé sért (ame lyen 
200 000 em ber vett részt) Fassino volt a fe le lõ se. L’Unitá, 1990. szep tem ber 14.
Pajetta élet raj zát lásd Hor váth Jenõ: Pajetta, Gian Carlo (1911–1990). In: A nem zet -
kö zi mun kás moz ga lom tör té ne té bõl. Év könyv, 1992. Ma gyar La jos Ala pít vány – po li -
ti ka tör té ne ti Alapítvány, Budapest, 1992.

45 Az ola szok nak min dig gond jai van nak a ma gyar ne vek le írá sá val,
Fassino ’Vasarhely’-t ír ’Vásárhelyi’ he lyett. Fassino 2003, 178.

46 Vá sár he lyi Mik lós Ró má ban járt egye tem re, a Nagy Imre per ben el ítél ték, 
az 1970–1980-as évek ben ösz tön dí jas ként újra ki ju tott Olasz or szág ba, tá jé ko zott
volt az olasz po li ti kai élet rõl, a pá ri zsi ün nep ség szer ve zé se so rán is mer te meg
Fassinót.

47 Fassino 2003, 179.
48 L’Unità,1988. jú ni us 17. A kom mu nis ta or gá num szin tén elsõ ol da lon adta 

köz re az Olasz Socialista Párt kép vi se lõ jé nek, Martellinek a be szé dét is, aki egye bek 
mel lett ezt mond ta: „Az »em ber ar cú szo ci a liz mus« gon do la ta – az el ter jedt fel fo gás -
sal szem ben – nem Ale xan der Dubèektõl és a »prá gai ta vasz«-tól szár ma zik, ha nem
az 1955–1956-os évek ma gyar és len gyel in tel lek tu el je i tõl. En nek az irány zat nak,
amely a nem ze ti és de mok ra ti kus ér té kek hez való vissza té rés sel meg akar ta újí ta ni a 
szo ci a liz must, nagy elõ fu tá ra va ló já ban Nagy Imre volt.” Uo.



zel is fél re ért he tet le nül ki nyil vá ní tot ta, hogy fe lül vizs gál ta az
1956-ról ki ala kí tott ko ráb bi ál lás pont ját49

Egy év vel ké sõbb, az OKP de le gá ci ó ja már 1956-os for ra da -
lom mal kap cso la tos ko ráb bi ma ga tar tá sá nak ter hé tõl meg sza ba -
dul tan ér ke zett Bu da pest re, a már tír mi nisz ter el nök ün ne pé lyes
új ra te me té sé re. Fassino jól lát ta az MSzMP-n be lül zaj ló küz del -
met. „A ma gyar párt ban ak kor ke mény harc folyt ak kor a re for -
má to rok – aki ket Pozsgay Imre, Né meth Mik lós mi nisz ter el nök
és Horn Gyu la kül ügy mi nisz ter ve ze tett50 – és a Grósz Kár oly
párt tit kár kö zött, aki sok kal óva to sabb volt, sok kal job ban kö tõ -
dött Ká dár Já nos hoz és az óva tos irány vo nal hoz.”51 Fassino le ír -
ja, hogy Grósz je lez te, hogy még a ce re mó nia elõtt sze ret ne ta lál -
koz ni az olasz kom mu nis ta de le gá ci ó val. „Fö lös le ges ud va ri at -
lan ság lett vol na ne met mon da ni, hi szen nyil ván va ló an sem mi
sem ho má lyo sít hat ta el az ünnepségen való részvételünk
üzenetét. Így elfogadtunk a találkozást.”52

Az ola szok haj nal ban ér kez tek Fe ri hegy re, nyolc kor már a
köz pon ti bi zott ság szék há zá ban vol tak. „A ta lál ko zó na gyon fe -
szült lég kö rû volt, kez det tõl fog va. Az MSZMP tit ká ra a ma gya -
rok köz mon dá sos ud va ri as sá ga nél kül le szö gez te, hogy Nagy re -
ha bi li tá ci ó ját az utol só drá mai lap nak kell te kin te ni” – írja
Fassino. »De ha újra akar ják írni a tör té nel met« – emel te föl ön -
kén te le nül a hang ját – »úgy kell meg ír ni uk, ahogy az tör tént.«
Az tán, meg nyom va a sza va kat ször nyû dol go kat mon dott: »Ak -
kor re ha bi li tál ni kel le ne azo kat is, akik ’56 elõtt Nagy Imre mi att
hal tak meg.« Nagy Imre ugyan is egyi ke volt a párt fel sõ ve ze tõ i -
nek ’52 és ’56 kö zött, a sztá li nis ta kor szak ban.”53 Az tán hossza -
san ma gya ráz ta az ola szok nak, hogy a re ha bi li tá ci ó hoz elõ kel le -
ne ven ni az összes dosszi ét, és per rõl-pe re ha lad va új ra tár gyal ni
azo kat. „Leg alább fél mil lió ilyen igaz ság ta la nul szü le tett íté let
van« – ál lí tot ta Grósz.” Fassino – mint írja – gyor san utá na szá -
molt, ha úgy van, ahogy Grósz ál lít ja, és min den íté let nél köz re -
mû kö dött egy bíró és egy ügyész, to váb bá leg alább egy tanú, és
min den per érin tet te a ben ne részt ve võk leg alább egy csa lád tag -
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49 „[…]múl tunk ko mód já nak ta lán az utol só fi ók ját is ki nyi tot tuk. Le he tõ vé
vált, hogy meg sza ba dul junk lel ki is me re tünk to váb bi gyöt rõ dé sé tõl […]”Fassino
2003, 179.

50 Fassinónak is mét gond jai van nak a ma gyar ne vek le írá sá val. Uo. 
51 Uo.
52 Uo. 
53 Uo. 180. 



ját, ak kor több mil lió em ber rõl van szó, s ez a fo lya mat a tíz mil li -
ós or szá got a meg osz tott ság fe ne ket len mély sé gé be vin né. Köz -
be ve tõ leg meg kér dez te, hogy nem len ne-e jobb egy azon na li,
min den ügy re és min den ki re ki ter je dõ re ha bi li tá ci ós ak tus sal le -
zár ni az ügyet? „»Le het« vá la szolt [Grósz – H.J.] éle sen, »de a tel -
jes igaz sá got csak az elõb bi mó don le het föl tár ni«. A hang hor do -
zá sa, az ingerült válasza olyan emberrõl árulkodott, aki fél, aki
nem érzi magát elég erõsnek a nemzeti kibéküléshez, és nem
tudja elhessegetni magától a vérbosszútól való rettegést.”54

A Grószszal tör tént ta lál ko zó után az olasz kom mu nis ták
részt vet tek a Hõ sök te rén ren de zett „csen des, föl eme lõ lég kö rû”
ün ne pé lyes vég tisz tes sé gen, amely sze mük ben jel ké pe sen egy -
ben a Ká dár-kor szak vé gét is je len tet te.55

Az 1989-es „annus mirabilis” to váb bi ma gyar ese mé nyei
Fassino em lék ira tá ban már a fel so ro lá sok, az em lí té sek szint jé re
szo rul nak. Így meg em lí ti, hogy Giorgio Napolitano (ma Olasz or -
szág köz tár sa sá gi el nö ke) jú li us ban Bu da pes ten járt.56 A ke let-né -
met or szá gi ese mé nyek kap csán pe dig azt, hogy „Horn Gyu la
ma gyar kül ügy mi nisz ter – Gor ba csov bá to rí tá sá val – olyan tet tet
haj tott vég re, ame lyet a ber li ni fal le om lá sá ban ’elõgyújtásának’
le het te kin ti, az ál tal, hogy meg nyi tot ta Ma gyar or szág nyu ga ti
ha tá rát […]” a Ma gyar or szá gon össze tor ló dott ke let né met tu ris -
ták elõtt.57 Az em lí tés szin ten elõ for du ló ma gyar vo nat ko zá sok
ott lesz nek majd gya ko rib bak, ahol a külügyminiszter-helyettesi
tevékenységérõl ír (1998–2000).

Fassino a poszt kom mu nis ta „va la mi” ve zér ka rá ban

Az 1980–1990-es for du ló já nak vi ha ros vál to zá sai kö ze pet te, ami -
kor a ke let-kö zép-eu ró pai de mok ra ti kus for ra dal mak nyo mán
össze om lott a tér ség ben a szov jet im pé ri um, és szét hul lott maga
a Szov jet unió is, ami kor meg szûnt a nem zet kö zi kom mu nis ta
moz ga lom, és el tûnt a „lé te zõ szo ci a liz mus” mint a ka pi ta lis ta
rend szer al ter na tí vá ja, mind ezek a vál to zá sok sa já tos „rend szer -
vál to zá si” ha tást vál tot tak ki Olasz or szág ban. So kan gon dol ták
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54 Uo. 
55 Uo. 181. A Hõ sök te rén ren de zett bú csú tisz te let ma gyar or szá gi sze re pé -

rõl és je len tõ sé gé rõl lásd Rainer Já nos: Nagy Imre. Vin ce Ki adó, Bu da pest, 2002.
168–170. 

56 Uo. 184.
57 Uo. 



azt, hogy az OKP lesz a vál to zá sok nagy vesz te se. Giulio And re -
ot ti, az 1989 és 1992 kö zöt ti mi nisz ter el nök (a 6. és 7. And re ot -
ti-kor mány), a leg szor gal ma sabb olasz em lék irat író58 ta lá ló meg -
ál la pí tá sa sze rint azon ban a ber li ni fal le dõ lé se az olasz kor mány -
zó pár to kat te met te be. Ugyan is a ke nõ pén zes bot rá nyok fel szín -
re ke rü lé se és a Tisz ta Ke zek vizs gá ló bí ró-csa pat mun ká ja nyo -
mán a negy ven éven át le vált ha tat la nul kor mány zó ke resz tény
de mok ra ta párt és azt tá mo ga tó kis pár tok is a szó szo ros ér tel -
mé ben véve össze om lot tak.59 Tel je sen át ren de zõ dött az olasz po -
li ti kai szín pad. A ber li ni fal le hul ló be ton da rab jai nem hagy ták
érin tet le nül az OKP-t sem. Ám a ber li ni fa lat még sem az olasz
kom mu nis ták épí tet ték, s mi vel 1947 óta ki volt zár va az or szág
kor mány zá sá ból sen ki vel szem ben sem al kal maz hat tak ál la mi
erõ sza kot, s a ke nõ pén zek bõl is nyil ván va ló an össze ha son lít ha -
tat la nul ki sebb mér ték ben ré sze sed het tek, mint a kor mány párt -
ok. De az OKP-nak is elkerülhetetlenül át kellett alakulnia, fel
kellett számolnia kommunista identitásának maradványait, meg
kellett változtatnia a párt nevét, szimbólumait és ideológiai
fegyvertárát.60

Fassino le írá sa sze rint a párt át ala ku lá si fo lya ma ta tu laj don -
kép pen Ac hil les és a tek nõs bé ka ver seny fu tá sá hoz ha son lí tott:
bár me nyi re is igye kez tek, min dig le ma rad tak az ese mé nyek és a
hely zet vál to zá sá ból fa ka dó, az új kö ve tel mé nyek nek való meg -
fe le lés mö gött. Maga Fassino a vég te len vi ták ban nem vál lalt na -
gyobb sze re pet. In ga do zá sok nél kül a párt ne vé nek és szim bó lu -
ma i nak meg vál toz ta tá sa mel lett fog lalt ál lást, mi köz ben ki állt a
párt tör té nel mi érdemeinek védelmezésért.61
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58 And re ot ti elsõ em lék irat-jel le gû köny ve 1946-ban je lent meg, a szer zõ 27
éves ko rá ban (And re ot ti, Giulio: Con cer to a sei voci. Storia segreta di una crisi.
Edizioni della bussola, h.n., 1946.) Ké sõbb – ahogy ide je en ged te – az idõ köz ben
ép pen el telt évek re, más kor egy-egy or szá gok ra vagy po li ti ku sok ra em lé kez ve
írta me mo ár ja it. Az 1980-as 1990-es évek for du ló já ra vo nat ko zó em lé ke zé sei:
And re ot ti, Giulio: Il potere logora, ma è meglio non perderlo. Rizzoli, Mi lá nó, 1990.;
Uõ.: Governare con la crisi, dal 1944 ad oggi. Rizzoli, Mi lá nó, 1991.; Uõ.: Onorevole
stia zitto, Atto secondo. Rizzoli, Mi lá nó, 1992.

59 Hor váth Jenõ: Olasz or szág. Is ten ve led elsõ köz tár sa ság! In Be szé lõ, 1994. ja -
nu ár 20.; Uõ.: Olasz or szág. Tisz ta ke zek – pisz kos zse bek. In Be szé lõ, 1994. au gusz tus
18.; Uõ.: Olasz or szág és a Ke resz tény De mok rá cia (1943–1994). In Múl tunk, 2007. 3.
237–274. 

60 Pankovits 2010, 240–242. 
61 2007-ben, ami kor még min dig nem ér tek vé get a kom mu nis ta párt múlt -

já ról a vi ták, s ami kor már a De mok ra ti kus Párt fõ tit ká ra volt, a Corriere della
Serának adott in ter jú já ban így össze gez te a maga kom mu nis ta múlt já hoz való vi -



Az OKP múlt já ról és a párt új ra de fi ni á lás ról foly ta tott vita
vé gül is 1991 ele jén az OKP fel osz la tá sá hoz és párt sza ka dás hoz
ve ze tett: a több ség ki mond ta a Bal ol dal De mok ra ti kus Párt já nak
meg ala ku lá sát (PDS), párt szim bó lum ként a tölgy fát vá laszt va, a
ki sebb ség pe dig a kom mu nis ta esz mék mel lett ki tar tó Kom mu -
nis ta Új ra ala pí tás Párt ját (RCI). (Párt szim bó lum ként meg tart va a
sar lót és ka la pá csot.) Fassino a párt sza ka dás után a PDS kül ügyi
tit ká ra lett, és ne ki vá gott, hogy a PDS a maga iden ti tá sá ról és
irány vo na lá ról még egy ál ta lán nem tisz tá zott to váb bi vi ták kö ze -
pet te62 meg ta lál ja a helyét a Szocialista Internacionáléban és az
Európai Parlament szocialista pártcsaládjában. 

Willy Brandtnál, a Szo ci a lis ta In ter na ci o ná lé el nö ké nél
Fassino és Napolitano 1991. áp ri lis 4-én nyúj tot ta be a PDS hi va -
ta los ké rel mét az in ter na ci o ná lé hoz csat la ko zás ról. Brandt azt ta -
ná csol ta az ola szok nak, hogy a szer ve zet kö vet ke zõ évi kong -
resszu sá ig ke res sék föl az in ter na ci o ná lé fon to sabb párt ja it és
nyer jék meg tá mo ga tá su kat a fel vé tel hez.63 Fassino le ír ja az
egész vi lág ra ki ter je dõ több mint egy éven át tar tó uta zás so ro za -
tá nak ál lo má sa it, több mint há rom tu cat párt ve ze tõ jé vel való ta -
lál ko zá sa it. Az em lék irat nak ez az úti rajz sze rû fe je ze te kel le mes
ol vas mány ugyan az ol va só szá má ra, de leg fel jebb egy-egy vo -
nás sal gaz da gít ja a ko ra be li szo ci ál de mok ra ta ve ze tõk rõl ki ala -
kult ké pün ket. Ki vé telt ké pez a hon fi tár sá val, Craxival foly ta tott
meg be szé lé sek re em lé ke zés. Az 1976-ban Olasz Szo ci a lis ta Párt
élé re ke rült, a 1983 és 1987 kö zött mi nisz ter el nök és a 2000-ben a
tu né zi ai „szám ki ve tett ség ben” meg halt Craxi a kor szak tör té nel -

342

szo nyát és az OKP-rõl ki ala kult ál lás pont ját: „Én az Olasz Kom mu nis ta Párt
egyik ve ze tõ je vol tam. Sem mi okom sincs arra, hogy szem re há nyást te gyek ma -
gam nak va la mi ért is, amit ott ta nul tam és tet tem. Az OKP nagy párt volt, amely
a mun kás osz tály eman ci pá ci ó já ért, a sza bad sá gért és a de mok rá ci á ért küz dött.
Olyan em be rek ala pí tot ták, mint Gramsci, és olyan em be rek csat la koz tak hoz zá,
akik De Sanctis e Labriola féle tör té nel mi bal ol dal ról jöt tek, ame lyet olyan em be -
rek ve zet tek, mint To gli at ti, aki a Riuniti Könyv ki adót meg ala pít va elsõ kö tet ként 
Vol taire -nek a tü re lem rõl szó ló ér te ke zé sét nyom tat ta ki. […] Az OKP-hoz na -
gyon kü lön bö zõ ér tel mi sé gi ek is közelkerültek, olya nok mint Malaparte, Pavese,
Parise, Vittorini, Spriano, Giulio Einaudi, mert a pár tot szo ros kö te lék kap csol ták
az or szág kul tú rá já hoz és tör té ne té hez.”Cazzullo, Aldo: Fassino: nel Pd vorrei
Ciampi. Colloquio con il nu me ro uno della Quercia. In http://www.corriere.it/Pri -
mo_Pi a no/Politica/2007/04_Aprile/19/cazzullo_fassino_partito_democratico.html

62 Még az új párt ve ze tõ sé ge sem volt egy sé ges, Occhettót nem a párt kong -
resszu son, ha nem csak a köz pon ti bi zott ság kong resszust kö ve tõ má so dik ülé sén 
vá lasz tot ták meg fõ tit kár nak. Fassino 2003. 202–204.

63 Uo. 206.



mé nek mind má ig leg vi ta tot tabb fi gu rá ja. Az olasz bal ol da lon be -
lü li kom mu nis ta he ge mó nia el vi ta tá sá nak és meg szün te té sé nek
cél ki tû zés je gyé ben po li ti zált, ami rend kí vül fe szült, már-már el -
len sé ges vi szonyt ered mé nye zett a két párt kö zött.
1991–1992-ben már vi lá gos volt, hogy nem si ke rült Craxi ter ve,
sõt a Tisz ta Ke zek vizs gá ló bí ró-csa pat rom ba dön töt te a szo ci a lis -
ta pár tot, sze mély sze rint Craxi is vád alá ke rült, az olasz szo ci a -
lis ta ve ze tõ azon ban még a Szo ci a lis ta In ter na ci o ná lé al el nö ke
volt, és vé tó ja meg aka dá lyoz hat ta vol na a PDS fel vé tel ét. Fassino 
emlékezése az egyik legértékesebb közvetlen forrás a Craxival
folytatott tárgyalásokról, amelyek végeredményeként a
Szocialista Internacionálé 1992. szeptemberi berlini kongresszusa 
tagpártjai közé fogadta a PDS-t.64

Mi köz ben 1996-ig Fassino az PDS kül ügyi tit ká ra ként a párt
kül ügye it in téz te az or szág bel po li ti ká já ban vi ha ros és za va ros
fo lya ma tok zaj lot tak. Be fe je zõ dött az elsõ köz tár sa ság párt rend -
sze ré nek össze om lá sa. Az elsõ köz tár sa ság „le vált ha tat lan” ha -
tal mas párt ja, a „nagy fe hér bál na”, a ke resz tény de mok ra ta a
párt szét szé ledt, tö re dé kei egy-egy tal pon ma radt ve ze tõ kö rül
cso por to sul tak. Utód párt nél kül meg sem mi sült a szo ci a lis ta párt
és az elsõ köz tár sa ság kis kor mány párt jai is. Meg erõ sö dött az
Észa ki Liga. A hir te len ki ürült nagy jobb-kö zép tér sé get el fog lal -
va meg je lent, sõt 1994-ben rö vid ide ig kor mány hoz is ju tott Silvio 
Berlusconi új tí pu sú Haj rá Olasz or szág! moz gal ma/párt ja. Az idõ -
köz ben át ala kult a vá lasz tá si rend szer is, az új rend szer vá lasz tá -
si szö vet sé gek be tö mö rü lés re ösz tö nöz te a pár to kat.65 Az 1996-os
vá lasz tá sok ra a PDS-nek si ke rült össze hoz nia Berlus co nival
szem ben a bal kö zép Olaj fa párt szö vet sé get, amely Romano Prodi 
mi nisz ter el nök-je lölt sé gé vel meg is nyer te a vá lasz tá so kat.66

Az or szá gos po li ti ka elsõ vo na lá ban

Az Olaj fa-kor mány zás éve i ben (1996–2001) Fassino mi nisz ter: az
elsõ Prodi-kormányban kül ügy mi nisz ter-he yet tes,67 D’Alema
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64 Uo. 226–230., 260–263.
65 Hor váth Jenõ: Az elsõ Olasz Köz tár sa ság al ko nya? In Tár sa dal mi Szem le,

1996. 8–9. 50–64. A vál to zá sok össze fog la ló át te kin té sét lásd Mol nár 2011, 35–90. 
66 Mol nár 2011.104–152.
67 1996. má jus 16-tól 1998. ok tó ber 21-ig Fassino „fel ügye le te” alá tar to zott

az Eu ró pa-„te rü let”, mind az Eu ró pai Unió, mind Ke let-Kö zép-Eu ró pa és Ke -
let-Eu ró pa, az eu ró pai és az euroatlanti mul ti la te rá lis szer ve ze tek (NATO, UEO,
OCSE, OSCE) ügyei, rá adá sul még a kül föld ön élõ ola szok és az Olasz or szág ba
irányuló migráció ügyei is.



egy mást kö ve tõ két kor má nyá ban kül ke res ke del mi mi nisz ter,68

Giuliano Amato kor má nyá ban pe dig igaz ság ügyi mi nisz ter.69

A kö zép bal Olaj fa-kor má nyok sok és sok fé le párt ra tá masz -
kod tak. A kor mány ala kí tá si tár gya lá sok köz ben ki ala kult al kuk -
ból kö vet ke zett, hogy Fassino „csak” kül ügy mi nisz ter-he lyet tes
lett. Em lé ke zé se alap ján hi he tõ, hogy va ló ban elé ge dett volt a
tiszt ség gel. A „fõ nö ke” a nála egy nem ze dék kel idõ sebb, a kül -
ügyek ben is nagy te kin té lyû Lamberto Dini volt, aki mind a négy
Olaj fa-kor mány ban meg tar tot ta a kül ügyi tár cát.70 Súr ló dá sok és
ve tél ke dés nél kül tud tak együtt dol goz ni.71 Az OKP-ban majd a
PDS-ben kül ügyi tit kár ként szer zett is me re tei és ta pasz ta la tai
alap ján Fassinónak nem vol tak ki sebb sé gi ér zé sei be osz tott jai, a
Palazzo Farnese „örök” fõ hi va tal no ka i val szem ben sem.72 Kül -
ügy mi nisz ter-he lyet tes sé gé re em lé kez ve rész le te seb ben ír ke -
let-kö zép-eu ró pai re lá ció te rü le tén vég zett mun ká já ról. El mond -
ja, hogy a tér ség a két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak ban az olasz
kül po li ti ka egyik fõ irá nyá nak rang já ra emel ke dett, kü lö nö sen
Dino Gran di és Galeazzo Ciano kül ügy mi nisz ter sé gé nek éve i -
ben. Mi u tán azon ban Olasz or szág a má so dik vi lág há bo rú ban el -
vesz tet te nagy ha tal mi sze re pét, majd a hi deg há bo rús nem zet kö -
zi rend szer ben a nyu ga ti vi lág ban ta lál ta meg a he lyét, a kö -
zép-ke let-eu ró pai or szá gok pe dig a szov jet im pé ri um ba ke rül tek, 
el sor vad tak a tér ség gel való kap cso la tok. A ber li ni fal le om lá sá -
val hir te len meg vál to zott Olasz or szág szá má ra a tér ség hely ze te.
A vál to zást ér tel mez ni ké pes po li ti ku sok szá má ra vi lá gos sá vált,
hogy Kö zép-Ke let-Eu ró pa Olasz or szág szom széd ja, kapu Eu ró pa 
ke le ti fele felé, hogy Né met or szág egye sü lé sé nek Eu ró pa új ra -
egye sí té se lesz a foly ta tá sa. Az új kor szak elsõ éve i ben a ve len cei
Gianni De Michelis kül ügy mi nisz ter meg is pró bál ta fel újí ta ni az
olasz–kö zép-eu ró pai együtt mû kö dést, azon ban sze mé lyét és a
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68 1998. ok tó ber 21-tõl 2000. áp ri lis 26-ig. 
69 2000. áp ri lis 26-tól 2001. jú ni us 11-ig. 
70 Dini, a „Bak ár” 1931-ben szü le tett Fi ren zé ben. Dini köz gaz dász dip lo má -

já nak meg szer zé se után két év ti ze den át New York ban az IMF-ben dol go zott. Ra -
gyo gó kar ri er után 1979-ben ha za tért, 1994-ig az Olasz Nem ze ti Bank fõ igaz ga tó -
ja volt. 1995 ele jé tõl más fél éven át egy szak ér tõ kor mányt ve ze tett. Az Olaj fa
párt szö vet ség hez egy kö rü löt te ala kult po li ti kai cso por tos sal csat la ko zott. Élet -
út-in ter jú kö te te Dini, Lamberto: Fra Casa Bianca e Botteghe oscure. Fatti e retroscena 
di una stagione alla Farnesina. Intervista di Maurizio Molinari. Guerini e Associati,
Milánó, 2001. 

71 Fassino 2003. 283–286.
72 Uo. 285–286.



ter ve it is el so dor ták az olasz ke nõ pén zes bot rány és a dél szláv
há bo rúk hul lá mai. Fasino el mond ja, hogy ami kor kül ügy mi nisz -
ter-he lyet tes ként újra elõ állt az zal a té zis sel, hogy tér sé günk nek
Olasz or szág szá má ra „vi tá lis” és „stra té gi ai” je len tõ sé ge van,
gyak ran hal lot ta az el len ve tést: Mitteleuropa és a Bal kán? Ugyan, 
mit ke re sünk ott? Hi szen „ott van nak már a né me tek”.73 Fassino
azon ban hitt ab ban, hogy Olaszországnak a saját maga és EU
jövõje szempontjából is „küldtetése” van ebben a térségben.
Elképzeléséhez „biankó csekket” kapott Prodi miniszterelnöktõl,
aki Európában soron következõ lépésnek tekintette az EU keleti
bõvítését, és Dini külügyminisztertõl is, aki keleti irányban
egészen Moszkváig tekintett.74

Fassino olasz ke le ti po li ti ká ról ál mo dott és ne ki lá tott a meg -
va ló sí tá sá nak. Eh hez az egyik elsõ lé pés ként az Olasz or szág,
Szlo vé nia és Ma gyar or szág kö zöt ti szo ros, egyez te tett együtt mû -
kö dés meg te rem té sét tûz te ki cé lul. Gyor san si ke rült ren dez nie
az olasz–szlo vén kap cso la to kat, amely re igen csak rá ne he zed tek
a múlt ter hei, még is ha ma ro san alap ve tõ en meg vál to zott a két
or szág kap cso la ta. Szlo vé nia jól sá fár ko dott a Róma ál tal fel aján -
lott le he tõ ség gel, el vá lasz tot ta sor sát a Bal kán tól, és a kis dél szláv 
ál lam ha ma ro san az EU leg re mény tel je sebb tag je lölt jé vé lé pett
elõ re.75 Fassino ah hoz ké pest, hogy mennyit ír az „olasz–szlo -
vén–ma gyar há rom szög rõl” an nak har ma dik ele mé rõl, Ma gyar -
or szág ról csak em lí tés szint jén szól, pe dig más for rá sok ból tud -
juk, hogy több ször tár gyalt Bu da pest tel, járt is itt és egyez mé nye -
ket is alá ír. Most itt nem ta lál gat nám hossza san, hogy mi ért ez a
szûk sza vú ság. Azért sem, mert a ma gyar kül po li ti ka ezen éve i -
nek a tör té ne te fel dol go zat lan még, ha son ló kép pen mint az olasz
ke le ti po li ti ka, ezen fe je ze te. Még is az a be nyo má som, hogy a ma -
gyar kül po li ti ka irá nyí tói nem mér ték föl iga zán, hogy mi lyen
hasz no kat ígért Róma kez de mé nye zé se. Bi zo nyos nak lát szik,
hogy Bu da pest ré szé rõl kö zel sem mu tat ko zott olyan kon cep ci o -
ná lis meg ala po zott ság, kö vet ke ze tes ség és ügy buz ga lom az olasz 
kez de mé nye zé sek iránt, mint Fassino ré szé rõl. A ma gyar kül po li -
ti ká ra va ló szí nû, hogy azok ban az évek ben csak so kad ran gú je -
len tõ sé gû nek te kin tet te az olasz re lá ci ót, Fassino kez de mé nye zé -
sét pe dig ta lán csak epi zo di kus je len tõ sé gû nek. (Bár Fassino kül -
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73 Fassino 2003, 297.
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ke res ke del mi mi nisz ter ként is ki állt mel let te). A ma gyar dip lo -
má cia ment sé gé ül le het fel hoz ni, hogy a ko szo vói há bo rú (1999)
kö vet kez té ben igen csak bo nyo lult tá vál tak a tér ség prob lé mái is.
De mi kor nem bo nyo lult a kül po li ti ka? Egy kis or szág szá má ra
min den kép pen hasz nos, ha ko mo lyan oda fi gyel, ha egy kö ze li,
ná lá nál jó val na gyobb or szág ígé re tes pers pek tí vát kí nál számára. 

A 2001. évi par la men ti vá lasz tá so kon az Olaj fa párt szö vet sé -
get le gyõz te Berlusconi párt ko a lí ci ó ja. A vá lasz tá si ve re ség után
szét hul lott az Olaj fa pár szö vet ség, és fõ ere je, a PDS Bal ol da li De -
mok ra ták ra (Democratici di Sinistra) vál toz tat ta a ne vét. A párt
rend kí vü li kong resszu sa (2001. no vem ber 16–18.) Fassinót vá -
lasz tot ta meg fõ tit ká rá nak.76 Hat éven át, 2007. ok tó ber 14-ig ma -
radt ezen a posz ton. Az em lék irat azon ban 2001-ben vé get ér. 

A Fassino-memoár he lye az olasz bal ol da li em lék irat-iro da lom ban

Fõ tit kár sá gá nak elsõ sza ka szá ban, 2003 ta va szán, 53 éves ko rá -
ban – ta lán pá lyá já nak ze nit jén – írta meg Fassino az em lék ira tát.
Elsõ pil lan tás ra szo kat lan idõ pont a me mo ár írás hoz. Ugyan is a
po li ti ku sok rend sze rint a po li ti kai szín pad ról való ki szo ru lá suk
után, vagy idõs kor ban, a vissza vo nu lá su kat kö ve tõ en ír nak em -
lék ira tot. Leg in kább a ma guk ment sé gé re vagy hír ne vük nek nö -
ve lé sé re. Az elõb bi in dí ték alig ha mû kö dött Fassinónál – lát tuk –
nem ta gad ja kom mu nis ta múlt ját, el len ke zõ leg. A ne vé nek/hí ré -
nek nö ve lé se mo tí vum azon ban õt is moz gat ta. Hír név re min den
po li ti kus nak szük sé ge van, nyil ván va ló an szer zõnk az em lék irat -
tal is „meg akar ta mu tat ni ma gát”. A már idé zett in ter jú ban így
fo gal ma zott: „Olyan is ko lá ból jö vök, ahol arra ta ní tot tak, hogy
nem kell ta gad ni a sze mé lyes am bí ci ó kat, csak alá kell azo kat
ren del ni a jó po li ti kai terv nek.”77 A me mo ár elõ sza vá ban a po li ti -
ku sok szok vá nyos em lék irat írói cél ki tû zé se ket han goz tat ja: azt,
hogy po li ti ku si hit val lá sá ból fa kadt a könyv írás, hi szen egy po li -
ti kai párt csak ak kor tud ja fel mér ni a jö võ jét és meg fo gal maz ni a
cél ja it, ha ala po san is me ri a maga múlt ját, a tör té ne tét. A tör té -
nész öröm mel kons ta tál ja, hogy Fassino azok közé a po li ti ku sok
közé tar to zik, akik szá má ra még axi ó ma a be járt út kri ti kai át te -
kin té sé re, a múlt tal való szem be né zés re tö rek vés. Me mo ár szer -
zõn ket még az is ösz tö nöz te az írás ra – mint írja –, hogy az olasz
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bal ol dal leg na gyobb ere jét ké pe zõ párt egyik ve ze tõ je ként kö te -
les sé gé nek te kin tet te el mon da ni: mit gon dolt és tett, fõ ként, hogy 
meg ér tes se, hogy vé le mé nye sze rint mer re kel le ne men nie az olasz
bal ol dal nak.78

A XX. szá zad má so dik fe lé ben so kan ír tak ha son ló cél lal me -
mo árt Olasz or szág ban – az olasz bal ol da li em lék irat-iro da lom
rend kí vül gaz dag. Ha an nak csak a kom mu nis ta és a poszt kom -
mu nis ta szek to rát néz zük, a pár ta la pí tók nem ze dé ké nek (az OKP-t
1921-ben ala pí tot ták), az elsõ kom mu nis ta nem ze dék tag ja i nak az
em lék ira ta i ról el mond ha tó, hogy szám sze rint ke vés író dott (ke ve -
sen is vol tak, és csak né há nyan ke rül tek olyan hely zet be, hogy me -
mo árt ír ja nak), s a mû vek na gyobb ré sze a ko ra be li kom mu nis ta
pro pa gan da cél ja it szol gál ta, an nak jel leg ze tes te ma ti kus és stí lus -
je gye it mu tat ja. A má so dik nem ze dék el len ben ez res nagy ság rend -
ben pro du kált em lék ira to kat. Az elsõ nagy hul lá mot a par ti zá nok,
a „faji tör vé nyek” alap ján ül dö zöt tek, az „új párt ba” be lé pett pa -
rasz tok, mun ká sok és leg in kább az ér tel mi sé ge ik em lék ira tai ké -
pe zik: az „egy sze rû har co sok” írá sa i tól az iro da lom tör té ne ti szem -
pont ból is ki emel ke dõ ér té kû al ko tá so kig tart a ská la. Ez a nem ze -
dék hosszú idõn át, egé szen az ez red for du ló ig pro du kált em lék -
ira to kat. A har ma dik nem ze dék hez tar to zók em lék ira tai na gyobb -
részt még nem íród tak meg – Fassino köny ve az elsõ fecs kék közé
tar to zik. Be val lot tan po li ti kai cé lo kat szol gál ugyan, de ép pen az
olasz po li ti kai küz del mek meg vál to zott te re pe, az em be rek nek a
po li ti ká hoz, azon be lül a pár tok hoz való meg vál to zott vi szo nya
kö vet kez té ben csak zár vá nyok ban hor doz za a ré geb bi pro pa gan -
dis ta je gye ket.

Fassino a Szen ve déllyel cí met adta az em lék ira tá nak. A hí res
sváj ci olasz szob rász, Albero Giacometti fi gu rá i ra ha son lí tó szer -
zõ (192 cm ma gas és 66 kg sú lyú) szen ve dé lyes po li ti kus, szen ve -
déllyel is ír, még is ke rü li az esz mék ben és po li ti ká ban hoz zá kö -
zel ál lók heroizálását és el len fe lei demonizálását is. Az utób bi ak -
ról meg le põ en ke ve set ír. Ta lán azért is, mert tud ja, hogy idõ vel
el len fe le ink egy részébõl akár szövetséges is lehet. 

A ma gyar ol va só öröm mel lát ja, hogy Fassino nem fe lej tet te el
A Pál ut cai fiúk me ta fo rá it és ide á it – szen ve dé lye sen küz dött – s
gya kor ló to ri nói pol gár mes ter ként vél he tõ leg ma is küzd azo kért. 
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RÖ VI DÍ TÉ SEK JEGY ZÉ KE

ACNSAS Arhiva Consiliului Naþional pentru
Studierea Securitãþii Arhivelor ii.
(A Securitate Irat tá rát vizs gá ló Or -
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RESUMES

Pál Pritz

INTRODUCTION

Many of today’s historians are unable to write in a language
understandable to a wide public. Meanwhile the discipline of
history has many more tools at its disposal today than ever
before to recover the past credibly. In contrast with the present
trend the author believes that history is not just a representation
of the past, but is the past. The truly essential question is: does
the story told by the historian mirror or distort the past.

The serious historian must also be ver sed in the theoretical and 
methodological questions of historiography. S/he is more than the
antiquarian collector of facts. S/he has to think about the meaning
of historical evidence. S/he revives the practice of source evalu -
ation. While engaging in his/her chosen study, s/he pays attention
to the structures of the longue durée. S/he knows that in the ab -
sence of comparisons of international outcomes, one cannot
accomp lish real results. In order to consider correctly the
importance of the actor in history, s/he must weigh constantly the
character and personality dynamics, as well as the intellectual
baggage of her/his hero. S/he knows that there is no single re ci pe
for finding a meaning in the relationship between personality and
history. These can be grasped only through far-reaching research
projects. Today’s historian must also be familiar with the significant
conclusions of the other social sciences. There is no historian
without a worldview and ideological principles. Consequently in
numerous instances it is rather difficult, yet absolutely necessary, to
overcome ideological biases and to disregard national prejudices.

The narration of such an historian, therefore, has the po -
tential of be ing the clearest. This holds true even when memoirs
are considered. The historian knows that the memoir is an im -
portant but risky source, for in numerous cases it is a storehouse
of deliberate lies. The memoir is merely one element of the cumu -
lative knowledge of the historian.

The historian must stick to the fact that for non-historians
s/he is potentially the most capable person to reveal credibly the



reality of the past. This is not a statement of conceit. Specia li -
zation is the foundation of the mo dern world. People should do
what they are trained for. The cobbler should make shoes, ill -
nesses should be cured by physicians, justice should be meted
out by the judge, etc. Thus, it is the historian who should talk
about the past. At the same time, it is everyone’s inalienable right 
to remember and remembrance sooths the soul. From this re -
collection, however, for various reasons and in many cases, one
cannot obtain an accurate ima ge of the past.

It is worth repeating that it is the historian who has the
potential to present the reality of the past in the most autho -
ritative way. Through the examination of fifteen memoirs this
volume pleads the justice of this claim. 

Géza, Je szensz ky

THE MAN WHO HELPED TO DIG
THE GRAVE OF THE AUSTRO–
HUNGARIAN MONARCHY
The Memoirs of H.W. Steed

Henry Wickham Steed (1871–1956) was an Eng lish journalist, the
correspondent of the Lon don Ti mes first in Ber lin, then in Rome,
and from 1902 to 1913 in Vienna. During World War I he was
foreign affairs edi tor, and from 1918 edi tor of what then was the
most influential and respected newspaper in the world. He enjoyed 
the full confidence of its proprietor, Lord Northcliffe, who was an
inveterate opponent of Germany even before 1914, and became
director of pro pa gan da in the last, decisive phase of the war.

Steed’s memoirs (Through Thirty Years. A Personal Narrative)
cover the most important events and tendencies of international
politics between 1892 and 1922. It makes interesting reading even 
today, and despite the vast amount of literature on the origins
and the conduct of World War I, as well as its aftermath, the book
is an important source for historians. The first volume is a highly
par ti san account of foreign policy leading to the outbreak of the
war, written from the vantage point of Vienna. The main theme is 
how the Monarchy became increasingly a victim and a tool of the
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aggressive ambitions of Germany and its unbalanced emperor.
For Hungarians and their neighbors it is of special significance to
see how Steed transitioned from a sympathizer of Hungarian
policy and ambitions to a most severe critic of the same. He re -
sorted to the high moral ground of the alleged mistreatment of
the non-Hungarian national minorities, but in reality was in -
fluenced mostly by what he saw as a special relationship between 
the Hungarian political elite and Emperor William II. 

The second volume shows the authors’ intensive work for
victory in the war. Its most successful element was to convince the
political leaders of Britain and her allies that the key to victory was
to abandon the century-old doctrine of keeping a Great Power in
central Europe and to endorse the break-up of the Austro–Hun -
garian Monarchy into small, purportedly nation- states. Steed gives
a detailed account of his and R.W. Seton-Watson’s colla bo ration
with Czech, Croat and Serb exiles, and (only temporarily) successful 
efforts to reconcile the differences between the war aims of Italy and 
the South Slavs. The self-confident and somewhat conceited author
belittles the views of those Britons who, with more foresight,
preferred to federalizing, rather than destroy, the multinational
Monarchy. On the whole the 1919 Pa ris Peace Conference realized
the territorial proposals drawn up for central Europe by Steed and
Seton- Watson; therefore, the two bear responsibility for the sub -
sequent conflicts among the nations of that area, which facilitated
the Nazi and later the Soviet conquests there.

Béni L. Ba logh

ALEXANDRU VAIDA-VOEVOD
AND HUNGARIAN–ROMANIAN
COEXISTENCE

Alexandru Vaida-Voevod’s political career, spanning many
decades with a number of sharp turns, is an integral part of
Hungarian-Romanian coexistence. The majority of Romanian
historians have examined his political life only up to 1920. Until
that date Vaida-Voevod spent al most all his energy on the
national liberation of the Romanians in Transylvania, and then,
as a participant of the Pa ris Peace Conference in 1919, on the
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annexation of Transylvania to Romania. To date, there has not
been a comprehensive examination of his more convoluted post-
 peace conference political career. While dealing with Vaida-
 Voevod’s activities at the Pa ris Peace Conference, this essay puts
the emphasis on the two-and-a-half-decade-long period after
1920. Under the new constellation, was there a change in
Vaida-Voevod’s attitude toward the erstwhile Hungarian state, the 
Hungarians in Transylvania, and elsewhere? And if there was, in
what sense?

On the basis of his extensive memoirs and Hungarian and
Romanian archival sources, the author of the essay concludes that
Vaida-Voevod, as a member of the majoritarian nation, often dealt
with the issue of minorities in an unfathomable and contradictory
way. His behavior demonstrated a great deal of opportunism as he
adjusted his position to the needs of the actual political situation
and his immediate self-interest. Although he always opposed the
aggressive assimilation of minorities, his actions, however, fell short 
of a well-reasoned, consistent, tolerant and principled stance. Still,
he was anxious to nurse positive personal relationships with the
representatives of the Hungarian minority in Transylvania. It is well 
known that he was on good terms with the publicist Béla De me ter
and the renowned writer Áron Ta má si. He retained the Hungarian
culture, which he thoroughly absorbed during his childhood and
youth, for many decades thereafter. 

Sán dor Szakály

DIARY, DIARY-LIKE MEMOIR OR
MEMOIR?
The Responsibility of Diary Writers and
the Importance of Source Criticism Based
on Kál mán Shvoy’s Secret Diary and
Memoir, 1918–1945

In 1983 Kál mán Shvoy’s newly published “memoir” became a
best-seller in Hun ga ry. The book, made available by Kos suth
Könyv ki adó (Kos suth Publishing House), and refereed by
György Ránki, seemed to have an unquestionable authenticity.
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The attentive reader, the historian familiar with the era, soon
realized, however, that the publication was a “peculiar mixture”
of facts and misstatements, and should have needed more
critical attention from the publisher and the referee.

The Shvoy book serves as a perfect example of how a
manuscript can be published solely on the merit of the topic,
irrespective of its lacking thorough prepublication preparation by 
the in-house editors. For this reason, from the vantage point of
the present, it is desirable to re-examine objectively the contents
of the book and the motives of its author for writing his “diary,
diary-like memoir, and memoir.” 

Shvoy’s work unambiguously shows the author as a vain
person with hurt feelings,who believes that his military career
was incomplete, as he was never promoted to chief of the army’s
general staff, or better yet, commander in chief of the army.
Shvoy believes that these were the doings of various
intriguers—some of them scheming directly against him. In his
opinion the intriguers were none other than “those Viennese,”
the people who once attended the General Staff Academy
(Kriegsschule) in Vienna. Keep in mind that Kál mán Shvoy
attended the same military school between 1903 and 1905.

Shvoy’s military career, however, can be considered complete
in spite of the slights he ruefully mentions. After retiring from the
army, he accepted a political position in the governing party led by
Gyu la Göm bös, and became Member of Parliament in 1935–which
was an atypical post for a former military leader.

This study answers the thorny question as to what really led 
Kál mán Shvoy to write his manuscript.

Ba lázs Sipos

FACT, EXPERIENCE, STORY.
Jenõ Rákosi’s Autobiographic Memoir and 
Its Meanings

Jenõ Rá ko si (1842–1929) was one of the most important
journalists of the Dualist era and of Hun ga ry during the 1920s.
His work, Em lé ke zé sek (Remembrances), written in 1926 is a
memoir and autobiography, which also contains both short and
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long journalistic passages. His aim is to write about past events,
but also about his life and the meaning of post-1867 Hungarian
history.

It is a self-defense against efforts that aimed to stigmatize
and marginalize him for political reasons. The motive for these
endeavors was that Rá ko si remained a liberal in an anti-liberal
era as he attacked the new authoritarian political system. He
stood up against anti-Semitism and believed that the nation is a
cultural and not a racial community. 

In Em lé ke zé sek Rá ko si reacts to criticism in a unique fashion.
Basically, he writes about the way he became a prominent and
important public figure in a prospering Hun ga ry. Thus he
presents his life as a success story, although he had lost much of
his influence by 1926. To sustain his account, he skips over most
of the events between 1919 and 1926. For example, he fails to
ment ion that he was forced to leave Bu da pes ti Hirlap (Bu da pest
Courier), the daily he founded and of which he was the edi tor in
chief. Here and there he recounts the indignities he allegedly
suffered after 1919, but offers no specifics. He writes about the
Tri a non Peace Treaty in a similarly vague manner, although he
was a key figure in the revisionist movement.

The study also notes the differences in the description of the
same themes as these appear in Remembrances, its draft, and his
articles. For example, his views about mo dern Hungarian literature
and World War I vary considerably. He is also inconsistent when it
comes to the discussion of his identity conflict caused by his
German heritage warring with his Hungarian nationalism. 

Ger gely Bödõk

MILAN HODŽA AND
HUNGARIAN-SLOVAK RELATIONS
The Ima ge of Hun ga ry and Hungarians
in the Slovak Mirror

Milan Hodža, the interwar Czechoslovak prime minister is a
recently rediscovered representative of Czech and Slovak poli -
tical traditions. After decades of neglect the examination of his
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life-work has become one of the most popular subjects of Slovak
historiography and political thought. The ma jor reason for this
surge of in te rest may reside in the fact that Hodža was not only a 
journalist, minister, and eventually a prime minister, but a
spokesman for the kind of democratic ideals that could be
embraced and followed by today’s politicians. In one of his
popular and frequently mentioned books, Federation in Central
Europe, written in emigration, Hodža does not only write about
his own memories, but offers a potential prog ram for posterity. 

In my study I focus on questions that have not been
answered in detail yet, namely how the Hungarian minority is
represented in the book, what are the historical events mentioned 
by Hodža that are disputed by Hungarians and Slovaks, and how 
does he present these. The retrospective tableau is shaded with
colorful stories, analyses, fragmented, and selectively picked
themes. At the same time the author himself makes mistakes as
well: the simplified explanations, faulty generalizations and
preconceptions fuel some misconceptions, while his perspective
is unable to reach past the borders of central Europe. Despite his
unquestioned good intentions, the ima ge transmitted to us
indicates that he is not perfectly informed in most cases, confuses 
historical events or intentionally misinforms the reader. The
work, with its aim to bypass nationalism and mutual prejudices,
serves as the perfect example, demonstrating that even if the
needed empathy is present, there is no rapprochement. 

Ár pád Hornyák

THE WAR WE LOST
The Memoirs of Kons tan tin Fotiæ

Kons tan tin Fotiæ, the Yugoslav minister and later
ambassador to the United States, represented his country in Wa -
shing ton from 1935 until 1944. During the thirties, the US capital
was not considered to be the most prestigious post among the
Foreign Ministry officials of this Balkan country. With the
approach of World War II, however, a Wa shing ton assignment
became more and more important and attractive for diplomats.
As a result of these developments, the Yugoslav envoy to the US
became the focus of political discussions in the Yugoslav
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government in exile and among the South Slav (Serb and Croat)
emigrants in the United States. The Croats believed that Fotiæ
was a committed follower of the “Great-Serbian” ideology and
therefore found him to be the wrong person to represent
Yugoslavia. Fotiæ indeed collected data about the Ustaša crimes
and forwarded them to the Allies. His declarations and
pronouncements, as well as his close links with the newspaper of
the Serbian National Association, Srbobran, widened the gap
between the Serb and the Croat communities in America.

On the pages of his memoirs the struggles and anxieties of
this deeply patriotic Serb diplomat about the fate of his nation
and country, comes to life. The memoirs of Kons tan tin Fotiæ, The
War We Lost, with strict source criticism, are a valuable document
for the history of World War II in the South Slav lands. They are
also a requisite for the study of American-Yugoslav relations and
an important contribution to the history of political conflicts
within the Yugoslav government in exile.

Hen ri de Montety

AURÉLIEN SAUVAGEOT’S
MEMOIRS: HANDLING
SUB JEC TIVITY

Aurelien Sauvageot was born in 1897 in Constantinople and
died in Pa ris in 1988. He was the French lecturer at the Eöt vös
Coll ege in Bu da pest between 1923 and 1931. He then occupied the
Finno-Ugrian chair at the School of Oriental Languages (École des
langues orientales) in Pa ris until 1967. He is, among other linguistic 
and lexicographic works, the author of Découverte de la Hongrie
(1937) and of Souvenirs de ma vie hongroise (1987).

His ideas about, and experiences in Hun ga ry were eclectic, as
he was altogether a devoted republican and socialist, an admirer of
both End re Ady and Zsig mond Mó ricz more than Ba bits and Kosz -
to lá nyi. He was somewhat wistful about historical Hun ga ry and his 
regular dealings with representatives of the Hungarian gentry.

His memoirs are, in his own words, subjective as they ought
to have shown what he himself lived through instead of a dry
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reality. His book, published in 1937, was a kind of sociological
analysis. The memoirs, published in 1987 in a more literary
manner, although much further in time from the events
themselves, provide a deeper view of Sauvageot’s Hun ga ry, as
well as his own feelings about the history of France as it
influences Hungary’s history, particularly with regard to the
consequences of the French Revolution.

Le ven te Püski

RIGHT-WING RADICALISM AND
CONSERVATISM IN AN DOR
LÁZÁR’S Memoirs

One of the important personalities of interwar Hungarian
public life, An dor Láz ár—during the peak of his career—was the 
minister of justice in several governments between 1932 and
1938. His memoirs, which were finished in the 1960s but were
published only in 1995, were certainly disappointing for those
who expected that sensational events, not revealed by earlier
historiography, and “old political secrets” could be learned from
them. In this respect, his memoirs are characterized by measured 
restraint. The author admittedly is unable to provide those kinds 
of information. Rather, he stresses that he wants to give a
personal view of the era: he assesses the activities of successive
governments, and the way he saw members of the political elite,
with whom he kept close contact. 

Among others, An dor Láz ár wrote his work in order to
provide a real and authentic ima ge about the Hor thy era, in contrast 
to the one-sided and biased view of Mar xist historiography of the
1950s. Even though historians later confirmed some of his claims,
this paper details why his effort did not achieve the desired results.
First of all, this is due to the fact that the memoirs are based al most
entirely on his recollections. These cannot compete with research
based on broad documentation and its professional processing.
Secondly, the author’s view is admittedly subjective, which is
evident throughout his memoirs. Láz ár was basically a counter -
revolutionary, and because of his views, he can be characterized
as a conservative politician.
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The ma jor questions this study tries to answer are: how an
individual who was rather close to Count Ist ván Beth len got into
the inner circle of Gyu la Göm bös, who was one of the leading
figures of right-wing radicalism. Furthermore, what factors
caused Láz ár to become one of the dominant figures of politics,
not only in the Göm bös government, but also in the successive
ones (until the end of 1930s).

Ju dit Pihurik

“THE TRUTH, THE WHOLE TRUTH, 
AND NOTHING BUT THE TRUTH.”
On the Credibility of the Memoirs of An -
tal Ullein-Reviczky

Antal Ullein-Reviczky was a prominent figure of the Hor thy
era, first as a chief censor, then as a diplomat. In his memoirs he
searched for what he called “the hidden motifs of Hungarian
politics” by probing into the consequences of World War II for
Hun ga ry. According to his own words he wanted to describe the
events as they really happened, highlighting their causes and
analyzing their results. The present study, however, through the
use of a number of primary sources, proves that his description
of the past is imprecise. His perspective shapes his narrative,
most significantly at junctures where he describes the role he
played in the unfolding of events. 

His memoirs are a typical example of the retrospection of a
diplomat-politician. It includes the most important aspects and
events of the Hor thy era as perceived by the author. At times he
emphasizes and magnifies his own role, at times he neglects to
ment ion it. Ullein-Reviczky built up his theories with convincing
arguments. His witty style entices the reader, but when he
describes certain events, he neglects to ment ion certain
uncomfortable facts. For example, he is silent about his initial
belief in German victory in the early part of the war and the way
he influenced the shaping of war pro pa gan da. On the other hand, 
he emphasizes his efforts to establish contacts with the Allies. He
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also stresses his—in hindsight—prophetic views, but we cannot
follow how this volte face came about. 

The sharpest criticism can be applied to the author’s
statements regarding press and pro pa gan da. His role in these fields
is hardly touched upon in spite of the fact that from 1938 until
September 1943, he practically directed the Hungarian press. His
claim regarding Hungary’s entrance into the war against the Soviet
Union as a result of German pressure, is questionable, but in this
way he is able to exonerate the Hungarian politicians of culpability.
With all these shortcomings Ullein-Reviczky’s memoirs contribute
to a better understanding of events, but also to the survival of
myths. His memoirs, therefore, provide examples of how politics
form and deform the remembrance of the past.

Peter Pastor

BÉLA KI RÁLY IN THE MIRROR
OF HIS MEMOIRS

Béla Ki rály, who gained national and international reputation
due to his role in the 1956 Hungarian Revolution, published
three memoirs and one autobiography between 1981 and 2004.
The comparative examination of these works, therefore, is well
justified.

This essay shows that Ki rály remembered his life differently in
his memoirs, written in his American exile, than in his
autobiography, short essays and interviews that had their origin
after 1990, following his repatriation. For example, the American
remembrance of World War II, which influenced the émigrés as
well, made Ki rály sum up his wartime role as a mistake. In contrast, 
in his 2004 autobiography which appeared after the semiofficial
“rehabilitation” of Regent Mik lós Hor thy, Ki rály justified his
wartime military ser vi ce on the basis of his Hungarian patriotism.
Through self-fashioning he creates the identity of an active hero for
all seasons. To achieve this he constantly has to reshape the truth.
Witnesses to his heroic deeds are generally dead, and when proofs
appear that contradict his story he rewrites them and presents the
new truth without much ado.
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According to Ge or ge Bernard Shaw, “All autobiographies
are lies. I do not mean unconscious, unintentional lies: I mean
deliberate lies….And no man is good enough to tell the truth in a
document which he suppresses until there is nobody left alive to
contradict him.” The playwright may have exaggerated, but his
judgment is applicable to Király’s various memoirs.

This study details the considerable contradictions between
Király’s various memoirs and reality.

Mar git Ba logh

MEMOIRS TURNED INTO
AN ICON–ABOUT THE
RECOLLECTIONS OF CARDINAL
JÓ ZSEF MINDSZENTY

How many memoirs have raised the world’s attention even
before they were written? That is exactly the case with the
recollections of Cardinal Jó zsef Mindszenty, archbishop of Esz -
ter gom. They were published in 1974, but the international
media had already focused on them as early as autumn 1956.

The work was originally written as the last volume of a long, 
comprehensive set of books on the history of Hun ga ry. The
memoirs were one of the definitive factors in Mindszenty’s
consent to leave the U.S. Embassy in Bu da pest, where he lived as
a refugee for fifteen years. Before that departure on September 28, 
1971, he had no chance to tell the world, while he was alive, his
own vers ion of the past. Pope Paul VI expressed his reservations
about the publication of the memoirs, but Mindszenty insisted.
This resulted in the papal declaration stating that as of February
5, 1974, the post of the Archbishop of Esz ter gom was vacant. No
publication of memoirs by a member of the clergy ever had such
serious consequences! 

While the world could not expect too many new revelations
about Communist justice and prison conditions, the fact that
these were disclosed by a cardinal and citizen of the Vatican was
unprecedented. The conviction of Mindszenty in February 1949
was a world sensation in itself; an implacable warrior of the
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anti-Communist struggle was cast aside through lawful means.
At his trial he confessed to some “crimes” he allegedly
committed and apologized, which was seen by the outside world 
to be a result of intimidation, forced drugging and falsified
evidence. Those who met the cardinal in the revolutionary days
of 1956 could clearly see the traces caused by the years of
captivity and ordeal. Although the suspicion of be ing drugged
was denied by the liberated priest, in his memoirs, he returned to
the drug-theory as an explanation and justification for his
confession. There are other contradictions between statements
written in the memoirs and found in contemporary sources. The
memoirs of Cardinal Archbishop Jó zsef Mindszenty have exactly
the same merits and drawbacks as every other work of the genre.
However open and well-informed the author strives to be, the
recollections of an individual are always subjective ones, his or
her memory is always selective and partial, and the approach
and point of view is inevitably one-sided. 

It is difficult for the historian to avoid the traps of extremes
and mistakes; similarly, the falseness of the Mindszenty ima ge in
Hungarian historiography pri or to the regime change. Opinions
of today can also be distorted, not so much because of
Communist pro pa gan da intensified into hatred but by a public
atmosphere urging canonization. As a constitutional lawyer
pointed out, “the Mindszenty phenomenon is as slippery as an
eel. If one considers the church leader, he is petrified into a figure
that cannot be criticized. He was a leading figure of national
resistance. If one wants to grasp his role and activities as a
politician, the man is protected by the mantle of a cardinal who
suffered imprisonment. Cardinal Mindszenty is untouchable.”

If Mindszenty were an average public figure, the analysis of
his life, or even his memoirs, would not generate strong feelings
and disputes. However, he lived on the frontier of two eras, and
was a mythologized protagonist of his time. That is why sharing
or challenging his worldview is al most equal to an evaluation of
the history of twentieth century Hungarian society. It is a
judgment on the past and present, a selection of models giving
guidelines to the future.
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Zol tán Maruzsa

REMEMBRANCE AND
REALITY–KONRAD ADENAUER’S
OPINION ON HUN GA RY AS
CULLED FROM HIS MEMOIRS

Konrad Adenauer (1876–1967) was one of the prominent
political figures of twentieth century Germany, who was in the
public eyes for many years. He was Lord Mayor of Cologne,
president of the Prussian parliament’s Upper House, president
of the CDU party, and between 1949–1963 he was the chancellor
of the Federal Republic of Germany (West Germany). He was not 
only a founder of the FRG, but was also a committed supporter
of European cooperation and integration. 

He wrote his memoirs towards the end of his life with the
help of his colleagues. The Erinnerungen were published between
1965 and 1968, in four thick volumes. Since the biggest part of the 
publication is a compilation of contemporary documents, it is one 
of the most important sources for the understanding of postwar
German history.

The author’s thesis is that Adenauer had neither favorable
nor unfavorable opinions about Hun ga ry. Basically he had a
neutral attitude, which was not much different from the views he
held about the other Soviet satellite states. Exception to this
fundamentally neutral ima ge concerns his positive attitude about 
the 1956 Revolution, and consequently, of the Hungarian nation.
Although the included documents are imprecise at times,
Adenauer’s writings bear witness to his clear understanding of
the international situation Hun ga ry found itself in during 1956.
Since he did not have relevant information about Hungarian
internal political developments, his views were vague in this
respect.
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Csa ba Zol tán Novák

“SENTENCED TO REVOLUTION.”
The Career of Silviu Brucan as Reflected
in His Memoirs

Brucan was one of the most important Romanian
politicians and thinkers of the twentieth century. His career
practically covered al most the entire history of Romania during
the so-called “short twentieth century.” He was an eyewitness,
shaper, victim, and sometimes beneficiary of such ma jor events
as the interwar ideological movements, World War II, the regime
change in 1947, the construction and the operation of the
Communist dictatorship in Romania, the times of Gheorghe
Gheorghiu Dej and of Nicolae Ceausescu, and the regime change
in 1989. The examination of Brucan’s career and the critical
analysis of his memoirs help us to understand the twentieth
century political and mentalité history of a country that also
played an important role through its unique legacy in the history
of Hungarians living in the Carpathian Basin. Brucan was a key
player in an era characterized by contradictions. In this paper we
examine how Brucan describes and explains certain past events
and his role in them. We point out what it is that he deliberately
minimizes or embellishes. After 1989, the “great political
survivor,” as he was called, tried in several instances, in televised
conversations, collected interviews, and in his memoirs, to reveal
his career and account for his political and public past. The most
important moment of these attempts was the publication of his
memoirs in 1992, The Squandered Generation (Generaþia irositã).
This volume was a bombshell. Up to that time historians did not
have any inside information regarding the postwar history of the
Romanian Communist Party. These memoirs are a mix of
personal experiences and analyses of historic events. During the
past fifteen years, Romanian historiography tried to answer most 
of the questions generated by the memoirs and give explanations
about the era presented by Brucan. This paper continues in much
the same vein. 
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Jenõ Hor váth

PIERO FASSINO AND
THE PAUL STREET BOYS

On the first few pages of his memoirs, which cover his
childhood’s ethical and intellectual growth, Piero Fassino, who
was born into a middle-class family with socialist traditions,
recalled: “I discovered belles-lettres when I was twelve or
thirteen….I remember Fe renc Molnár’s book, Paul Street Boys, as
a basic reading. My encounter with this book became a magical
remembrance for the rest of my life.”

Fassino was a member of the third generation of Ita li an
communists. He joined the Ita li an Communist Party in the
autumn of 1968. In the first part of his memoirs he recalls his own 
participation in Party affairs up to 1991. My study examines in
detail those pages in which Fassino writes about the Party’s
1988–1989 shift in the assessment of the 1956 Hungarian
Revolution. Fassino, as the Party’s secretary for foreign affairs,
played an important role in bringing about this change. 

The second half of his memoirs deals with the peculiar
process of the systemic political change in Italy after 1989, as well
as the birth of the Second Republic and its first decade. Fassino
appears in the forefront of the country’s politics. He was a
minister in the so-called Olive-Tree Government (1996–2001), and 
the secretary general of the Democratic Party of the Left between
2001 and 2007. He ends his memoirs, written in 2003 at the age of
fifty-three at the zenith of his career, with his election.

He entitled his memoirs With Passion. The author is a
committed politician who writes with passion; nevertheless, he
avoids the hero worship of his comrades and the demonization of 
his political opponents. He writes surprisingly little about the
latter. He knows perhaps that his opponents could become his
allies in the course of time.

Fassino didn’t forget the metaphors and principles of Paul
Street Boys. He pursued these ideals passionately, and as Torino’s
mayor he embraces them even today.
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